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Az élharcost, a bodorrózsaként ismert növényt megtalálják az 
ENERGY CISTUS COMPLEX készítményében, méghozzá rendkí-
vül magas koncentrációban. Polifenol tartalmának köszönhe-
tően megakadályozza a  vírusok bejutását a  sejtekbe, ezáltal 
elejét veszi azok szaporodásának, még a  legagresszívabb 
vírusok esetében is. Kivételes hatékonyságában megerősíti 
társa, a balzsamos szuhar (Cistus ladanifer). Együtt a fertőzések 
széles területét képesek lefedni.

A CISTUS COMPLEX hatásait tökéletesen kiegészíti 
a  FLAVOCEL, mely C-vitamint és szudáni hibiszkuszkivonatot 
(mely maga is természetes C-vitamin-forrás) tartalmaz. Linus 
Pauling (1901-1994), kétszeres Nobel-díjas kémikus a  C-vita-
mint a  legkülönbözőbb egészségügyi panaszokra ajánlotta, 
a  megfázástól kezdve a  daganatos betegségekig, és állította, 
hogy jelentős mértékben képes meghosszabbítani az életet. 

A kellemes téli teázás is szolgálhatja az egészséget: 
a  MAYTENUS ILICIFOLIA tea jótékonyan hat minden közép-
korú nő szervezetére. A  benne található fitoösztrogének 
rendszeres fogyasztása olyannyira harmonizálja a  hormon-
rendszert, hogy a  változókor kellemetlen tünetei szinte ész-
revétlenek maradnak. Ez a  tea csodákat tesz a  szervezettel, 
még a  kedélyállapotot is javítja és fiatalító hatású. Higgyék 
el, az egészség nem kor kérdése, és az egészséget minden 
életkorban megérdemeljük!

A GREPOFIT készítmények segítségével megerősíthetjük szer-
vezetünk elsődleges védelmi vonalát, aminek köszönhetően 
a kezdődő megfázásnak ideje sem lesz előtörni, vagy jelentős 
mértékben csökkenthetjük az ágyhoz kötött napok számát. 
A  GREPOFIT az általános kémiai gyógyszerekkel ellentétben 
nemcsak a fertőzéssel szembeni immunharc tüneteit enyhíti, 
így használatával nem csapjuk be testünket, és nem gyengít-
jük immunrendszerünket. Torokgyulladás esetén próbáljuk ki 
a kellemes, mentolos ízű GREPOFIT SPRAY-t, az orrduguláson 
pedig a GREPOFIT NOSOL AQUA segíthet. 

Mivel télen az időnk nagy részét otthon töltjük, miért ne ten-
nénk kellemesebbé ezeket a  pillanatokat finom, meleg, jóté-
kony hatású italok fogyasztásával? Merüljünk el minden nap 
a  nyugalom oázisában egy bögre egészséges QI  COFFEE-val 
a  kezünkben. A  benne található pecsétviaszgomba még az 
immunrendszerünket is segít megerősíteni. 

Emellett főzzünk magunknak egy jóízű SMILAX teát, és erő-
sítsük meg veséink működését. A  hormonrendszerre kifejtett 
áldásos hatásainak köszönhetően ez a  tea férfiaknak is külö-
nösen ajánlott. 

Mi mást kívánhatnánk magunknak télen, mint egészséget 
és egy kis nyugalmat, kényelmesen elhelyezkedve, egy csésze 
gőzölgő itallal a kezünkben? 

ŠTĚPÁNKA GRUBEROVÁ

Decemberi 
ajánlatunk
Észrevették, hogy a fertőzések manapság egyre 
alattomosabbak, és vannak olyan szerek, praktikák, 
amelyek már sajnos hatástalanok maradnak? Ám nekünk 
van több olyan „harcosunk”, akinek ott van az aduász az 
ingujjában, legyőz bármilyen fertőzést, legyen az akár 
vírusos, akár bakteriális vagy gombás eredetű. 

Januári 
ajánlatunk
Januárban már teljes erejével tombol a tél, a hideg, nyirkos 
időjárás próbára teszi az immunrendszerünket. Nekünk 
azonban van még egy aduászunk, ami nem más, mint 
a GREPOFIT termékcsalád. 
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AZ ÉV LEGHOSSZABB 
ÉJSZAKÁJA
A téli napforduló napján a  Nap belép 
a Bak jegyébe. Ez az esetek többségében 
december 21-én történik, mint idén is, de 
jövőre csak egy nappal később, decem-
ber 22-én fog bekövetkezni. A misztikus 
téli napforduló idején köszönt be az év 
legsötétebb és leghosszabb éjszakája, 
egyúttal legrövidebb nappala. Ez a  nap 
volt őseink számára az egyik legjelen-
tősebb az évben – például számtalan 
érdekes építmény keletkezése hozha-
tó kapcsolatba a  téli napfordulóval. Az 
ünneplés megkezdésével azonban vissza 
kell mennünk pár héttel korábbra. 

SAMHAIN  
– KÉT VILÁG TALÁLKOZÁSA
Őseink ezt az érdekes pogány ünne-
pet október 31-ről november 1-re vir-
radó éjszakán ünnepelték. Napjainkban 

Halloween ünnepeként ismerjük, amit 
elsősorban az angolszász országok-
ban tartanak. Nálunk Samhain ünnepe 
a  november 1-én tartott Mindenszen-
tek, valamint a november 2-án ünnepelt 
Halottak napjában ölt testet.

Az élők világa összefonódik a  hol-
takéval, akik ezen a  napon szabadon 
eljöhetnek közénk. Őseink hitték, hogy 
a holtak világából érkező gonosz lények 
árthatnak az élőknek, ezért kitalálták, 
hogyan védekezhetnének ellenük. Az 
év leghosszabb éjszakáján szellemnek 
maszkírozták magukat, hogy becsapják 
a  gonosz lelkeket, akik közülük valónak 
tekintették a  beöltözött embereket, és 
nem bántották őket. Ezért öltöznek ma 
be az emberek Halloween idején ijesztő 
lidérceknek.

Ezen az éjszakán veszti életét az óév 
istene is, akit leggyakrabban a halál böl-
csességét magával hozó öregasszony 

képében ábrázoltak. A halál istene átad-
ja a  tudást az embereknek, miszerint 
halál nélkül nincs élet, és az elmúlás nem 
a  gonosz műve, hanem az élet körfor-
gásának természetes velejárója. Mind-
ezt leginkább november hava szimbo-
lizálja, amikor a  falevelek meghalnak, 
lehullanak, majd elfonnyadnak, amivel 
új növények és levelek születését teszik 
lehetővé. 

Samhain alkalmával tehát nemcsak 
a  gonosz jelenésekkel harcolunk, de 
halott őseinkkel is találkozunk, akik átad-
ják nekünk a  bölcsességüket, tanácsai-
kat és tapasztalataikat. Az ő emlékükre 
gyújtunk gyertyát, amely szokás mind 
a mai napig él.

YULE ÜNNEPE
Mindenszentek ünnepét és Halottak 
napját már magunk mögött tudhatjuk, 
így nyugodtan alámerülhetünk a  téli 

Mágikus Yule,  
a téli napforduló ünnepe
Őseink sokkal jobban tisztelték az élet, 
a természet, az év ciklusait. Rengeteg 
különböző ünnepet tartottak, amelyek során 
az istenek, az események vagy a holtak világa 
előtt tisztelegtek. Decemberben beköszönt 
a Föld északi féltekéjének egyik legjelentősebb 
ünnepe, a téli napforduló, amelyre nálunk egész 
pontosan december 21-én, 22:47-kor kerül sor.
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napforduló mágikus és egyedülálló 
energiáinak varázslatába. A  december 
egészen kivételes rezgéseket közvetí-
tő hónap, amely az adventi energiákat 
ötvözi a  fények és az átalakulás energi-
áival. A  téli napforduló a  Nap ünnepe, 
amikor az óév elhunyt istene újjászüle-
tik, és a fény győzedelmeskedik a sötét-
ség fölött.

A téli napforduló attribútumait meg-
találjuk a  fenyőfában, a  fagyöngyben, 
a  magyalban, a  fahéjban, a  kályhák-
ba tett fahasábokban, de a  karácsonyi 
süteményekben is, amelyeket annak 
idején pogány motívumok formájában 
sütöttek. 

Yule napján mindig nagyszabású 
ünnepségek zajlottak. Az emberek ettek, 
ittak, táncoltak, tüzet raktak, felállították 
az Élet fáját, megajándékozták egymást, 
és áldozatokat mutattak be az istenek-
nek. Ezen a  napon ágakkal és szala-

gokkal díszített, különleges fahasábok-
kal rakták meg a  kályhákat. A  hasábok 
ünnepélyes meggyújtása biztosította, 
hogy az otthonokban egész télen, sőt 
egész évben kellő mennyiségű fény, 
meleg, jószívűség és szeretet legyen. 

Ehhez a  naphoz azonban nemcsak 
hangos vigasságok kötődtek, a  nyuga-
lom és a csend eljövetele is fontos volt. 
Őseink csendben, békességben költöt-
ték el közös családi vacsorájukat, amely 
során az asztal körül annyi széket hagy-
tak üresen, ahány családtag távozott az 
élők sorából abban az évben. 

A téli napfordulóhoz számtalan olyan 
ősi rituálé kötődik, amely során őseink 
elégettek mindent, ami régi és felesle-
ges volt, miközben a  Nap új energiáira 
gondoltak. Legalább egy pillanatra min-
denkinek rá kellett hangolódnia az újjá-
született Napra, és meg kellett kérnie, 
hogy világítson meg előtte új életutakat.

HASZNÁLJUK KI  
AZ ÉBREDÉS EREJÉT
Arról, hogy a  karácsony ma már nem 
szól másról, csak a  rohanásról és ide-
geskedésről, nagyon sokan és sokféle 
megközelítésből írtak már. Ha azonban 
megértjük az ősi hagyományokat, és 
átérezzük azok jelentését, logikussá 
válik a  számunkra, hogy az ünnepek 
előtt és alatt tulajdonképpen szánt-
szándékkal tesszük ezt magunkkal. Az 
óév halála után, tehát november elején 
a  sötétség fokozatosan átveszi az ural-
mat a fény fölött, ez pedig életre kelti az 
adott közösség legsötétebb démonjait.

Szakítsanak idén a hagyományokkal, 
és közelítsenek a  karácsonyi ünnepek 
felé másképpen! Fogadják el az állandó 
rohanást, a  stresszt és az ünnepek ter-
hét. Engedjék, hogy szinte beszippant-
sa Önöket az állandó sietség és a  mély 
sötétség energiája, de mindezt a lehető 
legtudatosabban tegyék! 

Ahelyett, hogy bosszankodnának, és 
engednék, hogy ez tönkretegye Önöket, 
maradjanak a  megfigyelő szerepében. 
Figyeljék meg magukat, ahogy egyik 
boltból rohannak a  másikba, ahogy 
semmire nincs idejük, ahogy 
veszekednek a  többi emberrel, 
és ahogy utálják a  karácsonyt – 
már ha ez valóban így van. Mind-
eközben mosolyogjanak, hiszen jól 

tudják, hogy most ugyan a  sötétség az 
úr, de a hatalma már nem tart sokáig.

Majd a téli napforduló napján térjenek 
vissza saját erejükhöz, és ünnepeljék meg 
a fény győzelmét a sötétség fölött. Gyújt-
sanak otthon annyi gyertyát, ahányat 
csak tudnak. Dobjanak ki az otthonuk-
ból három olyan dolgot, ami idegesítette 
Önöket, de korábban nem volt szívük 
megválni tőlük. Táncoljanak, örvendez-
zenek, szeressenek, és adjanak ki maguk-
ból mindent, amit csak megszokásból 
tartottak magukban. Találkozzanak a csa-
ládtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, 
gyújtsanak tüzet és beszélgessenek arról, 
mi mindent éltek át ebben az évben, és 
mit szeretnének megélni jövőre. 

Fogadják el és szívják magukba az 
új Napot, és meglátják, a  sötétség ural-
ma egyre gyengül majd, és jövőre telje-
sen másképpen fogják megélni a  kará-
csonyt, mert a  sötétségnek nem lesz 
mit előrántania a  lelkük legmélyéről. Az 
Önök legbensőbb énje ugyanis maga 
a Nap lesz.

Ezt a  legbensőbb énjüket mindig 
ragyogja be a  fény, mostantól és mind-
örökké!

ONDŘEJ VESELÝ
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HATUNK EGYMÁSRA
Pár napja éppen sorban álltam a  pos-
tán. Ahogy ott várakoztam, figyeltem 
a  körülöttem zajló eseményeket. A  sor-
ban előttem álló emberek egy idő után 
elkezdtek hátrafelé nézegetni a mögöt-
tük állókra (így rám is), és fejüket csó-
válva, „ez nem lehet igaz” mondatot 
dörmögve adtak hangot a  nemtetszé-
süknek. Megpróbáltak szemkontaktust 
teremteni másokkal, hogy ily módon 
nyerjék el az egyetértésüket. 

Az egész egyetlen ember morcos 
reakciójával kezdődött, de pár perc 
múlva már szinte mindenki csóvál-
ta a  fejét. Abban a  pillanatban mintha 
a  gyűlölet, a  harag és a  düh hatalmas 
hulláma söpört volna végig az embe-
reken. 

Amikor beálltam a  sorba, hallottam, 
ahogy egy hölgy előttem azt mondja 
az őelőtte álló idős, botra támaszkodó 
néninek, hogy üljön le nyugodtan, majd 
jöjjön vissza, ha ő kerül sorra. Ugyanez 
a hölgy, aki eleinte ilyen együttérző volt, 
később, amikor a néni visszaállt a sorba, 
már egyáltalán nem volt empatikus. Fel-
háborodva dörmögte, hogy ennyi erő-
vel tulajdonképpen mindenki leülhetett 
volna, és amikor neki volt eltörve a lába 
és mankóra támaszkodva állt sorban, az 
bezzeg senkit nem érdekelt. A történet-
hez hozzátartozik, hogy a hölgy korábbi 

viselkedésének homlokegyenest ellent-
mondó reakciója azután tört elő, hogy az 
az ominózus hullám végigsöpört a vára-
kozókon. Ez az eset mintapéldája annak, 
hogyan hatunk egymás viselkedésére.

SZERETET ÉS MEGÉRTÉS
Sajnos sokan nem tudják, hogy az élet 
egyensúlyra törekszik, ezért, ahogy 
mondani szokás, ki mint vet, úgy arat. 
Teljesen mindegy, hogy mi csak enged-
tük, hogy magával sodorjanak egy másik 
ember barátságtalan érzelmei vagy mi 
voltunk azok, akik feldúltuk mások lelki 
békéjét. Mi magunk döntünk afelől, 
mit részesítünk előnyben. Ezt más nem 
döntheti el helyettünk, annak ellené-
re sem, hogy sokszor saját magunkat 
és másokat is igyekszünk meggyőzni 
ennek ellenkezőjéről. A felelősség válla-
lását nem végezheti el senki helyettünk.

Valójában mi mindannyian „csak” 
szeretet vagyunk. Minden más csu-
pán illúzió. Tudják, hogy az év mely 
időszakában kacsingat ki leginkább az 
emberi mivoltunk lényege? Az adventi 
időszakban és karácsonykor. Gondo-
lom, egyetértenek velem abban, hogy 
az év utolsó hónapjában tud minket 
leginkább magával ragadni az eufória, 
a lelkesedés és a meghatódottság. 

Önök is meg-megállnak az árusok 
standjai előtt, hogy megcsodáljanak, 

sőt akár vegyenek is egy-egy kézzel 
készített apróságot, amiről az év más 
időszakában tudomást sem vennének? 
Igen, mert így karácsony előtt mintha 
sokkal szebbek lennének, mint más-
kor. Ám ez nem a  portékáról, hanem 
rólunk szól. Adventkor és karácsonykor 
sokkal nyitottabbak vagyunk, sokkal 
inkább kitárjuk a szívünket, és képesek 
vagyunk meglátni a  minket körülvevő 
szeretetet. Éppen ezért az a  látszólag 
teljesen felesleges kézműves termék 
egyszer csak értékes lesz számunkra, 
örömmel vetjük rá pillantásunkat, és 
érezzük a  belőle áramló melegséget. 
Érezzük azt a  szeretetet és odaadást, 
amellyel készítették. 

Mivel az év ezen szakaszában sokkal 
nyitottabbak vagyunk a szeretetre, mint 
máskor, képesek vagyunk azt észreven-
ni, befogadni és értékelni. Mert az élet-
ben minden egyensúlyra törekszik. Azt 
az eufóriát, lelkesedést és meghatódott-
ságot, amit sokan közülünk december-
ben érzünk a  leginkább, egész évben, 
sőt egész életünkben kellene éreznünk, 
hiszen ez lenne földi létünk egyik leg-
fontosabb célja. Tőlünk függ, mit válasz-
tunk. Válasszuk az együttérzést és 
a  megértést. Legyünk együttérzőek és 
megértőek önmagunkkal és másokkal is. 

PETRA JELÍNKOVÁ

Karácsony  
– érzelmeink ereje
Ahogyan az a karácsony előtti időszakban lenni 
szokott, örökösen sorban állunk, araszolunk 
a dugóban, és rójuk a köröket a parkolókban. 
Közben zsémbesek, rosszkedvűek, sőt dühösek 
vagyunk, verbálisan, esetleg nonverbálisan 
zúdítjuk rá minden mérgünket a körülöttünk 
levőkre. Sokan azonban nem is tudjuk, hogy 
mindezzel mit okozunk saját magunknak és 
a környezetünknek.
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ALAP ÁLLAPO T: 
AZ ÖRÖM
A Fa elemhez tartozó 
édesnarancs illóolaj 
segít, hogy könnyeb-
ben visszataláljunk 
a középpontunkba. Ha 

ez sikerül, akkor nemcsak boldogabb-
nak, kiegyensúlyozottabbnak, hanem 
stabilabbnak is érezzük magunkat. Az 
egyik általam nagyra becsült és kedvelt 
írónk, Müller Péter írta, hogy az öröm 
a mi alapállapotunk, ennek megélésére 
kell törekednünk. Ebben a folyamatban 
lehet nagy segítségünkre az örömöt adó 
édesnarancs, ami nyugtató és hangu-
latjavító hatású. Elég csak beleszagolni 
az édesnarancs üvegcséjébe, és máris 
mosolyogni támad kedvünk. Ez az az 
illóolaj, ami megnevettet. Ez az illóolaj 
maga a  megtestesült játékosság, köny-
nyedség, belső öröm. Így aztán szoron-
gás, stressz, alvászavar oldására kiváló-
an alkalmazható. 

Ha úgy érezzük, hogy kimerültünk, 
sok a  gond, a  feszültség, akkor ez 
a  meleg, fás, napsütötte aroma nagy 
segítségünkre lesz: elűzi a  félelmeket, 
a  szomorúságot és jobb kedvre hangol, 
illata derűt sugároz. 

Fizikai szinten a következő esetekben 
hívhatjuk segítségül:
 » nyugtatja és tonizálja az idegrend-

szert,
 » oldja a feszültséget,
 » enyhítheti a  fejfájást és a  szapora 

szívverést,
 » csillapíthatja a hányingert,
 » segítséget nyújthat puffadás, hasi 

görcsök esetén.

MIKÉNT ALKALMAZZUK?
Ahogy az októberi számban olvashattuk, 
a SWEET ORANGE illóolaj jól alkalmazha-
tó együtt más ENERGY készítményekkel, 
például a PROTEKTIN vagy a CYTOVITAL 
krémmel összekeverve, az éjszakai 
arcápolás részeként a  PROTEKTIN vagy 
CYTOVITAL RENOVE arckrémbe csep-
pentve. Ha éppen egy regeneráló für-
dőt szeretnénk venni, akkor is jusson 
eszünkbe a  SWEET ORANGE illóolaj. 
Ebben az esetben az illóolajat keverjük 
el egy kanál mézben vagy tejszínben, és 
ezt az elegyet öntsük a fürdővízhez. 

Fontos tudni, hogy a  citrusfélék, így 
az édesnarancs is fényérzékenyítő hatá-
súak. A használatukat követően 6-8 órán 
belül ne érje napfény a bőrünket (a szo-
lárium használata sem javasolt). 

MELEGSÉG A TÉLBEN
Én azért is szeretem az illóolajokat, mert 
okosan használva szépen tudják segí-
teni a  testi-lelki jóllétünket. Az édes-
narancs esszencia három kulcsszava: 
nyugalom, alkalmazkodás, optimizmus. 
A  szürkébb, talán kicsit komorabb téli 
időszakban a SWEET ORANGE esszencia 
az, ami nem hiányozhat a  táskánkból. 
Mert az öröm a mi alapállapotunk!

KELEMEN LÍVIA
fitoterapeuta természetgyógyász,

ENERGY klubvezető, Balatonfüred

Aromaterápia (3.)

Örömöt adó 
édesnarancs
Inspirációért szokás szerint magam elé veszem 
a kis illóolajos üvegcsét, beleszippantok és 
elmerülök a SWEET ORANGE melegségében. 
Ezzel az olajjal a napsütötte citrusligetek derűje 
költözik az otthonunkba. Kinek ne lenne pont 
most szüksége erre a derűre, önfeledtségre? 
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TÜNETEK ÉS KIALAKULÁSUK
Az atópiás dermatitisz néven is ismert 
atópiás ekcéma egy krónikus, kiújuló 
bőrbetegség, amelynek fő tünetei a bőr 
kipirosodása, berepedezése, nedvedző 
hólyagocskák megjelenése és a roham-
szerű, olykor szinte elviselhetetlen visz-
ketési inger (főleg éjszaka). A  bőr meg-
duzzadhat, apró kiütések jelenhetnek 
meg rajta, rendszerint rendkívül száraz 
és gyulladt. A  külső zsírréteg sérülése 
miatt a  bőr vízhiányossá, ezáltal egyre 
szárazabbá válik. Ennek következtében 
nő az irritáló anyagokkal, valamint az 
esetleges allergénekkel szembeni érzé-
kenysége, ami még tovább súlyosbítja 
az ekcémás bőr állapotát. 

A nyugati orvoslásnak nincs egyér-
telmű magyarázata a  betegség kialaku-
lására. A kínai orvoslásnak azonban erre 
a problémára is megvan a maga elméle-
te, és képes hatékony megoldást kínálni 
rá. A bőr állapotáért a tüdő és a vastag-
bél a  felelős. Habár a  tüdőt semmikép-
pen sem tehetjük egyértelműen félre, 
ekcéma esetén inkább a vastagbél, azon 
belül is főleg annak nyálkahártyájára kell 
összpontosítanunk. Nemcsak azt kell fel-
mérnünk, mennyire szennyezett a  nyál-
kahártya, hanem azt is, hogy a  belső 
környezet összhangban áll-e a szervezet 
szükségleteivel. 

Mindenképpen fontos megtisztítani 
a  bélrendszert, helyreállítani a  normál 

mikroflórát, regenerálni a nyálkahártyát, 
eltávolítani a káros elemeket, mint ami-
lyen például a túlzott nedvesség és a for-
róság. A  nedvesség ödémásodásban és 
apró hólyagokban, míg a  forróság piro-
sodásban, melegérzetben és viszketés-
ben nyilvánul meg a bőrön. A megoldás 
egyszerűnek tűnhet: megfelelő étrend 
összeállítása, a bélrendszer regenerálása 
– és a  bőr visszatérhet a  normál álla-
potába. Igen ám, de a  bőr a  test min-
den szervének tükröt állít, és az atópiás 
ekcéma kialakulásában még legalább 
két szervünk döntő szerepet játszik. Ezek 
pedig a máj és a vese. 

AZ ENERGY KÉSZÍTMÉNYEI
A máj alapvető jelentőséggel bír ebben 
a  kérdéskörben, hiszen a  vér tisztítása 
és a  toxinok semlegesítése által ő tart 
rendet a szervezet belső környezetében. 
Ráadásul elsősorban a máj felel a zsírok 
anyagcseréjéért, így a bőr zsírrétegének 
megfelelő funkciójáért is. 

Atópiás ekcéma esetén a  máj funk-
ciója sérült, nem tudja kellőképpen 
megtisztítani a  vért, csökken a  méreg-
telenítés hatékonysága, és gyengül a zsí-
rok anyagcseréje. Ne hagyjuk becsapni 
magunkat, az elégtelen zsíranyagcse-
re nem feltétlenül jár elhízással vagy 
emésztési problémákkal. Ilyenkor fontos 
regenerálni, táplálni a  májat, és javítani 
a vér minőségét.

A májműködés regenerálásában 
a  REGALEN lesz leginkább a  segítsé-
günkre. A  CYTOSAN segíti a  méregte-
lenítést, a  máj táplálásában pedig bíz-
zuk rá magunkat a  zöld élelmiszerekre, 
azon belül is főleg a SPIRULINÁ-ra, illet-
ve fázékonyság esetén a  GOJI-ra vagy 
a BETÁ-ra. Rendkívül pozitív hatása lehet 
a MYCOHEPAR-nak is.

Szervezetünk belső környezetének 
tisztán tartásában a vesék is fontos szere-
pet játszanak. A vesék biztosítják a salak-
anyagok végleges kiválasztását. Részt 
vesznek továbbá a  vízanyagcserében, 
a  test vízgazdálkodásában, azaz a  szö-
vetek hidratálásában. Ezzel egyidőben 
támogatják a májfunkciót, hűtik a májat, 
és a tüdővel együttműködve részt vállal-
nak a  megfelelő légzés biztosításában. 
Működésüket elsősorban megfelelő 
mennyiségű és minőségű folyadék bevi-
telével tudjuk megtámogatni. Ezen felül 
használhatjuk a RENOL-t, a KING KONG-
ot, a FYTOMINERAL-t és a MYCOREN-t. 

