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Prípravky mesiaca júla

Prípravky mesiaca augusta

V júli by pár dní mohlo byť nadpriemerne teplých, po prelome
mesiaca teplota dosť slušne vyskočí. Okolo 15. nás čaká
každoročná kumulácia energie Tepla. Väčšinou to znamená,
že Univerzum zasiahne a teplota sa ochladí obyčajne
o zhruba 10 stupňov. My by sme si však mali dávať pozor,
navzdory ochladeniu na nás pôsobia účinky Horúčavy.
Letné aktivity, nie vždy vyrovnané stravovanie a k tomu výkyvy
teplôt dokážu rozhádzať našu psychiku a zažívanie. Ak sa nám
napriek slniečku budú cez dušu preháňať mraky, ponúkneme
jej Relaxin. A na prežitie všetkých možných grilovaní, bagiet
a zmrzlinových orgií sa zaistíme Probiosanom. Našťastie už
vieme, že sa dokáže vyrovnať so všetkými dôsledkami našej
nedôslednosti. Ostré slnko sa bude podpisovať na pleti, mali
by sme jej večer dopriať trochu úľavy a upokojenia. Siahnime
napríklad po jemnosti okvetných lístkov ruže damascénskej
vo Visage water. Odporúča sa používať s odličovacím olejom
Visage oil, obsahuje prírodné oleje, vzácne esencie a unikátny
bylinný extrakt Protektin. Protektin patrí k prvku Drevo
a vieme, že drevo v jasnom letnom slnku nádherne žiari.
A keď už sme pri starostlivosti o pleť, každej väčšej večernej
akcii by mala predchádzať maska Visage rejuve. Vypína
a vyhladzuje pleť, vypĺňa vrásky, pleť spevňuje a omladzuje.
Bol by v tom čert, aby sme sa necítili ako kráľovné!

August by už teplotne nemal priveľmi vyčnievať.
Začiatok augusta by mal byť skôr chladnejší, pred
koncom prvej dekády by sa malo otepliť a potom by
sa už teplota mala pohybovať v neveľkých výkyvoch
a okolo priemeru. Vyzerá to, že leto sa vydarí.
V džbáne s denným prídelom vody by určite nemal chýbať
Fytomineral. Po obzvlášť náročných akciách sa zregenerujeme
s Revitae. Svoje služby ponúkne aj King Kong, svaly nás nebudú
po nezvyčajnej záťaži tak veľmi bolieť a rýchlo si odpočinú.
A aby bola s letom spokojná aj naša pleť, nezabudneme na
Cytosan Fomentum gel. Pomáha organizmu zbavovať sa
škodlivých, odpadových a toxických látok, zlepšuje okysličenie
a prekrvenie kože, ale aj hlbšie uložených tkanivových štruktúr.
Výrazne prispieva k pohode kože aj v prípadoch, keď sa naša
aktivita prejavila aj vo forme drobného poškriabania alebo
iných poškodení. Smutné by bolo opomenúť dôležitú súčasť
nášho života: erotická túžba je stará ako ľudstvo samo a Tribulus
terrestris alebo kotvičník zemný patrí medzi najznámejšie
rastlinné afrodiziaká. Túžba po sexuálnej atraktivite sa
u žien prejavuje starostlivosťou o vzhľad a zvýrazňovaním
druhotných pohlavných znakov, u mužov sa sústreďuje na
výkon, teda na sexuálnu potenciu, ktorá je daná erekciou.
Skrátka ponúka to najlepšie, čo si môžeme v závere leta želať.
EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL
MILUJEM TAKÉ TIE DROBNÔSTKY...
...ako keď vám úplne cudzí človek zlepší deň. Stačí, ak vodič
kamiónu, ktorý má z vyššej pozície lepší výhľad, gestom
pomôže z neprehľadnej situácie na križovatke. Alebo teta,
ktorá vám poradí, keď sa zúfalo pozeráte na farebné nádoby
s tekutinou, teda vlastne „práškom“ na pranie.
Aj my by sme toto leto chceli spraviť malé gesto. Vymysleli
sme akciu Robme malé veci s veľkou láskou. Stačí, ak vám
váš sponzor ponúkne náš tovar. A môže vám ponúknuť aj 6 €
ako bonus. My ho za to odmeníme. Všetko nájdete na ďalších
stránkach.
Prvý polrok ubehol ako voda. Treba neskromne priznať,
že mimoriadne úspešne. Asi najväčšiu radosť nám robí
vzdelávací systém, ktorý sme rozbehli. Veľký záujem nielen
povzbudil našich lektorov a urobil naše vystupovanie
profesionálnejším, ale už sa nám v mnohých Kluboch
Energy črtajú aj nové posily. Verím teda, že onedlho vám ich
s radosťou budeme môcť predstaviť. Aj naše produktové
portfólio sa bude rozrastať: už koncom leta vám Kluby
Energy predstavia novinky. V lete by sme radi spravili pár
dobrých skutkov, a tak vám dávam do pozornosti nielen naše
bežné motivačné akcie, ale najmä projekt Robme malé veci
s veľkou láskou. S pomocou vedúceho Klubu Energy a hlavne
s pomocou vášho sponzora môžete od nás získať špeciálny
bonus až 48 €. Len tak, za to, že dáte na radu vášho sponzora.
Prelistujte si nasledujúce stránky alebo sa spýtajte v Klube
Energy. Akcia je klubová, preto v dobierkovej službe neplatí.

Ale viete, čo je najdôležitejšie? K zdravému životnému štýlu
patrí oddych. Ak držíte v rukách naše Vitae, tak sa o zdravý
životný štýl prinajmenšom zaujímate. Spravte teraz pre
seba tú najlepšiu vec a chvíľu nerobte nič. Ak už nejdete na
dovolenku, choďte aspoň neplánovane k vode, do prírody
alebo vypnite telefón, vyložte si nohy a čítajte si. Myslite na
to, že leto je obrovský dar, ktorý vás môže nabiť na ďalšie dlhé
obdobie. Využite ho rozumne.
JOZEF ČERNEK

SALUS

VERNOSTNÝ PROGRAM
JE URČENÝ PRE ČLENOV KLUBU ENERGY
A PRINÁŠA MOŽNOSŤ PRAVIDELNEJ
A AKTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE.
Nakupujte každý mesiac po dobu 12 mesiacov minimálne
za 25€. Nezáleží na tom, ktorým mesiacom v roku začnete.
Po ukončení obdobia 12 mesiacov a splnení uvedenej
podmienky získate nárok na vernostný bonus v hodnote
35€.
KÚPEĽNÝ BONUS
Po troch rokoch neprerušeného vernostného programu
získate nárok na KÚPEĽNÝ BONUS, príspevok vo výške
30% na týždenný kúpeľný pobyt v Podhájskej (ubytovanie
a stravovanie).
ČERPANIE BONUSU
V mesiaci čerpania vernostného bonusu je automaticky
splnený minimálny nákup 25€ v danom mesiaci.
Bonus sa dá čerpať iba jednorazovo počas 1 mesiaca.
Ak podmienky vernostného programu prerušíte, opäť sa
vraciate na začiatok.
Plnenie vernostného programu môžete sledovať na
www.energy.sk vo vašej Pracovni poradcu.
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Obličky nemusia
bolieť, keď sú choré
Pre ochorenia obličiek väčšinou platí, že nemusia bolieť, ani keď sú vážne
postihnuté chorobným procesom. Symptómy svedčiace o postihnutí obličiek sú
však dosť typické, preto je dobré o nich vedieť. Najčastejšie k nim patria opuchy
dolných končatín, najmä členkov, niekedy očných viečok s tvorbou vankúšikov
a kruhov pod očami, často zvýšený krvný tlak, chudokrvnosť. Pravidlom je pozitívny
(patologický) nález v moči, s výskytom bielkoviny, hnisu alebo krvi. V močovom
sedimente býva zvýšené množstvo leukocytov, baktérií alebo tzv. valcov. V krvi
môžu byť zvýšené hodnoty močoviny (urey) a kreatinínu, ktoré svedčia o porušenej
filtračnej (čistiacej) schopnosti obličiek. Preto je pri podozrení na ochorenie obličiek
dôležitou súčasťou vyšetrenia laboratórna analýza krvi a moču.
Obličky máme dve, čiže sú tzv. párovým
orgánom, nachádzajú sa v driekovej
časti chrbta a majú fazuľový tvar.
Pokiaľ sú zdravé a normálne fungujú,
majú mnohonásobnú rezervu pokrývať
funkčné nároky organizmu. Znamená
to, že ak o jednu obličku prídeme,
napríklad po úraze, ochorení či darovaní,
druhá, správne fungujúca oblička má
stále dostatočnú rezervu pokryť nároky
organizmu. Hlavnou funkciou obličiek
je filtrovať (čistiť) krv a vylučovať

z organizmu viaceré toxíny a lieky, ale
najmä splodiny metabolizmu – močovinu
a kreatinín vo vylučovanom moči.
Obličky majú na starosti aj hospodárenie
s vodou a minerálmi, podieľajú sa na
regulácii acidobázickej rovnováhy,
čiže stálosti vnútorného prostredia,
majú určitý vplyv aj na mineralizáciu
kostí, ovplyvňujú metabolizmus.
Produkujú viaceré látky hormonálnej
povahy, ako napr. erytropoetín, ktorý
stimuluje tvorbu červených krviniek

v kostnej dreni. Pomáhajú pri správnej
funkcii srdca a krvného obehu, keďže
vylučujú prebytočnú vodu a soľ
z organizmu, čím zabraňujú vzniku
opuchov a zlyhaniu srdca. Z funkčného
hľadiska majú preto obličky a srdce
veľmi úzky vzťah. Ak chronicky zlyháva
alebo je choré srdce, trpia tým aj
obličky. A naopak, ochorenie obličiek
so znížením ich funkcie môže spôsobiť
srdcové zlyhanie. Obličky vplývajú aj na
hodnoty krvného tlaku, pomáhajú pri
jeho regulácii. Ak sú postihnuté, krvný
tlak stúpa, čo ešte viac zaťažuje srdce,
tepny a dôležité orgány – mozog, oči
(zrak). Pre zdravie a správne fungovanie
organizmu sú obličky nevyhnutné.
Ich funkcie sa síce dajú nahradiť
tzv. umelou obličkou, čiže dialýzou,
ktorá však prináša viaceré obmedzenia
v živote postihnutého a niekedy aj
komplikácie. Preto je najlepšie chrániť si
obličky pred ochorením, poškodením,
zápalmi. Ak sa obličky správne neliečia
a nekompenzujú, často prinášajú
chronické ochorenia iných orgánov.
A naopak, napríklad nedostatočne liečená
(nevyrovnaná) cukrovka je najčastejšou
príčinou chronického zlyhania obličiek.
Na ochranu obličiek a prevenciu ich
postihnutia je potrebné predchádzať
častým zápalom, prechladnutiam,
dodržiavať hygienu aj optimálny pitný
režim, absolvovať preventívne prehliadky.
Prospešné sú aj prírodné prípravky
Energy, najmä bylinný koncentrát Renol,
ktorý priaznivo vplýva na fungovanie
obličiek, harmonizuje a detoxikuje.
Zvonka ho vhodne podporí aplikácia
bylinného krému Artrin na pokožku
v oblasti obličiek. Možno ho využiť aj
na reflexnú masáž chodidiel, tiež ako
prísadu do kúpeľa. Doplniť chýbajúce
minerály v tej najlepšie využiteľnej,
čiže koloidnej forme pomôže prípravok
Fytomineral. Pri zápaloch obličiek
a močových ciest, ako aj na podporu
obranyschopnosti organizmu je
prospešný Grepofit Caps, Drags Imun
koncentrát a Flavocel tablety. Z radu
zelených produktov je najbohatší na
prírodné antioxidanty Organic Acai
Powder a tiež Organic Goji Powder.
Ako prevencia tvorby močových,
resp. obličkových kameňov, spájaných
často s kolikovitými bolesťami, je
ideálny liečivý čaj so spazmolytickým
a dezinfekčným účinkom, Chanca
Piedra. Využiť ho možno aj pri zápale
močového mechúra (cystitíde)
a zápaloch močových ciest.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Leto a dovolenky sa práve
začínajú, buďme pripravení
Aby sme leto zvládli bez ujmy na zdraví, pripravme sa naň. Veď slová „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ platia nielen pre
vojakov. Ak sa pripravíme na možné rizika a nástrahy, ktoré každoročne prináša letné obdobie a dovolenkové aktivity, s veľkou
pravdepodobnosťou sa im vyhneme.
V dobrej kondícii, teda odpočinutí a vyspatí, musia byť najmä
vodiči dopravných prostriedkov. Inak hrozia nehody z únavy,
dekoncentrácia, mikrospánok. Myslieť treba aj na dostatočný
príjem tekutín, najmä v horúcom počasí, aby nenastala
dehydratácia organizmu a disbalancia vnútorného prostredia.
Aj s klimatizáciou treba zaobchádzať rozumne: ak je nastavený
priveľký rozdiel medzi teplotou vo vnútri vozidla a vonku, pri
vystúpení hrozí kolaps obehu a nachladnutie. Veľmi rozumné je
neísť na dovolenku s predstavou, že počas nej dobehneme všetky
športové aktivity, ktoré sme počas celého roka zanedbávali.
Ak plánujeme prežiť pohybovo a športovo náročnejšiu
dovolenku, je dobre zvyšovať si telesnú kondíciu s predstihom
niekoľkých týždňov, a to posilňovaním, cvičením, plávaním
alebo aspoň pravidelnou dlhšou chôdzou. Aj na intenzívne
slnko sa dá vopred pripraviť, ak plánujeme tráviť dovolenku na
slnečnej pláži alebo vysoko v horách, kde je intenzita slnečného
žiarenia vysoká. Nemusíme kvôli tomu navštevovať solárium,
hoci môže trochu pomôcť, ale „ukážme“ svoje telo viac slnečným
lúčom napríklad cez víkendy pri vychádzkach do prírody, aby
sa pokožka pripravila. Po príjazde do letoviska je vhodné aspoň
jeden-dva dni sa aklimatizovať, t.j. dopriať organizmu čas, kým si
zvykne na nové prostredie, klímu, ale aj zmenu stravy. Preto ho
hneď naplno nezaťažujme fyzicky a ani veľmi exotickou potravou,
ale ani celodenným vylihovaním na horúcej pláži.
LEKÁRNIČKA ENERGY
Nezabudnime pribaliť „lekárničku“ Energy, pretože určite
využijeme viac prípravkov. Jednak pri prevencii, napríklad
zápale či spálení kože pri slnení – Dermaton gel, Caralotion,
Artrin balm, Argan oil – ale aj pri zvládaní viacerých možných
zdravotných problémov. Už počas cesty v horúčave treba mať
so sebou dostatok tekutín, najlepšie čistej vody, do ktorej
rozpustíme primerané množstvo Fytomineralu. Ak s nami
cestujú aj menšie deti, musíme „premýšľať aj za ne“, pretože ich
organizmus je ešte citlivejší na dehydratáciu, stratu minerálov či
prehriatie, a dávať im pravidelne piť. Proti cestovateľskej hnačke,
salmonelóze alebo infekčným bakteriálnym ochoreniam veľmi
prospieva Drags Imun. Upraviť črevnú mikroflóru a trávenie
pomôže Probiosan a Probiosan Inovum. Samozrejme je rozumné
strážiť si príjem potravy nielen čo do kvantity, ale aj kvality
– pozor na bizarné kombinácie jedál, nápojov a na alkohol. Ak to
preženieme, môže byť veľmi prospešný Regalen, Cytosan a pri
žlčníkových či obličkových kolikách čaj Chanca Piedra. Bylinný
koncentrát Regalen rozpustený v pohári vody môžeme použiť aj
preventívne pred „hodovaním“. Po nadmernom príjme alkoholu
treba rehydratovať organizmus príjmom vody. Môžeme do nej
pridať Vironal, ktorý býva efektívny pri zápale, resp. podráždení
žalúdka alkoholom. Na zapálené sliznice tráviaceho traktu
pôsobí pozitívne aj Cytosan. Môže sa použiť aj tak, že sa jedna
až dve kapsuly otvoria a nasypú do pohára s vlažnou vodou a po
zamiešaní vznikne nápoj farby čiernej kávy. Na skoršie zotavenie
mysle a azda aj rýchlejšie odbúranie alkoholu priaznivo pôsobí
špeciálny zelený čaj Organic Matcha.
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Harmonizovať nervový systém a dosiahnuť psychickú rovnováhu
pomáha bylinný koncentrát Relaxin a aj Stimaral. Určite je múdre
pribaliť Spiron sprej, ktorý poslúži nielen na zlepšenie ovzdušia
v interiéri, ale aj ako núdzová dezinfekcia rúk, kože či drobných
poranení, s súčasne pri vzniku náhlej nevoľnosti. Bylinný krém
Artrin sa uplatní pri natiahnutí a bolesti svalov, kĺbov, šliach,
chrbtice. Ruticelit zasa pri varixoch, pocitoch ťažkých nôh, kŕčoch
a opuchoch. Dámy si iste nezabudnú pribaliť najjemnejšiu
prírodnú kozmetiku Beauty Energy z radu Renove.
Krásnu dovolenku!
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Balzam na pery alebo
Ako Energy ladí s nami a prírodou
Každý rúž zjem. Nezáleží na tom, či
je červený, ružový alebo do hneda.
Rovnako zjem aj všetky balzamy a lesky
na pery. A tiež je úplne jedno, či sú
s príchuťou maliny, jahody alebo natural.
Pokojne aj bio. Vrcholom je, že na perách
neznesiem ani jelení loj. Tak som skúšala
med. Bol síce fajn, tiež bio, domáci, ale
keď zafúka vietor, mám od medu vlasy,

líca, uši. Vyskúšala som aj olej. Argan
oil. Lenže ten má svoje špecifiká pri
použití: aby bol čo najúčinnejší a udržal
pokožku hydratovanú, mal by sa použiť
na navlhčenú pleť. Preto som si na pery
strekla najskôr pleťovú vodu Visage
water s termálnou vodou zo žriedla
Podhájska a hydrolátom ruže, a až na
takto navlhčené pery som rozotrela

kvapku arganového oleja. K mojej
veľkej radosti prispel nielen fakt, že až
toto boli moje pery ochotné tolerovať
a konečne ponechať ako svoju ochranu
a hydratáciu, ale aj to, že potom boli
jemné, vláčne a všetko krásne voňalo.
ZDANLIVO NESÚVISIACA
PRÍHODA S OCEÁNOM
Boli sme posledný deň pri Atlantickom
oceáne. V deň odjazdu som sa s ním
ešte chcela rozlúčiť, a tak som do neho
vošla aspoň po kolená. On sa so mnou
rozlúčil po svojom – vôbec neviem ako,
ale skrátka v okamihu sa na pokojnej
hladine zdvihla taká vysoká a rýchla
vlna, že ma zaliala celú, od hlavy až
po päty. Šok a zľaknutie u mňa v prvej
fáze vystriedal pre zmenu poriadny hnev
– zhruba do desiatich minút sme totiž
mali všetci sedieť v autobuse, ktorý nás
odvážal na letisko. Stihla som sa prezliecť
do suchého. Vlasy mi voľne a prirodzene
úplne uschli až v lietadle.
Na môj údiv ale chytili – už aj tak
kučeravé vlasy – tvar „dokonalej“
trvalej od kaderníka a moje dutiny,
prepláchnuté prírodnou slanou vodou,
nový rozmer a dych. Manžel sa smial, že
mi voda prepláchla dutiny ešte po tej
strašnej nádche z vlaňajška.
Od tejto udalosti si oceán doprajem
pravidelne doma v kúpeľni. Vždy, keď si
umývam vlasy s niektorým zo šampónov
Energy – iné už zásadne nepoužívam
– tak pri záverečnom oplachovaní
Nutritive balsamu si hlavu ponorím
do vane s kúpeľovou soľou Biotermal.
To sú kučery! A na úplný koniec, keď
vaňu už vypúšťam, tak si nosnou
kanvičkou s rozpusteným Biotermalom
prepláchnem ešte obe nosné dierky.
Pre ten pocit znovuzrodenia, ľahkosti
a vznášania sa bez toho, aby som letela
lietadlom.
A poznámka na koniec. Ten oceán bol
v Maroku. Tam, kde ako endemit rastie
strom, z ktorého plodov sa ručne vyrába
arganový olej.
Takže: všetko so všetkým súvisí,
všetko je prepojené, všetko má svoj
význam a zmysel a my sme, s veľkou
vďakou a úľavou, súčasťou všetkého.
A Energy? Energy nám to všetko pomáha
predovšetkým pochopiť.
MIROSLAVA ABERLOVÁ, Brno
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Návrat mydla
Ešte pred pár rokmi sme si len ťažko vedeli na umývanie
rúk a celého tela predstaviť niečo pokrokovejšie než
tekuté mydlo alebo gél. Nádobu s praktickou pumpičkou
či uzatvárateľnú tubu máme v kúpeľni asi všetci. A teraz
sa do nej pomaly vracia aj klasické tuhé mydlo.