A tüdő és a  vastagbél működésének 
támogatása minden esetben alapvetően 
fontos, tekintet nélkül arra, hogy a beteg 
állapotának felmérése során mely szer-
veknél találtunk legyengült funkciót. 
Ha másként nem, a  tüdő és a  vastag-
bél működését támogassuk legalább 
a  terápia utolsó lépéseként, a  szerve-
zet teljes körű harmonizálása érdeké-
ben. Erre a  legalkalmasabb a  VIRONAL, 

Jelez a szervezet:  
atópiás ekcéma
Biztosan ismerik azt az állítást, miszerint a bőr a szervezet, illetve 
a belső szervek állapotának tükre. Miről árulkodik az atópiás 
ekcémában szenvedő bőr, különösen kisgyermekek esetében? 
Fejtsük most meg együtt a szervezet ezen sokatmondó üzenetét! 
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az IMUNOSAN vagy a  MYCOPULM, 
a  vastagbél esetében pedig a  NIGELLA 
SATIVA, esetleg a PROBIOSAN. 

Mint minden betegségnél, úgy az ató-
piás ekcémánál is nagyon fontos az egyé-
ni megközelítés és a megfelelő diagnosz-
tika, amely meghatározza, hogy a  beteg 
mely szerve az, amely a  leginkább leter-
helt, és mi lenne a  számára leginkább 
megfelelő, személyre szabott terápia. 

Mivel az atópiás ekcéma tünetei 
a bőrön jelennek meg, nemcsak a testen 
belüli, hanem a  hámszövetekben kiala-
kult gyulladásokat is meg kell szüntetni, 
egyúttal a bőrt külsőleg is nagyon fontos 
táplálni és hidratálni. 

Ebben a  tekintetben felettébb hasz-
nos lehet a  DERMATON olaj vagy gél, 
a CARALOTION, a BALNEOL, a BIOTERMAL 
és természetesen a PROTEKTIN, a DROSERIN 
vagy a CYTOVITAL krémek használata. 

Ennél a betegségnél fontos a türelem 
és a külsőlegesen használatos készítmé-
nyek megfelelő intenzitású alkalmazása. 
A  napi egyszeri kenegetés nem elég, 
a bőrnek intenzív ápolásra, ezzel egyide-
jűleg gyakori érintésre és gyengédségre 
van szüksége. 

NE VÁRJANAK!
Az atópiás ekcéma egy felettébb kelle-
metlen egészségügyi probléma, amely 
kisgyermekeknél is egyre gyakrabban üti 
fel a fejét. A szülők általában nem győznek 
csodálkozni, hogyan lehetséges, hogy már 
egy kisgyermeknél is probléma merülhet 
fel a tüdő, a máj vagy a vese működésével. 
Számukra ez felfoghatatlan. 

Nos, egy gyerek rengeteg mindent 
kap a szüleitől, már az édesanyja méhé-
ben fejlődve, sajnos a salakanyagokat is 
beleértve. Sőt, akár egy legyengült szer-

vet is. Sokszor hallom, hogy „ne aggód-
jon, anyuka, a  gyerek majd kinövi”. Sze-
retném leszögezni, hogy egy betegséget 
nem lehet kinőni. Ami előfordulhat, az 
az, hogy a  tünetek megváltoznak. Az 
atópiás ekcéma leggyakrabban allergiá-
ba vagy asztmába megy át. 

Ne várják, hogy a  betegség magá-
tól megszűnik. Higgyék el, nem fog! Ha 
a probléma fennáll, ne várjanak tovább, 
és tegyenek meg mindent annak érde-
kében, hogy a gondot megoldják, hogy 
a betegséget meggyógyítsák. Igen, még 
az atópiás ekcéma is gyógyítható. Tud-
ják, miért állítom ezt ilyen magabizto-
san? Mert én magam is ebben a  kelle-
metlen betegségben szenvedtem, de 
már tizenkét év is eltelt azóta, hogy 
sikerült teljesen kigyógyulnom belőle. 

ZUZANA KRAJČÍKOVÁ-MIKULOVÁ 

Hihetetlen Podhájska
Ha olyan szerencsések, hogy eljutnak 
a  podhájskai gyógyfürdőbe, vegyék 
gyorsan a  gyógyvizes medencék felé 
veszik az irányt, hogy elmerülhessenek 
a  föld mélyén meghúzódó hőforrásból 
megállíthatatlanul feltörő, ásványi anya-
gokban hihetetlenül gazdag gyógyvíz-
ben. Ezt az érzést kevés helyen lehet 
átélni, talán még a Holt-tengernél. Csak-
hogy Podhájska, az egészség és elége-
dettség ősi forrása nincs olyan nagyon 
messze tőlünk. 

A harmadkori forrásvízben találha-
tó oldott ásványi anyagok bejutnak 
a  bőrünkön keresztül a  véráramba, és 
minden szükségeset „befoltoznak” a tes-
tünkben. A podhájskai forrásvíz gyógyít-
ja a  mozgásszervi betegségeket, a  lég-
zési nehézségeket, és természetesen 
mindenféle bőrproblémát. Már az első 
lubickolás alkalmával beleszeretünk, és 
a világ ezután megváltozik körülöttünk. 

A medencében átjár minket a  szoli-
daritás hulláma, és azt kívánjuk, bárcsak 
mindenkin ugyanúgy segítene ez a  víz, 
bárcsak mindenki egészséges és boldog 
lenne, és még sokáig, nagyon sokáig 

élne. Nekem legalább is ilyen érzéseim 
voltak. Amikor végre a  saját bőrömön 
is kipróbáltam a  podhájskai hőforrás 
varázslatos vizét, áldottam az ENERGY 
nevét, hogy akkoriban, amikor elkezdték 
a  Pentagram® krémek készítését, ilyen 
fantasztikus ötletük támadt, hogy ezzel 
a  kivételes gyógyvízzel gazdagítsák 
a krémek összetételét. 

A hőforrás vizéből készült BIOTERMAL 
fürdősó az otthoni terápia során pedig 
azoknak is bemutatja a  podhájskai for-
rásvíz gyógyító, jótékony hatásait, akik 
pillanatnyilag nem tudnak elutazni 
a gyógyfürdőbe.

Szeretnék az ENERGY-nek ezúton is 
gratulálni, és szeretnék további fantasz-
tikus ötleteket, egészséges és elégedett 
ügyfeleket kívánni! Csak ámulok a  ter-
mészet hihetetlen ereje láttán és bol-
dogsággal tölt el, hogy mindennek én 
is a  részese lehetek. Kimondhatatlanul 
örülök, hogy az ENERGY-hez tartozom! 
A  Podhájska gyógyfürdő felkeresését 
pedig mindenkinek szívből ajánlom!

TEREZA VIKTOROVÁ 
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Kevés az erő a regenerálódáshoz – ezzel 
a problémával kellett szembenéznie 
édesanyámnak, a COVID-járvány kitö-
résekor, amikor a maga problémái mel-
lett még a nagymamáról is neki kellett 
gondoskodnia. A családban úgy döntöt-
tünk, hogy akiknek óvodás vagy iskolás 
gyerekeik vannak, azok nem fogják láto-
gatni a nagymamát, hogy megvédjük 
őt az akkor még ismeretlen vírustól. 
Ez azonban azt jelentette, hogy végül 
minden az édesanyám nyakába szakadt. 

Eleinte mindannyian abban remény-
kedtünk, hogy a világjárvány gyorsan 
lecseng, ám ez sajnos nem így történt, 
ezért az édesanyámra rakódott terhek 
kezdtek megmutatkozni az egészségi 
állapotán. A médiából ráömlő rémisztő 
információk miatti félelmében nem akart 
órákat tölteni az orvosi rendelők váróter-
mében, így az egészségügyi problémái 
elkezdtek szép lassan egymásra rakódni. 
Szerencsére végül néhány kivizsgálást 
mégiscsak abszolvált, és ezek eredmé-
nyei megsúgták nekünk, milyen irányba 
kell elindulnunk. 

A vizsgálatok kiderítették, hogy az 
epe és máj körüli érzékenységét zsírmáj 
okozza. Kiderült továbbá, hogy magas a 
vérnyomása és a vércukra, és a retinale-
válás folyamata is felgyorsult a szemében. 
Édesanyámnak állandóan fájt a hasa, még 
a petefészkek környékén is, és érzékeny 
lett a fehérlisztből készült ételekre. 

Mindez túl sok volt neki, sokszor elsír-
ta magát, és úgy érezte, hogy csak mások 
terhére van. Korábban már szedte a 
VITAMARIN-t, hogy javítson a szeme álla-
potán, így most újra elkezdte használni, 
és kis adagokban kipróbáltuk mellette 
a REGALEN-t. Ám anyu annyira érzéke-
nyen reagált rá, hogy végül felváltottuk 
a STIMARAL-lal, ami mellett még napon-
ta kétszer szedte a CYTOSAN-t. Minde-
mellett tönkölylisztet kezdett használni 
a fehérliszt helyett, és figyelte a napi 
gluténbevitel mennyiségét. Az emészté-
si panaszok és a hasfájás elmúlása után 

a CYTOSAN-t felváltottuk a GYNEX-re, 
hogy harmonizáljuk a hormonháztar-
tását, valamint a hasnyálmirigy és a lép 
működését. Az emésztőrendszer meg-
felelő funkcióját a PROBIOSAN használa-
tával támogattuk tovább. A VITAMARIN 
szedését édesanyám ekkor abbahagyta. 

Az említett készítményeket körülbelül 
három hónapig használta. Ezután kiha-
gyott egy hetet, és végül a szívműködés, 
valamint az életöröm megerősítésére 
összpontosítottunk. A pandémia követ-
keztében rászakadt rengeteg teher, a 
nagymama elvesztése és a saját rossz 
egészségügyi állapota miatt érzett szo-
morúság okán színre lépett a KOROLEN. 
A KOROLEN egy igazi varázsló, amely 
megnyugtatja és megerősíti az embert, 
simogatja a szívet, és megvilágítja az 
előttünk álló utat. Amikor édesanyám 
úgy érezte, hogy fogy az ereje, hozzá-
vettük még a STIMARAL-t, főleg a COVID 
elleni védőoltás után, vagy légzőszervi 
megbetegedéseknél. 

Hogy mi lett az igyekezetünk eredmé-
nye? Édesanyám a múlt hónapban több 
kontrollvizsgálaton is átesett. Az egyik 
jó hír követte a másikat. A májtesztjei 
csodásak lettek, a zsírmájnak hűlt helye 
sem maradt, a vérnyomása rendben, a 
cukra rendben, és anyukám ismét úgy 
ragyog, mint korábban. A retinaleválása 
is megállt. Sikerült meggyőződnie, hogy 
a természet erejével lehet, hogy tovább 
tart a gyógyulás, de az eredmény hosz-
szan tartó – a test és a lélek esetében 
egyaránt. 

LUDMILA STRAKOVÁ
Jihlava

Gyógyulás  
a természet erejével
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CMV-FERTŐZÉS
Sokáig képes tünetmentesen lappangani, 
és általában legyengült immunrendszer 
esetén aktiválódik. A  cytomegalovírus 
tehát más herpeszvírusokhoz hasonlóan 
viselkedik – miután a  virion (teljes, fertő-
zőképes vírus, mely a vírusgenomot is tar-
talmazza – a szerk.) bejut a sejtbe, gyorsan 
eljut a sejtmagig, ahol szaporodni kezd. 

A cytomegalovírus-fertőzés az egyik 
leggyakoribb fertőzés az újszülöttek 
körében. A  csecsemőkre elsősorban 
a  különböző fejlődési rendellenességek 
magas kockázata miatt veszélyes. Leg-
gyakrabban az alacsony életszínvonalú, 
nagy népsűrűségű fejlődő országokban 
fordul elő. 

A serdülőknél a  fokozott szexuális 
aktivitás növeli a  terjedés kockázatát. 
A  CMV-fertőzés globális jelenség, a  fel-
nőtt lakosság több mint 60%-a átesik 
rajta. A  nők körében gyakrabban jelent-
kezik. A  fertőzés hosszabb testi érintke-
zéssel terjed egyik emberről a  másikra. 
A vírus kiürülése a szervezetből egyénileg 
eltérő lehet – napokig, hónapokig, gyer-
mekeknél akár évekig is eltarthat. 

Elsősorban nyállal, de vizelettel, szék-
lettel, a nemi szervekben termelődő vála-
dékkal vagy anyatejjel is terjedhet. A fer-
tőzés anyáról gyermekre már a  méhen 
belüli magzati fejlődés idején, szülés köz-
ben vagy szoptatás alatt is átterjedhet. 
A  fertőzést vérátömlesztés vagy szerv-
átültetés során is el lehet kapni. A  fertő-
zés forrása egy beteg ember vagy egy 
vírushordozó. A  vírus legyengült immu-
nitás esetén aktiválódik, miközben a  kli-
nikai tünetek nem feltétlenül markánsak. 
A lappangási idő 9-60 nap. 

A BETEGSÉG TÜNETEI  
ÉS TERJEDÉSE
A CMV-fertőzés tünetei rendkívül sokfé-
lék. Gyermekeknél és első fertőződés ese-
tén a  tünetek enyhébbek, sőt, gyermek-
korban az első fertőzés akár tünetmentes 
is lehet. A  fertőzés tünetei általában láz, 
gyengeség, fáradtság, duzzadt nyirokcso-
mók, étvágytalanság, olykor fej, garat, 
mellkas, has, izom és ízületi fájdalom, 
néha megnagyobbodott máj és lép.

Veleszületett CMV-fertőzésnél a gyer-
mekek kb. 10%-nál mutatkoznak tünetek 
azonnal a születés után. Ezek leggyakrab-
ban pszichomotoros retardációval kísért 
neurológiai zavarok, továbbá siketség, 
szaruhártyagyulladás vagy tüdőgyulla-
dás. A  cytomegalovírussal fertőződött 
gyermekek rendszerint koraszülöttek, 
akik alacsony testsúllyal jönnek a világra. 

A későbbiekben elkapott első fertő-
zés az esetek nagy részében tünetmen-
tes, vagy csak lázban és mandulagyulla-
dásban nyilvánul meg. A  vírus azonban 
élethosszig megmarad a  szervezetben, 
és egy ismételt fertőzés, valamint gyen-
ge immunrendszer esetén újra aktivá-
lódik. Ilyenkor megduzzadnak a  nyirok-
csomók, tüdőgyulladás és májgyulladás 
alakulhat ki. 

Serdülőknél az első CMV-fertőzés 
a  csókbetegségre (mononukleózis) jel-
lemző tünetekkel jelentkezik, azaz lázzal, 
általános rossz közérzettel, emelkedett 
limfocitaszámmal és pozitív májtesztek-
kel. A  klinikai kép alapján nehéz egyér-
telműen meghatározni, hogy a  beteg 
CMV-fertőzésben vagy csókbetegség-
ben (az Epstein-Barr vírus által előidézett 
megbetegedés) szenved-e. 

Immunhiányos páciensek esetében 
(pl. szervátültetésen átesett, immunszup-
resszív kezelést kapó, HIV-fertőzött bete-
gek) a CMV-fertőzés leggyakoribb tünetei 
a  láz, az alacsony fehérvérsejtszám, lét-
fontosságú szervek gyulladása (agy, tüdő, 
máj), valamint retinagyulladás. A  beteg-
ség lefolyása súlyos, akár halálos is lehet. 

A CMV-fertőzés diagnosztizálása sze-
rológiai immunológiai vizsgálatokkal, 
a  vírus-DNS meghatározásával, biológiai 
anyagból történő vírustenyésztéssel és 
a szövetek szövettani vizsgálatával törté-
nik. A betegség kezelése általában tüneti, 
súlyos esetekben vírusölő gyógyszerek 
szedését írja elő az orvos a páciensnek. 

AZ IMMUNRENDSZER 
MEGERŐSÍTÉSE
A CMV-fertőzés sikeres megelőzésé-
ben az immunrendszer állapota játssza 
a  legfontosabb szerepet. Immunrend-
szerünket pedig az ENERGY természetes 
étrend-kiegészítői is képesek megerősí-
teni. Ebben a  tekintetben a  VIRONAL áll 
az első helyen a  CISTUS COMPLEX-szel, 
valamint a  C-vitaminban és flavonoi-
dokban gazdag FLAVOCEL-lel együtt. 
A DRAGS IMUN is képes hatékonyan fel-
venni a harcot a vírusok ellen. 

Ajánlott továbbá a  VITAFLORIN és 
a  természetes antioxidánsokban gazdag 
zöld élelmiszerek használata, különö-
sen az algákat, fiatal árpát, probiotiku-
mokat és egyéb jótékony hatóanyago-
kat tartalmazó készítményeké: TAIWAN 
CHLORELLA, SPIRULINA BARLEY, BARLEY 
JUICE, ACAI, GOJI és SEA BERRY.

DR. JÚLIUS ŠÍPOŠ

Herpeszfertőzések (3.)

Cytomegalovírus-fertőzés
A cytomegalovírust (CMV) először 1960-ban izolálták emberi 
nyálmirigyekből. Ez a vírus a legnagyobb és legösszetettebb 
emberi vírusok sorába tartozik. Az emberi populáció körében 
legelterjedtebbnek számító DNS-vírusok, azon belül is 
a herpeszvírusok családjába soroljuk. 
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A legtöbb olvasó valószínűleg isme-
ri a  csodálatos SPIRON spray-t, amely 
képes hatékonyan megnyugtatni, egy-
ben energiát adni és továbblendíteni. 
Amikor megérkezett a  THREE KINGS, 
kíváncsi voltam, milyen helyet fog 
nálam elfoglalni. Pont akkor jutott el 
hozzám, amikor próbált kitörni rajtam 
a  nátha, a  köhögés és a  vele kéz a  kéz-
ben járó nehézlégzés, valamint fáradt-
ság. Ám a  „három királyok“ felgyorsí-
tották a  regenerálódást, és nagymér-
tékben javították a  kedélyállapotomat. 
A fahéj csodás, enyhén csípős illata nap-
közben energiát adott, míg a  nyugtató 
SPIRON esténként segített az elalvás-
ban. A CISTUS COMPLEX-szel kiegészült 
hármas segített a  gyors gyógyulásban. 
A  THREE KINGS-et imádjuk otthon, és 
mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy 
próbálja ki a  királyi ajándékok varázsla-
tos energiáját. 

ONDŘEJ VESELÝ
Louny

A „három királyok” 
varázslatos illata

A legjobb befektetés

A KOROLEN-nel eddig nem sok tapasz-
talatom volt, de nemrégiben végre sze-
reztem egyet. Mint utóbb kiderült, ez az 
utóbbi idők legjobb befektetése volt!

Vannak, akik hiszen az alternatív 
orvoslásban, és vannak, akik nem... Iga-
zából soha, senkit nem próbáltam meg 
minden áron rábeszélni a természetgyó-
gyászatra, de vannak pillanatok, amikor 
úgy érzem, már nem maradhatok tétlen.

Egyik ügyfelem testén kék foltok 
kezdtek megjelenni, és láthatóvá vál-
tak a  bőre alatti apró erek. Végül a  vér-
vizsgálat alacsony vérlemezkeszámot 
mutatott ki, és hematológiára küldték, 

ahol a  vérvizsgálat eredménye – már 
csak ügyfelem korára való tekintettel 
is – kellemetlen meglepetést okozott 
számára. Ugyanis e férfi nagyon fiatal, 
csak 33 éves. 

Még a számára felírt gyógyszerek sze-
dése előtt odaadtam neki a KOROLEN-t. 
Azért tettem így, mert ügyfelem soha 
nem volt a természetgyógyászat híve, és 
tudni szerettem volna, mi fog történni. 
Szinte éreztem, hogy a KOROLEN segíte-
ni fog, és ez meggyőzi ügyfelemet, hogy 
a  gyógyulás nem feltétlenül a  gyógy-
szerszedésről és a  zsúfolt rendelőkben 
való végtelen várakozásról szól. 

Mit gondolnak, segített neki 
a  KOROLEN? Igen! A  soron következő 
vérvizsgálat 30%-kal jobb eredmé-
nyeket mutatott, annak ellenére, hogy 
a  KOROLEN-t akkor még csak rövid 
ideje szedte. Ennek mindketten nagyon 
örültünk, és lélekben köszönetet mond-
tunk az ENERGY-nek azért, hogy létezik, 
és mindig számíthatunk rá. Úgy gon-
dolom, hogy ennek az egy üvegcse 
KOROLEN-nek a  megvásárlása valóban 
az egyik leghasznosabb befektetés volt! 

ROMANA BOŽKOVÁ
Křižínkov 
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Szükségem  
van rájuk!

Idén tavasszal a gyerekekkel szép sorjá-
ban átestünk a  koronavírus-fertőzésen, 
és mivel jó sok cikket olvastam a témá-
val kapcsolatban a  VITAE magazinban, 
annak rendje és módja szerint fel is 
töltöttem a házi patikánkat. 

Elsősorban CISTUS COMPLEX-szel 
és GREPOFIT kapszulával. Mindannyi-
an ezeket a  készítményeket használ-
tuk, plusz D-, A- és C-vitamint, továb-
bá cinket szedtünk és meghűlés elleni 
teát ittunk. Nagyobb nehézségek nélkül 
átestünk a  fertőzésen, a  gyerekek már 

egy hét után visszamentek az iskolába, 
én pedig még maradtam néhány napot 
home office-ban. 

A lányom néhány héttel korábban 
felfázott, húgyhólyagproblémái voltak, 
de a GREPOFIT akkor is segített! 

Nagyon örülök, hogy az ENERGY 
készítmények segítségével ilyen gyorsan 
meggyógyult a család! 

ĽUDMILA BROKLOVÁ
Pardubice

Gyors gyógyulás

Az ENERGY-t már régóta ismerem. Nem-
rég újra jól bevásároltam a  termékek-
ből, mert rájöttem, például nem tudok 
meglenni a SPIRON nélkül! Ezt a perme-
tet mindenhova magammal viszem, az 
autóba, a  vonatra, a  nyaralásra, és így 
tovább. 

A SPIRON csodás hatással van rám: 
mindig megnyugtat és, ha este szüksé-
gem van rá, segíti az elalvást. Ha például 
izgulok egy munkahelyi megbeszélés 
miatt (vagy az időnkénti orvoslátogatá-
sok miatt), csak ráfújok egy kis SPIRON-t 
a  galléromra, mert ez a  varázspermet 
nemcsak fertőtlenít, de nyugtató hatása 
is van. Fantasztikus az illata és harmóniát 
teremt.

Az ARTRIN szintén csodás készít-
mény: az egyedüli, amely segítséget 
nyújtott, amikor arcidegzsábában (tri-
geminus neuralgia) szenvedtem.  Jelen-
tős mértékben enyhítette a betegséggel 
járó, szinte elviselhetetlen fájdalmat. 
Most is csak az ARTRIN-ra számíthatok, 
ez a krém ugyanis az egyetlen, ami csil-
lapítani képes az ujjaimban levő porcko-
pás okozta fájdalmat. 

Az ENERGY többi készítményét is 
imádom, a  kozmetikumokkal együtt, 
amelyeket szintén kipróbáltam. Ám az 
említett két termékre szinte éjjel-nappal 
szükségem van!

ALENKA VÁVROVÁ
Františkovy Lázně
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Megfigyeltem, hogy az egyensúlyom-
ból akkor billenek ki, ha eltávolodom 
a  középpontomtól. Ennek előnye, hogy 
felfedezhetek új dolgokat. Új élmé-
nyekre, tapasztalatokra tehetek szert. 
Ez a  kibillenés abszolút természetes és 
emberi. Ám az ÉN-em minden egyes 
részecskéje jól emlékszik az egyen-
súlyi állapotra, és szeretne oda minél 
hamarabb visszakerülni. Mert csak saját 
magamban, a  saját egyensúlyomban 
lehetek maradéktalanul boldog és tel-
jes. A tudatos egyensúly megteremtésé-
nek kulcsa az önismeret. Ki vagyok? Mi 
tesz boldoggá? Merre tartok? 

BIZONYOSSÁG 
ÖNMAGUNKBAN
Egyedülállóak és megismételhetetlenek 
vagyunk. Ebben rejlik minden ember 
értéke. Abban a  pillanatban, amint ezt 
megértjük, egészséges önbizalomra 

teszünk szert, autentikus életet élhetünk, 
és képesek leszünk fejleszteni az ÉN-ün-
ket. Küldetésünk, hogy jelenlétünkkel 
hatással legyünk a  világra, amelyben 
kitörölhetetlen nyomot hagyunk egye-
dülállóságunkkal – ha azt csináljuk, ami 
boldoggá és teljessé tesz minket. 

Teljes életet csak akkor élhetünk, ha 
nem ragadunk le a  múltban, és nem 
a jövő miatti félelem határoz meg minket, 
hanem csakis arra koncentrálunk, amit 
itt és most teszünk. Ha hiszünk a  saját 
értékeinkben, és kiállunk értük, életünk 
nem függ majd a világ állandóan változó 
és tendenciózus értékeitől. Mert a  biz-
tonságot, a bizonyosságot és a stabilitást 
önmagunkban találjuk. Az idő előreha-
ladtával az értékeink is változnak. 

A különböző válságok eszünkbe 
juttatják, hogy emberek vagyunk, és 
megtanítanak minket tisztelni mindazt, 
ami nem tekinthető természetesnek 

az életben. Segítenek fejlődni és éret-
té válni. De mi lenne, ha mindezt egy 
másik oldalról közelítenénk meg? Ha 
nem a válságokon, hanem kellemes dol-
gokon keresztül tanulnánk, fejlődnénk, 
válnánk éretté? Van választásunk, hát 
töprengjünk el rajta! Az utunkat akkor 
folytathatjuk, ha készen állunk felelős-
séget vállalni a  saját életünkért. Abban 
a  pillanatban ugyanis képesek leszünk 
felállítani a számunkra fontos célokat. 

Vajon létezik egy általános útmuta-
tó arra, hogyan kerülhetünk egyensúlyi 
állapotba ennél gyorsabban? Ha ismer-
nek ilyet, kérem, küldjék el nekem! De 
addig is próbáljunk meg megválaszolni 
néhány egyszerű kérdést.