PREČO?
Reč je, samozrejme, o kvalitnom mydle bez umelých farbív
a prísad. Ak vyrobíme tradičné tuhé mydlo z prírodných
surovín a s ohľadom na to, čo všetko dnes vieme o pôsobení
jednotlivých látok na ľudské telo a zdravie, môže sa
o našu pleť starať oveľa šetrnejšie než tekuté prípravky.
Tuhé mydlo ľahšie obohatíme o účinné regeneračné
zložky – presne podľa toho, čo chceme, aby dokázalo
okrem starostlivosti o čistú a voňavú pokožku. Má pokožku
zvláčňovať alebo navoňať? Chceme pomôcť hĺbkovej očiste
a detoxikácii? Podporiť pôsobenie výživových doplnkov?
Posilniť odolnosť pokožky proti poveternostným vplyvom či
pôsobeniu civilizačných faktorov? Elegantná a voňavá kocka
to hravo zvládne!
KDE SA MYDLO VZALO?
Podľa niektorých historikov siaha história používania mydiel
až k starým Sumerom (hoci má zrejme ďaleko k mydlám
tak, ako ich poznáme teraz). O mydle a jeho vlastnostiach
sa v 2. stol. n. l. zmieňuje aj slávny rímsky lekár Galénos.
Zhruba v tých dobách sa mydlo začalo preukázateľne
používať aj na osobnú hygienu a mydlárstvo sa stalo
remeslom. Čo sa týka Európy, cesta mydla do domácností
obyčajných smrteľníkov bola pomerne zložitá. Výroba mydla
z olivového oleja sa datuje do Francúzska v 16. storočí.
Potom sa vo forme kocky či mydlových vločiek na trhu
a v kúpeľniach udržalo do chvíle, kým sa objavilo prvé
tekuté mydlo.
VÝHODY KVALITNÉHO TUHÉHO MYDLA
Praktickosť
Zbalíte ho na cesty – a nevyleje sa vám do kufra. Už žiadne
škvrny na oblečení ani lomcovanie plastovou pumpičkou.
Obracanie a usilovné stláčanie tuby. Nie. Skrátka pustíte vodu
v kúpeľni a umyjete sa.

Štýl
Navonia vašu skriňu (zásuvku v bielizníku, kúpeľňu...).
Pamätáte sa ešte na vône detstva? Orgován, levanduľa...?
Ohľaduplnosť k prírode
Dobré mydlo kúpite zabalené v papierovom obale. A na
umývadlo v kúpeľni si preň môžete nachystať krásnu prírodnú
podložku z bambusu.
Starostlivosť o pokožku
Že mydlá vysušujú? Naopak. Ak si zaobstaráte kvalitné mydlo
s prírodnými prísadami, zaistíte si starostlivosť, ktorú vám tekutý
prostriedok nikdy neposkytne.
Podpora
Púšťate sa do detoxikácie alebo potrebujete posilniť pokožku?
Snívate o zdravej a žiariacej pleti? Zdá sa vám, že reagujete na
niektoré vonkajšie podnety silnejšie, než by ste potrebovali?
Mydlo môže byť viac než len prostriedok očisty – podporí vašu
starostlivosť o zdravie.
SOŇA ŠTRUPOVÁ

MALI BY STE VEDIEŤ
Pentagram® mydiel Energy: Droserin, Protektin, Artrin,
Cytovital a Ruticelit obsahujú bylinné extrakty, rovnako ako
terapeutické a kozmetické krémy a šampóny Pentagramu®.
Ďalej v nich nájdete čisté prírodné silice a treťohornú termálnu
vodu. Majú nielen priaznivý účinok na pokožku a vlasy, ale
prostredníctvom energetického systému akupunktúrnych
bodov a reflexných zón ovplyvňujú aj našu celkovú zdravotnú
kondíciu a spracovanie emócií. Ich výhodou je, že pôsobia
šetrne a ich zloženie je v najvyššej možnej miere prírodné.
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Pigmentové škvrny
Téma „fľakov“ na nás „vyskakuje“ s prvými lúčmi slnečného svitu. Často ju riešim
v praxi začiatkom jari, pretože najmä ženy začínajú rozmýšľať, ako si poradiť
s pigmentovými škvrnami. Na trhu existuje mnoho „špeciálnych“ prípravkov
určených na „bielenie“ týchto škvŕn, v salónoch a klinikách sa ponúkajú rôzne
prístrojové ošetrenia. Lenže… Potláčajú problém dovnútra a/alebo ho neriešia
celostne. Keď sa pozrieme hlbšie, vieme, že problém demonštruje disharmóniu na
úrovni elementu Dreva, orgánového okruhu pečene a žlčníka.
ČO JE PIGMENTOVÁ ŠKVRNA?
Ide o poruchu tvorby a distribúcie
pigmentu, pri ktorej stmavne koža.
Kožný pigment alebo melanín
významne ovplyvňuje výsledný tón
našej pleti. V našej bazálnej membráne
(medzi epidermis a dermis) máme
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bunky – tzv. melanocyty. A množstvo
utvorených melanocytov je práve
to, čo má na svedomí náš odtieň
pleti a intenzitu opálenia.
Zároveň všetci máme aspoň
pár vrodených hyperpigmentácií
alebo pieh.

DRUHY A PRÍČINY VZNIKU
1) Nerozumný pobyt na slnku
– UV žiarenie, ktoré prechádza cez
pokožku, stimuluje pigmentáciu
buniek v koži a spôsobuje zvýšenú tvorbu
melanínu, vďaka čomu sa postupne začnú
tvoriť malé oválne pigmentové fľaky.
2) Zjazvenie, podráždenie pokožky
– násilné čistenie pleti, jazvenie
od zápalovej rany – najmä akné,
precitlivenosť na svetlo, niektoré vône,
nedostatok vitamínov, popálenie, spálenie
slnkom, a i.
3) Starnutie – starecké škvrny postihujú
až 90% ľudí nad 50 rokov bez ohľadu na
typ pleti a v tomto prípade sa pigmentové
škvrny nachádzajú na miestach, ktoré boli
pravidelne vystavené slnečnému žiareniu
(tvár, chrbát rúk, krk, dolné končatiny…).
4) Hormonálne zmeny – počas
tehotenstva alebo pri užívaní
hormonálnej antikoncepcie – pigmentové
škvrny sa vytvárajú náhle, ale úplne
miznú po obnovení bežnej hladiny
hormónov či po vysadení hormonálnej
antikoncepcie. Niekedy však mapy
zostávajú aj niekoľko mesiacov alebo
dokonca rokov.
5) „Dedičnosť“ – dedičné pehy
– tieto pigmentové škvrny sú
genetické a začínajú sa prejavovať okolo
tretieho roka veku, najcitlivejšie sú počas
puberty.
V mladosti fungujú melanocyty
skvelo a vďaka tomu máme úžasnú
schopnosť opáliť sa bez pigmentov
a škvrniek. Rovnako ako postupom
veku pleť produkuje menej kolagénu
a znižuje sa produkcia fibroblastov,
tak aj melanocyty strácajú schopnosť
produkovať melanín. Fibroblast je
základná bunka väzivového tkaniva,
rozptýlená u človeka v rôznych
častiach tela, ktorá produkuje do okolia
mimobunkovú hmotu (extracelulárny
matrix) a rôzne vlákna (kolagén). Pleť
je menej chránená, stáva sa citlivejšou
a starne.
Núka sa myšlienka, či pigmentové škvrny
nejako ohrozujú zdravie a môžu napr.
prejsť až do melanómu. Melanóm je
typ rakoviny kože, ktorý vzniká práve
v melanocytoch. Kedykoľvek máme
pochybnosť, či už ide o zmenu tvaru,
farby znamienok, pieh, je vhodné zájsť
k lekárovi a pre pokoj si nechať vyšetriť
nepravidelné zhluky pigmentu.
A ako si môžeme poradiť s pigmentovými
škvrnami sami? Vieme, že nerovnováha sa
začína vo vnútri. Takže si treba uvedomiť
súvzťažnosť témy a začať vnútornú očistu
spoločne s tou vonkajšou.

VONKAJŠIA
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Pre starostlivosť o pokožku našej tváre
alebo ostatných postihnutých miest je
dôležitá detoxikácia. Na základné čistenie
určite použijeme Visage oil. Mám výbornú
skúsenosť s týmto olejom, nádherne zjemní
a zosvetlí pokožku. Potom odporúčam
zmiešať 0,5 dcl vody s 15 kvapkami
Audironu a výslednou zmesou tonizovať
tvár a ostatné miesta ráno a večer. Zvyšok
môžete využiť na „čokoľvek, čo vás bolí“.
Ideálny je ako obklad na boľavé oči
(či už z jednostranného zaťaženia pri PC
alebo z vnútorného napätia, zeleného či
šedého zákalu). Detoxikáciu nám ďalej
zabezpečí terapeutický krém Protektin,
ktorý skombinujeme:
» s mletou kávou na píling tváre
» s 1/4 kapsuly Cytosanu alebo „guľôčkou“
Cytosanu fomentum gel na čistiacu
masku
» s 1/2 lyžičky zeleného jačmeňa Organic
Barley Juice powder na čistenie
a hojenie pleti
» použijeme samostatne ako „silnejší“
nočný krém.
Na regeneráciu pleti je veľmi dôležitá
masáž. Zrýchlí metabolizmus pleti
a podporí prekrvenie. V prípade
pigmentových škvŕn odporúčam používať
striedavo Visage oil a Argan oil. Masáž
tváre je vhodná každý týždeň.
Na ošetrenie a dennú starostlivosť si
doprajme Protektin renove zmiešaný
s 2 kvapkami Drags Imunu, podporí
hojenie a stimuluje tvorbu kolagénu. Na
noc môžeme pod krém ešte 2x týždenne
aplikovať Visage serum.
Na slniečku sa ochraňujeme tienením
a prostredníctvom Arganu oil. Tento
olej využijeme ako prirodzenú ochranu.
Ak sa chystáme opaľovať, môžeme
do neho pridať v dlaniach aj trochu
terapeutického krému Cytovital.
Po opaľovaní je vhodný Dermaton oil
alebo Dermaton gel, a to aj na tvár.
Detoxikácia prebieha aj cez vlasy, takže
by som zaradila očistnú kúru šampónom
Cytosan striedavo s Protektinom.
A ako vlasovú kúru si doprajme zvyšok
namiešaného Audironu alebo využijeme
Nutritive balsam na vlasy.
VNÚTORNÁ
STAROSTLIVOSŤ O TELO
Mala by ísť ruka v ruke s vonkajšou
očistou. Základom je určite Cytosan. Ak si
prajete pochutnať si (a azda aj nahradiť
kávu a odľahčiť organizmu od kofeínu),
odporúčam vysypať kapsulu Cytosanu
do 2 dcl mandľového, makového alebo
ryžového (alebo iného rastlinného, ktoré

vám chutí) mlieka a vypiť 2x denne.
Aby sme zaistili správnu funkciu pečene,
odľahčíme stravu a skúsime vypustiť
cukor, bielu múku a ťažké tučné mäso, resp.
živočíšne produkty. Ich množstvo znížime
o 2/3 a namiesto nich dáme zeleninu.
Odľahčenie stravy je zásadné. Možno sa
vám to nezdá, ale ak chcete výraznejší
účinok, odporúčam nájsť kompromis tak,
aby ste psychicky netrpeli. Pretože ďalšou
dôležitou stránkou regenerácie je…
… POHODA
Stres je pre funkciu pečene veľmi rizikový.
Ak sme prepracovaní, máme v sebe
nahromadený hnev a nespokojnosť, tak
pečeň zaťažujeme. Skúsme si vymedziť
čas na odpočinok bez toho, aby sme
premýšľali, čo ešte musíme. Buďme často
vonku v prírode, v pokoji a tichu. Ktorý
z ďalších prípravkov k Cytosanu doplníme,
môžeme ponechať na diagnostike
EAV – určí prípravok na mieru. To, že
pečeň nefunguje tak, ako má, závisí aj
od miery antioxidantov v našom tele,
ktoré sa odbúravajú zvyšujúcim sa
stresom. Ide o vitamín C – doplníme teda
Flavocel, vitamíny skupiny B – Revitae,
vitamín E a omega-3 kyseliny – Vitamarin
či Organic Sacha Inchi, veľmi vhodné
sú aj zelené potraviny, Vitaflorin.
Regeneráciu podporíme aplikáciou
krémov Pentagramu® nad reflexné zóny
orgánov. Doprajme si starostlivosť o seba,
kúpeľ, masáž. Starajme sa o pokožku
prostredníctvom Caralotion, Argan oil,
Almond oil alebo Dermaton oil/gel.
Zjemní sa, rozžiari a napne.
Vedľajším produktom celej našej
snahy bude zvýšenie životnej energie,
chuť do plánovania a nových aktivít,
pocit naplnenia, spokojnosti a radosti,
sformovanie postavy a celkové
omladnutie organizmu. A o to predsa ide.
MARCELA ŠŤASTNÁ

ZDRAVIE OD A PO Z
PIGMENT – nerozpustné farbivo,
farebná látka. Hlavným pigmentom
povrchu ľudského organizmu je
melanín (obsiahnutý v koži, vlasoch
a oku). Vo vnútri tela je to potom
hemoglobín a bilirubín, príbuzní
s najrozšírenejším pigmentom
v prírode – chlorofylom (listová
zeleň).
Z „Praktického slovníka medicíny“,
vyd. Maxdorf, 2004
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VIETE TO?
AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ORGANIC MATCHA A KÁVOU
Káva obsahuje silný stimulant, kofeín. Podľa tradičnej
čínskej medicíny oslabuje dlhodobé požívanie kávy jang
obličiek. Matcha obsahuje theofylín a theaníny a k tomu
množstvo minerálov, vitamínov a antioxidantov. Zásadný
rozdiel je v uvoľňovaní energie. Pri káve nastáva okamžite,
ale pri čaji Matcha je pozvoľné. Kvalitná Matcha musí byť
vždy z Japonska (pozor na lacné náhrady z Číny). Naša
Organic Matcha je v BIO kvalite. Vedeli ste, že „Organic“
a „BIO“ znamená to isté?

1 lyžičku Organic Goji a Organic Sea Berry. Ak neholdujete
kyslastej chuti, pridajte viac Goji a Sea Berry odoberte na
1/2 lyžičky. Nádherná, zlatooranžová farba skrátka ladí s letom
a vy navyše dodáte svojmu telu všetko, čo v horúčave potrebuje.
Nápoj vás okamžite osvieži a za krátku chvíľu pocítite príjemný
prílev energie. V prípade potreby si popoludní nápoj zopakujte.
Informácia navyše je, že Sea Berry pôsobí ako prírodné
antidepresívum. Tak hurá v ústrety letným radovánkam!
2. „CO TAKHLE DÁT SI …“
Tentokrát nebude reč o špenáte. Čo tak dať si najsilnejší a na
nutričné látky najbohatší zelený čaj Organic Matcha? Matcha
hravo strčí do vrecka ostatné čajíčky, pretože v jedinej porcii
získate účinné látky ako v desiatich šálkach bežného zeleného
čaju. Vďaka nej pocítite na 3–6 hodín energetickú vzpruhu
a spálite tuky až 4x rýchlejšie než za normálneho stavu.
Konečne zdravá náhrada kávy, ktorá neprekysľuje organizmus
a navyše nás v horúčave príjemne ochladí!

Čaká nás svieže,
rozmarné leto!
Už je to tu, už je to tu! Najkrajšia časť roka, na ktorú sa
vždy tešíme a ktorá nám vždy utečie ako voda: prázdniny.
Nostalgicky sem-tam zaspomíname na detstvo a dva mesiace
plné dobrodružstva a slobody. Čím sme však starší, nie
každý z nás dokáže vnímať vysoké teploty rovnako veselo
ako vtedy pri vode. Občas sa cítime trochu povädnutí. Preto
vám prinášame pár tipov, ako sa v horúčave osviežiť, dobíť
si batérie (áno, naozaj to pocítíte), mať viac elánu a chuti do
života, a možná aj zoštíhlieť. A tiež – budeme zdravo maškrtiť!
1. VYSKÚŠAJTE LETNÝ ENERGY DRINK
Začnite horúci letný deň výborným prírodným „nabíjačom“:
po raňajkách si dajte pohár čerstvej vody, v ktorej rozmiešate
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3. TIPY PRE ŠTÍHLEJŠIE KRIVKY
Pri pestrom a vyváženom jedálnom lístku s dostatkom
zeleniny a ovocia a pravidelnom pohybe (aspoň 30 minút
3x týždenne) sa skvelo osvedčila Acai Pure, ktorá v tejto
kombinácii efektívne prispieva k znižovaniu nadváhy.
Acai si doprajte dvakrát denne, napríklad do smoothie alebo
jogurtu – viď naše tipy na recepty. Má totiž skvelú vlastnosť:
prirodzene spaľuje nadmerné tukové zásoby, pomáha pri
podávaní športových výkonov a je mimoriadna svojím stále
pôsobiacim odstraňovaním pocitov únavy. Za zmienku stojí
aj jej prvenstvo na stupnici ORAC: má najvyššiu hladinu
antioxidantov zo všetkých druhov ovocia! Raw Aguaje zasa
podporuje prirodzenú ženskú krásu, čo môže byť (nielen)
v lete vhodné: pri pravidelnom užívaní môžeme zaznamenať
formovanie ženských kriviek, zvýšenie libida, hustotu a lesk
vlasov.

4. MAŠKRŤTE OSVIEŽUJÚCE LAHÔDKY,
KTORÉ VÁS „NAKOPNÚ“:
Jogurtové pohladenie s Acai a čučoriedkami
1 plnotučný biely jogurt (napr. gréckeho typu), hrsť čučoriedok,
1 lyžica semienok chia, 1 lyžička Acai Pure
Biely jogurt premiešajte s Acai, posypte semienkami chia
a čučoriedkami. Ak oceníte sladšiu chuť, pridajte med alebo
datlový sirup. Jednoduché, rýchle a k tomu bohaté na živiny!