ELÉG IDŐT FORDÍTOK 
MAGAMRA? 
Fontos, hogy időt szakítsunk az élet 
élvezetére! Kell, hogy legyen időnk az 

Találjunk rá  
az egyensúlyra 
Egyensúly. Fontos, törékeny és érzékeny. 
Megőrzése a balanszírozás természetes 
művészete azon dolgok között, amit a lét 
elénk sodor. Azért természetes ez a művészet, 
mert mindig minden az egyensúlyra irányul, 
hozzá vezet. Idézzük fel egy pillanatra 
az atomok viselkedését. Energetikai 
szempontból akkor a legharmonikusabbak, 
amikor a pozitív és negatív töltöttségük 
kiegyensúlyozott. Alkalmazzuk hát ezt 
a szabályt mindenre az életünkben! 
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álmodozásra, és olyan tevékenységek-
re, amelyek kellemesek a  számunkra. 
Erről ugyanis sokan megfeledkezünk. 
A  vágyainkat akkor tudjuk a  leginkább 
megismerni, ha elmerülünk önmaguk-
ban, alászállunk a  csendbe. A  bennünk 
lévő vágy feszültséget teremt, aközött 
akik vagyunk, amivel rendelkezünk, és 
aközött, akik lenni szeretnénk, illetve 
amire vágyunk. 

A vágy kitárja a  szívünket, és arra 
ösztönöz minket, hogy teljessé tegyük 
az életünket, miközben összehoz min-
ket a  lelkünkkel. A  csendben ki tud-
juk pihenni magunkat, fel tudunk töl-
tődni erővel és inspirációval. Gyakran 
vagyunk elfoglaltak, miközben törő-
dünk ugyan magunkkal, de bizonyos 
mértékig minden mással is, ami minket 
körülvesz. Mindent megteszünk, hogy 
fenntartsuk a  külső egyensúlyt, de 
emiatt teljesen feleslegesen energiát 
vesztünk, amit máshol is fel tudnánk 
használni. 

Legyünk őszinték önmagunkhoz, és 
hallgassunk az érzéseinkre. Fordítsunk 
időt saját magunkra, élvezzük, amit csi-
nálunk, legyünk tudatosan hálásak azért, 
amink van, és legyünk kedvesek, illetve 
ápoljuk a  kapcsolatainkat! Mozogjunk, 
menjünk ki a  természetbe, táplálkoz-
zunk egészségesen! Aludjunk eleget! 
Dicsérjük magunkat, ismerjük el a képes-
ségeinket! Meditáljunk! Engedjük vagy 
fogadjuk el mindazt, amit már nem áll 
módunkban befolyásolni. 

ELÉG IDŐT TÖLTÖK 
A CSALÁDDAL? 
Ha megfelelő családi háttérrel rendel-
kezünk, könnyű a  saját utunkat járni. 
Abban az esetben viszont, ha nagy-
mértékben, vagy hosszú időre eltávo-
lodunk tőle, akkor családunk is kibillen 
az egyensúlyából. A  kérdés, hogy mit 
szeretnénk. Ha azt akarjuk, hogy a csa-
ládunk, a hátterünk, a kapcsolataink jól 
működjenek, időt és energiát kell rájuk 
fordítanunk. 

Saját tapasztalatból tudom, hogy 
amikor nem is olyan régen úgy gon-
doltam, hogy a családomnak már nincs 
akkora szüksége rám, elkezdtem több 
figyelmet fordítani a  saját fejlődésem-
re és önmegvalósításomra. A családom 
azonban a  tudtomra adta, hogy még 

igenis szüksége van rám. Én ezt a jelzést 
szerencsére felfogtam, megértettem, 
ezért átértékeltem a  helyzetet. Keve-
sebb időt tudok ugyan fordítani rájuk, 
mert a  célkitűzésemet nem adtam 
fel teljesen, de a  velük töltött időmet 
igyekszem hatékonyabban kihasználni. 
Mindezt én is most tanulom. Igyekszem 
úgy alakítani az életünket, hogy a jelen-
létem gyakoribb hiányát a lehető legke-
vésbé érzékeljék, és lássák, hogy ami-
kor hazatérek, boldog vagyok. Hiszen 
valóban boldog vagyok, és a boldogság 
fertőző! 

ELÉG IDŐT TÖLTÖK 
A BARÁTAIMMAL? 
A barátok szerves részei az életünknek. 
Az egyéni barátságokon kívül fontos, 
hogy olyan közösségek részei legyünk, 
amelyek tagjaival összeköt minket 
valami, ami fontos a  számunkra. Ennek 
segítségével ugyanis megtanulunk 
olyan emberekkel is kommunikálni, 
akik mások, mint mi, vagy akik másként 
látják a  világot. Ők segítenek nekünk 
abban, hogy időnként kilépjünk a kom-
fortzónánkból. Értékes időt tölthetünk 
együtt velük beszélgetéssel, kölcsönös 
támogatással és nevetéssel. A  bará-
tok mindig mellettünk állnak, amikor 
valamilyen nehézségbe ütközünk. Új 
perspektívákat nyitnak meg előttünk, 
és olyan szempontokra világítanak rá, 
amelyeket magunktól talán észre sem 
vennénk. 

A baráti kapcsolatok hozzájárulnak 
az egészségünk megőrzéséhez, és egy 
jobb életmód fenntartására motivál-
nak minket. Ezek a kötelékek segítenek 
leküzdeni a  stresszt. A  barátok megta-
nítják nekünk, hogy hogyan fogadjuk el 
a szívességet, és hogyan kérjünk segít-
séget. Fontos, hogy legyenek olyan 
emberek az életünkben, akik ismernek 
és megértenek minket. Nem minden 
barátság tart örökké, de soha ne adjuk 
fel, barátságok bármilyen életkorban 
születhetnek. A  megfelelő emberek 
a  megfelelő időben érkeznek, minden 
barátság eredeti, és mindegyikük tanít 
valamit. Fektessünk időt az igazi barát-
ságok ápolásába, amelyben mindkét fél 
számára öröm az együttlét, és szaba-
duljunk meg a  működésképtelen kap-
csolatoktól! 

BOLDOGGÁ TESZ 
A MUNKÁM? 
Ha olyan munkát végzünk, amelyben 
elégedettek lehetünk, amit szeretünk, 
és amelyben kiteljesedhetünk, az óriási 
előny, legyünk akár alkalmazottak, akár 
vállalkozók. Én minden eddigi munkám-
ban rátaláltam a tápláló esszenciára. Az, 
hogy a munka milyen mértékben képes 
visszaállítani az egyensúlyt az életben, 
akkor jöttem rá, amikor a szülési szabad-
ság után visszamentem dolgozni. 

Amikor vállalkozunk, a  nap 24  órájá-
ban, a  hét mind a  7  napján az üzlet 
körül zakatol az agyunk. Ha ez kielégít 
és boldoggá tesz minket, sokszor olyany-
nyira belefeledkezünk, hogy nem látunk 
semmi mást magunk körül, csak a  mun-
kát. Mindig arra koncentrálunk, hogy mit 
kell még elvégeznünk. Annyira belemerü-
lünk a  munkába, hogy megfeledkezünk 
az egyensúlyról, ami azonban nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk. 
Mert hosszú távú sikereket a  munkában 
is csak akkor érhetünk el, ha kipihentek 
vagyunk, és jóleső érzések töltenek el 
minket, amelyeket leginkább a kapcsola-
tainkból tudunk magunkba szívni. 

Fontos, hogy csak meghatározott 
időt töltsünk a munkával. Az idő megfe-
lelő beosztása igazi művészet. Találjunk 
rá a saját, nekünk kellemes ritmusunkra. 
Az egyértelműen felállított időkorlátok 
segítenek elkerülni a kimerültséget. Fon-
tos továbbá az is, hogy képesek legyünk 
eltávolodni a munkától: hagyjuk a mun-
kában jelentkező nehézségeket a  dol-
gozószobában, és ne a  munka alapján 
értékeljük önmagunkat. Mindenképpen 
tartogassunk magunknak szabad időt, 
azt a  szent időt, amely lehetőséget biz-
tosít a regenerálódásra. 

Tudjuk, hol állunk épp most, hova 
tartunk, és milyen messzire akarunk 
eljutni? Az egyensúly megtalálása annyit 
tesz, hogy a saját utunkat járjuk az élet-
ben. Ne pazaroljuk az energiáinkat ott, 
ahol arra nincs szükség. Amikor egyen-
súlyban vagyunk, a  középpontunkban 
állunk, akkor önmagunk lehető legjobb 
változatává válunk. Képzeljünk el egy 
olyan világot, ahol mindenki önmaga 
legjobb változata... 

DANA HÜBSCHOVÁ 
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Mi, Energy-sek
Örömmel és büszkén használom ezt a kifejezést: mi, ENERGY-sek. Igen, ez 
egy különleges közösség Magyarországon, de Európa több országában, 
sőt már a tengerentúlon is. Sokszor elmondom az ügyfeleinknek: hálás 
vagyok a Jóistennek, hogy 19 éve összekötött minket az ENERGY-vel. 

A GYNEX cseppekkel 
volt az első ’’rande-
vú’’, a  várva várt gyer-
mekáldás érdekében 
kerestem a  lehető-
ségeket. Már akkor is 
azt éreztem, azt érez-

tük férjemmel, Lacival, hogy megér-
keztünk, megtaláltuk a  helyünket. Egy 
fantasztikus út vette kezdetét, nagyon 
sok munkával, lendülettel, örömökkel, 
remek emberekkel. A kezdetektől fogva 
szenvedéllyel működtetjük a  debreceni 
ENERGY klubot – remélem, hogy ez még 
nagyon sokáig így lesz. 

A  mai napig rácsodálkozom, hogy 
milyen óriási hatással van az ENERGY 
az emberek életére, mindennapjaira, és 
így a  világ folyására. A  GYNEX-szel való 
találkozásom meghatározó: a  hormon-
egyensúllyal, a  női egészséggel azóta 
is behatóbban foglalkozom – az évek 
alatt megannyi tapasztalattal, eszköz-
zel, készítménnyel, terápiával gazdagod-
tunk, így nagyon sokan keresnek meg 
ebben a témában is.

MINDENKI JÓL JÁR
Mondják, hogy a  jó minőségű élel-
miszer olyan az embernek, mint egy 
remek életbiztosítás. Milyen igaz – 
passzív fogyasztás helyett aktív alko-
tás! Vallom, hogy az ENERGY prémium 
minőségű élelmiszerei, étrend-kiegé-
szítői valóban olyanok, mint a  legjobb 
életbiztosítás. Különleges, rendkívül 
hatékony készítményeket érhetnek el 
a  klubtagok kvázi nagykereskedelmi 
árakon, és a  havonta megújuló külön-
leges akciókban, és persze azt is tud-
juk, hogy normál adagolással majd-
nem minden termék több hónapra 
elegendő. Erre mondják: win-win, azaz 
olyan helyzet, amikor mindenki jól jár.

Hálával gondolok az ENERGY meg-
alkotóira, a  kutatóinkra, orvosainkra, 
szakembereinkre, hiszen lelkiismere-

tes munkájuk, különleges hivatásuk 
révén jobbá, egészségesebbé tehetjük 
megannyi ember életét. Tudjuk, látjuk, 
tapasztaljuk.

Az elmúlt időszak igencsak próbára 
tett mindannyiunkat. Három éve a sem-
miből berobbant világjárvány felfordu-
lást, bizonytalanságot, félelmeket, szo-
rongást hozott – társadalmi, gazdasági, 
mentális téren egyaránt. Még a  legfel-
készültebb szakemberek, orvosok, alter-
natív medicinát alkalmazók sem mindig 
igazodtak el ebben a feje tetejére állított 
világban. 

Nagyon jól vizsgázott ekkor is az 
ENERGY: még a  legszkeptikusabbak is 
kimagasló hatékonyságról számoltak be. 
Nagy örömünkre a közelmúltban bővült 
is a paletta: megjelentek a gyógygombás 
(mikoterápiás) ENERGY készítmények 
(MYCOPULM, MYCOHEPAR, MYCOREN, 
MYCOPAN, MYCOCARD). Bár az előzetes 
információk alapján tudtuk, hogy nagy-
szerű készítmények lesznek, a  tapasz-
talatok minden várakozást felülmúlnak. 

A Covid19-járvány megjelenése óta 
az ENERGY klubtagok nemcsak a  szűk 
család gyógyítói, hanem a  távolabbi 
rokonok, barátok, kollégák támogatói 
is lettek a  készítményekkel. Rengeteg 
új, elégedett fogyasztónk lett. De ne 
feledkezzünk meg a  cicákról, kutyusok-
ról – egyre több gazdi erősíti, gyógyítja 
kis kedvencét ENERGY készítményekkel. 

 A MEGELŐZÉS FONTOSSÁGA
Kiemelkedő fontosságúnak tartom 
a  prevenciót, erre nagy hangsúlyt fek-
tetünk. Nagyon lényeges, hogy ebben 
a  járványokkal, háborúval, inflációval, 
gazdasági válsággal terhelt időszakban 
testileg-lelkileg erősek és egészsége-
sek legyünk. A  2008-as gazdasági vál-
ság idején is nagy szolgálatot tettek 
az ENERGY készítmények – a KOROLEN, 
STIMARAL, RELAXIN is nagyon komoly 
segítség a szorongás okozta problémák 
kezelésében – hatékonyan és természe-
tesen.

Talán elcsépelt mondat, lerágott 
csont, de ettől még igaz, sőt egyre iga-
zabb: elsősorban a  pszichénk állapo-
tától, a  világhoz való hozzáállásunktól 
függ, hogy életünknek javarészt alakítói 
vagy elszenvedői vagyunk, leszünk.

Ajándékozzunk egészséget szeret-
teinknek! Kívánok mindannyiunknak 
áldott, békés karácsonyt és boldog új 
esztendőt, szeretetben, egészségben, 
örömökben!

KOVÁCSNÉ AMBRUS IMOLA
ENERGY klubvezető, Debrecen
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BUDAPEST XIV. ker.
Klubvezető:  Bódizs Tünde
Nyitvatartás:  H-P: 9:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás.
Cím:  1146 Budapest, Istvánmezei út 2/a
Telefon:  +36 1/466-0545
Fax:  +36 1/354-0911
E-mail:  info@energyklub.hu
Web:  www.energyklub.hu

BUDAPEST XIV. ker.
Klubvezető:  Kis Éva
Nyitvatartás: 
hétfő 09.00-17.00 óráig, 
kedd 09.30-17.00 óráig, 
szerda 09.00-17.00 óráig,
csütörtök 09.30-17.00 óráig, 
péntek, szombat, vasárnap zárva. 
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, tanácsadás. 
Haj és fejbőrpanaszok – hajhullás, hajritkulás, kopaszodás, őszülés, 
korpásodás, túlzott zsírosodás, stb. külső és belső okainak feltárá-
sa, személyre szabott terápiás javaslat összeállítása. Hormonális 
eredetű panaszok – cikluszavar, klimax, túlzott szőrösödés, akne, 
kopaszodás, PCOS, inzulinrezisztencia – okainak feltárása műsze-
res méréssel, személyre szabott ENERGY terápia készítése. Minden 
hétfőn és csütörtökön 10-15 óra között ingyenes termékbemérés 
illetve termék választómérés, candidaszűrés.
Állapotfelméréseink: mikrokamerás hajvizsgálat, speciális skalp-
diagnosztika, góckutatás, műszeres allergiavizsgálat és étel-
érzékenység mérése, parazitaszűrés, candidaszűrés, demodex 
atka-szűrés, ásványi anyagok és vitaminok hiányának pontos 
meghatározása. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Cím:  1143 Budapest, Stefánia út 81. fszt. 2., Nice Hajgyógyászat
Telefon: 
Kis Éva klubvezető: +36 30/754-5417
Szabó Erzsébet: +36 30/754-5416
E-mail: budapest.nice@energyklub.hu
Web:  www.nicehajgyogyaszat.hu

BUDAPEST II. ker.
Klubvezető:  Czimeth István
Nyitvatartás:  H-CS: 10:00-18:00, P: 10:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése és szakta-
nácsadás, állapotfelmérés és ENERGY termékek tesztelése, 
gyógyító beszélgetés, légzőgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, 
Biblia-alapú lelkigondozás, díjmentesen.
Cím:  1027 Budapest, Horvát u. 19-23. fsz. 51-es kaputel.
Telefon:  +36 70/632-6316
E-mail:  energybuda@energyklub.hu

BUDAPEST VIII. ker.
Klubvezetők:   Németh Imréné Éva
  Németh Imre
Nyitvatartás: 
hétfő 10.00-16.30 óráig, 
kedd 10.00-19.00 óráig, 
szerda 12.00-19.00 óráig, 
csütörtök 10.00-19.00 óráig, 
péntek 12.00-19.00 óráig, 
szombat 10.00-15.30 óráig. 
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktaná-
csokkal, személyre szóló adagolások beállításával. Fitoterápiás 
szaktanácsadás. Alternatív mozgásterápiák: jóga, öngyógyító 
gyakorlatok. ENERGY házipatika összeállítása, igény szerint 
családoknak. Homeopátiás és hormonegyensúly szaktanács-
adás. Kéthetente előadások, hétvégén képzések, kreatív foglal-
kozások az egészség szolgálatában, az ENERGY termékek tük-
rében. A mérések, terápiák időpont-egyeztetéssel történnek.
Cím:  ENERGY Belváros, 1085 Budapest, Baross u. 8., fsz. 1.,  
12-es kapucsengő (2 percre a Kálvin tértől).
Telefon:  +36 20/931-0806
E-mail:  energy.belvaros@energyklub.hu
web:  http://energybelvaros.hu és az ENERGY Belváros  
Facebook oldala

BALATONFÜRED
Klubvezető:  Kelemen Lívia
Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda 9.00-14.00 óra, csütörtök, 
péntek konzultációs nap, szombat 9.00-12.00 óra.
Tevékenységi kör: természetgyógyászati konzultáció, holisz-
tikus állapotfelmérés, a mérési eredmények megbeszélése, 
személyre szabott terápiás javaslat; ENERGY termékek értéke-
sítése, szaktanácsadás, a termékek személyre szóló adagolá-
sának beállítása.
Cím:  Biotitok Gyógytéka, Kossuth u. 19.
Telefon: +36 20/595 3062
E-mail: balatonfured@energyklub.hu
Web:  www.biotitok.hu
Facebook:  Lívia, a te gyógynövényszakértőd
Blog:  www.termeszetesegeszseg.blog.hu

DEBRECEN
Klubvezetők:   Kovácsné Ambrus Imola
  Kovács László
Nyitvatartás:  K: 09:00-18:00,
Sze-Cs: 09:00-12:00, P: 9:00-18:00
Tevékenységi kör:  ENERGY készítmények értékesítése (szemé-
lyesen az ENERGY Klubban, illetve GLS futáros csomagküldés-
sel); szaktanácsadás; elismert orvosok, természetgyógyászok 
kiajánlása (pl. háziorvos, fogorvos, homeopata orvos, kinezi-
ológus, reflexológus, fitoterapeuta, dietetikus, csontkovács, 
masszőr, íriszdiagnoszta, műszeres állapotfelmérő, táplálko-
zási referens, hormonegyensúly-szakértő, életmód-tanácsadó, 
jógaoktató, személyi edző stb.)
Cím:  „Füredi Kapu Lakópark”, Böszörményi út 68. ’J’ épület, 
földszint, (Füredi út és Böszörményi út sarkán, Kossuth lakta-
nya felőli oldal)
Telefon:  +36 30/458-1757, +36 30/329-2149
E-mail: debrecen@energyklub.hu 
Web:  www.imolaenergy.hu

GYŐR
Klubvezető:  Zsilák Judit
Nyitvatartás:  K: 13-18, Cs: 09-18
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, állapotfelmérés, ENERGY termékek tesztelése, gyógyító 
beszélgetés. Alternatív mozgásterápiák: gerincjóga, NMPT, Aloha 
masszázs. Minden hónap első péntekén előadás egészségmegőr-
zés témában.
Cím:  Szent István út 12/3. fsz.4.
Telefon:  +36 30/560-4405, +36 20/395-2688
E-mail:  gyor@energyklub.hu
Üzenet:  www.facebook.com/judit.zsilak (Messenger).

KALOCSA
Klubvezető:  Hargitainé Mónika
Nyitvatartás:  H-P: 08:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, meditáció, 
állapotfelmérés, kezelés, szaktanácsadás.
Cím:  Szent István út 53. I. emelet 1.
Telefon:  +36 30/326-5828
E-mail:  energykalocsa@energyklub.hu 

KAZINCBARCIKA
Klubvezető:  Ficzere János
Nyitvatartás:  K: 15:00-18:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, állapotfel-
mérés, tanácsadás.
Cím:  Barabás Miklós u. 56.
Telefon:  +36 30/856-3365
E-mail:   kazinbarcika.miskolc@energyklub.hu

KECSKEMÉT
Klubvezető:  Mészárosné Lauter Erzsébet
Nyitvatartás:  H-P: 09:00-18:00, Szo: 09:00-12:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, tanácsadás.
Cím:  Fitotéka Gyógynövény Szaküzlet, Hornyik János krt. 2.
Telefon:  +36 30/209-3683
E-mail: kecskemet@energyklub.hu

KESZTHELY
Klubvezető:  Sárvári Balázs, Gyenese Ibolya
Nyitvatartás:   H-P.: 09:00-18:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, tapasztalati 
tanácsadás. 
Cím:  Lovassy Sándor u. 13.
Telefon:  +36 30/560-7785, +36 30/225-4917
E-mail: keszthely@energyklub.hu 

MISKOLC
Klubvezető:  Ficzere János
Nyitvatartás:   H-Sze-Cs: 13:30-17:30,  

P: 9:30-13:30
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, tanácsadás, 
terméktesztelés.
Cím:  3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. em. 116. iroda
Telefon:  +36 30/856-3365
E-mail: kazinbarcika.miskolc@energyklub.hu 

ENERGY klubok  
Magyarországon



NYÍREGYHÁZA
Klubvezető:  Fitos Sándor
Nyitvatartás:  H-P: 13:30-17:30
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, terméktesztelés.
Cím:  Ferenc krt. 5. I. em. 5.
Telefon:  +36 20/427-5869
E-mail: nyiregyhaza@energyklub.hu
web:  www.nyirenergy.hu

PÉCS
Klubvezető:  Molnár Judit
Nyitvatartás:   H-P: 09:00-19:00 

Szo.: 09:00-14:00
Más időpontban telefonos egyeztetés lehetséges.
Minden hónap 3. péntekjén 14:00-20:00-ig klubnap, benne  
17 órakor előadás.
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás. Vizsgálatok: személyre szabott termékmeghatározás az 
ENERGY termékeiből.
Cím:  Tompa Mihály u. 15.
Telefon:  +36 30/253-1050
E-mail: pecs@energyklub.hu 

SIÓFOK
Klubvezető:  Ángyán Józsefné
Nyitvatartás:  H-Cs: 13.00-17.00 (időpont-egyeztetéssel)
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, állapotfelmérés.
Cím:  Wesselényi út 19.
Telefon:  +36 20/314-6811
E-mail:  siofok@energyklub.hu 

SOPRON
Klubvezető:  Stánicz Jenő
Nyitvatartás:   H-P: 9:00-12:00, 13:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, állapotfelmérés és terápia, talpreflexológia.
Cím:  Lehár Ferenc u. 1/A.
Telefon:  +36 70/630-0991, +36 70/630-1039 
E-mail: sopron@energyklub.hu

SZEGED 1
Klubvezető:  Dr. Bagi Magdolna
Nyitvatartás:   H, Sze: 10:00-16:00 

K, CS: 10:00-17:00 
P: 10.00-14.00

Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás. A klub keretein belül orvosi szakrendelés is zajlik.
Cím:  Reizner János u. 13.
Telefon:  +36 30/466-1823
E-mail: szeged.bagi@energyklub.hu 

SZEGED 2
Klubvezető:  Mészáros Márta
Nyitvatartás:  H-P: 14:00-18.00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szak-
tanácsadás, természetgyógyászati állapotfelmérés, talp-
masszázs (reflexológia).
Cím: Csongrádi sugárút 39.
Telefon:  +36 30/289-3208
E-mail: szeged.meszaros@energyklub.hu 

SZENTES
Klubvezető:  Fábján Julianna
Nyitvatartás:   H-P: 10:00-12:00, 13:00-17:00 

Szo: 09:00-12:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, egészségügyi állapotfelmérés biofizikai műszerrel.
Cím:  Horváth Mihály u. 4/A.
Telefon:  +36 30/955-0485, +36 63/400-378
E-mail: szentes@energyklub.hu 

SZÉKESFEHÉRVÁR
Klubvezető:  Ostorháziné Jánosi Ibolya
Nyitvatartás:  H-CS: 13:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése. Nyitvatartá-
si időben ingyenes szaktanácsadás, terméktesztelés.
Cím:  Basa utca 1.
Telefon:  +36 20/568-1759
E-mail: szekesfehervar@energyklub.hu 

SZOLNOK
Klubvezető:  Németh Istvánné Éva
Nyitvatartás:  H-P: 09:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, természet-
gyógyászati állapotfelmérés és tanácsadás.
Cím:  Arany János út 23.
Telefon:  +36 56/375-192
E-mail:  szolnok@energyklub.hu 

SZOMBATHELY
Klubvezető:  Nánási Eszter
Nyitvatartás:   H-P: 9:00-12:00 és 13:00-17:00,  

Szo: 9:00-12:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás.
Cím:  Eszter Biobolt, Szent Márton u. 15.
Telefon:  +36 30/852-7036
E-mail:  szombathely@energyklub.hu
Messenger üzenet:  @eszterbiobolt

VESZPRÉM
Klubvezetők:  Vértes Andrea és Török Tamás
Nyitvatartás:  H-P: 9:00-17:00
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás.
Cím:  Harmóniaház gyógynövény, biobolt és PI víz centrum, 
Szeglethy utca 1. – Belvárosi Üzletház I. em. 110.
Telefon:  +36 30/994-2009, +36 30/482-3233
E-mail:  veszprem@energyklub.hu