Smoothie „lesná zmes“ s Acai
2 dcl rastlinného mlieka (ryžové alebo sójové), hrsť ovocia: čučoriedky/
jahody/maliny/ostružiny, 1 banán, 1 vrchovatá lyžička Acai Pure
Osviežujúca „rýchlovka“ plná vitamínov. Dajte ingrediencie
do mixéra a rozmixujte. V prípade potreby pridajte trochu medu
alebo javorového sirupu (vďaka banánu však zrejme nebude treba).
Sorbet z čiernych ríbezlí s Acai
cca 500 g čiernych ríbezlí, šťava z 1/2 malého citróna, datlový
či javorový sirup, 150 ml vody, 1 lyžíca Acai Pure, lístky mäty
na ozdobenie
150 ml vody privedieme k varu. Pridáme ríbezle a 5 minút
povaríme. Osladíme podľa chuti sirupom a necháme
vychladnúť. Potom vmiešame citrónovú šťavu (podľa chuti)
a Acai. Vychladnuté vlejeme do nádoby a dáme na pár hodín
do mraziaceho boxu. Podávame s lístkami mäty.
Raw Acai cheesecake
Korpus:
1 šálka mandlí, 1 šálka datlí bez kôstky, 1 šálka sušených fíg,
1 lyžička škorice
Náplň:
2 šálky kešu orieškov (namočených minimálne 2 hodiny v čistej
vode, najlepšie cez noc), 3 vykôstkované datle, 1/4 šálky javorového
sirupu, 1/2 šálky vody, 1/2 šálky čučoriedok, 1 vytlačený citrón,
2 lyžičky Acai Pure, štipka soli
Rozmixujte mandle, datle, figy a škoricu - vznikne hustá hmota.
Pripravte si tortovú formu s odnímateľným dnom, vystlanú
papierom na pečenie. Vložte hmotu do formy a vymodelujte
prstami tak, aby bol povrch rovnomerný. Dajte do chladničky.
Nechajte odkvapkať vodu z kešu orieškov a vložte ich do
mixéra. Pridajte zvyšné 3 datle, javorový sirup, vodu, čučoriedky,
citrónovú šťavu, Acai a soľ. Mixujte 2–3 minúty, kým nevznikne
krém. Môžete pridať trochu vody, ak bude náplň priveľmi
hustá. Krém nalejte do formy na korpus, ozdobte čerstvými
čučoriedkami a umiestnite späť do chladničky. Po dvoch
hodinách je cheesecake pripravený na servírovanie.

Matcha frappé
300 ml čerstvého plnotučného mlieka (prípadne mandľového
alebo sójového), 1 zarovnaná lyžička Organic Matcha, ľad,
javorový (alebo iný) sirup na dochutenie
Kocky ľadu zabalíme do utierky a tĺčikom rozdrvíme na jemnejšie
kúsky. Do šejkra nalejeme mlieko, nasypeme Matchu a rozdrvený
ľad, dochutíme sirupom. Šejker dôkladne pretrepávame, až
kým sa mlieko napení. Potom nalejeme do pohára a ozdobíme
lístkom mäty.
Ing. ŠTĚPÁNKA GRUBEROVÁ

SKÚSENOSTI Z PRAXE
CHOLESTEROL PO ROKOCH KLESOL!
Som dlhoročnou čitateľkou vášho časopisu Vitae a zároveň
kupujem prípravky Energy pre celú našu rodinu. Za tie roky už
trošku viem, po akom prípravku siahnuť a ak si neviem rady,
tak vždy usmievavá pani Hosová z KE v Brne mi dobre poradí
a najmä vie prípravky Energy kombinovať tak, aby pomáhali.
Každé telo je iné. Keď nepomôže jeden prípravok, zvolím iný.
Roky mám zvýšenú hladinu cholesterolu. Lieky, ktoré mi
predpísala praktická lekárka, som odmietla brať. Tak skúšam,
čo sa dá. Čo sa týka cholesterolu, na Vitamarin moje telo
nereagovalo. Vlani v auguste som siahla po Acai – ako pitie
na leto. V jeseni som išla na odber krvi (kontrola cholesterolu)
a ajhľa – skočil zo 6,4 na 5,6! Po rokoch úsilia pomohla Acai!
Týmto sa chcem podeliť o skúsenosť pre čitateľov časopisu
Vitae. Zároveň prajem všetkým veľa zdravia s úžasnými
bylinkami v prípravkoch Energy.

„DŽÚSIK“ NÁS POSTAVIL NA NOHY
Tohtoročnú jar sme doma prežili v znamení veľmi urputnej
virózy, trvajúcej týždne a nereagujúcej na žiadnu liečbu.
Dalo sa len ležať v posteli a čakať, kým cez nos, uši, dutiny, krk
a priedušky konečne odíde von z tela. Dlho sme sa s manželom
nemohli spamätať, pretrvávala v nás veľká únava. A potom sme
dostali od Soni Štrupovej z KE v Prahe 1 skvelý tip (ďakujeme!):
1 lyžičku Organic Sea Berry a 1 lyžičku Organic Goji spolu
s 15 kvapkami Fytomineralu rozmiešať v pohári vody a vypiť
každý deň. Štěpánka Gruberová nám ešte poradila „doladiť“
nápoj pár kvapkami oleja (použili sme Organic Sacha Inchi)
pre lepšie vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch.
Veľmi osviežujúci a chutný „džúsik“ nás nabíjal energiou od
prvej chvíle a každý deň sme sa naň tešili. Po stopách choroby
nebolo za pár dní ani pamiatky a aj obvyklá jarná únava sa nám
oblúkom vyhla. Odporúčam každému!

IVANA Pfefferová, Brno

MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ, Praha
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Od polarity k jednote
od choroby k zdraviu XXXIV.
Najčastejšie sa v astrologickej literatúre stretávame s anatomickým spojením znamenia Kozorožca s kolenami. Málokde
však s vysvetlením, prečo je to tak. Pokúsime sa predostrieť alternatívy, vysvetľujúce súvislosti. Je ich prinajmenšom
niekoľko.
Predovšetkým ide o možnosť vidieť
kolená ako orgán umožňujúci výstup
na „osobné vrcholy“, tak ako sme to
spomínali minule. Strelcovský „filozofický“
bedrový kĺb dáva dispozície prekračovať
horizonty, fyzické, mentálne a duchovné
hranice na ceste za poznaním „ideálneho“

svetonázoru. Aj preto, aby to bolo
realizovateľné, patrí v možnosti pohybov
medzi najflexibilnejšie kĺby tela. O ceste
nahor však rozhoduje kolenný kĺb.
Jeho pohybové danosti sú pomerne
jednoduché, jednoznačné, umožňujú
však sústredený úmysel udržať vznešenú

vertikalitu tela (tomu sa budeme venovať
trochu neskôr), venovať sa smerovaniu
k vytýčeným vrcholným životným métam.
Zároveň však po dosiahnutí osobných
výšin v procese svetského sebapresadenia
treba prijať aj vlastné obmedzenia
a v pokore a úcte pred vyššími silami
dokázať podriadiť sa, pokľaknúť v duchu
kresťanského „buď vôľa Tvoja, ako v nebi,
tak i na Zemi“ pri akceptácii hermetického
poznania „ako hore, tak i dolu“. Symbolika
pevnosti i ohybnosti kolena teda v sebe
sústreďuje dva zdanlivo protikladné
princípy – sebapresadenie a pokoru.
Ochorenia a poranenia kolien nás tak
upozorňujú na psychické problémy
spojené často na jednej strane buď
s prílišnou pýchou a následnou úlohou
potreby naučiť sa pokore, alebo, na
strane druhej, s neochotou zaujať osobné
stanovisko, ale tiež s neistotou a strachom
z možného spoločenského úspechu
a postupu na spoločenskom rebríčku
– nenadarmo sa o takto „postihnutých“
jedincoch hovorí, že im „zmäkli kolená“.
Na posilnenie sebaistoty potrebujú do
svojho počínania vniesť oheň aktivity,
ale i pochopenie, že vo svojich snahách
nie sú osamotení, že majú možnosť
kedykoľvek sa z cesty v neistote vrátiť
„ku koreňom“, načerpať z nich novú
životnú silu a začať odznova.
Symbolika zodiaku ponúka viacero
riešení doteraz spomenutých
problémov. Pomôže nám pritom
i komplexnosť pochopenia „prúdenia
energií“, ktoré sme doteraz spomínali.
Do hľadania na ceste od polarity
k jednote vstupujú do hry okrem
doteraz spomenutých provokujúcich
napäťových opozícií znamení (Baran
– Váhy, Býk – Škorpión, Blíženci –
Strelec, Rak – Kozorožec) aj ďalšie
dynamizujúce vzťahy energií,
spôsobované kvadratúrami (znamenia
v grafickom zázname zodiaku v pravom
uhle voči sebe). Opozície nabádajú
k vyrovnaniu, hľadaniu spoločného
ťažiska, ohniska, východiska protikladov.
Kvadratúry nútia ako ťažké učebné
úlohy hľadať a nachádzať riešenia, ktoré
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CELOROČNÁ ZĽAVA!