ZALAEGERSZEG
Klubvezető:  Takács Mária
Nyitvatartás:  H-P: 10:00-13:00, 14:00-18:30
Tevékenységi kör:  ENERGY termékek értékesítése, szaktanács-
adás, ingyenes termékteszt, Napsugár szauna, Safe laser és 
egyéb kezelések.
Cím:  Mártírok út 17.
Telefon:  +36 70/607-7703
E-mail:  zalaegerszeg@energyklub.hu 
Web:  www.maraboszi.hu

ADONY
Obritán Ildikó,  ENERGY szaktanácsadó, egészségügyi- és spor-
tegészségügyi szakember, Nelson biorezonancia, táplálkozás- és 
wellness életmód-tanácsadó. 2457 Adony, Kis utca 7.
Tel.: +3620 234 0632, e-mail: obritanildiko@gmail.com

AJKA1
Kun Gyula  természetgyógyász, akupresszőr, fülakupunktúrás ad-
diktológus tel.: +3630/304-6131 
Kun Gyuláné Zsuzsa  természetgyógyász, okleveles gyógy-
masszőr, Vitál Sziget Wellness központ: 8400, Szabadság tér 
20. Héliosz Üzletház, biofizikai terméktesztelés, hajgyógyászat.  
Tel: +36 30/341 7518, +36 30/653 2351
E-mail: tisztaforrasajka@gmail.com

BUDAPEST
Abidin Mehboubinené Erzsébet,  Candida mérés és kezelés, 
Tel.: +36 30/292 0977
Dr. Bán Marianna,  fogorvos, természetgyógyász,  
tel.: +36 30/475 2859
Balázs Tünde,  kínai asztrológus, természetes gyógymódok szak-
értő. Óbuda. Tel.: +36 30/175-7172, https://balazstunde.com/
Bárány Sándor,  ENERGY tanácsadó, speciális életviteli tanács-
adó, life coach. Jókai Biocentrum, 1042 Budapest, Árpád út 77.  
Tel.: +36 20/330 7812
Fidrus Bertalanné Mária,   természetgyógyász, Energy ta-
nácsadó 06/30-642-1952e-mail: fimary@gmail.com. Telefon: 
+06 1/218 1342, +36 30/558 6134

Greskó Anikó, Hirt Katalin,  1037 Bp., Orbán Balázs u. 35.  
I. em. Tel.: +36 20/982 8321
Juhász Tiborné Magdi  ENERGY tanácsadó, gyógyszerész, hagyo-
mányos és alternatív kezelések szakértője, életmód-tanácsadó, 
egészséges életforma segítője. 1143 Budapest, Ilka utca 35., Tele-
fon: +36 30 190 7696
Kanizsáné Antal Zsuzsanna  természetgyógyász-kineziológus, 
gyógynövényterapeuta, hormonegyensúly terapeuta, állapotfel-
mérés- és kezelés. Telefon: + 36/30/219-9299, e-mail: kanizsane.
zsuzsa@t-online.hu
Kereszturszkiné Kovács Katalin  gyógytestnevelő, gyógymasz-
szőr, XIII. 70/9672-234, kovacs.katalin59@gmail.com
Kiss Ágnes,  telefon: +36 30/250 3548
Kiss Zsuzsanna  természetgyógyász, ENERGY szaktanácsadó. 
1136 Budapest, Tátra utca 12/b, Telefon: +36 30 437 8845,  
www.herbatop.hu
Kovácsné Mayer Judit  ENERGY szaktanácsadó, természetgyó-
gyász, lézerterápia, fülakupunktúrás addiktológus. 1146 Bp., 
Istvánmezei út 6. (Récsey központ), Telefon: +36 30 982 2232
Környei Judit  mesterkozmetikus. Holisztikus bőrdiagnoszta, 
ENERGY tanácsadó. Teljeskörű, igényes szépségápolás, bőrfiatalí-
tás. Korall Szépségszalon, 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 
IV. em. 1., Tel.: +36 1 209 7258, judit.kornyei55@gmail.com, 
www.korallkozmetika.hu
Kürti Gábor  természetgyógyász, ENERGY készítmények sze-
mélyre szóló bemérése, tanácsadás, állapotfelmérés. 1132 Bu-
dapest, Victor Hugo u. 11. Irodaház. (Bejárat a Visegrádi utcából.) 
Tel.: +3630/996 2787 

Dr. László Mária  belgyógyász, onkológus, reumatológus. 
1136 Bp., Raul Wallenberg u. 12. IV/3.  Telefon: +36 20/480 0246
Lehel Sándorné Kata  mesterkozmetikus. Holisztikus terapeu-
ta, ENERGY tanácsadó. Teljeskörű, igényes szépségápolás, bőrfi-
atalítás. Korall Szépségszalon 1111 Budapest, Bartók Béla út 
10-12. IV.em. 1., Tel.: +36 209 7258, lehel.kata@hotmail.com,  
www.korallkozmetika.hu
Dr. Lieber Andrea  homeopata orvos, természetgyógyász, koz-
metikus; ENERGY termékek személyre szabott ajánlása, bemérése, 
forgalmazása; bőrállapot rendezése a problémák hátterének felde-
rítésével, kozmetikai kezelésekkel. Orvosi Kozmetika, 1024 Buda-
pest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fszt. 2. 06-1-322 5651, 06-30-856-
2698, www.orvosikozmetika.hu, info@orvosikozmetika.hu
Mátai Marina,  természetgyógyász, keleti masszázsok, mágneses 
akupunktúrás kezelések. Tel.:+36 20/345 9408
Mázsár Csabáné Margó,  szaktanácsadás, ENERGY termékek 
értékesítése, gyógynövény terápiák, alternatív, tudatos egészség-
terv segítője. Anonymus Antikvárium Bt., 1043 Bp., Árpád út 79. 
(Jókai Biocentrum mellett) és 1213 Budapest, Puli sétány, Telefon: 
+36 70/539 9360, 390 1032, E-mail: margo.mazsar@gmail.com
Mészáros Sándorné,  ENERGY termékek értékesítője. DV Natura 
Biobolt, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65. Tel.: +36 70 326 9156
Murvainé Krisztina  kineziológus. Állapotfelmérés. XX., Des-
sewffy u., tel.: 70/202-7566, m.krisztakucko@gmail.com
Nagy Irén Éva,  fülakupunktőr, kineziológus, akupresszőr, telefon: 
+36 30/942 3155
Nagy Lenke  ENERGY termékek forgalmazója, fitoterepauta. 
1013 Bp., Krisztina krt. 37. (Déli pályaudvaron a Metró bejárat mel-
lett), tel.: +36 70 245 5577, e-mail: argankerkft@gmail.com

Az ENERGY további munkatársai



Puhl Andrea  biofizikai állapotfelmérés, hormonegyensúly és 
funkcionális táplálkozás beállítás, theta healing konzultáció. XI. 
kerület, tel.: +36 70/340-1470, puhl.andrea@gmail.com
Sára Bernadett,  okl. természetgyógyász, fülakupunktúrás 
addiktológus. Állapotfelmérés, életvezetési tanácsadás, tel: 
+36/70/777-0444, e-mail: detti896@gmail.com
Szabó Géza  radiesztéta és Szabó Liza fitoterapeuta, Bp.  
X. ker., Gyakorló köz 7. ENERGY tanácsadás, állapotfelmérés, keze-
lések. Tel.: 06-20-940-6362.
Tósa Tímea  hormonegyensúly-terapeuta, táplálkozás- és életmód 
tanácsadó. +36/70/3379315 www.egeszsegrecept.hu
Unginé Sachs Henrietta  természetgyógyász, radiesztéta, re-
flexológia, akupresszúra. 1144 Bp., Füredi u. 11/b. VIII/32. Tel.: 
+36 20/522 8185
Vadler Zita  kineziológus, asztrológus, biorezonanciás egészsége-
lemzés. II. kerület, Tel.: +36 30/822-0102, e-mail: biogyogyasz@
gmail.com
Várkonyi Edit,  természetgyógyász, kineziológus, Energy 
szaktanácsadó. 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. VI/10., 
Tel.:+36 20/334 1932
Vitalpont Oktatási és Referencia Központ,  1115 Bp., 
Etele út 42/B fsz. Tel.: +36 30/624 3071, +36 20/988-3608,  
+36 20/240 0986.  E-mail: vitalpont@ citromail.hu
Zöld Forrás Gyógyáru és Élelmiszer Nagykereskedés,  
1164 Bp., Lapos köz 18. Tel.: 06 1/4000 498, e-mail: zf@zf.hu

BAJA
Árnika Natúrbolt,  Deák F. u. 12., Telefon: +36 20/464 7008
Rubesch István,  Meggyfa utca 9. fsz /3., 
 Telefon: 06 79/423 244, +36 20/215 8885
Vital Welness Klub – Lakatos Ágnes,  Innovativ megoldások az 
egészségért, számítógépes okfeltáró vizsgálatok. Bokodi út 10/A., 
Tel: +36 20 431 3845

BALATONFENYVES
Hegedűs Józsefné dr.  fülakupunktúrás addiktológus, homeo- 
 pátiás tanácsadó, gyógyszerész. Telefon: +36/70/946-5711, e-ma-
il: orieniko@gmail.com, www.turulgyogyszertar.hu 

BALATONFÜRED
Tóbi Andrea,  állapotfelmérés, hipnózis, életmód-tanácsadás, 
ENERGY termékek forgalmazása. Arácsi u. 16.
Tel.: +3630/959-0102

BÁCSBOKOD
Dudás Csaba  ENERGY tanácsadó, shiatsu kezelések.
 Hunyadi u. 50. Tel.: +36 30 9815-430.
E-mail: dudascsaba68@gmail.com

BERETTYÓÚJFALU 
Menyhárt Gabriella Éva  „Napfény és Egészség” biobolt és  
drogéria, Dózsa Gy. u. 6., tel.: +36 30/999-3803

BÉKÉSCSABA
Bartyik Edit,  Andrási út 47/1.
Telefon: 06 66/322 355

BIHARKERESZTES
Farr Krisztina  ENERGY tanácsadó, Széchenyi u. 65., 
 30/613-4090, bio.keresztes@gmail.com

CSONGRÁD
Homoktövis Gyógynövény Szaküzlet , Iskola utca 4.
Tel: +36 20/4400 962

DABAS
Képíró Bettina , SkinBar kozmetika és alakformálás.
Tel.: 06 70/301 4818, Bartók Béla út 66.

DEBRECEN
Arany Csaba  személyi edző, kardio-erőnléti tréner, TRX tréner, 
Gymstic-oktató, testnevelő. Telefon: +36 70 212-4032, www.
rockerfitness.hupont.hu.
Arany Edina  jógaoktató, preventív gerinctréner, személyi edző. 
Telefon: +36 70 608-0939.
Balla Ilona  hormonegyensúly terapeuta, állapotfelmérés. Tele-
fon: +36/30/219-9311.
Daróczi Zoltán  minisztériumi vizsgabiztos, természetgyógyász, 
vizsgáztató és szakértő. Telefon: +36 30/963-1635; +36 52/537-
777 www.termeszetesgyogymodok.hu 
Dr. Veress Mariann  fogorvos, homeopata, hormonegyensúly-te-
rapeuta. Állapotfelmérés. Telefon: +36/20/977-7693
Hajdú Annamária  biofizikai állapotfelmérés, hormonegyen-
súly-konzultáció, Hajó utca 6., fsz. 3., +36 30/852-7493
Dr. Zádor Csabáné Orsi  természetgyógyász, hormonegyen-
súly-konzultáció. Tel.: + 36/30/278-4390
Hojcska Noémi  dietetikus, hormonegyensúly terapeuta. Tel.: 
+36 20/362-9535, +36 30/299-1826.
Laboncz Anna  hajgyógyász, természetgyógyász, hormonegyen-
súly terapeuta, + 36 30/488-2266

Nagy Ilona  természetgyógyász-reflexológus, masszőz, manuálte-
rapeuta, hormonegyensúly-konzultáció. „Masszázspatika”, Domb 
u. 1., tel.: +36 30/382-2104
Nagy Margó  „babacsináló” természetgyógyász, termékenységgel 
kapcsolatos alternatív terápiák. 
 Telefon: +36 30/313-6438, Energia Sziget
Nagyné Széles Éva  egészségügyi szakasszisztens; állapotfelmé-
rés. Tel.: +36/70/314-1486 
Pasztercsákné Ruzsbánszky Márta  hormonegyensúly-tanács-
adás, biofizikai állapotfelmérés. Tel.: +36 70/773 2019
Prokai Mariann Ágnes  hormonegyensúly terapeuta, táplálkozá-
si referens. Telefon: + 36/70/202-9587.
Rácz Éva  természetgyógyász, állapotfelmérés.
Tel.: +36-70-392-2839
Ráczné Simon Zsuzsanna  fitoterapeuta-természetgyógyász, 
hormonegyensúly terapeuta, ENERGY szakoktató.
Tel.: +36 30-449-2304.
Tóth Sándorné Irén  természetgyógyász, Bemer fizikai érterápia 
szaktanácsadó
Tel.: +36 30-360-3755, e-mail: toth.sandorne2018@gmail.com
Valóné Makó Andrea  fitoterapeuta-természetgyógyász, állapot-
felmérés, +36/30/526-4501 

DÖMSÖD
Kisné Sánta Erika Piroska,  reflexológus, masszőr, gyógyszerész 
asszisztens, 2344, Kossuth Lajos u. 93. Telefon: +36 70/503-4755
Nagy Enikő,  ENERGY szaktanácsadó, állapotfelmérés, 2344, Gólya 
út 6. Telefon: +36 20/590 7827

DOROG
Mola Ferenc  kiropraktőr, állapotfelmérés, hipnózis tel.: 
+36/20/9468202

DUNAHARASZTI
György Kinga  fitoterapeuta-természetgyógyász, akupresszőr, 
hormonegyensúly-tanácsadó, +36/20/500-6254

DUNAKESZI
Szabó György,  Életerő Egészségcentrum, 2120 Garas u. 24. II/8. 
Tel.: 06 27/341 239

EGER
Szolári Ágnes  kineziológus, természetgyógyász, hormonegyen-
súly-terapeuta, állapotfelmérés és kezelés. Tel.:+36 30/301-3702
info@szolarikinez.hu, www.szolarikinez.hu 
D’Ess Erika  természetgyógyász, fülakupunktúrás addiktológus. 
Telefon: 30/392 09 25

ETYEK
Horváth Csilla  természetgyógyász-reflexológus, biorezonanciás 
és elektroakupunktúrás állapotfelmérés. Tel.: +36 70/624-5233

ÉRD
Bünsow Judit  ENERGY tanácsadó, természetgyógyász, állapotfel-
mérés készülékkel, lelki tanácsadás. Bioenergia Vitál Stúdió, Mázo-
ló u. 50., Tel.: 06 70 365-2735, www.biovitalstudio.com

FELSŐÖRS
Molnár Katalin  természetgyógyász, ENERGY tanácsadó, ENERGY 
termékek forgalmazása, állapotfelmérés, Tel.: 06 20 29 33 666

FERTŐD
Horváth Ilona,  ENERGY tanácsadó, Mentes Mihály u. 9. 1/5.  
Tel.: +36 30/348 6517, +36 30/267 2196,
E-mail: horvat-ilona@freemail.hu

FERTŐSZENTMIKLÓS
Ősze Anita,  agytréning, alpha masszázs, ENERGY termékek érté-
kesítése, szaktanácsadás.
web: www.alphaland.hu, tel: +36 70 947 0125

FONYÓD
Hegedűs Józsefné dr.  fülakupunktúrás addiktológus, homeo- 
pátiás tanácsadó, gyógyszerész. Telefon: +36/70/946-5711,  
e-mail: orieniko@gmail.com, www.turulgyogyszertar.hu

FÜZESABONY
Molnárné Berecz Mónika  ENERGY tanácsadó, Glória Na-
tura gyógynövény- és biobolt, Arany J. út 2., 20/5626-613,  
bereczmonika@gmail.com

GÖD
Sóvári Tünde,  ENERGY tanácsadó, talpreflexológus. 
 30/2574-038, sovarit@freestart.hu

GÖDÖLLŐ
Vécsey Hlinka Csilla  természetgyógyász, kineziológus,  
fül akupunktúrás addiktológus.
Naturus Egészségpont   Dózsa György út 57.  
E-mail: vyhcsilla@invitel.hu,  tel.: +36/70 522-6634
Németh Enikő   pedagógiai tanácsadás (tehetséggondozás, fej-
lesztő pedagógus). Tel.: +36 20/428-9869, +36 20/9310-806, 

nemeteni73@gmail.com, energy.belvaros@gmail.com

GYÁL
Tiderle Viktória  kineziológus, stesszoldás felnőtteknek és gye-
rekeknek, ENERGY tanácsadó. Ady Endre u. 23., Tel.: +36 20/984-
8936, info@harmoniapont.hu, www.harmoniapont.hu,  
www.facebook.hu/harmoniapont.

GYŐR
Filip Erika  egész testes méregtelenítés. Fény háza alternatív gyó-
gyászat. Tel.: +36-20-455-7072. www.tunetmentesen.hu
Molnár Gabriella  természetgyógyász, shiatsu gyógyász, funkcio-
nális táplálkozási tanácsadó. Állapotfelmérés, kezelés, akupresszú-
ra, su-jok terápia, reflexológia, Csutora utca 6., +36-30-313-0613, 
www.gyogyulasgyor.hu
Varsics Katalin  Szent Brigitta Gyógynövénybolt. ENERGY termékek 
értékesítése. Munkácsy M. út. 1-5. Tel.: +36-70/631-4545, e-mail: 
szentbrigittagyogynovenybolt@gmail.com, Facebook: Szent Bri-
gitta Gyógynövénybolt
Vég Elvira  alternatív mozgás- és masszázsterapeuta, reflexológus, 
gyógymasszőr. Telefon: +36-30-353-8607

HAJDÚDOROG
Kollárné Gönczi Veronika  természetgyógyász, életmód-
tanácsadó- és terapeuta, fülakupunktúrás addiktológus.
Tel: +3630/329-19-81

HOSSZÚPÁLYI
Czifra Gáborné Csilla,  ENERGY tanácsadó. Tel.: 20/551-2858, 
e-mail: csillaczifra@gmail.com

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Bioszitakötő, bio- és speciális élelmiszer szaküzlet  Petőfi 
Sándor utca 19., Tel: 62/209 519, e- mail : szabooeni@gmail.com
Csorba Melinda  reflexológus, ayurvéda konzulens, fülaku-
punktúrás addiktológus, fitoterapeuta. Szegfű u 8.
Tel: +36 70/419-9408, e-mail: csorbamelinda@gmail.com
Méhészeti és Gyógynövény Szaküzlet , Károlyi u. 1.,
Tel.: +36 62/236 525
Dr. Pölös Krisztina  neurológus-természetgyógyász, ENERGY 
tanácsadás, értékesítés. Garzó Imre utca 4/b, Tel: 06/70/381 5186, 
e-mail: drpoloskrisztina@gmail.com
Tóthné Juhász Erika  gyógymasszőr, tradicionális thai masszőr és 
indiai olajos masszőr. Lázár utca 39-41.
Tel: +36 20/2443 136

KALOCSA
Makkegészség Reform Szaküzlet,  Szent István kir. út 53. Tele-
fon: +36 70/369 6062, 06 78/466 870
Pesztalics-Vágó Krisztina  masszőr, ENERGY termékek értékesí-
tése, állapotfelmérés, szaktanácsadás, termékteszt, svéd-, talp-, 
thai bambusz-, cellulit- és fogyasztó masszázs. Hajdú utca 15. 
Telefon: +3670/361-7876,
E-mail:pevakrisz@gmail.com

KAPOSVÁR
Vitkai-Vörös Tímea  természetgyógyász, fitoterapeuta,  
állapotfelmérés, Fő u. 70. Telefon: +36 30/870-2316.
Király Zsuzsanna  kineziológus, interaktív terepeuta.  
Tallián Gyula út 4. Telefon: 0630 644-8553, 
 e-mail: semazsuzsi@gmail.com

KECSKEMÉT
Kovácsné Horváth Tímea  fitoterapeuta. Egészségi álla-
potfelmérés, gyógynövény-terápiák (Kecskemét, Ballószög). 
+36/20/342-1415
kovacsne.timea@napranezo.hu, www.napranezo.hu
Szathmári Margaréta,  Petőfi S. u. 6. VI/17,  
Telefon: +36 20/547 3247,  
e-mail: szathmarimargareta59@gmail.com

KESZTHELY
Molnárné dr. Annus Erzsébet  toxikológus, fül aku punktúrás ad-
diktológus, természetgyógyász. Természetgyógyászati és addikto-
lógia rendelő, állapotfelmérés, ENERGY terméktesztelés, dohány-
zásról való leszoktatás, stresszkezelés, Candida teszt. Zámor utca 40.  
Telefon: 06 83/314 179, +36 70/618 9799, 
e-mail: alfa1640@freemail.hu

KESZTHELY-KERTVÁROS
Körösi Irén  ENERGY tanácsadás és kiropraktika. 
Csabagyöngye u. 17.,  +36 30/592-2170.

KISKUNFÉLEGYHÁZA
Kovács Valéria  reflexológus, természetgyógyász, állapotfelmé-
rés, ELIxÍR Stúdió, Batthyány u. 3. , Telefon: +36 20/226-4000

KISKŐRÖS
Napraforgó Biobolt – Szabóné Mig Etelka  fitoterapeuta, álla-
potfelmérés. Petőfi tér 15. Tel.: 06 70 3827078, 
e-mail: mig.etelka@gmail.com



KISKUNHALAS
Kovácsné Pelikán Ágnes – Vitamin üzlet  Sétáló u. 3/c, +36-
30-845-5468,  E-mail: aktl5665@gmail.com
Vén Ferencné Éva  természetgyógyász-fitoterapeuta, ENERGY 
termékek értékesitése, szaktanácsadás, testelemzés, ájurvédikus, 
lávaköves és nyirokmasszázs. Bogárzó 21.
Telefon: 30-63-76-559, E-mail: veneva@freemail.hu

KOMLÓ
Takácsné Hojcska Ilona  természetgyógyász, állapotfelmérés, 
nyirokmasszázs, kinezio-tape kezelés. Telefon: (30) 291-5141

KÓPHÁZA
Kóczán Adrienn  természetgyógyász (talpreflexológia, gyógy-
masszázs). Tel.: +36 30/552 3044

KÖRMEND
Ulicska Tamás  természetgyógyász, akupresszőr, füla-
kupunktúrás addiktológus, alternatív mozgás és masz-
százsterapeuta, állapotfelmérés. Tel.: +36 20/951-0808,  
e-mail: ulicska.tamas@gyogyulni.hu, ulicska.tamas@egeszsege.hu,  
web: www.gyogyulni.hu, www.egeszsege.hu

KŐSZEG
Neudl Marianna BIOTÉKA,  gyógynövényszaküzlet,
Rákóczi u. 3. Tel.: +36 30/327 7390

LETENYE
Berill Szalon, Májer Mária  állapotfelmérés, masszázs, infrasza-
una. Kossuth u. 15., Tel.: +36 30/294 8227

LÉTAVÉRTES
Béldi Erika  természetes gyógymódok terapeuta, jógaoktató.
Tel.: 06 30/981 4670

MEZŐKÖVESD
Csirmaz Mária,  természetgyógyász, ENERGY tanácsadó, biorezo-
nancia mérés. 
Tel.: +36 30/490-2654, e-mail: csirmazmaria18@gmail.com
Molnárné Csirmaz Erzsébet  ENERGY tanácsadó, fitoterapeuta, 
fülakupunktúrás addiktológus,  molnarne.erzsebet956@gmail.com, 
30/ 612-9712

MISKOLC
Dr. Hegedűs Ágnes  reumatológus szakorvos, holisztikus tanács-
adó, akupunktőr, autogén tréning oktató. Pránaház Gyógyközpont, 
Bethlen Gábor u. 3. Telefon: 30/436-8977, www.pranahaz.hu

MONOR
Szalók Edit  okl. természetgyógyász, fitoterapeuta, ma-
uri masszőr. Teljeskörű állapotfelmérés. ENERGY termé-
kek szaktanácsadása, értékesítése, ma-uri-, szeretet-, 
talp- és talpcsakra masszázs, svédmasszázs, Schüssler-sók. 
Kossuth L. u. 37., tel: +36 29/951 544; +36 70/631 8833,  
e-mail: szalokedit@gmail.com, www.ma-uri.mlap.hu

MOSONMAGYARÓVÁR
Dr. Tóth Ildikó  homeopátiás orvos és bio-fogorvos orvos-ter-
mészetgyógyász, állapotfelmérés, 17 szelíd gyógymódból való, 
egyénre szabott terápia összeállítása. Fecske u. 18., tel.: 30/618-
1712. 
Wicher Nikolett,  reflexológus természetgyógyász, állapotfelmérés, 
frekvenciaterápia és egyéb alternatív kezelések. Salus Aegroti Egész-
ségház, Kápolna tér 3. Tel: +36/70/629 4586.

NAGYSZÉNÁS
Vajgely Pálné,  „Tamarilló Biobolt”, Szabadság u. 1/b., 
Tel.: 06/30/527 0694, e-mail: vajgely.palne@gmail.com

NYÍRBÁTOR
Kolozsváriné Nagy Anikó,  állapotfelmérés.
Kiss szoros u. 14. Telefon: 42/283 390

NYÍREGYHÁZA
Erdélyiné Zsuzsa,  ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsok-
kal, személyre szóló adagolás beállításával. Újonnan regisztrált 
tagoknak ingyenes állapotfelmérés. Ungvár sétány 7. I/1.
Tel: 0642/447-358, 0620/392 3258.
GABRIEL HERBS BT., Bacsikné Szigeti Gabriella  okleveles 
gyógynövényalkalmazási szakember, fitoterapeuta, ENERGY 
tanácsadó; biorezonanciás felmérés. Legyező u. 5. 2/42., 
Tel.: +36 30 529 8574 , e-mail: bacsik.gabriella@gmail.com
Dr. Mihucz Mária  háziorvos, ENERGY tanácsadó. 
 Stadion út 23., Tel: +36 30/2396-938

OROSHÁZA
Oskó Csilla,  Thék Endre u. 1. Telefon: +36 30/974-3506 
Vitaporta Gyógynövény és Biobolt,  Rákóczi út 16.
Tel.: +36 30/286-8510

PAKS
Egészségsziget Biobolt, Antalné Balogh Julianna   
Villany u 2. (Piactéren). Telefon: +3630/213-6560

PANNONHALMA
Szaifné Albert Adrienne  természetgyógyász, kineziológus.  
Gizella királyné u. 13., Telefon: +36 20/439 4896.

PÁPA
Bognárné Som Andrea  ENERGY tanácsadó, természetgyógyász. 
Tel.: +36 70/388 3253
Nap-Hold Biobolt – Hidrikné Fribék Andrea  ENERGY termé-
kek értékesítése, szaktanácsadás. Eötvös utca 4., nyitva tartás: H-P: 
8:30-17:30, Sz: 8:30-12, Tel.: +36 30/458 19 77

PÁSZTÓ
Pichler Istvánné  természetgyógyász, ENERGY tanácsadó. Damja-
nich u. 17., Tel.: 30/433 7980

PÉCS
Benkő Tibor  fülakupunktúrás addiktológus, természetgyógyász, 
gyógymasszőr. Telefon: 06 72/242 745
Dr. Fábián Rozália  foglalkozás-egészségügyi szak orvos, termé-
szetgyógyász. Telefon: +36 70/949 7958
Dr. Ivanova Enikő  belgyógyász szakorvos. 
Telefon: +36 70/244 4211
Gölöncsér Ágnes , ENERGY szaktanácsadó, Fekete út 13.
Tel.: +36 20/518 5411
Magyary-Jávor Zsófia  talpász, reflexológus, www.talpalda.com. 
Telefon: (30) 508-0836.
Solymár Erzsébet  ENERGY szaktanácsadó, Dobó István u. 76. 
Telefon: 06 72/239 974; +36 30/425 5800
Szilágyi Erika  coach kineziológia, Bach virágterápia és párkap-
csolati tanácsadás. Tel.: 06/30/271 4772
Szilágyi László  népi gyógyászat. 06/30/908 1831 

PILISBOROSJENŐ
Guba Józsefné Piroska,  állapotfelmérés, kezelés.
Szent Donát u. 29.,
 Telefon: 06 26/337 276, +36 30/970 9602. 

SIÓFOK
Dömötör Hilda  ENERGY tanácsadó, természetgyógyász reflexoló-
gus, kineziológus, nyirok és frissítő masszőr. Állapotfelmérés. Tel.: 
+36 30 333 2345, dhildus@gmail.com
Hávris Klaudia  ENERGY tanácsadó, reflexológus, fitoterapeuta 
természetgyógyász, 3 danos Yumeiho® terapeuta. Állapotfelmé-
rés, táplálkozási tanácsadás, Yumeiho® babaprogram. 
 Tel.: 30/204 7151, www.leleksarok.hu, info@leleksarok.hu
Herbis Egészségbolt,  ENERGY termékek tanácsadása, értékesí-
tése. Szűcs utca 2-4., fsz. 6., Tel.: +36/84/568 833
Mráv Zsuzsanna,  ENERGY tanácsadó, HKO szerinti táplálkozá-
si szakértő, hormonegyensúly-tanácsadó, Reiki mester-tanár, 
Siófok/Tirol (Ausztria), Weboldal: www.vitality-tcm.at, 
E-mail: info@vitality-tcm.at
Facebook: https://www.facebook.com/vitalitytanacsadas
Rózsás biobolt,  Fő utca 47-53., nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
8-18, szombaton 8-12 óra között. Telefon: +36 84 316 281.
Zádeczkiné Szűcs Katalin  ENERGY tanácsadó. Szomatodráma 
egyéni konzultáció felnőttekkel és gyerekekkel.
 Tel: +36 30/347 0508, zadeczkinekati@gmail.com

SOLYMÁR
Dr. Dénesné Apollónia Krisztina,  fizioterapeuta-gerinctréner, 
természetgyógyász-reflexológus, shiatsu gyógyász.
Állapotfelmérés, vitaminok, allergének mérése, ENERGY termékek 
személyre szabott ajánlása.
Nyírfa Egészségcentrum,  Várhegy utca 1/B. Időpont egyezteté-
se: 70/216-7939-es telefonszámon. 

SÜMEG
Sándor Boglárka  természetgyógyász, alternatív mozgás- és 
masszázsterapeuta, állapotfelmérés. 8330 Sümeg, Széchenyi 
György u. 1., Tel: 06-30/7484627, e-mail: egeszseghazsumeg@
gmail.com

SZEGED
Csanádi Mária  természetgyógyász, Harmónia 2005 Bt., Sándor-
falva, Akácfa utca 31., Tel.: 06 62/640 279, +36 30/636 6247. 
Dr. Linka Beáta  okleveles biológus-természetgyógyász, akup-
resszőr, fitoterapeuta, hormonterápiás tanácsadó. Gyógykuckó Ter-
mészetgyógyászati rendelő és webshop. Vasas Szent Péter u. 5/C., 
www.gyogykucko.hu, gyogykuckoshop.hu Tel.: 06/20/212 8323 

Tel.: +36 20 2128323, www.gyogykucko.hu, info@gyogykucko.hu
Natura Bolt,  Csongrádi sgt. 9. Telefon: 06 62/555 882

SZEKSZÁRD
Boros László  természetes gyógymódok terapeuta, csontkovács. 
Telefon: +36 20/349-75-53
Herbária Borágó Bt,  7100, Széchenyi u. 19.  
Telefon: 0674/315-448

SZENTES
Csizmadia Ágnes,  Aryan Oktatóközpont és Referencia Rendelő. 
Természetgyógyászati szolgáltatások, természetgyógyász alap- 
és szakképzések, egyéni terápiák. Horváth Mihály utca 4. Tel.: 
+36 30/383 2023, E-mail: agicsizmadia@gmail.com
Rideg Róbert,  természetgyógyász tanár, Szilfa utca 9. Természet-
gyógyászati rendelés, telefon: +3670/282 0427

SZÉKESFEHÉRVÁR
Bertalan Mária Egészség Stúdió,  Alternatív terapeuta, ENERGY 
tanácsadás, stresszoldás, Schüssler sók, állapotfelmérés. Szömörce út 
10., Tel.: +36-70-774-3089. www.egeszsegstudio.co.hu

SZIGETHALOM
Dr. Siposné Mészáros Henrietta  természetgyógyász,  
fitoterapeuta, +3620/967 2898.

SZIGETVÁR
Abainé Bagoly Éva  ENERGY tanácsadó, gyógymasszőr, nyirok-
masszázs, +36 30/746-0965.

SZIRMABESENYŐ
Demjánné Kocsis Andrea,  Biocentrum Klub Mű-
velődési Ház udvar. Stresszoldó relaxációs masszázs, 
szaktanácsadás, arc-test kozmetika. Állapotfelmérés,  
andreademjan@gmail.com, tel.:06 70 374 1637
Kecskés Jánosné,  Biocentrum Klub Művelődési Ház udvar. 
Szaktanácsadás, állapotfelmérés. József Attila u. 2., Telefon: 
06 46/317 782, +36 30/441 7746, E-mail: verasanyi@t-online.hu

SZOLNOK
Tamásiné Kalmár Judit  természetgyógyász, hormonegyen-
súly-terapeuta, állapotfelmérés, tamasine.kalmar@t-online.hu 
+36/30/611-96-97

TAPOLCA
Illés Károlyné  ENERGY termékforgalmazó, tanácsadó,  
8300 Tapolca, Kazinczy tér 13 B/24, Tel.: +3630/596-6107, 
+3687/414-925, illes.erzsike@gmail.com
Novákné Enikő  ENERGY termékek értékesítése, ELIXIR Biobolt, 
nyitva hétfőtől péntekig 9.00-17.00, szombaton 9.00-12.30 óra. 
Deák Ferenc utca 9., tel.: 06 87/687-636

TATABÁNYA
Balpataki Laura Ivett  ENERGY tanácsadó, AMM trerapeuta, re-
flexológus, természetgyógyász, Réti u. 148. Millenium lakótelep, 
70/7765-611, balpataki@gmail.com

VELENCEI-TÓ, NADAP
Petrinyecz Anita  ENERGY termékek értékesítése, személyre 
szabott tanácsadás, Bach virágesszenciák, Spirituális Válasz 
Technika. info@secretofnature.hu, tel.: +36 20/3340-769

VESZPRÉM
Hargitai Zsuzsanna  ENERGY termékforgalmazó, tanácsadó, Ady 
Endre u. 79/D. 1/6. Tel: +3620/982-9873
Éva Fitotéka Biobolt, Sárkányné Nemes Éva  ENERGY termék-
forgalmazó, tanácsadó, Kereszt u. 9. 
  Tel.: +36 88/328-522, +3630/467-5172

VIZSOLY
Medveczky László,  ENERGY tanácsadó. Szent János út 53. Tel.: 
+36 30/487 7248

VITNYÉD
Mészáros Edina és Mészáros János György  ENERGY termékfor-
galmazó, tanácsadó, Dózsa u. 14/A. Tel.: +3630/268-8533.

VONYARCVASHEGY
Szi-Benedekné Györgyi  természetgyógyász, reflexológus.
Tel.: +3630/747-6539

ZEBEGÉNY
Mundi László,  masszőr, reflexológus, pedikűrös, szintfelmérés, 
Árpád u. 23. Telefon: 06 27/373 119



TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
A hűvösebb idő, valamint a meghűléses 
betegségek és vírusfertőzések gyako-
ribb előfordulása miatt ősztől tavaszig 
mindenkinek nagyobb szüksége van 
arra, hogy teste alaposan átmelegedjen.

Hamarosan beköszönt az advent, 
a  „várakozás“ időszaka. Az advent nem 
más, mint felkészülés. Felkészülés az új 
év eljövetelére, amikor számot vetünk az 
eddigiekkel, és várjuk a képzeletbeli újra-
indítást. Ez az az időszak, amikor eldől, mi 
az, ami tovább kísér minket az életünkön 
és milyen formában, illetve, mi az, amit 
hátrahagyunk. Ami bevált, azt őrizzük 
meg, ami pedig nem, azt tegyük le az óév 
kapujában.

Ám ezt a  szezonzáró döntést nem 
adják ingyen. A  válság körülöttünk már 
három éve tart, és egyelőre nem úgy fest, 
hogy vége lenne, ezért az „összeszorított 
foggal túléljük“ stratégia már csak részben 
alkalmazható, hiszen hosszú távon nem 
lehet csak a túlélésre játszani, és az új, bár 
szorongató körülmények között is meg 
kell tanulnunk valóban élni az életünket. 

KAPCSOLJUNK KI!
Az egészségünk többnyire azt tükrözi, 
hogy az életünket hogyan éljük. Meg-

tanultuk a  problémákat úgy-ahogy 
„kikapcsolni“ a  gyógyszerekkel vagy 
étrend-kiegészítőkkel, de a  megelőzés 
még mindig csak véletlenszerű folya-
mat. Egészségünk ápolásában ugyanis 
kimondhatatlanul fontos a  kontinuitás, 
a folytonosság. 

A BALNEOL tökéletes példája annak 
a segítőtársnak, aki hatásaival nem akar 
az élre törni, inkább türelmesen és szeré-
nyen végzi munkáját, amellyel maradék-
talanul biztosítja számunkra azt a  bizo-
nyos elengedhetetlen kontinuitást. Ter-
mészetesen csak akkor, ha hajlandóak 
vagyunk esélyt adni neki. 

A BALNEOL hatásait és használatának 
indikációit mindannyian jól ismerjük. Azzal, 
hogy időt szánunk a kádfürdőre, nemcsak 
az izmainkat lazítjuk el, de egyben arra 
„kényszerítjük“ magunkat, hogy legalább 
egy pillanatra kikapcsoljunk, és megállít-
suk a  mókuskereket. Az elmúlt három év 
stressztényezői nemcsak lelki, szellemi, de 
olyan neurológiai terhek sokaságát is ránk 
pakolták, mint a  krónikusfáradtság-szind-
róma, ami most egyre gyakrabban jelent-
kezik a poszt-COVID szindrómával kombi-
nálva, vagy az egyre gyakoribb neuropátia, 
és az eddig rendkívül ritkának számító 
tetánia (olyan betegség, melynél megnö-

vekszik az idegrendszer és az izomrendszer 
ingerelhetősége – a  szerk.). Az említett 
problémákban az a  közös, hogy legyen 
bármilyen erős a  belső motivációnk vagy 
az akaratunk, a  testünk mégis megállít 
minket. Ilyenkor pedig nem marad más 
hátra, minthogy megpróbáljunk ellazulni, 
és ebben a BALNEOL hatékony segítséget 
nyújt a számunkra.

FÜRDŐNAPBEOSZTÁS
Regeneráció és prevenció céljából heti 
egy BALNEOL-os fürdő ajánlott. Problé-
ma esetén (súlyosságtól függően) azon-
ban heti 2-3  alkalommal javasolt kád-
fürdőt venni. A  fürdőnapok beosztását 
most is a holdállás szerint állítottuk össze. 
A BALNEOL-os fürdők alapvetően azokon 
a  napokon a  leghatékonyabbak és leg-
biztonságosabbak (különösen, ha valaki 
szív- és érrendszeri betegségekben szen-
ved), amikor a Hold a Föld, esetleg a Víz 
jegyek valamelyikében áll. Ugyanakkor 
telihold idején minden esetben elvégez-
tük a szükséges korrekciókat. 

Ahol mettől meddig időpontokat lát-
nak, ott nyugodtan válasszák ki az Önök-
nek megfelelő dátumot. A  vastaggal írt 
dátumok azok, amikor a Hold egész nap 
az adott jegyben áll, így a fürdő azokon 
a napokon lehet a leghatékonyabb.

Egy buddhista bölcsesség azt mondja: 
„A világot nem könnyű megváltoztatni, és 
ha nem úgy működik, ahogy szeretnénk, 
jobb, ha önmagunkon változtatunk.” Tehát 
ne csak azon változtassunk, ahogy reagá-
lunk a világ eseményeire, hanem azon is, 
ahogy a  történéseket átéljük. A kontinu-
itás folytonosság, egyben folyamatosság 
és állandó kapcsolódás, amit az áramlás 
határoz meg. Ám saját sorsunk kovácsai 
csakis mi lehetünk! 

MICHAL ŠAMAN

Balneol-os fürdők 2023-ban

Az ellazulás ideje
A VITAE magazinban évek óta közzé tesszük a BALNEOL-os humátfürdők egész éves 
naptárát, és nagy örömünkre szolgál, hogy olvasóink mindig nagyon várják ezt 
a táblázatot, hogy a gyakorlatban is hasznosítani tudják a cikkben közölt információkat.

December (2022): 1, 5, 9–10, 15, 19–20, 23–24, 27–28
Január (2023): 1–2, 5–6, 11–12, 16, 20–21, 24, 28–29
Február: 2–3, 7–8, 12–13, 16–17, 20–21, 25
Március: 1–2, 11–12, 15–16, 19–20, 24–25, 29–30
Április: 3–4, 7–8, 12–13, 16–17, 20–21, 25–26, 30 
Május: 1, 5, 9–10, 13–14, 18–19, 22–23, 27–28
Június: 5–6, 10, 14–15, 18–19, 24–25, 29
Július: 4, 7, 11–12, 16–17, 21–22, 26–27, 30–31
Augusztus: 3–4, 7–8, 12–13, 17–18, 22–23, 27, 30–31
Szeptember: 4, 8–9, 13–14, 18–19, 23–24, 27–28
Október: 1–2, 6–7, 11–12, 16–17, 20–21, 24–25, 29
November: 2–3, 7–8, 12–13, 16–17, 21, 25–26, 29–30
December: 4–5, 9–10, 14, 18, 22–23, 27–28 



klub dátum előadó / téma helyszín kontakt

BUDAPEST 
II. KER. KLUB

2023 január 27., 
péntek,  
17.00 óra

ELŐADÁS / Czimeth István természetgyógyász:  
Vitamin- és nyomelemháztartás karbantartása télen,  
VITAFLORIN, VITAMARIN, FYTOMINERAL és zöld élelmiszerek.

1027 Budapest, 
Horvát u. 19-23. fsz. 
(kaputel.: 51)

Koritz Edit,
06/70/632-6316,
energybuda@energyklub.hu

BUDAPEST 
VIII. KER. KLUB

2023 január 25., 
szerda,  
17.30 óra

KLUBELŐADÁS / Németh Enikő funkcionális táplálkozási 
és ENERGY tanácsadó: Táplálkozás + ENERGY = egészség. 
Táplálkozás a Víz elem idején.

1085 Budapest,
Baross u. 8., fszt. 1. 
(kaputel.: 12)

Németh Imréné Éva 
és Németh Imre,
06/20/9310-806,
energy.belvaros@energyklub.hu
energy.belvaros@gmail.com

NYÍREGY HÁZI 
KLUB

December 7., 
szerda,  
16.30-18.00 óra

BESZÉLGETÉS / Czimeth István természetgyógyász:  
ENERGY termékek, tapasztalatok, esetmegbeszélések.

Nyíregyháza,  
Bujtos u. 27/a,  
Tiszta Forrás étterem

Fitos Sándor,
06/20/427-5869,
nyiregyhaza@energyklub.hu

PÉCSI  
KLUB

December 5., 
hétfő, 17.00 óra

KLUBPROGRAM / Molnár Judit klubvezető: A téli időszak 
energetikai kihívásai, betegségmegelőzés az ENERGY-vel. 

Pécs,  
Tompa u. 15.,  
a klub oktatóterme

Molnár Judit,  
06/30/253-1050,  
pecs@energyklub.hu

2023 január  
13., 14., péntek 
és szombat,  
21., szombat

TANÁCSADÓKÉPZÉS / Molnár Judit klubvezető:  
HKO alapelvei. Jin és jang. Betegségek okai a Tao szerint. 
Egyes elemekhez tartozó embertípusok. Pentagram® rege-
neráció, az ENERGY filozófiája. A négy  elem és a hozzájuk 
tartozó ENERGY termékek alkalmazása. 

2023 január 30., 
16.00 óra

ELŐADÁS / Czimeth István természetgyógyász:  
Vitamin- és nyomelemháztartás karbantartása télen,  
VITAFLORIN, VITAMARIN, FYTOMINERAL és zöld élelmiszerek.

SIÓFOKI  
KLUB

December 8., 
csütörtök,  
18.00 óra

ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL / Ángyán Józsefné természet-
gyógyász, klubvezető: Felkészülés az ünnepekre ENERGY 
termékekkel.

Siófok,  
Wesselényi u. 19.,  
a klub oktatóterme

Ángyán Józsefné,
06/20/314-6811,
siofok@energyklub.hu

SZOLNOKI 
KLUB

2023 január 26., 
csütörtök,  
16.00 óra

ELŐADÁS / Czimeth István természetgyógyász:  
Vitamin- és nyomelemháztartás karbantartása télen,  
VITAFLORIN, VITAMARIN, FYTOMINERAL és zöld élelmiszerek.

Szolnok, Arany J. u. 23.,  
Zsálya Herbaház  
és Egészségház  
oktatóterme 

Németh Istvánné Éva,
06/30/349-0652,
szolnok@energyklub.hu

VESZPRÉMI 
KLUB

2023. január 25., 
szerda,  
16.30 óra

ELŐADÁS / Czimeth István természetgyógyász:  
Vitamin- és nyomelemháztartás karbantartása télen,  
VITAFLORIN, VITAMARIN, FYTOMINERAL és zöld élelmiszerek.

Veszprém,
Diófa u. 3.,
ZöldLak oktatóterem

Vértes Andrea, Török Tamás,
06/30/994-2009,
veszprem@energyklub.hu

Klubprogramok

PÉCSI KLUB

TANÁCSADÓKÉPZÉS

Januárban klubunkban tanácsadóképzés indul. Időpon-
tok: január 13., 14., péntek és szombat, 21., szombat. A kép-
zésre jelentkezés határideje: január 6. péntek.
A képzés főbb témakörei: 
 » Hagyományos Kínai Orvoslás (HKO) alapelvei. Jin és 

jang. A betegségek okai a Tao tanítása szerint. Az 
egyes elemekhez tartozó embertípusok. 

 » Pentagram® regeneráció, az ENERGY filozófiája. Fa, 
Tűz, Föld, Fém, Víz elemek és hozzájuk tartozó ENERGY 
termékek alkalmazási lehetőségei, adagolásuk.

 » Az ENERGY készítmények hatásmechanizmusa, alkal-
mazása, bioinformációk jelentősége. 

 » Mit, mivel és hogyan alkalmazhatunk? 
Szeretettel várom az ismétlőket és az új tanácsadókat! 
Információ: Molnár Judit klubvezető, 06/30/253-1050.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

BUDAPEST II. KER. KLUB
Az ENERGY Klub Buda idei utolsó munkanapja december 
23., péntek, 14.00 óra. December 24. és 2023 január 1. között 
a klub zárva lesz. Nyitás: 2023. január 2., 10.00 óra.

– – – – –

DEBRECENI KLUB
A debreceni ENERGY Klub ünnepi nyitvatartása: december 
23-ig (péntek) a megszokott nyitvatartással várjuk kedves 
Ügyfeleinket. December 24. és 2023. január 2. között zárva 
tartunk. Az ünnepek utáni első nyitvatartási nap: 2023. 
január 3., kedd, 9.00-18.00 óra.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk:  
Energy Magyarország



Klubinformációk
BUDAPEST XIV. KER. KLUB
Energy Klub Zugló, XIV. Stefánia út 81. fsz. 2.
Nice Hajgyógyászat
Haj- és fejbőrpanaszok – hajhullás, hajritkulás, ko-
paszodás, őszülés, korpásodás, túlzott zsírosodás, 
stb. külső és belső okainak feltárása, személyre 
szabott terápiás javaslat összeállítása. Hormoná-
lis eredetű panaszok – cikluszavar, klimax, túlzott 
szőrösödés, akne, kopaszodás, PCOS, inzulinre-
zisztencia – okainak feltárása műszeres méréssel, 
személyre szabott ENERGY terápia készítése.
Minden hétfőn és csütörtökön 10:00-15:00  óra  kö-
zött ingyenes termékválasztó, candidaszűrés.
ÁLLAPOTFELMÉRÉSEINK: Mikrokamerás hajvizs-
gálat, speciális skalpdiagnosztika, góckutatás, 
műszeres allergiavizsgálat és ételérzékenység 
mérése, parazitaszűrés, candidaszűrés, demodex 
atka-szűrés, ásványi anyagok és vitaminok hiányá-
nak pontos meghatározása.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 
info@nicehajgyogyaszat.hu, 
Kis Éva klubvezető, 06-30/754-5417, 
Szabó Erzsébet, 06-30/754-5416. 
Honlapunk: www.nicehajgyogyaszat.hu
Nyitvatartás: 
Hétfő: 9.00-17.00 óra.
Kedd: 9.30-17.00 óra.
Szerda: 9.00-17.00 óra.
Csütörtök: 9.30-17.00 óra.
Péntek, szombat, vasárnap: zárva.

BUDAPEST II. ker. KLUB
ENERGY Klub Buda,
1027 Budapest, Horváth u. 19-23. fsz., kapukód: 51.
A  klubban folyamatosan igénybe vehető a  díj-
mentes állapotfelmérés. Lehetőség van továbbá 
konzultációra, valamint lelki gondozásra.
További infó: Czimeth István klubvezető, Koritz 
Edit, 06 (70) 632-6316, 
energybuda@energyklub.hu
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-18.00  óráig, 
péntekenként 10.00-17.00 óráig.
Minden hó utolsó munkanapján nyitvatartás 
15.00 óráig, zárlati munkák miatt.
Ünnepi nyitvatartás: a klub idei utolsó munkanap-
ja december 23., péntek, 14.00 óra. December 24. és 
2023 január 1. között a klub zárva lesz. Nyitás: 2023. 
január 2., 10.00 óra.

BUDAPEST VIII. ker. KLUB
ENERGY Belvárosi Klub, 
1085 Budapest, VIII., Baross u. 8., fszt. 1., 
kaputel.: 12. (2 percre a Kálvin tértől). 
Terápiás kínálatunk: ENERGY termékek személyre 
igazítása, adagolások beállítása. Állapotfelmérés, 

testelemzés. Funkcionális táplálkozási tanácsadás. 
Konzultáció szaktanácsadással, csakrák energeti-
kai állapotának áttekintése, harmonizálás. Biofizi-
kai vizsgálat és terápia lehetősége termékjavaslat-
tal és személyre szóló adagolás beállításával.
Funkcionális táplálkozási tanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel, Németh Enikő funkcionális 
táplálkozási és ENERGY tanácsadóval.
Hormonegyensúly-tanácsadás előzetes idő-
pont-egyeztetéssel, Puhl Andrea  fitoterapeu-
ta természetgyógyász, ENERGY tanácsadóval. 
Bejelentkezés, további információ: Németh Enikő 
klubasszisztensnél, valamint Németh Imréné 
Éva  és Németh Imre klubvezetőknél. Telefon: 
+36/20-588-8263, energy.belvaros@gmail.com, 
energy.belvaros@energyklub.hu
Nyitvatartás: 
Hétfő 10.00 -16.30 óráig, 
Kedd 10.00 -18.00 óráig, 
Szerda 12.00 -19.00 óráig, 
Csütörtök 10.00 -19.00 óráig, 
Péntek 12.00 -19.00 óráig, 
Szombat 10.00 -14.30 óráig.
A  nyitvatartási részletek, aktuális információk az 
ENERGY Belvárosi Klub Facebook és weboldalán 
találhatók!
A klub 2022. december 24-től 31-ig zárva tart. Nyitás 
2023. január 2-án.