2018

Pri nákupe jedného výrobku získate 18% zľavu
na druhý prípravok v rovnakej alebo nižšej cene.
BALÍČEK PRÍPRAVKOV*

ČLEN ENERGY

ZÁKAZNÍK

cena

body

zľava

2set kombinácia ZP bez Matcha

27,30 €

18

2,70 €

35,50 €

3,50 €

2set kombinácia ZP s Matcha

25,00 €

18

2,30 €

32,60 €

2,90 €

2set Matcha

22,30 €

15

2,30 €

29,10 €

2,90 €

cena

zľava

* Ponuka platí na celý rad zelených potravín okrem Nigella Sativa a Sacha Inchi.

posúvajú človeka dopredu a nahor
v individuačnom procese často zložitými
iniciačnými cestami. Od ich zvládnutia
závisí nadobudnutie pocitu, že život síce
nie je jednoduchý, ale má hlbší zmysel
v oveľa väčšej miere než nám systém
prostredníctvom meinstrímu (médiá,
reklama, politika, školský systém,
atď.) každodenne predkladá, ponúka,
vnucuje na „zlatých podnosoch“.
Aby sme sa však vrátili k téme hľadania
jednoty: k opozícii Rak–Kozorožec sa
v kvadratúrach pripájajú Baran a Váhy.
Práve v „klíčiacej a vybuchujúcej“ ohnivej
energii Barana  je skrytý potenciál
aktivity ženúcej jedinca k dosiahnutiu
možných vysokých cieľov. „Ohnivá
sila“ Korolenu pomôže odpichnúť sa
smerom k dynamizácii životného postoja
s prevládajúcou strnulou energiou

Kozorožca, k nájdeniu odvahy povedať
baranské „ja chcem“, ako som to
spomínal kdesi na začiatku seriálu textov
o „ceste“. Púť od Barana ku Kozorožcovi
je formovaná procesom socializácie,
počas ktorej sa živelné „Ja“ obrusuje
skúsenosťami do spoločensky prijateľnej
podoby a získava schopnosť zavŕšiť,
dokončiť dielo, ktoré započalo. Bez
prijatia zodpovednosti by to však nebolo
možné.
Na dosiahnutie vrcholu cesty však
sami nestačíme. Úlohu „koreňov
a prameňov“ – Raka  už poznáme
a chápeme, že strohosť zemskej
energie Kozorožca musíme vyvažovať
emocionálnou nežnosťou vodného
materinského „lunárneho zdroja“
rodiny, poskytujúceho stravu telu i duši,
dávajúceho pocit citovej istoty.

Energetická podstata vzdušných
Váh , s ktorými je Kozorožec takisto
v kvadratúre, je pre nás kľúčová. Poskytuje
nám možnosť nájsť si partnera/partnerov,
aby sme na stúpaní po šteblíkoch
spoločenského rebríčka nedostali strach
z osamelosti opusteného ega. Váhy
súvisia, ako sme si to boli vysvetlili,
s obličkami, akumulátorom životnej
energie, ktorá ponúka „dostatok pary“,
aby sme ako lokomotíva zdolali aj tú
najstrmšiu trať života.
Zvládnutie spomenutých učebných úloh
nie je jednoduché, no neochota prijať
a zdolať ich sa bude somatizovať vo forme
neduhov a ochorení psychiky i tela. O nich
i o ďalších súvislostiach spojených aj
s prijatím a využitím programu Energy si
pohovoríme nabudúce.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Uvedené prípravky sú výživové doplnky!

VYUŽITE VÝHODNÚ PONUKU ZELENÝCH POTRAVÍN

Čriepky z mozaiky
dejín XLV.
VÔNE, PACHY A ČOSI
O NAHOTE A MORÁLKE
O ružovej vode sme už niektoré fakty boli spomenuli v jednom
z predošlých „čriepkov“. V Oriente používali pri výrobe voňavých
vôd techniku destilácie a skúsenosti výrobcov sa zachovali dodnes.
(Máme možnosť sa s takýmto produktom stretnúť aj v programe
Energy v podobe Visage water, voňajúcej ako ruže a geránia.)
Na rozdiel od dovtedy používaných vonných olejov bolo možné
takto pripravené parfumy riediť a používať aj pri praní bielizne
a na kúpele či osobnú hygienu. Z Indie boli dovezené nové
esencie (santal, škorica), takže všetky tieto novoty sa postupne
od dvanásteho storočia dostávali aj do západnej Európy (ako
vieme, predovšetkým cez Španielsko a z krížových výprav).
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Teraz sa po malej okľuke vráťme k minule spomínaným
pomandrom, bizamovým jablkám (pomme d‘ambre, fr.
– ambrové jablko). Guľôčky uhnetené z aromatických
látok – hlavne ambry, cibetu, mošusu – vkladali šperkári
do bohato zdobených puzdier zo zlata a striebra, často
doplnených drahokamom. Ženy aj muži ich nosili zavesené
na retiazke na krku. Samozrejme, myslíme tým bohaté
ženy a bohatých mužov, ktorí si ich mohli dovoliť a boli
aj znakom ich spoločenského postavenia. Pomandrom sa
okrem aromatických účelov prisudzovali aj liečivé účinky.
Ani chudoba neobišla naprázdno, no namiesto parádnych
bizamových jabĺk nosili na krku alebo okolo pásu plátenné
vrecúška s voňavými bylinami. Móda aromatických meštekov
sa pomaly vracia; aj ja mám jeden taký s levanduľou na stole
a ďalší s rozdrvenými feniklovými semienkami nosím so
sebou do lesa ako prevenciu proti kliešťom. Takisto zápary
z voňavých bylín sa odjakživa používali do kúpeľov i do
prania a dnes si ich „dopraje“ nielen chudoba.

akou je aj Energy, také potrebné, aby pri komplementárnosti
poskytovaných služieb suplovali a zapĺňali vzniknuté
medzery v starostlivosti o zdravie spoločnosti.

Dôležitými centrami zaoberajúcimi sa výrobou kozmetiky
boli lekárne benediktínskych kláštorov. Tam sa vyrábali
okrem spomenutých voňačiek aj pastilky proti zápachu
z úst – zubné kefky a pasty neboli známe a pokazené zuby
či niektoré choroby tráviacej sústavy museli byť spojené
s veľmi nepríjemnými pachovými zážitkami. Výroba
módnych parfumov a kozmetických produktov sa stávala
nielen súčasťou výnosného obchodovania, ale postupne
nadobudla tiež ideologický význam – pohanské výrobky
boli nahradené kresťanskými. To bol aj jeden z podstatných
dôvodov, prečo proti nim nevystupovala cirkev. Azda ak, tak
len pri premrštenom používaní.

ARGANOVÝ OLEJ V ŠKÔLKE
V Materskej škole v Dolnej Strede sme testovali Argan
Oil, natierali sme si ho na pokožku a privoniavali k jeho
príjemne šíriacej sa vôni. Keďže je vhodný i na najjemnejšiu
pokožku detí, natierali sa ním nielen predškoláci,
ktorým sa intuitívne zapáčil, ale i dospelý personál.
Deti sa oboznámili s tým, že tento vzácny olej sa získava
z arganových orechov posvätného stromu arganovníka
a obsahuje prirodzený vitamín E, A, F, karotenoidy,
esenciálne mastné kyseliny. Toto „marocké zlato“, ktoré
u nás nerastie, je vhodné predovšetkým na hydratáciu
pokožky, jej regeneráciu a ošetrenie. Olej sa využíva nielen
na pokožku, ale i vlasy, nechty. Keďže sa odporúča i do
kúpeľa, nápad bol na svete: vyrobíme si z neho „ šumivé
bomby“ do kúpeľa. Zmiešali sme sódu bikarbonu, kyselinu
citrónovú, levanduľové kvety a arganový olej. Hmotu
sme natlačili do formičiek a nechali stuhnúť v chlade.
Po vyklopení sme arganové výrobky ozdobne zabalili
a darčeky pre mamičky v bio kvalite boli pripravené.
Spolu s básničkami, piesňami a tancom sme ich podarovali
našim mamám. S pridaním vrúcneho bozku a prianím
zdravia nám k tomu pomohlo Energy a pani Gitka Drobná,
ktorá nám olej poslala. Ďakujeme.

Lisovne významných kláštorov ponúkali množstvá tovaru
nielen v podobe aromatických olejov, ale i vzácnych,
liečivých. A v tomto je firma Energy ich dôstojným
pokračovateľom. V letných mesiacoch k doteraz ponúkaným
pribudnú ďalšie, ktoré svojou čistotou a vlastnosťami takisto
ďaleko predstihujú to, čo bežne dostať na našom trhu.
Liečenie a kozmetika išli aj v stredoveku ruka v ruke od
liečenia infekcií až k odstraňovaniu „znetvorujúcich vád“,
za ktoré však boli považované aj pehy či popraskané
žilky nielen na tvári. Východní lekári nevideli rozdiel
medzi liečením a kozmetickými zásahmi, kresťanský svet
však skrášľovacie procedúry považoval za „lesť proti Bohu
a dobrým mravom“, lebo nie sú liečbou chorôb, ale čímsi „čo
ju presahuje so zámerom skrývať alebo maskovať.“ Napriek
nepriazni, ktorá postihla mnohých barbierov, praktikov
vykonávajúcich na rozdiel od univerzitne študovaných
doktorov, medikov, chirurgov len drobné chirurgické úkony
pre „zdokonalenie“ hlavne ženskej krásy, ich prax nikdy
nestratila na spoločenskej dôležitosti. Toto remeslo mohlo
byť vykonávané priamo v blízkosti rodinného krbu pacienta
a nikdy nestratilo dôveru domácich paní. Aj francúzsky
chirurg Henri de Mondeville v tejto súvislosti konštatoval:
„Priazeň žien je neoceniteľná. Bez nej si ničím, bez nej
nezískaš priazeň mužov...“

Zaujímavou genézou prechádzalo i verejné kúpeľníctvo
a s ním spojená nahota. Vo veľkej časti Európy bolo
považované spoločné kúpanie bez oblečenia za úplne
prirodzené, aj keď od začiatku stredoveku cirkevnými otcami
za neprípustné, ba dokonca hriešne, takže bolo prikázané
sa z neho vyspovedať. Zvykové právo národov Európy však
malo iné základy, dovoľujúce rozhodnúť sa slobodne, ako
ľudia naložia s vlastným telom, takže cirkev to nemala pri
potláčaní ľudskej prirodzenosti vôbec jednoduché.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