GYŐRI KLUB
Szent István út 12/3., fsz. 4.
Tanulási- és magatartásproblémás gyerekek segí-
tése fejlesztőpedagógus közreműködésével.
Minden klubtagunkat és barátai szeretettel várjuk! 
Bejelentkezés szükséges a  klubban, vagy Zsilák 
Juditnál a 0630/560-4405 telefonszámon.

KAZINCBARCIKAI KLUB
Barabás M. u. 56.
Minden kedden 15-18 óra között klubnap.
További információ: Ficzere János klubvezető, 
tel.: 0630/856-3365.

MICKOLCI KLUB
Zsolcai kapu 9-11., I. em.
December 15., január 19., csütörtök, 14:00-16:00 óra: 
a  miskolci klubban ingyenes számítógépes álla-
potfelmérést és orvosi tanácsadást tartunk. 
Tanácsadó orvos: dr. Hegedűs Ágnes. Idő-
pont-egyeztetéshez bejelentkezés, további infor-
máció: Ficzere János klubvezető, 06-30/856-3365.

SZEGED 2. KLUB
Csongrádi sgt. 39. (bejárat a Csongrádi sgt. felől)
ENERGY készítmények személyre szabott alkal-

mazása, ingyenes tanácsadás termékjavaslattal. 
Állapotfelmérés, természetgyógyász-tanácsadás. 
talpreflexológia  (masszázzsal). Jelentkezés a  szol-
gáltatásokra, masszázsokra előzetes egyeztetéssel.
Mészáros Márta klubvezető és Zádori Ágnes ter-
mészetgyógyász, Shiatsu masszőr, alternatív moz-
gás- és masszázsterapeuta.
Mészáros Márta klubvezető: +36/30/289-3208
Zádori Ágnes: +36/30/555-7729
szeged.meszaros@energyklub.hu

SZOLNOKI KLUB
Zsálya Herbaház és Egészségház oktatóterme
Szolnok, Arany János. u. 23.
ÁLLAPOTFELMÉRÉS hétfőtől-péntekig, 9.00  és 
17.00 óra között díjazás ellenében vehető igénybe, 
előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Az Egészségházban különböző masszázsfajták, termé-
szetgyógyászati, orvosi rendelések vehetők igénybe, 
melyekhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges.
További információ és jelentkezés Németh 
Istvánné Éva klubvezetőnél.
Tel.: 06/56/375-192, 06/30/169-0016
szolnokegeszseghaz@gmail.com

ZALAEGERSZEGI KLUB
ENERGY Klub, Mártírok u. 17.
dec. 7-én (szerda), 17-18 óra: Személyes termékta-
nácsadás
dec. 12-én (hétfő), 17-18 óra: A Víz elem dietetikája
dec. 13-án (kedd), 16-18 óra: Kristályvásár
dec. 14-én (szerda), 17-18 óra: Parazita szűrés
dec. 19-én (hétfő), 17-18 óra: Egyensúly az 5 elem-
mel: Fa
dec. 20-án (kedd), 17-18 óra: Gerinc állapot felmérés 
és szűrés
dec. 21-én (szerda), 17-18 óra: Mit tehetsz magadért? 
- Földelés
jan. 9-én (hétfő), 17-18 óra: Bőrtáplálás télen
jan. 10-én (kedd), 17-18 óra: Egyensúly az 5 elem-
mel: Tűz
jan. 11-én (szerda), 17-18 óra: Mit tehetsz magadért? 
- Földelés
jan. 16-án (hétfő), 17-18 óra: Személyes termékta-
nácsadás
jan. 17-én (kedd), 17-18 óra: Gyermeket szeretnék – 
felkészülés az anyaságra
jan. 18-án (szerda), 17-18 óra: Pentagram cseppek 
használata
jan. 23-án (hétfő), 17-18 óra: Pajzsmirigy szűrés
jan. 24-én (kedd), 17-18 óra: Belső gyermek
A programok a résztvevők számára ingyenesek.
A programokat vezeti: Takács Mara klubvezető. 
Érdeklődni lehet: 70/60-777-03 vagy 
mara.energy@gmail.com és www.maraboszi.hu

BUDAPEST VIII. KER. KLUB

SIKERES TANÁCSADÓKÉPZÉS

Az ENERGY Belvárosi Klub szeptember 
24., október 1. és 8. napokon tartott 
tanácsadó képzésén sikeresen végzett 
tanácsadók: Dr. Benedek Tünde, Cson-
ka Katalin, Dankai Katalin, Erdélyiné Cs. 

Németh Orsolya, Győri Melinda, Hidasi 
Gyöngyi, Kántorné Újcz Orsolya, Király 
Kristóf, Molnár Judit, Oláh Kinga, Simon 
Beatrix, Sőreg-Budai Orsolya, Zám-
bó-Herczeg Mónika.

Mindannyiuknak gratulálunk, sok 
sikert kívánunk!

Németh Imréné Éva,  
Németh Imre klubvezetők



SZÍVCSAKRA
Az ilyen jellegű tapasztalatainkról azon-
ban ritkán beszélünk. Vajon miért? Úgy 
gondoljuk, hogy terhelnénk vele saját 
magunkat és a  környezetünket? Netán 
szégyelljük magunkat? Nincs miért szé-
gyenkeznünk. Életünk során számtalan 
inger ér minket, amelyek mindegyike 
érzéseket és reakciókat vált ki belőlünk. 
Az érzelmek életünk egyfajta moz-
gatórugói, és mi máshoz vezetnének 
minket, ha nem az egyensúly elérésé-
hez? A  megértéshez, az elfogadáshoz, 
ahhoz a pillanathoz, amikor felfogjuk az 
összefüggéseket. Mert érzelmeink adják 
a  legjobb leckét az önmagunk megis-
merése felé vezető úton. Olyan leckét, 
amely után magabiztosabbak lehetünk, 
és jobban kedvelhetjük önmagunkat. 

A féltékenység és az irigység színe 
a  zöld. A  zöld egyben a  szívcsakra színe 
is. A  szívcsakrához kötődik az empátia 
képessége, önmagunk és mások sze-
retete, az együttérzés, a  feltétel nélküli 
szeretet, valamint az energia érzékelése. 
A csakrák rendszerében a szívcsakra a leg-
nagyobb gyógyító, amely képes harmoni-
zálni a  negatív energiákat, illetve átalakí-
tani őket pozitívakká. 

Ha a  szívcsakra kibillen az egyensú-
lyából, kétségeink támadnak mindenfajta 
szeretetnyilvánítással és szeretetelfoga-
dással kapcsolatban. A  szívcsakra leter-
heltté válhat bizonyos tapasztalatok által, 
aminek következtében mi visszautasítjuk 
a  szeretetet. Az ember ilyenkor úgy érzi, 
elvágták a  szeretet univerzális áramlatá-
tól, és képtelen őszinte, tiszta kapcsolato-
kat kialakítani másokkal. Ha ezt megértjük 
és elfogadjuk, képesek leszünk változtatni 
rajta. Ez az út rengeteg fényt és örömöt 
hoz az életünkbe. 

SAJÁT TAPASZTALAT
Szeretném megosztani Önökkel az én 
történetemet. Ötéves koromig egyke-

ként nevelkedtem, és nem jártam óvo-
dába. Mit érezhet az a gyermek, aki élete 
első öt évében felnőttek körében nevel-
kedett, és egyszer csak megtudja, hogy 
kistestvére fog születni, viszont a  fel-
nőttek nem érzik szükségesnek, hogy 
a  kialakult helyzetről beszélgessenek 
vele, és nem osztják meg vele az érzé-
seiket? Élénken emlékszem egy idősebb 
hölgy szavaira, aki azt mondta, hogy ha 
a  baba megszületik, a  szüleimnek nem 
lesz többé idejük rám. Kislányként meg 
voltam győződve, hogy a felnőttek uni-
verzális igazságokat mondanak. 

Viselkedésünket saját tapasztalataink 
formálják, én gyerekként figyelmesen 
szemléltem a körülöttem zajló eseménye-
ket, és sokat gondolkodtam. Az új jöve-
vény érkezését nagyon vártam. Egyszer 
pár percet egyedül maradtam újszülött 
öcsémmel a  szobában. Mély összetarto-
zást és hihetetlen közelséget éreztem. 
Jönnie kellett, hát jött, ez így volt rendjén, 
én tiszta szeretettel fogadtam őt. 

Még egy dologra tisztán emlékszem. 
A  konyhából kiszűrődő hangok azt 
mondták, hogy ne hagyjanak a  kicsivel 
egyedül, nehogy féltékenységből valami 
rosszat tegyek vele. A  felnőttek ettől 
nyilvánvalóan saját tapasztalataik miatt 
féltek. Nem értettem, hogy lehet, hogy 
nem tudják, hogy az ilyesfajta viselke-
dés teljesen ellentmondana a  személyi-
ségemnek. A  gyerekek több mindent 
érzékelnek, mint azt gondolnánk. 

Mit éreztem később? A  szüleim 
figyelme érthető módon inkább az 
öcsém gondozására irányult. Szerettem 
volna a  helyében lenni, ha a  szüleim 
velem törődnek, engem szeretnek. Az 
öcsém születéséig ritkán voltam beteg. 
A  betegség is egyfajta figyelemfelkeltő 
eszköz, ezért egyre gyakrabban szenved-
tem torokgyulladásban. A  gyerekorvos 
leszögezte, hogy az idősebb gyermekek 
betegeskedése a  testvér születésekor 

teljesen általános jelenség. Tudjuk, hogy 
a  torokgyulladás a  vesékkel áll kapcso-
latban, és a vese érzelme a félelem. Hogy 
mitől féltem? Féltékeny voltam-e vagy 
irigy? A  féltékenység állítólag ösztönös. 
Az állatok is féltékenykednek. Nekünk 
azonban megvan az az előnyünk, hogy 
képesek vagyunk kommunikálni. Elő-
nyünkre tudjuk vajon ezt a  képességet 
fordítani? Vannak dolgok, amelyekről 
mindenki tud, de senki sem beszél, így 
alakulnak ki az érzelmi sérülések. 

A helyzetet úgy értékeltem, mintha 
a  szüleim elhagytak és elárultak volna. 
Nagy szerepet játszottak mindebben 
azok az információk, amelyeknek nem 
voltam a  birtokában. Abban az időben 
kezdtem az általános iskolát, a kortársa-
im közössége sokat segített. Ki kellett 
szakadnom a megszokott környezetből, 
hogy új tapasztalatokat gyűjtsek, és álta-
luk visszatérhessek önmagamhoz.

AMI SEGÍTHET
Ha a  saját környezetükben tudomásuk 
van hasonló helyzetekről, ahol kistestvér 
születik, nevelőszülő érkezik a  családba, 
vagy más változás következik be, kérem, 
figyeljenek a  gyermekekre! Nem fontos, 
hogy a  gyermek hány éves, beszéljenek 
vele arról, mi történik körülötte. Mondják 
el, hogy esélyt kell adni az újnak, a válto-
zásnak, mert az új, érdekes eseményeket, 
tapasztalatokat hoz magával. Egy okkal 
több lesz szeretet adni és kapni az élet-
ben. A szív kapacitását nem korlátozza az 
általunk szerethető emberek száma. Ez 
a fajta kommunikáció rövid- és hosszútá-
vú szempontból is nagyon fontos. 

Hasonló helyzetekben javaslom 
a STIMARAL használatát, amely segít alkal-
mazkodni az új helyzetekhez. Megfelelő 
választás lehet a  VIRONAL alkalmazása 
is. Megerősíti az immunrendszert, enyhíti 
a  zárkózottságot, a  túlzott figyelemvá-
gyat, felveszi a  harcot a  rossz álmokkal 

Irigység és féltékenység 
A gyerek állítólag azt „szívja magába”, amit a környezetében tapasztal, és ha 
féltékenység veszi körül, megtanul irigy lenni. Valóban így lenne? Az irigységgel és 
a féltékenységgel gyakran találkozhatunk irodalmi alkotásokban, sokszor ezekből az 
érzésekből bontakozik ki a bonyodalom a filmekben. Életünk bizonyos szakaszaiban, 
kisebb vagy nagyobb mértékben, már mindannyian találkoztunk velük. 
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és segít, ha valaki sokat beszél álmában. 
Határozottságot és biztonságérzetet hoz 
az életünkbe, mert erősíti bennünk azt az 
érzést, hogy képesek vagyunk megvédeni 
a  privát szféránkat. Erősíti az akaratot és 
a saját életünkért vállalt felelősségérzetet. 
A KOROLEN is segíthet tisztán látni a hely-
zetet, amely a készítmény használata után 
már nem is tűnik olyan drámainak.

FÉLTÉKENYSÉG
A féltékenység a  fájdalmas nyugtalan-
ság érzése, amelyet a  szeretett ember 
birtoklása és figyelme iránti vágy vált 
ki. Abbéli félelmünkből születik, hogy 
valakivel valamit meg kell osztanunk, 
vagy, hogy valakit elveszítünk egy másik 
ember miatt. Ez az érzés ösztönös, a hát-
terében a félelem áll. Emberek vagyunk, 
ezért fel kell tudnunk fogni, hogy nincs 
olyan személy, helyzet vagy dolog, ami 
kizárólag a  miénk lenne. Ha ezt mégis 
így gondoljuk, csak feleslegesen paza-
roljuk az energiáinkat. Ha tisztában 
vagyunk önmagunkkal, saját értékeink-
kel és egyedülállóságunkkal, nem kell, 
hogy bárkitől is függjünk. Ezért nincs 
okunk a  féltékenységre. Csak ebben 
az esetben vagyunk képesek kölcsö-
nös együttműködésen alapuló, szabad, 
szeretetteljes kapcsolatot kialakítani 
másokkal. 

Az önmagunkhoz fűződő kapcso-
laton keresztül teremtünk kapcsolatot 
másokkal. Nincs értelme foggal-köröm-
mel ragaszkodni egy kimerítő kapcsolat-
hoz. Mert, ha képesek vagyunk magunk 
mögött hagyni a  működésképtelen 
érzelmeket, képesek vagyunk elengedni 
őket, helyet adhatunk az új emóciók-
nak. Több energiánk lesz építeni azt, ami 
valóban boldoggá tesz minket. Életünk 
során tanuljuk meg, mi az a feltétel nél-
küli szeretet, és mi a szabadság. 

Sokan abban a  tudatban nőnek fel, 
hogy aki nem féltékeny, az nem is tud 
szeretni. „Legalább kicsit legyél féltékeny, 
hogy a  partnered lássa, hogy szereted.” 
Valóban? „Annyira szerette a  feleségét, 
hogy féltékenységében megverte.” Tény-
leg ez lenne a szeretet? Én úgy vélem, hogy 
a féltékenység gúzsba köti a szerelmet, és 
nem engedi szárnyalni. Eddig a felismeré-
sig fokozatosan, önmagam megismerésén 
keresztül jutottam el. Amikor szeretek vala-
kit, határtalan szabadságot érzek. 

Annyi lehetőségünk van mindezt nap, 
mint nap gyakorolni. Ha mégis kétsége-
ink támadnának, vizsgáljuk meg alaposan 
ezt az érzést, fogadjuk el, és értsük meg, 
hogy belőlünk fakad, egy olyan részünk-
ből, amely kibillent az egyensúlyából. 
Ilyenkor rendszerint rájövünk arra, hogy 
a féltékenység olyan elvárásunkból ered, 
amit nem osztottuk meg a világgal. 

Ám ezt könnyen feldolgozhatjuk – ha 
féltékenyek vagyunk, mert például valaki 
más kapta meg azt a  pozíciót, amelyre 
mi vágytunk, ne nyomjuk el magunkban 
ezt az érzést, hanem fogadjuk el. Vegyük 
úgy, hogy a  helyzet okot teremtett arra, 
hogy végiggondoljuk, miben vagyunk 
kiemelkedőek, mit szeretünk csinálni, és 
összpontosítsunk a  saját fejlődésünkre. 
Teljesen felesleges és kimerítő irigyelni 
másoktól az elért pozíciót.  

IRIGYSÉG
Az irigység akkor jelentkezik, ha olyas-
mire vágyunk, ami a  másé. Ezek lehet-
nek materiális vagy immetariális dolgok. 
Irigyelhetjük a  másik szépségét, tehet-
ségét, műveltségét, vagyonát, sikerét, 
családját, kapcsolatát, szerelmét. Az 
irigység ingerlékenységgel vagy az 
irigység tárgyát képező személy ellen 
érzett gyűlölettel is társulhat. Mennyi 
kapcsolatot tett már tönkre! Olyanokat 
is, amelyek együttműködés esetén kife-
jezetten gyümölcsözőek lehettek volna. 

Az, aki irigy, nem ismeri a  saját tulaj-
donságait, értékeit, nem látja magában 
a  tehetséget. Az irigy ember haragot és 
tehetetlenséget érez. Az irigység azon-
ban csodálatot is kelthet, illetve inspirá-
ciót is hozhat. Ilyen esetben pozitív hatá-
sú, mert arra sarkall minket, hogy a saját 
kezünkbe vegyük az életünket, és elérjük 
azt, amit másoktól irigylünk. Ha arra len-
nénk figyelmesek, hogy irigyek vagyunk, 
kezdjük el értékelni mindazt, amink van, 
és mondjunk hálát értük. Kérdezzük meg 
azoktól, akiket irigylünk, hogyan érték el 
mindazt, amijük van. Mindenkinek meg-
van a lehetősége, hogy sok mindent elér-
jen. Ne hasonlítgassuk össze magunkat 
másokkal, és az irigység eltűnik.

MI KÖVETKEZIK MINDEBBŐL
Fogadjuk el úgy magunkat, ahogy 
vagyunk. Az irigység és a  féltékenység 
akkor sem tűnik el teljesen az életünk-

ből, ha tisztában vagyunk saját érté-
kinkkel, szeretjük magunkat, boldogok 
vagyunk, a  saját életünket éljük, tehát 
harmóniában vagyunk saját magunkkal 
– azonban elveszítik a jelentőségüket. 

Azzal az emberrel, akit egyébként 
irigyelnénk, képesek leszünk együttmű-
ködni, vagy motivációt ad nekünk a saját 
fejlődésünkhöz. A  féltékenységgel töl-
tött időt felhasználhatjuk saját örömteli 
és szeretetteljes kapcsolataink építésé-
re, ápolására. Mindez az önismeretről is 
szól, arról, hogy mit merünk, mit bírunk, 
és mire akarjuk az energiáinkat fordítani. 

Ne ítéljük el az irigység és a féltékeny-
ség érzéseit, hanem fogadjuk el őket 
egzisztenciális tényként. Figyeljük meg, 
és ismerjük meg őket. El fog jönni az 
a  pillanat, amikor azt érezzük, hogy mi 
csak az irigység és a  féltékenység meg-
figyelői vagyunk, így ezek az érzések 
elveszítik a jelentőségüket.

DANA HÜBSCHOVÁ 



A MANDALA
A mandala egy szanszkrit eredetű szó, 
amelynek jelentése: kör. Meditációk-
hoz, rituálékhoz, az Univerzumhoz való 
kapcsolódáshoz, harmonizáláshoz, 
diagnosztizáláshoz és különböző terá-
piákhoz használatos. Bizonyos terápiás 
módszereknél segédeszközként alkal-
mazzák. Támogatja a  pihenést, a  meg-
nyugvást és a jelenbe való visszatérést.

A mandalák általában kör alakúak, 
de léteznek négyzet, háromszög vagy 
rombusz formájú mandalák is. 

A mandala nem csak egy hétköznapi 
kör, hanem egy szent térbe és az élet 
esszenciájának felfedezésére invitáló szí-
nek és szimbólumok szent együttese. 
A mandala használható annak saját külső, 
művészi formájában, vagy akár a részévé 
is válhatunk, “beléphetünk a  belsejébe”, 
és engedhetjük, hogy magukkal ragadja-
nak minket a tisztító hullámai.

Találkozhatunk vele papíron, vász-
non, falon, járdán, köveken, faanyagon, 
és így tovább. Érdekes lehet még a man-
dala ún. múlékony formája, amelyet 
a létrehozása után átélünk, hagyjuk egy 
ideig hatni (egy évig vagy csak egy per-
cig), majd összetörjük, tönkretesszük, és 
az általa felvett energiákat továbbítjuk 
átalakításra az Anyaföldnek vagy más 
szféráknak. Otthon például kristályok-
ból, kavicsokból, ágakból, stb. is elkészít-
hetjük magunknak.

ENERGETIKAI HATÁSOK
A mandala kiválóan hat a  fő és a  mel-
lékcsakrákra egyaránt. Sőt, egyesek úgy 
vélik, hogy a csakrák alakja megegyezik 
a mandalák formájával. Már egy manda-
la megalkotásának folyamata is tisztító 
és pihentető. A  mandala hatása függ 
a hozzá fűződő céltól, a színeitől, a szim-

bólumaitól, a formáitól és a jeleitől. Sok 
függ attól az embertől is, aki a mandalát 
használja.

A mandala segíthet mozgásba hozni 
az energiákat, enyhíteni a  ragaszko-
dás bármilyen formáját, megerősíteni 
az önmagunkhoz fűződő kapcsolatot, 
javítani a  kommunikációt, és még sok 
minden mást. Vannak olyan mandalák, 
amelyeket kifejezetten a  párna vagy 
az ágy alá ajánlott betenni, hogy meg-
könnyítsék az elalvást, javítsák az alvás 
minőségét, és harmonizáló hatású álmo-
kat hívjanak elő.

SAJÁT MANDALÁNK
Most közösen elkészítünk egy egyszerű, 
ám felettébb hatékony mandalát, amely 
elhozza nekünk a nyugalom, az öröm és 
az elégedettség érzését. Ehhez a  man-
dalák alapformáját fogjuk felhasználni. 
A  mandala elkészítéséhez szükségünk 
lesz egy papírlapra (legalább A4-es 
méretűre), egy körzőre, egy vonalzóra, 
színes ceruzákra (vagy filctollakra, zsír-
krétákra, stb.) és egy ollóra. A  mandala 
alkotása közben legyünk teljes lényünk-
kel jelen, és ne hagyjuk, hogy bármi 
megzavarjon minket.

A MANDALA ELKÉSZÍTÉSE
Rajzoljunk egy nagy kört, amely a man-
dalánk kerületét fogja képezni. Ne kap-
kodjunk, élvezzük közben az alkotás 
folyamatát.

A megrajzolt körünk középpontjába 
szúrva a  körzőt, rajzoljunk egy másik, 
kisebb sugarú kört (hogy mennyivel 
kisebb a  második körünk, az rajtunk 
múlik).

Rajzoljunk még egy, harmadik kört, 
amely kisebb a  másodiknál (mi döntjük 
el, mennyivel).

A középső körünket osszuk a  vonal-
zó segítségével nyolc egyenlő részre. 
A  vonalzó mentén meghúzott vona-
laink a  legkisebb kör szélétől érjenek 
a középső kör széléig.

A körszeletekbe írjuk be az egyes 
szervek nevét: szív, jobb tüdő, bal tüdő, 
gyomor, máj, jobb vese, bal vese, lép.

A legkülső körbe (a nagy és a középső 
kör közötti részre) írjuk be: „Az egység 
energiája”.

A kis körbe írjuk be: „ÉN-esszencia”.
Válasszunk ki pontosan tíz külön-

böző színt. Ha azt szeretnénk, hogy 
a  mandalánk valamelyik része fehér 
legyen, azt is színezzük ki fehér ceruzá-
val. A személyes mandalánk tíz részből 
áll (egy nagy külső körből, egy nyolc 
részre osztott középsőből, és egy kicsi 
központi körből). A mandala mindegyik 
részét színezzük ki egy általunk válasz-
tott színnel.

Már a  színezés közben érezhetjük, 
hogy a  színek rezgése miként hat az 
adott területre. Lassan és a lehető legala-
posabban színezzük ki a mandala egyes 
részeit. Legyünk végig jelen, adjunk időt 
magunknak a munkára. Nem kell a man-
dalánkat egyben elkészítenünk, választ-
hatjuk azt is, hogy naponta mindig csak 
egy részt színezünk ki. Miután minden 
részét kiszíneztük, vágjuk ki.

Tegyük a  kivágott mandalát egy 
olyan helyre, ahol gyakran látjuk. Néha 
meditáljunk vele, merüljünk el a manda-
lában, és érezzük, ahogy a színek, a rez-
gések és az energiák ereje harmonizálja 
a  szerveinket, az egységet és az ÉN-t. 
Idővel készíthetünk magunknak egy 
másik mandalát, majd hasonlítsuk össze 
a két mandala színvilágát.

ONDŘEJ VESELÝ

Az energia és harmónia eszközei (8.)

Mandala
Ezidáig hangok, energiák és rezgések segítségével harmonizáló eszközöket 
mutattunk be Önöknek, amelyek létünk különböző területein fejtik ki hatásaikat. 
Most a mandalákkal fogunk foglalkozni, sőt közösen el is készítünk egyet. Személyes 
mandalánk nyolc szervünk működését, és a létezés esszenciáját fogja harmonizálni.
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A REHABILITÁCIÓ  
A FEJBEN KEZDŐDIK
Szeretném kiemelni, hogy ez a gyakorlat 
azért is különleges, mert ágyhoz vagy 
kerekesszékhez kötött, mozgásképtelen 
személyek is végezhetik, hosszú- vagy 
rövidtávon, mindaddig, amíg szellemi-
leg aktívak és lelkileg egészségesek. 
Minden rehabilitáció a  fejben kezdő-
dik, különösen akkor, ha a  test legyen-
gült, kimerült, vagy nem ad adekvát 
választ az ingerekre, esetleg, ha már 
nem tudunk hinni a változásban. 

Mint minden más terápiás módszer-
nek és gyakorlatnak, az Infinity met-
hod-nak is megvannak a  maga szabá-
lyai, amelyeket azonban lehetetlen úgy 
elmagyarázni, hogy azonnal alkalmazni 
tudják a  módszert. Mindazonáltal pró-
báljanak ki legalább egy rövid tesztet. 