PRIŠLO NA ADRESU REDAKCIE

JANA KUDLAČOVÁ, riaditeľka MŠ

V mnohých stredovekých mestách by sa zdravotná
starostlivosť bez týchto skúsených „remeselníkov“, barbierov,
bola naisto zrútila. Neviem prečo, ale mám taký pocit,
dívajúc sa na stav našej legislatívy a zdravotníctva, že sa
história vo veľkej špirále neustále vracia. Preto sú firmy,
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Orgány sú pod
vplyvom
negatívnych
emócií IV.
Rád by som nadviazal na predchádzajúce tri články,
ktoré odporúčam prečítať si pre pochopenie súvislostí.
V medicíne môžeme doposiaľ hovoriť o troch revolúciách.
Prvá súvisela so štúdiom ľudského tela, čo bolo považované za
tabu až hriech. Poznanie anatómie odkrylo mnohé, dovtedy
nepoznané obzory. Obrovský skok zaznamenalo aj umývanie rúk
pri kontakte s človekom.
Druhá revolúcia je spojená s objavom mikroskopu. Tretia súvisí
s Germánskou novou medicínou, keď v roku 1981 Dr. Hamer
zadefinoval, aký typ emocionálneho stresu v ktorej časti mozgu
spôsobí prepálenie synapsií. Rôzne časti mozgu sa vyvíjajú
v rovnakých časoch embryonálneho štádia ako určité orgány.
Na základe viac než desaťtisíc pozorovaní chorých pacientov
našiel spojitosti v tom, ktoré orgány a akým spôsobom sú
poškodzované. Ba čo viac, došiel k záveru, že po skončení
stresovej fázy si organizmus SÁM dané poškodenie za pomoci
rôznych mikroorganizmov zreparuje, ako som o tom písal
v marcovom a aprílovom Vitae. Dodnes sa tieto poznatky
pozorujú a potvrdzujú v mnohých krajinách. A tak Nová medicína
v žiadnom prípade nepripúšťa pravdepodobné dohady, na
ktorých funguje školská medicína. Tam mnohokrát stačí určité
percento a už sa to berie ako fakt.
Uveďme si príklad. Je všeobecne známe, že Helicobacter
pylori spôsobuje vredy. Zriedka sa však spomenie, že len
30% ľudí, ktorí majú vred, majú aj helikobaktera. Napriek
tomu, že v roku 2005 bola za to udelená Nobelova cena, nik
sa nezamýšľa nad skutočnosťou, že práve helikobakter je
tá upratovacia čata, ktorá odstraňuje anomáliu vzniknutú
v tráviacom trakte aj v tom najkyslejšom prostredí. A ak vred
zlikviduje, odíde. Prečo sú mnohé vredy neliečiteľné roky?
Nuž preto, lebo daný človek sa neustále nad niečím „zožiera“.
Helikobakter preto nemôže prísť skôr, iba v liečebnej fáze po
uvedomení si, že emócia neschopnosti niečo stráviť nemá
žiadny zmysel. Liečebná fáza môže mať rôznu dĺžku trvania
v závislosti od toho, ako dlho nám niekto „ležal v žalúdku”.
Je už teraz každému jasné, prečo sa mnohým aj po silnej
antibiotickej liečbe helikobakter vracia? Nuž, aby zachránil
človeka pred niečím horším.
Ešte jeden podobný príklad. V roku 2008 bola Nobelova
cena udelená za Papiloma virus. Áno, nosí ho v sebe každá
žena, ale rakovinu kŕčka maternice má len zlomok žien.
A tak rakovinu nemôže spôsobovať. Preto očkovanie aj
proti tomuto členovi upratovacieho servisu nebude riešiť
rakovinu u žien. Položme si otázku: ide o biznis alebo
skôr nepochopenie zákonov, že nič v organizme nie je
náhodné a všetko má svoj zmysel pre predĺženie života?
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Na tému praktík schvaľovania liekov odporúčam pozrieť
si dokumentárny film VAXXED Dr. Andrewa Wakefielda:
„Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe“, ako aj jeho sprievodné
prednášky a články. Rovnako na stránke www.EZOpress.sk je
mnoho ďalších dokumentov. Odporúčam aj článok „Liečenie
verzus uzdravovanie”.
DÔLEŽITÉ PRÍPRAVKY ENERGY
Vráťme sa však k Dr. Hamerovi, ktorý bol niekoľkokrát súdený
a väznený za jeho úspešné postupy hlavne pri rakovine. Naopak,
nezmanipulované štatistiky mapujúce pacientov viac ako
päť rokov po „liečbe” chemoterapiou jasne hovoria o veľmi
malom počte ľudí, ktorí prežili (nedosahujú ani 10%). Ide teda
o „liečenie” rakoviny?
Dr. Hamerovi preskúmali v roku 2007 kartotéku s viac ako
šiestimi tisíckami pacientov, ktorých liečil. Všetkých vyhľadali
rakúski vyšetrovatelia a viac ako päťtisíc ich žilo aj po siedmich
až deviatich rokoch! Je to z dôvodu, že ak sa človek opäť nevráti
k svojim bôľom a jeho organizmus nebol atakovaný látkami,
ktoré znižujú imunitu a zdravé tkanivá, rakovina zmizne po
odstránení rozbujneného tkaniva mikroorganizmami, teda po
skončení liečebnej fázy. Človek je ešte zdravší ako predtým,
kým opäť neprežije emocionálny konflikt. Treba podotknúť, že

ZVÝHODNENÝ NÁKUP

všetko musí ísť ruka v ruke so zdravou stravou, nevystavovaním
sa škodlivému žiareniu, a podobne. O tom si povieme viac
v ďalšom pokračovaní.
Na rozdiel od toho klasická medicína hovorí, že rakovina nemôže
zmiznúť sama od seba. Ak náhodou zmizne a pacient zázrakom
prežije, „prizná”, že išlo o nesprávnu diagnózu.
Je dôležité, aby sme v liečebnej fáze čo najmenej
bránili regenerácii organizmu, prípadne mu pomohli.
Na to má Energy mnoho doplnkov, ako napríklad
Annona Muricata, ktorá je na rozdiel od cytostatík
vďaka anonovým acetogenínom schopná likvidovať aj
multirezistentné rakovinové bunky. Cytosan chytá do svojich
makromolekulárnych sietí podobne ako pavúk svoje obete.
Koncentrát z Pentagramu ich nasmeruje na miesto určenia
a Spirulina (okrem doplnenia potrebných látok) a ďalšie
zelené potraviny pomôžu vyniesť von z tela všetko, čo tam
nepatrí. Aby črevo, ako náš najdôležitejší orgán, toto všetko
stihlo obhospodáriť, potrebujeme ho podporiť probiotikami,
ako sme si písali minule. Nezabúdajme ani na čaje ako
Lapacho alebo Uncaria. Na podporu imunity môžeme použiť
aj Drags imun.
Ing. PETER TÓTH
Regeneračné centrum Košice
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PRVÁ POMOC
NA CESTÁCH

Akcia platí do vyčerpania zásob!

Cena balíčka: 91,00 € / 118,30 € / 113 bodov

Neurologické
ochorenia

NEUROPSYCHOGÉNNE
ŤAŽKOSTI
Je veľmi veľa ochorení a stavov nachádzajúcich sa na rozhraní
neurológie a psychiatrie. Liečením sa zaoberajú lekári oboch
odborností, často v úzkej spolupráci s psychológmi. Náš článok
nie je schopný pojať všetky ťažkosti, ktoré do tejto skupiny
spadajú. Zameriame sa len na tie najčastejšie.

NESPAVOSŤ (INSOMNIA)
Nespavosť je jednou z najčastejších ťažkostí dnešných ľudí.
Je to porucha spánku, nejde o samostatné ochorenie. Vždy je
spojená s nejakou príčinou a zo života ju pozná každý z nás.
Zahŕňa stavy, keď nemôžeme zaspať, alebo sa, naopak, skoro
budíme. Môžeme sa budiť aj počas noci a mať hoci len pocit, že
nespíme. Nespavosť často sprevádzajú chmúrne až katastrofické
predstavy, nepokoj až zmätenosť. Poruchy spánku veľmi dobre
objektivizuje vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, ktoré je
založené na snímaní mozgových vĺn (EEG). Tie sú pre spánok
typické a často už samotné oznámenie pacientovi, že nemá
poruchu spánku, stačí na vymiznutie ťažkostí.
Príčiny nespavosti sú rozmanité, väčšinou sa navzájom
kombinujú: fyzické a najmä psychické preťaženie, spojené so
stresom počas dňa, nepravidelný spánkový režim, napr. pri
prevádzke na zmeny, zmena časového pásma, priveľa jedla či
kofeínu pred spaním, nadmerné pitie alkoholu a fajčenie.
Nevhodné miesto na spánok, kde nie je pokoj či primeraná
teplota. Užívanie niektorých liekov, nedostatok pohybu počas
dňa, nadmerné sledovanie TV do neskorých nočných hodín…
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Výpočet by bol veľký. Somatické (telesné) ochorenia môžu
tiež rušiť spánok. Napríklad kolísanie hodnôt krvného tlaku či
hladiny krvného cukru, búšenie srdca, syndróm nepokojných
nôh, astmatické záchvaty a množstvo ďalších ťažkostí. Vždy treba
vylúčiť iné závažné ochorenia a vystríhať sa stresových faktorov,
ktoré sú najčastejšími príčinami.
Takže stav svojho spánku má prakticky každý vo svojich
rukách. V dôsledku nespavosti sú ľudia unavení, podráždení,
v práci nesústredení a nevýkonní. Jednoznačnou prevenciou
porúch spánku je odstránenie rušivých elementov, správny
spánkový režim, životospráva, atď., čo jednoznačne
vyplýva z príčin ťažkostí. Lieky na spanie treba využiť len
v krajnom prípade, pretože ťažkosti nevyriešia. Môžu poruchu
skôr prehĺbiť.
Prípravky Energy: podľa testovania Gynex, Fytomineral,
Korolen v nízkej dávke, osvedčil sa Relaxin. Stimaral je veľmi
dobrým pomocníkom, ale jeho použitie treba otestovať
Supertronicom, aby sa ťažkosti nezhoršili. Pravidelné užívanie
Peralginu má dobré výsledky, dá sa využiť aj Celitin. Priaznivo
pôsobí dlhodobé užívanie Organic Chlorelly a Organic Macy.