Húzzák ki magukat, álljanak vállszéles-
ségű terpeszbe, a  lábak előre nézzenek, 
és lazítsák el a vállukat. A medencéjüket 
billentsék hátra, majd előre, végül lazítsák 
el – ez a  medence optimális helyzete. 
Lazítsák el a  térdüket, hogy rugalmasak 
legyenek. A karokat hagyják lazán a  test 
mellett lógni, enyhén fordítsák ki őket, ne 
emeljék meg a vállukat. A nyaki gerincü-
ket tartsák egyenesen, az állukat lazítsák 
el. Figyelmüket irányítsák a medencéjük-
re, és képzeljék el, hogy a  benne levő 
energia elkezd egy fekvő nyolcas formá-
jában keringeni. Ezen kívül ne tegyenek 
semmi mást. Maradjanak így, folyama-
tosan az energia áramlására gondolva 
legalább 5  percig, és figyeljék meg, mit 
éreznek. 

ALKALMAZÁS ÉS EREDMÉNY 
Az Infinity method három síkot használ 
a  test képzeletbeli felosztására: sagittá-
lis (jobb és bal oldali rész), transzverzális 

(felső és alsó rész), valamint frontális 
(elülső és hátulsó rész) síkot. Az egyes 
gyakorlatok makro- vagy mikromozdu-
latként, csak képzeletben, statikusan 
vagy dinamikusan, ellenállással vagy 
anélkül is végezhetők. Ami minden eset-
ben fontos, az a  megfelelő légzés, álló, 
ülő vagy fekvő testtartás. 

Mikor alkalmazzuk:
 » rossz testtartás és vele összefüggő 

egyensúlyhiány,
 » gyökér szindrómák – lábakba vagy 

kezekbe kisugárzó fájdalom,
 » sérülések vagy műtétek után,
 » a medence és a medencefenék izmai-

nak aktiválásához (inkontinencia),
 » terhesség előtt, alatt és szülés után,
 » ellazuláshoz, relaxáláshoz, stressz és 

túlterheltség esetén,
 » a két agyfélteke harmonizálásához és 

összekapcsolásához. 

Mit érhetünk el a módszer alkalmazásával:
 » megfelelő, stabil, egyenes testtartás,
 » vizualizáció, koncentráció erősítése,
 » a  test, mint egész érzékelésének 

elmélyítése,
 » a légzés és a benne rejlő lehetőségek 

tudatosítása,
 » testkontroll és a normálistól való elté-

rések észlelése,
 » nyújtás és lazítás,
 » a test rugalmasságának növelése,
 » a  test energiáinak és energiaköz-

pontjainak harmonizálása.

AZ ÉN TAPASZTALATOM
A testembe képzelt fekvő nyolcassal való 
első találkozásomkor, éreztem, ahogy 
minden mozgásba lendül, egyre erőtel-
jesebben éreztem a melegséget, láttam 
magam előtt a csakrák színeit, éreztem, 

ahogy a  végtagjaim először elnehezül-
nek, majd ellazulnak, tudatosult ben-
nem a  szemem mozgása, majd a  fekvő 
nyolcas puszta gondolatára elkezdtem 
az egész testemet a  végtelen jel ritmu-
sában mozgatni. Ez nem más, mint az 
energia ereje. Hiszen említettem, hogy 
a rehabilitáció a fejben kezdődik!

A test súlypontjával, a meridiánokban 
és csakrákban áramló energiákkal való 
munka volt a  legutóbbi három cikkem 
témája. Annyira jó érzés úgy dolgozni 
önmagunkon, hogy a  lehető legkevésbé 
billenjünk ki a középpontból, és képesek 
legyünk egyedül vagy mások segítségé-
val segíteni magunkon. Sokéves praxi-
somnak köszönhetően felismertem, hogy 
nevezzük bárhogy is a technikákat, mind-
egyikük ugyanazon, az őseink által már 
több ezer éve használt elven működik. 

MARCELA ŠŤASTNÁ 

Terápiás módszerek (27.)

A test súlypontja  
– Infinity method
A módszer angol neve sokatmondó: Infinity method (végtelen módszer). A fekvő 
nyolcas (a végtelen jele) elve már önmagában is hatással van a személyiségünkre, 
és gyógyító szimbólumként való használata számos lehetőséget rejt magában.

TIPP

A fekvő nyolcas szimbólumával és 
annak energiájával bármit össze-
köthetünk, amit csak akarunk. 
A  nyolcas egyik felébe betesszük 
önmagunkat, a  másikba pedig azt 
a személyt, szervet vagy eseményt, 
amely stresszt vált ki belőlünk. 
A  saját egónkat vagy akaratunkat 
soha ne tegyük bele, csakis a nega-
tív energiák feloldását célzó, pozi-
tív szándékkal dolgozzunk. Nem 
kell attól tartanunk, hogy beavat-
kozunk abba, amibe nem lenne 
szabad, az eseményeket ezzel 
a gyakorlattal nem tudjuk megvál-
toztatni, csak harmonizáljuk őket.
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FORDÍTSUNK IDŐT 
MAGUNKRA
Most lehetőségünk adódik tehát, hogy 
a  hibák majdnem 80%-át kijavítsuk. 
Ha ezzel nem törődünk, akár hatalmas 
károkat okozzunk. Éppen ezért meg kell 
adnunk a Földnek, ami az övé.

A Föld elem a  középpont eleme, 
ezért januárban óvakodnunk kellene 
a  szélsőségektől. Próbáljuk meg elke-
rülni a stresszt, és ha lehet, ne utazzunk 
ismeretlen helyekre, mert a  Föld elem 
nem szereti a  változásokat. Maradjunk 
közeli kapcsolatban saját magunkkal. 
Elsősorban önmagunkkal és a  szeret-
teinkkel törődjünk. Fantasztikus dolog, 
hogy januárban azzal tudjuk leginkább 
regenerálni az energiáinkat, ha tuda-
tosan magunkkal foglalkozunk, a  saját 
kívánságainkat teljesítjük, és azt tesz-
szük, ami elsősorban nekünk okoz örö-
möt. Milyen egyszerűnek tűnik, igaz? 
Én személy szerint januárban egyálta-
lán nem dolgozom. Pihenek a  kályha 
mellett, olvasgatok és főzőcskézem. Az 
életemet úgy rendeztem be, hogy az 
összhangban legyen a  kínai Ham Yu 
tanítással. 

Mesterem, Eva Joachimová ugyan-
is sosem szeretett kompromisszumot 
kötni, különösen, ha a Föld elem idősza-
kában elvégzendő energiaoptimalizálás-
ról volt szó. Éppen ezért tudniuk kelle-
ne, hogy januárban nem csak a  stressz 
elkerülése a  fontos, de egyéb tiltások is 
érvényben vannak:
 » tilos csupasz derékkal járkálni (ám ez 

szinte mindig büntetendő...),
 » tilos hűvös színű vagy fekete ruhába 

öltözködni, ez alól csak a rituális pilla-
natok jelenthetnek kivételt, 

 » tilos italainkat jéggel hűteni,
 » tilos nyers zöldséget fogyasztani,
 » a  legjobbat utoljára hagytam: tilos 

a  szexuális energiák pazarlása (ez 
a  nőket általában nem érinti, de 
tudom, hogy a  férfiak ennek az eja-
kulációs korlátozásnak rendszerint 
nem örülnek).

A FÖLD ELEM MEGERŐSÍTÉSE
Elengedhetetlen, hogy melegen tart-
suk magunkat, és megerősítsük Föld 
elemünket. Magával a Földdel való kon-
taktus rendkívül jótékony, ezért sétál-
junk sokat, azonban sosem oda-vissza, 

A bennem  
élő Föld elem
Itt az idő, hogy elengedjük a régi dolgokat, 
vegyünk egy mély levegőt, és kilépjünk az újba. 
Januárban beköszönt a Föld elem időszaka, amely 
az összes ilyen időszak közül a legfontosabb. 
Az, hogy mennyire leszünk képesek kihasználni 
a lehetőséget, azaz mennyire fogjuk tudni 
megújítani a vesék alapenergiáját ebben 
a hónapban, az az egész jövő évi életünkre 
kihatással lesz. 

IMÁDSÁG

„Én, aki a zöld szépség vagyok a föl-
dön és a fehér hold a csillagok alatt 
és a víz misztériuma, én hívom a lel-
keteket, hogy emelkedjen fel, és jöj-
jön hozzám. Mert én vagyok a  ter-
mészet lelke, amely életre kelti az 
univerzumot. Minden belőlem fakad, 
minden hozzám tér vissza. 

Imádjatok engem örömteli szív-
vel, mert tudjátok meg, hogy a sze-
retet és az öröm minden cselekede-
te az én szertartásom. Engedjétek 
magatokhoz a szépséget és az erőt, 
a hatalmat és a szenvedélyt, a tisz-
teletet és az alázatot. És ti, akik meg 
akartok ismerni engem, emlékezze-
tek, hogy a  keresésetek és a  törek-
vésetek nem segít nektek, amíg meg 
nem értitek a  misztériumot. Mert, 
ha arra, amit kerestek, nem leltek 
rá saját magatokban, akkor azt 
önmagatokon kívül sem fogjátok 
soha megtalálni. És ne feledjétek, 
hogy én ott voltam veletek a  kez-
detektől, és végül hozzám fogtok 
visszatérni.” 

Adelheid Ohlig: Luna-jóga 
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hanem inkább körbe-körbe. A Föld gyó-
gyító erejét tőzegfürdők és -pakolások 
formájában is hasznosíthatjuk. 

Januárban kiemelkedő figyelmet kel-
lene ezen kívül fordítanunk a Föld elem 
szerveire (a gyomorra, a  lépre és a  has-
nyálmirigyre), és a  táplálkozásra úgy 
általában. Lehetőleg fogyasszunk meleg, 
édes és zsírosabb ételeket. Az év első 
hónapjában, ha lehet, ne fogyókúráz-
zunk. Szeressünk inkább bele a gabona-
félékbe. A fehérliszttel, valamint az édes 
süteményekkel szemben a  zabpelyhet, 
a kölest és a darát részesítsük előnyben. 

A bennünk lakozó Föld elemet a gom-
batartalmú készítményekkel, tehát pél-
dául az IMUNOSAN-nal is megerősíthet-
jük, vagy a MYCOSYNERGY termékcsalád 
ránk és az állapotunkra leginkább vonat-
kozó tagjának segítségével. Januárban 

vegyük hozzá a  VITAFLORIN-t is, amely 
gondoskodik szervezetünk megfelelő 
vitaminpótlásáról. 

A végére még egy kis Feng Shui: a Föld 
elemtől elválaszthatatlan a  középpont 
és az egyensúly, ezért tartsuk lakásunk, 
házunk központi területeit, otthonunk 
helyiségeit és az íróasztalunkat rendben 
és tisztán. Ennek segítségével mi is köny-
nyebben megőrizzük saját belső egyen-
súlyunkat, illetve könnyebben rátalálunk 
a  saját középpontunkhoz vezető útra. 
Szerdai napokra ne tervezzünk sem-
mit, hagyjuk szabadon őket, és azokon 
a napokon leginkább önmagunkkal fog-
lalkozzunk. 

ÖRÖK LÁNG
Ha tudjuk, mit akarunk, a Föld elem idő-
szaka hatalmas segítséget nyújthat annak 

elérésében. Januárban éppen ezért nem 
csak arra figyelek, hogy melegen tartsam 
magam, hogy nyugodt legyek és békes-
ségben töltsem a  napjaimat, de arra is, 
hogy terveket szövögessek, ügyesen, 
ahogy a pók szövi a hálóját. Ezzel feltöl-
töm az energetikai testemet, és a megfe-
lelő irányba állítom azt. Nem csak a vizua-
lizáció erejét alkalmazom, de a kis keretes 
kiegészítésben olvasható mantra szavait 
is. Ez az „imádság” az egyik legnagyobb 
kincsem, amelyre Adelheid Ohlig Luna-jó-
ga című könyvében akadtam rá. A mági-
kus szavak mormolása közben érzem, 
ahogy átjár az élet esszenciája, ahogy 
fellobban bennem a láng, amely mindig 
is ott volt. Az örök, csendes, végtelen 
remegés.

TEREZA VIKTOROVÁ

VÁLASZOLNAK AZ ENERGY SZAKÉRTŐI

TANÁCSADÁS A NETEN

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

DR. GULYÁS GERTRÚD

A lányom 16 éves és nagyon gyakran, szin-
te minden nap fáj a  feje. Sokat stresszel, 
az iskola, az emberek és úgy általában 
minden miatt. Panaszkodik, hogy gyakran 
elfelejt dolgokat, nem tud koncentrálni. 
Nemrég neurológusnál is jártunk, agyi vér-
keringést fokozó gyógyszert írt fel neki.

A felnőtté válás igénybe veszi a  testet és a  lelket. Segíthet 
könnyebben átjutni ezen az időszakon a  KOROLEN (kúrasze-
rűen legalább három hónapig). Az első héten napi 2x2 csepp, 
a következőn 2x3, a harmadik héten napi 2x4 a javasolt dózis. 
Egy hét szünet után szedje három hétig napi 1-2x4-5  csep-
pel. Az egy hetes szedési szünet után folytassa a  kúrát napi 
1x4-5 cseppel. Kiegészítésként ajánlom a VITAMARIN-t (1-2x1), 
étkezések után a  FYTOMINERAL-t (2x4-7  csepp), pohárnyi 
vízben oldva. Segítheti az idegrendszer megfelelő működé-
sét a  CELITIN (1x1), és lefekvéskor egy kapszula PROBIOSAN 
INOVUM. Figyeljen a  megfelelő folyadékpótlásra és a  rend-
szeres testmozgásra friss levegőn. Szedjen szerves kötésű 
magnéziumot is.

RÁCZNÉ SIMON ZSUZSANNA

7 éves lányom másfél éves kora óta ősszel-té-
len szinte állandó légúti problémákkal 
küzd. Elhúzódó köhögés, orrdugulás, majd 
gégegyulladás. Legutóbb ehhez savós fül-
gyulladás társult, rosszabbul is hallott az egyik 

fülére. A szakorvos orrmandulaműtétet javasolt, addig szteroidos 
orrsprayt írt fel. A legutóbbi betegség óta maradt a torokkaparás 
és időnként száraz köhögés, főleg este, éjszaka. Milyen termék 
segítene, amivel esetleg a műtét is elkerülhető lenne?

Az ENERGY készítményei közül a  VIRONAL-t ajánlom 
a  tünetek enyhüléséig napi 2x3-4  cseppel. A  továbbiak-
ban szedje a gyermek napi 1x3 cseppel tavaszig, betartva 
a  három hét szedés egy hét szünet ritmust. Mellé javas-
lom a  CISTUS COMPLEX-et (2x4-5  csepp) három hétig. 
Betegség esetén ismételhető. Enyhíti a  köhögést, oldja 
a váladékot, csökkenti a gyulladást az OFFTUSIN pasztilla. 
Oldja az orrváladékot a  fiziológiás sóoldat és AUDIRON 
fülcsepp (30  ml/10  csepp ) keveréke. Jó hatású a  füleket 
AUDIRON-os vattával bedugni. Javaslom az ARTRIN kré-
met naponta kétszer a fülek mögé és a nyakra kenni, vizes 
kézzel. Szedjen minden nap 3000NE D3-vitamint is.
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„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek. 
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.” 

(József Attila)

A tél közeledtével 
azonban más lesz körü-
löttünk minden, válto-
zás történik a  termé-
szetben is. A  fák elhul-
lajtották lombjukat, 
a  nedvkeringés lassan 

a  gyökerekbe húzódik. A  virágok már 
régen elnyíltak, szürkébb a  táj, hama-
rabb sötétedik. A  Nap is lustább, időn-
ként nem is kel fel, inkább átadja a helyét 
a hideg ködnek és a szitáló ónos esőnek 
vagy a hóesésnek. A  természet lepihent, 
álmosan elcsendesedik, de hideg fejjel 
titokban erőt gyűjt egy új ciklusra. Az 
élet is talán itt keletkezik, ebben a sötét, 
hideg közegben, mint a magok a  fagyos 
földben, a hólepel alatt.

VÍZ ELEM IDEJÉN
HKO-ban ez a Víz elem időszaka, az öreg 
jin ideje. Ez a  tél, rövid nappalokkal és 
fagyosan hosszú, sötét éjszakákkal. A  Víz 
elem a  különböző anyagok egyesítését, 
az összefogást jelképezi, hiszen a hidegtől 
tud jéggé fagyni. A Víz életünk alapeleme, 
tisztít, fenntart, táplál, életet ad élőlényei-
nek, így nekünk is, hiszen testünk három-
negyed részben vízből áll. A víz természe-
tes kincsünk, nélküle nincs élet a Földön.

Mi, emberek, már javában a  karácso-
nyi ünnepekre és az év végéig sokaso-
dó feladatainkra koncentrálunk, gyakran 
kapkodunk, sietünk, pedig a  természet 
mást sugall számunkra. Akkor tennénk jót 
magunknak, ha a  természethez igazod-
va mi is megpihennénk, erőt gyűjtenénk 
télen, ezzel is erősítve a Víz elemhez tarto-
zó szerveinket.

A vese és a  húgyhólyag a  HKO rend-
szerében a  legfontosabb szerv, hiszen 
a vese a születésünkkor kapott összes éle-
tesszencia tárolója, ami nem pótolható, 
csak elvehetünk belőle. Ezért is szükséges 
óvnunk, vigyáznunk rá. A  vízanyagcsere 
holisztikus egyensúlyának megőrzését 
a vese szabályozza azzal, hogy a víz szállí-
tásának és kiválasztásának teljes folyama-
tát elvégzi. A vesénk ereje határozza meg 
szervezetünk felépítését és energiánk 
állapotát. Irányítása alá tartozik a  repro-
duktív rendszer, a haj, a  fogak, a  fül (hal-
lásunk), valamint testünk alapvázát biz-
tosító csontrendszerünk. Az idős embe-
reknél előforduló gyengébb hallás a vese 
esszenciájának csökkenése miatt történik. 
A csontok fejlődése és működése is ettől 
függ. Hiányos veseesszencia befolyásolja 
a  csontvelő termelődését, ami törékeny-
ségre hajlamos csontokhoz, gyenge váz-
rendszerhez vezet. Bőséges veseesszencia 
esetén a fogak szilárdak, egészségesek. 

A hideg, klimatikus energiák lelassíta-
nak, elzárnak, gátolnak, és a vese energiá-
ját károsítják, ha figyelmen kívül hagyjuk, 
nem vigyázunk rá. A Víz elem időszakában 
a  leggyakoribbak a  mozgásszerveket és 
ízületeket érintő gyulladásos, kopásos, 
reumatikus és csontrendszeri megbete-
gedések. Többnyire erős fájdalom, haso-
gató érzések, duzzanatok és láz is kísérője 
lehet ezeknek a bajoknak, melyeket egy-
ben a  szabad mozgás korlátozottsága is 
jellemez. 

PÁRATLAN SKELETIN 
Az ENERGY RENOL Pentagram® koncent-
rátuma és krém párja, az ARTRIN mellett 
alapvető segítséget jelenthet az egye-
dülálló összetételű és hatású SKELETIN 
kapszula használata. A  SKELETIN termé-
szetes összetevők olyan kombinációja, 
mely elsősorban ízületi megbetegedések 
(arthrosis, arthritis, reuma és köszvény) 

esetén jótékony hatású. Csillapítja az ízü-
letek fájdalmát, megszünteti a  hasogató 
érzést, védi az ízületi porcokat és azok 
regenerálódását is megkönnyíti. 

Milyen esetekben hasznosítsuk 
a SKELETIN erejét?
 » Segíti a  kötőszövetek táplálását és 

regenerációját (izmok, porcok, cson-
tok, fogak).

 » Ízületi vagy gerincfájdalom esetén, 
ha az porckopás és/vagy gyulladás 
következtében alakult ki.

 » Az ízületek túlzott terhelése esetén 
(sport, nehéz fizikai munka következ-
tében) védi az ízületi porcokat, segíti 
a regenerálódást.

 » A növekedés ideje alatt (gyermekek, 
serdülőkorúak, stb), biztosítja a cson-
tok ásványianyag-ellátását, csillapítja 
a növekedési fájdalmat.

 » Kúraszerű alkalmazásával megelőzi 
a  menopauza utáni időszakban és 
öregkorban a  csontanyagritkulást, az 
osteomalaciát (csontlágyulást). 

 » Állapotosság időtartama alatt, azért, 
hogy a  születendő gyermek csonto-
zata egészséges legyen, valamint az 
anyuka csontrendszere, fogazata is ép 
és egészséges maradjon.

 » Körömtöredezés, hajhullás, hajmi-
nőség-problémák, valamint igénybe 
vett, hervadt és ráncos bőr esetén.

 » Csonttörések, sérülések után felgyor-
sítja a regeneráció folyamatát.

 » Regenerálja a  porcokat, csökkenti 
a gyulladást, a fájdalmat.

 » A veseműködést támogatja, enyhe 
vizelethajtó hatású.

 » A fogszuvasodás megelőzésében is 
hatékony.

 » Összetevői védik a porcsejteket a toxi-
kus anyagokkal szemben, ezzel is 
mérsékli a gyulladást és a fájdalmat.

A fitoterápia szemszögéből (19.)

Magok a földben – csend idején
A nyári napsütésben a hívogató nyüzsgés, a természet színes varázsa aktív tevékenységre, 
utazásokra, új felfedezésekre buzdítanak bennünket. Akár a kertünkben, vagy a vízparton, 
erdőben tett kirándulás során folyamatos mozgásban vagyunk. Eszünkbe se jut hímezgetni, 
kötögetni, varrogatni, gyertyát önteni, a szoba csendjében elmélyülve kézműveskedni.
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MIBŐL ÁLL A SKELETIN?
Wu zei gu vagy szépiacsont (mikronizált, 
elmeszesedett váz), mely kalciumkarbo-
nát, magnéziumklorid, továbbá számos 
értékes ásványi anyag együttese (vas, kal-
cium, foszfor, magnézium, mangán és 
jód). Használata a vese, a máj és a gyomor 
meridiánjához kapcsolódik. A  szépia-
csont a  kínai orvoslásban is a  kalciumhi-
ány miatt kialakuló, szimptómák kezelé-
sére alkalmas: töredező körmök, fogszu-
vasodás, csontlágyulás és csontritkulás, 
csontgörbülés, a növekedés stagnálása.

A  kalcium olyan ásvány, amely alap-
vető a  csontok és a  fogak felépítésében. 
Részt vesz az idegingerek irányításában, 
jótékonyan hat a  véralvadásra és a  szív-
ritmus-szabályozásra. Enyhíti a  fájdalmat 
reuma és köszvény esetén. 

Foszfor, melynek szervetlen formá-
ja jelen van a  csontokban és a  fogak-
ban, ahol a kalciummal együtt részt vesz 
a csontok és a fogak csontosodásában. 

Magnézium, melynek fő feladata 
a  csontok építése, valamint az izmokban 
az ideg-izominger csökkentése. A  hiánya 
gátolja a  csontszilárdulást, zavarja a  kol-
lagénképződést, és a fejlődési szakaszban 
csontdeformálódást idézhet elő. Rendkí-
vül fontos a  kalcium metabolizmusában, 
segít megőrizni a csontok és a fogzománc 
egészségét, nyugtatja az idegrendszert.

Vas, melynek legfontosabb feladta 
a  testben (vérben) az oxigén szállítása. 
A vörösvértestekben a hemoglobin része, 
az izmokban pedig a myoglobin alkotóe-
leme, döntő szerepe van az elektronok 
szállításakor a légzőszervekben. 

Kollagén, mely elengedhetetlen az ízü-
leti porcok, tokok, a csontok kötőszövetei 
és a bőr helyes működéséhez, egészséges 
felépítéséhez. A  csontban egyfajta hálót 
hoz létre. A kollagén aminosav-összetéte-
le is egyedülálló. A glycin, prolin, lysin és 
ezek hydroxil változatainak ilyen magas 
száma a szervezet egyetlen fehérjetartal-
mú szerkezetében sem található meg. Ízü-
letek degenerációja esetén csökken a kol-
lagén mennyisége, ilyenkor kollagént kell 
a  szervezetbe juttatni, aminek kellemes 
hatása a bőr rugalmassága, kisimulása és 
megfiatalodása.

A  mangán biogén nyomelem, nélkü-
lözhetetlen a  porcok és csontok építé-
séhez. Jelentősen enyhíti az ízületi fáj-
dalmat. Hiányában gyermekek esetében 

lassú a  növekedés, csontdeformálódás 
történhet, felnőttkorban degeneratív ízü-
leti megbetegedéseket és csontritkulást 
okozhat. A  kollagén-metabolizmus segí-
tésével jótékonyan hat a  kötőszövetek 
állapotára, antioxidációs hatású.

Csalán (Urtica dioica L.). A HKO alapelvei 
szerint erősíti a  vese csíjét és a  vért. Vér-
tisztító hatása közismert. Méregtelenítő 
készítmények alapvető összetevője. Jóté-
konyan hat a máj, az epehólyag, a vese és 
a húgyutak megbetegedései esetén. Tisz-
títja az emésztőrendszert, serkenti a  bél-
működést. Stimulálja a vérképzést a csont-
velőben, ezért alkalmazható vérszegény-
ségnél vagy vérveszteség kezelésekor. 
Vércukorszint-csökkentő hatását a  benne 
lévő glükokinintartalma igazolja. Kutatá-
sok igazolják allergiaellenes hatását is. Az 
arthritis, a reuma és a köszvény gyógyítása 
esetén hatékony, mert gyulladásellenes, 
támogatja a húgysav kiürülését a  testből. 
Tartalmaz klorofillt, szilíciumsavat, szerves 
savakat, többféle fontos vitamint és ásvá-
nyi anyagot. Nagy mennyiségű kovasav 
is található benne, amely fontos forrá-
sa a  biológiailag jól hozzáférhető szilíci-
umnak. A  szilícium elengedhetetlen az 
emberi szervezet megfelelő működésé-
hez, mivel több enzim alkotóeleme, hoz-
zájárul azon kollagén- és elasztinrostok 
képződéséhez, megújulásához, amelyek 
valamennyi kötőszövetben (csont, porc, 
bőr) megtalálhatók. Felgyorsítja a törések 
gyógyulási folyamatát, részt vesz a csont-
sűrűség fenntartásában, mivel segíti a kal-
cium lerakódását a  csontokban. Gazdag 
forrása olyan ásványi anyagoknak is, mint 
a  kalcium, a  vas, a  magnézium, a  foszfor, 
illetve olyan vitaminoknak, mint a B2, B6, K-, 
E-, C- és U-vitamin.

Csipkerózsa, vadrózsa (Rosa canina 
L.). A  HKO alapelvei szerint erősíti a  vese 
csíjét. Tartalmaz C-, A-, K-, B1, B2, E- és 
P-vitaminokat, valamint szerves savakat 
(nikotin-, alma-, citromsav). Sárga mag-
jaiban bioflavonoidok (kemferol, querce-
tin és katechin) találhatók, melyek anti-
oxidánsok. A  csipkebogyó a  C-vitamin 
egyik leggazdagabb természetes forrása. 
Rendkívül fontos a csontok és az ízületek, 
az izmok és a bőr megújulási és gyógyu-
lási folyamataiban. Egyik legfontosabb 
feladata a  kollagén újratermelésben való 
részvétele. Stressz-, fáradság- és fájda-
lomellenes hatásai nem csupán a  moz-

gásszervekkel kapcsolatban lényegesek. 
Támogatja az immunrendszer működé-
sét, gátolja a fertőzés terjedését, részt vesz 
a nehézfémek eltávolításában, ezért a reu-
matikus megbetegedések gyógyításakor 
nélkülözhetetlen. A csipkebogyóban lévő 
K-vitamin fontos tényezője a  véralvadás-
nak, közvetlenül részt vesz a  csontkép-
zésben, preventíven hat a csontritkulással 
szemben. Az E-vitamin jelentős antioxidá-
ciós tulajdonságai C-vitamin jelenlétében 
még erősebben éreztetik hatásukat. 

Javasolható a  SKELETIN kúraszerű 
használata legalább három hónapon 
keresztül azoknál, akiknél a  probléma 
krónikusan jelen van, mert a  csont- és 
porcszövet regenerálódása hosszabb 
folyamat. Terapeuta gyakorlatomban 
kezdetben egy intenzív kapszulaszámot 
tartok célravezetőnek a reverziók elmúltá-
ig, majd egy csökkentett adagban törté-
nő folytatást, a  3. hónap végéig. Minden 
eset más, ezért természetesen szükséges 
figyelembe venni az egyéni adottságokat. 

BELSŐ FÉNY
A Víz elemtől a bölcsességet és az empát-
iára való képességet is megkaptuk. Ezért 
fontos, hogy hallgassunk a  tiszta belső 
hangunkra, a  lelki mélységeket éljük át, 
a mások iránti figyelemmel és megértés-
sel együtt. Keressük meg a  lehetőségét 
az elmélyült, feltöltő beszélgetéseknek 
vagy közös tevékenységeknek. A  sötét-
ség, a  hideg csend üzenete az, hogy 
belső, meleg fényünkkel, szeretetünkkel 
árasszuk el ebben az időszakban azokat, 
akik körülvesznek minket: a  családtagja-
inkat, barátainkat, ismerősöket és akár 
ismeretlen embertársainkat is, ezzel is 
megerősítve a Víz elemhez tartozó legér-
tékesebb érzelmeinket.

NÉMETH IMRÉNÉ ÉVA
fitoterapeuta természetgyógyász,

klubvezető, ENERGY Belvárosi klub

Felhasznált irodalom: 

Dr. Szőke Éva-Kéry Ágnes: Gyógynövénytől 
a gyógyításig (Semmelweis Kiadó 2019)

Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Szabó László Gy.: 
A gyógynövények ismerete 

A Sárga Császár belső könyvei (2012)

Dr. Nagy Géza: Gyógynövények ismertetése (1995)

Dr. Csupor Dezső: Pirula Kalauz (2020)

Tereza Viktorová cikke (Vitae Magazin)
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MIÉRT ASZALJUK 
A GYÜMÖLCSÖKET?
Az aszalás talán a  legegészségesebb 
módja a  gyümölcsök téli elrakásának. 
Ez az eljárás elődeink életében nélkü-
lözhetetlen volt. A gyümölcsök alacsony 
hőmérsékleten történő szárításával nagy-
részt megőrizhetjük a  bennük található 
vitaminokat és ásványi anyagokat, állító-
lag akár 80%-ban. A gyümölcs az aszalás 
által elveszíti víztartalmát, ám megőrzi 
rostanyagait, aminek az emésztőrend-
szerünk kifejezetten örül. Tudjuk, hogy 
az aszalt szilva, vagy a  belőle készített 
gyümölcslé kiváló hashajtó. 

Az aszalt gyümölcs nagy mennyiség-
ben tartalmaz antioxidánsokat, E-vita-
mint, továbbá, a fajtájától függően vasat, 
magnéziumot, káliumot, esetleg kalci-
umot. Kiváló energiaforrásként szolgál-
hat, amit egészen biztosan mindannyi-
an nagyra értékelünk téli kirándulások, 
sportok alkalmával, amikor már fogytán 
van az erőnk. Ráadásul a gyümölcs íze az 
aszalásnak köszönhetően intenzívebbé 
és édesebbé válik. De vigyázat, a  jóból 
is megárt a  sok! Ne feledkezzünk meg 
arról, hogy az aszalt gyümölcsben is sok 
a természetes szénhidrát.

MIT ÉS HOGYAN ASZALJUK?
Kizárólag olyan gyümölcsöket aszal-
junk, amelyek jó minőségűek, nem érte 
őket vegyszer, nem túlérettek és nem 
sérültek, nem penészesek. Ha lehet, 
próbáljuk megőrizni a  gyümölcs héját, 
amely a  legtöbb hasznos anyagot tar-
talmazza, például az alma vagy a  körte 
esetében. A  legtöbb gyümölcsfajta 

aszalható. A  nagyobbakat érdemes fel-
vágni, eltávolítani belőlük a magokat és 
a  magházat, míg a  kisebb méretűeket 
egészben aszaljuk. 

Gyümölcsöt nyáron aszalhatunk 
kint a  napon, vagy hagyományos sütő-
ben, esetleg speciális aszalógépben. Az 
aszalás időigényes, bárhogyan szárítjuk 
a  gyümölcsöt. A  teraszon vagy az erké-
lyen több nap, a sütőben vagy az aszaló-
gépben több óra kell hozzá. Minél több 
vizet tartalmaz az adott gyümölcs, illet-
ve minél nagyobb darabokban aszaljuk, 
a folyamat annál tovább tart. 

A gyümölcsöt először mossuk és 
hámozzuk, majd távolítsuk el a  magját, 
vágjuk félbe, esetleg szeleteljük fel (0,5-
1  cm vastag szeletekre). A  legtöbb ter-
més aszalás közben sötétebbre váltja 
a színét, ezért, ha szeretnénk megőrizni 
a gyümölcs természetes árnyalatát, asza-
lás előtt áztassuk citromos vízbe. A gyü-
mölcs fajtájától függően 30-70 °C között 
végezzük a  szárítást. Ha a  gyümölcsöt 
napon aszaljuk, fontos, hogy gyakran 
ellenőrizzük, nehogy megpenészedjen 
vagy bepiszkolódjon. A  sütőben légke-
veréses programon, sütőpapírral bélelt 
tepsiben aszaljunk. A  legkényelmeseb-
ben és a leghatékonyabban a gyümölcs-
aszalóban száríthatjuk a  gyümölcsöket, 
méghozzá egyszerre több tálcán. Sőt, 
vannak olyan aszalógépek, amelyek inf-
ravörös technológiát alkalmaznak a szá-
rításhoz, tehát ugyanazon az alapelven 
aszalják a  gyümölcsöt, mint a  napsuga-
rak. A kész aszalt gyümölcsöt jól zárható 
edényben, száraz, sötét helyen tároljuk, 
így akár évekig is eláll.

LIOFILIZÁLÁS, AZAZ 
FAGYASZTVA SZÁRÍTÁS
Ez a  modern szárítási módszer azért 
ideális, mert segítségével jobban meg-
őrizhető a  gyümölcs formája, színe, 
valamint eredeti íze és illata. A  liofili-
záló gép először lefagyasztja a  gyü-
mölcsöt, majd vákuumot hoz létre, 
aminek hatására a  gyümölcs nedves-
ségtartalma gáz formájában távozik. Az 
eljárás során a gyümölcs szinte semmit 
sem veszít eredeti vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmából. 

A módszer vitathatatlan előnyei közé 
tartozik továbbá az is, hogy alkalmazá-
sához nincs szükség semmilyen kémiai 
anyagra, a hagyományos ipari szárítástól 
eltérően, ahol rendszerint kén-dioxidot 
használnak. A  liofilizált aszalványok ára 
azonban magasabb, a fejlettebb techno-
lógia alkalmazása miatt.

FINOMSÁG A TÁNYÉRON
Az aszalt gyümölcs finom és egészsé-
ges rágcsálnivaló vagy akár uzsonna. 
Gazdagíthatjuk vele a  teánkat, a  reg-
geli kásánkat, süteményeket, piskótá-
kat, készíthetünk belőlük mártott desz-
szerteket, felhasználhatjuk őket torták 
díszítéséhez. 

A  karácsonyi finomságok elképzel-
hetetlenek aszalt gyümölcsök nélkül. 
Milyen lenne a karácsonyi kalács rumba 
áztatott mazsola nélkül? El sem tudom 
képzelni! Az aszalt gyümölcs mindemel-
lett remekül kombinálható sajtokkal, 
vagy húsokhoz, főleg vadhúshoz készí-
tett tejszínes mártásokkal. Még a  salá-
tákkal is csodákat tesz. 

Édes, egészséges karácsony
A karácsonyi terített asztalok rendszerint roskadoznak a számtalan sütemény és édesség súlya 
alatt, melyek, lássuk be, nem igazán nevezhetők egészségesnek. Ám még ezek a nyalánkságok is 
lehetnek egészségesebbek, ha édesítésükhöz aszalt gyümölcsöket használunk.
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MINDIG VAN A KAMRÁBAN
Nálunk mindig van aszalt gyümölcs ott-
hon. A hűtőben rumba áztatott mazsola 
és vörösáfonya, amelyet kelt tészták-
nál és réteseknél hasznosítok. Liofilizált 
málnát és epret sütemények díszítésé-
hez használok. A spájzban szilva, datolya 
és füge, közvetlen fogyasztásra, ha ránk 
törne a  nassolás. De szívesen tesszük 
őket a joghurtokba vagy a kásáinkba is. 
Mindig gondosan el kell rejtenem őket 
a  fiam elől, aki együltő helyében képes 
megenni akár egy doboz aszalt epret. 

ZUZANA KOMŮRKOVÁ

KARÁCSONYI KELT KOSZORÚ 
ASZALT GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS 
MANDULÁVAL
HOZZÁVALÓK: 2  marék mazsola, 
2  marék aszalt vörösáfonya, 2  marék 
kénmentes aszalt sárgabarack, 2  marék 
mandula, 2  dl rum, 1  kávéskanál fahéj, 
1  kocka friss élesztő, 50  g nádcukor, 
150 ml tej (akár növényi), 2  tojás, 100 g 
olvasztott vaj, 500  g finomliszt, 0,5  dl 
rum, 1 csipet só, vanília.

ELKÉSZÍTÉS: Tegyük tálba a  gyümöl-
csöket, a  mazsolát és a  vörösáfonyát 
egészben, a sárgabarackokat apró dara-
bokra vágva. Öntsük fel a rummal, adjuk 
hozzá a fahéjat, alaposan keverjük össze, 
és kb. egy órát hagyjuk állni. Ezután 
keverjük hozzá az apróra vágott man-
dulát vagy diót. Egy bögrében készítsük 
el a kovászt az élesztőből, a cukorból és 
a  fele tejből. Az egészet összekeverjük, 
lefedjük, majd meleg helyen hagyjuk 
15 percig állni. Ezt követően öntsük egy 
tálba vagy a  robotgépbe, üssünk bele 
1  egész tojást, illetve a  másik tojás sár-
gáját, adjuk hozzá a  többi alapanyagot 
és dolgozzuk össze a tésztát, amit utána 
meleg helyen 45 percig kelesszünk. 

A kelt tésztát 40x30 cm méretű tégla-
lapra nyújtjuk egy lisztezett deszkán. Két 
15x40 cm-es csíkra vágjuk. A csíkok köze-
pére halmozzunk az aszalt gyümölcsös 
keverékből, majd tekerjük fel a  tésztát. 
A  csíkokat fonjuk össze, és formáljunk 
koszorút belőlük. A koszorút tegyük egy 
sütőpapírral bélelt tepsire és kenjük meg 
a megmaradt tojásfehérjével. A megtöl-
tött és befont tésztát még kb. 15 percig 
hagyjuk kelni a  tepsiben. 160°C-ra elő-

melegített sütőben kb. 
30  percig sütjük, légke-
veréses programon. A  kihűlt 
koszorút szórjuk meg porcukorral 
és szalaggal díszítsük.

SÜTÉST NEM IGÉNYLŐ 
KARÁCSONYI 
GYÜMÖLCSRÚD
HOZZÁVALÓK: 2  érett banán, 
12  nagyobb datolya, 2  marék dió, 
1/2  kávéskanál fahéj, pár csepp rum 
(kihagyható), aszalt gyümölcsök ízlés 
szerint, kókuszreszelék (vagy darált 
babapiskóta) a sűrítéshez, illetve a kész 
rúd beforgatásához.

ELKÉSZÍTÉS: A  banánt, a  datolyát, 
a  diót, a  fahéjat és a  rumot összetur-
mixoljuk. Belekeverjük az ízlésünk sze-
rint összeválogatott, apróra vágott aszalt 
gyümölcsöket. Sűríthetjük a masszát 
kókuszreszelékkel. Az így elkészült masz-
szából hengert gyúrunk, amit kókusz-
reszelékbe forgatunk. Frissentartó fóli-
ába csomagoljuk, és legalább 12  órára 
betesszük a  hűtőbe. Ezután vastagabb 
karikákra szeleteljük. A  gyümölcsrudat 
két napon belül érdemes elfogyasztani.

AVOKÁDÓSALÁTA ASZALT 
GYÜMÖLCCSEL, DIÓVAL, 
CURRY-S ÖNTETTEL
HOZZÁVALÓK: 1  marék dió, 1  marék 
aszalt vörösáfonya, 1  marék kénmentes 
aszalt sárgabarack, 2 érett avokádó, 125 g 
madársaláta, 30 g olívaolaj, 1-2 teáskanál 
dijoni mustár, 1  evőkanál lime- vagy cit-
romlé, 150 g zsíros tejszín, 1/4 kávéskanál 
currypor, 1/2  kávéskanál só, csipet őrölt 
feketebors.

ELKÉSZÍTÉS: A  diót és az aszalt gyü-
mölcsöket apróra vágjuk. Az egyik 
avokádót felkockázzuk. A  megmosott 
madársalátával együtt mindent 
beteszünk egy tálba. 
Robotgépben vagy 
botmixerrel össze-
t u r m i x o l j u k 
a másik avo-
kádót, az 

olajat, a citromlevet, a tejszínt és a fűsze-
reket. Az így elkészített dresszinggel 
öntsük le a salátát.

ASZALT SZILVÁVAL TÖLTÖTT 
SERTÉSSZŰZ 
HOZZÁVALÓK: 1 kg sertésszűz, 10-12 db 
aszalt szilva, só, feketebors, 200  g sze-
letelt bacon, 800  g burgonya, 1  kávés-
kanál kömény, 2  kávéskanál só, 2  szál 
kakukkfű vagy 1/2  kávéskanál szárított 
kakukkfű, 3  evőkanál olívaolaj, 50  ml 
konyak, 50 g vaj.

ELKÉSZÍTÉS: A  sertéshúst lemossuk, 
hosszú késsel középen bevágjuk és 
megtöltjük az aszalt szilvával. Sózzuk, 
borsozzuk, majd a baconszeletekkel kör-
betekerjük. Ha szükséges, főzőcérnával 
rögzítjük. Olívaolajon minden oldalról 
megsütjük, majd áttesszük egy tepsibe, 
és a  sütőben további 15  percig sütjük 
200  °C-on. Ezután egy szál kakukkfűvel 
együtt alufóliába csomagoljuk és pihen-
tetjük. A meghámozott burgonyát meg-
főzzük. A serpenyőbe, amelyben a  húst 
elősütöttük, olajat teszünk, beleöntjük 
a  tepsiből visszamaradt zsiradékot is, 
majd hozzáadjuk a  konyakot, a  másik 
szál kakukkfüvet, és pár perc alatt felfőz-
zük. Levesszük a tűzről és hozzákeverjük 
a vajat. Sóval, borssal ízesítjük.

A pihentetett húst felszeleteljük, 
majd a  mártással és a  főtt burgonyával 
tálaljuk.



Egy fodrász ismerő-
söm mesélte, hogy 
ha teheti, ő minden-
nap legalább a  lábait 
megáztatja sós vízben, 
mert az egésznapos 
állástól nagyon nehéz-

nek érzi őket estére. A figyelmébe aján-
lottam a  BIOTERMAL fürdősót, amiről 
később szuperlatívuszokban beszélt. 

HÁZI WELLNESS
Általánosságban mondhatjuk, hogy 
a sósvizes fürdőnek számtalan jótékony 
hatása ismert, például méregtelenít 
a  bőrön keresztül, erős gyulladáscsök-
kentő hatású, fiatalítja a bőrt, nyugtatja 
az elmét, enyhítheti a  lábizmok fájdal-
mát. A BIOTERMAL fürdősó a Podhájska 
termálforrás vizének felhasználásával 
készül, ami egy nem kevesebb, mint 
1900 méter mélységből nyert, geotermi-
kus forrásvíz. Ez a bioinformációs fürdő-
só harmadkori tenger vizét tartalmazza, 
ami rendkívül gazdag ásványi anyagok-
ban és nyomelemekben. 

A BIOTERMAL fürdősó csodás hatásai 
a következők:
 » méregteleníti és regenerálja a  szer-

vezetünket,
 » kiegészítő terápiaként segítséget 

nyújt a felső légúti problémák esetén, 
átjárhatóvá teszi az orrüreget, bevet-
hető nátha, köhögés, asztma esetén,

 » hatékonyan csillapíthatja a  gerinc 
és az ízületek fájdalmait, ideértve 
a  köszvényt, a  reumát és az ízületi 
gyulladásokat,

 » remekül ellazítja az izmokat, oldja 
azok görcseit,

 » csontsérülések, csonttörések utóke-
zelésében szinte nélkülözhetetlen,

 » megszépíti, tisztítja a bőrt,
 » támogatja a  különböző bőrproblé-

mák gyógyulási folyamatait (ekcéma, 
akne, sömör, gomba),

 » kismedencei (például nőgyógyásza-
ti) gyulladások esetén is képes kifej-
teni a gyulladáscsökkentő hatását,

 » serkenti a pajzsmirigy működését,
 » ellazítja a  testet, nyugtatja az elmét, 

relaxáló hatású.

KELLEMES GYÓGYULÁS
Rendszeres használat esetén (akkor is, 
ha most jól érezzük magunkat, de ezt 
az állapotot szeretnénk megőrizni) szór-
junk 1-2  evőkanálnyi fürdősót a  kádnyi 
vízbe, és lubickoljunk az ellazító érzés-
ben. Hetente 1-3  alkalommal is élvez-
hetjük a  BIOTERMAL áldásos hatását, 
a  fürdőzésünk alkalmanként 10-20  per-
cig tartson, és közben ne használjunk se 
szappant, se tus- vagy habfürdőt.

A BIOTERMAL fürdősó jótékony 
hatással van a  fizikai jóllétünkre, a  szel-
lemi és lelki egyensúlyunkra, energi-
ánkra, a szépségünkre. Merüljünk hát el 
a hideg téli napokon egy kád sós vízben 
és élvezzük a könnyedséget!

KELEMEN LÍVIA
fitoterapeuta természetgyógyász,

ENERGY klubvezető, Balatonfüred

BIOTERMAL, az élet sója
Most hunyja be a szemét és képzelje el, amint belemerül 
egy kád meleg, BIOTERMAL fürdősóval dúsított vízbe. 
Érzi, amint a sós víz kimossa önből a nap nehézségeit, 
lehúzó energiáit és mind testileg, mind lelkileg felfrissül. 
Ugye, milyen kellemes érzés? Szó szerint ezt érezheti, ha 
kipróbálja a BIOTERMAL fürdősót. 
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A mácsonyák őshazája Eurázsia és 
a  Földközi-tenger vidéke, de ma már 
Amerikában, Afrikában, Ausztráliá-
ban, Új-Zélandon is megtalálható. 
A  tápanyagokban gazdag, nedves 
talajt, valamint a  napsütötte élőhelye-
ket kedvelik, gyakori díszei a  folyópar-
toknak, töltéseknek és árkoknak, rom-
lerakóknak és kerteknek. 

15-20  fajta mácsonyát különböztet-
hetünk meg, a  loncfélék közé soroljuk 
őket. Legismertebb az erdei mácsonya 
(Dipsacus fullonum), a  célzottan ter-
mesztett takácsmácsonya (Dipsacus 
sativa) elvadult rokona. A  két faj kiné-
zetében és felhasználását tekintve is 
nagyon hasonló. 

VESZÉLYES, DE NEM HÚSEVŐ 
A mácsonya fagytűrő kétnyári növény, 
amely az első évben egy nagy, szúrós 
levélrózsát nevel a  talaj közelében, de 
a  második nyáron már feltűnő, mert 
2 méter magasra is megnőhet. Fenséges 
szárát tüskék sokasága és ugyanolyan 
veszélyes, kocsánytalan levelek serege 
borítja. A  levelek hónaljában egy csó-
nakszerű mélyedés alakul ki, amelyben 
felgyülemlik a víz, így a madarak és rova-
rok itatójául szolgál. A  rovarok olykor 
belefulladnak, ezért egyesek úgy vélték, 
hogy a mácsonya húsevő virág. 

A szár tetején megjelenő, kb. 
10 cm-es szúrós buzogány körül nyáron, 
alulról felfelé haladó gyűrűben nyílik lilás 
rózsaszín, fészekszerű virága. A  virág-
nektár dongót, méhet és pillangót vonz. 
Az elvirágzás után kialakult kaszatter-
més sokféle madarat, különösen a  ten-
gelicéket vonzza. Ősszel elérkezik a profi 
és amatőr művészek, virágkötők, deko-
ratőrök ideje, akik gyönyörű díszeket 
készítenek belőle.

HÁZI PATIKA ÉS DEKORÁCIÓ
A mácsonya gyógyító hatásait a gyöke-
rében találjuk. Az élete első tele előtt 
kell kiásni a földből a kb. 40 cm hosszú, 
tövises levelekkel borított levélrózsával 
együtt. Ez a művelet csakis kesztyűben 
végezhető! 

A növény szárított gyökere cser-
zőanyagokat, keserű anyagokat, gyan-
tát, illóolajokat, zsírsavakat, alkaloido-
kat, flavonoidokat és ásványi anyagokat 
tartalmaz. Áldásos hatásait már az antik 
időkben is jól ismerték. A  középkor-
ban is hasznosították, és a  mai nyuga-
ti, de a  keleti orvoslásban is alkalmaz-
zák. A  HKO-ban találó elnevezése van 
a  (helyi) mácsonyának, amely tökélete-
sen kifejezi a növény hatásainak termé-
szetét: Xu duan, azaz „az eltört dolgok 
megújítója”. 

A szárított gyökeréből előállított por 
(önmagában, tinktúraként, főzetként, 
pakolásként vagy fürdőadalékként alkal-
mazva) fertőtlenítő és méregtelenítő 
hatású. Kiváló reumás ízületi fájdalom, 

ízületi gyulladás és köszvény kezelésé-
re, támogatja a  csont- és kötőszövetek 
regenerálódását, törések vagy izom- és 
ínsérülések után. Nagy sikerekkel alkal-
mazzák a Lyme-kór kezelésében is. 

A mácsonya felgyorsítja a  sebgyó-
gyulást, aminek köszönhetően enyhíti 
a  kísérő tüneteket (fájdalom, duzzanat, 
vérzés). Segítséget nyújt bőrsérülések, 
kiütések, akne, szemölcs, bélgyulladás, 
húgyúti gyulladás, nőgyógyászati gyul-
ladások és légúti gyulladások kezelésé-
ben. Inulinban és egyéb áldásos ható-
anyagokban gazdag kivonata támogatja 
az emésztést, megkönnyebbülést hoz 
a  gyomornak, a  beleknek, a  májnak és 
a veséknek. 

Írta:
VLADIMÍR VONÁSEK

Szakmailag ellenőrizte, kiegészítette: 
NÉMETH IMRÉNÉ ÉVA 

fitoterapeuta természetgyógyász, 
klubvezető, ENERGY Belvárosi klub

Mácsonya  
– a dekoratív gyógyító
A legtöbben arra gondolnánk: „hú, de szép nagy bogáncs”. Igen ám, de ez tévedés! 
A mácsonya hasonlít ugyan a bogáncsra, de nem az. A bogánccsal már őseink sem 
téveszthették össze, mert a mácsonyát még a XIX. században is kártolás céljából 
termesztették. A posztókészítő mesterek mind a mai napig takácsmácsonyának, 
bábatüskének vagy bogáncs-vakarónak nevezik.

TUDJA-E?

A kártolás egy eljárás, amit a posz-
tókészítők mind a mai napig hasz-
nálnak. A szövet felületi szálait kifé-
sülik és fellazítják, ezáltal neme-
zesebbé, puhábbá és melegebbé 
válik. A  kártoláshoz a  takácsmá-
csonya tüskés virágzata a  leg-
jobb alapanyag. Erre állítólag már 
a mamutvadászok is rájöttek.

N.É.
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Egészséges, 
szép ünnepet 
kívánunk!