FÓBIA (ÚZKOSŤ)
Strach je prirodzený stav, ktorý pozná každý z nás a v bežnom
živote plní ochrannú funkciu. Fóbiu sprevádza neúmerný
strach z rôznych situácií či objektov. Jej príčina spravidla
nie je známa, datuje sa väčšinou do obdobia detstva či
traumatizujúceho zážitku. Strach z otvorených či uzavretých
priestorov, pavúkov, výšok, davu, tmy – sú stovky typov.
Liečenie patrí skôr do oblasti psychiatrie spoločne so
spoluprácou psychológa. Pacient si je vedomý svojich
ťažkostí, ale sám nie je schopný ovplyvniť ich. Zato ťažkosti
veľmi ovplyvňujú jeho život. Dostáva sa do stavov nepokoja,
fyzických príznakov – sčervenania, potenia, búšenia srdca,
tlaku na hrudi, dusenia, bolestí hlavy až pocitov na omdletie.
Často sú sprevádzané strachom zo smrti.
Prípravky Energy: Korolen, Gynex, Vitamarin, Celitin, Stimaral,
Revitae, Relaxin, čaj Maytenus ilicifolia.
ÚZKOSTNÁ (PANICKÁ) PORUCHA
Ide o hlbšiu psychickú poruchu než je fóbia. Opakujú sa tu
pocity silnej úzkosti, veľmi ťažko zvládateľné pre pacienta aj
lekára. Vrchol tohto stavu sa nazýva panická ataka. Patrí do
psychiatricko-psychologickej liečby. Sprevádzajú ju výrazné
telesné príznaky ako u fóbie, ale majú väčšiu intenzitu. Pacienta
v tej chvíli celkom vyraďuje z bežného fungovania. Výskyt tejto
poruchy sa zvyšuje vplyvom stresujúceho prostredia a stále
väčšieho tlaku na výkon človeka.
Prípravky Energy: iba podporne Korolen, Gynex, Fytomineral,
Celitin.
PSYCHOGÉNNE PORUCHY VEDOMIA
Ide o opakované stavy, kedy pacient upadá do bezvedomia
bez zjavnej organickej príčiny, teda bez poruchy niektorého
z orgánov tela. Stav väčšinou nastupuje po nejakom
predchádzajúcom, psychicky náročnom provokačnom momente.
Po situácii, s ktorou si pacient nevie rady a nie je schopný riešiť
ju. Liečenie je zložité, patrí psychológom a psychiatrom.
Prípravky Energy: iba podporne Renol, Korolen, Fytomineral,
Celitin, Revitae.

DEPRESIA (PATOLOGICKÝ SMÚTOK)
Každý z nás občas zažíva v živote smútok, zvykli sme si hovoriť, že
„mám depku“. Tieto stavy však nemajú so skutočnou depresiou
nič spoločné. Depresia je jednoznačne psychická choroba,
ktorej liečba patrí do rúk psychiatra a následne psychológa.
Pacienta môže ohrozovať na živote, keď sa dostane do štádia
samovražedných myšlienok. Depresia sa vyznačuje úplnou stratou
schopnosti prežívať radosť, nezáujmom o okolie, sprevádza
ju únava, pocity viny, úzkosti, nespavosť, porucha sústredenia
a strata sebadôvery. Depresia sa delí na rôzne podskupiny, škála
prejavov je široká. Lekár musí stanoviť, či ide naozaj o depresiu
alebo je prejavom iného, napríklad organického ochorenia.
Prípravky Energy: na prvom mieste Korolen, ďalej podporne
Vitamarin, Celitin, Flavocel, Fytomineral, Organic Maca, Acai
Pure, Organic Goji, čaj Smilax officinalis.
NADMERRNÁ ÚNAVA, ÚNAVOVÝ SYNDRÓM
Je to ďalší, veľmi častý príznak v našej hektickej dobe. Pacient sa
bez zjavnej príčiny cíti stále unavený, odpočinok má väčšinou len
krátkodobý efekt. Početné vyšetrenia, ktoré človek podstúpi, sú
väčšinou negatívne. Ide o spojenie psychických, imunologických,
infekčných a ďalších faktorov. Trvá najmenej pol roka a výrazne
obmedzuje predchádzajúce aktivity klienta. Okrem únavy sa
prejavuje bolesťami svalov, celkovou nevýkonnosťou, poruchami
rovnováhy, pamäti. Niekedy sa dajú preukázať patogény – vírusy,
baktérie, rôzne nedoliečené infekcie, zväčšené lymfatické uzliny.
Vždy je nevyhnutné vylúčiť závažné interné ochorenie. Ak nie je
nájdená patológia, pacient by mal zapátrať vo svojom živote sám.
Zrekapitulovať svoje konanie, vzťahy medzi blízkymi a okolím,
triezvo zhodnotiť svoju pracovnú záťaž, stravovacie návyky
a pohybovú aktivitu. Únava ide ruka v ruke so stavom mysle,
náladou, životným optimizmom, nastavením a schopnosťou
radovať sa z prítomnej chvíle. Skrátka si užívať život.
Prípravky Energy: Organic Maca, Organic Barley Juice, Stimaral,
Revitae, Celitin, a mnoho ďalších. Prípravkov v ponuke je veľa, ale
zmena životného postoja je na osobnom rozhodnutí každého z nás.
MUDr. IVANA WURSTOVÁ
Koniec seriálu

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
VYŠETROVACIE METÓDY V NEUROLÓGII
RÖNTGEN RTG – popis štrukturálnych zmien pri úrazoch
hlavy a ďalších deformujúcich či deštruujúcich ochoreniach
skeletu.
ANGIOGRAFIA – zobrazenie najmä zúženia tepenného
systému hlavy a krku, cievnych anomálií a vydutín; počas nej
sa dajú urobiť aj niektoré výkony.
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT) – popis vnútrolebečných
procesov: krvácania, nádorov, úrazov, a pod. Užitočná je na
zachytenie poškodenia stavcov aj medzistavcových diskov.
MAGNETICKÁ REZONANCIA (MR) – vyšetrenie bielej hmoty
mozgu a miechy na vylúčenie demyelinizačných zmien
(roztrúsená skleróza), posúdenie stavu mäkkého tkaniva
v dôsledku úrazu, krvácania, zápalu, a pod.
NEUROSONOGRAFIA – ukazuje stav krčných a mozgových
tepien, zúženie ciev, rozsah artériosklerotických plátov,
rýchlosť prietoku krvi.
LIKVOROLÓGIA – vyšetrenie mozgovomiešneho moku
na rozlíšenie pôvodcu zápalu nervového systému,

výskytu autoimunitného ochorenia typu roztrúsenej
sklerózy, prítomnosti krvi v moku pri krvácavých
či traumatických stavoch.
RÁDIONUKLIDOVÉ METÓDY – využívajú sa najmä
v onkológii, napr. na detekciu zhubného rozsevu v oblasti
kostry, najmä chrbtice.
ELEKTROMYOGRAFIA (EMG) – zobrazuje poruchy prenosu
vzruchu v periférnych nervoch a svalstve, napr. vplyvom vibrácií,
nadmernej záťaže končatín či po úrazoch.
EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (EP) – zaznamenávajú vedenie
vzruchu v nervových dráhach (dráha očná, sluchová,
citlivosti, motorická).
ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG) – zachytáva elektrickú
aktivitu mozgu, kondíciu CNS, poruchy v zmysle nespavosti,
patologických vĺn pri epilepsii a ochoreniach mozgu
(napr. zápaloch, metabolických chorobách, úrazoch
a poúrazových stavoch).
POLYSOMNOGRAFIA – diagnostika porúch spánku
a epileptických prejavov počas spánku.
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Stravovanie podľa zdravého
sedliackeho rozumu
V priebehu viac než jedného roka sme sa vám usilovali priblížiť rôzne stravovacie štýly, s ktorými
sa môžeme v súčasnosti stretnúť. S niektorými často, s inými vzácnejšie. Niektoré vám môžu byť
sympatickejšie, nad inými ste možno krútili hlavou. Dnes by som rada uzatvorila cestu naprieč typmi
stravovania a zhrnula svoj pohľad na výživu, jedlo, ale aj lásku k nemu.
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NEBUĎME FANATICKÍ,
STRIKTNÍ A NETOLERANTNÍ
To, že sa množstvo ľudí stravuje rôzne,
je skrátka fakt. Rovnako ako sa môže
vegán pohoršovať nad tým, že ste si
v reštaurácii objednali hovädzí tatarák,
môže byť mäsožravcovi nekomfortne
z vône varenej pohánky. Áno, každý
sme iný a každý preferujeme niečo iné.
Ako v živote, tak aj v jedle. Rešpektujme
sa a nebuďme fanatickí, netlačme
nikomu naše názory a presvedčenie,
pretože to, čo platí pre nás, nemusí
nevyhnutne vyhovovať inému. Máme
rôzne zvyky, výchovu, chute, finančné
a časové možnosti aj rebríček hodnôt.
Odovzdajte informácie, ak je ten
druhý ochotný prijať ich, inak môže
byť aj to najlepšie úsilie napokon
kontraproduktívne.
POUŽÍVAJME SVOJ ROZUM,
KUPUJME ZÁKLADNÉ
POTRAVINY
Nebudeme si klamať, že potravinárskym
kolosom, obchodným reťazcom
a poťažmo napríklad reklamám ide
o naše zdravie a pohodu. Cieľom
všetkých je finančný zisk. Čítajte vždy
dôkladne zloženie všetkých potravín,
ktoré vložíte do svojho nákupného
košíka, naučte svoje deti, ale napríklad
aj rodičov orientovať sa v tých väčšinou
malých písmenkách, ktoré nám jasne
povedia, či ide o produkt blížiaci sa viac
jedlu alebo chemikálii. Ak sa pri nákupe
zameriate na základné potraviny, nikdy
nemôžete pochybiť. Biely jogurt má
byť z mlieka s obsahom bakteriálnych
kultúr, chlieb zasa z múky, vody, kvasu,
soli a prípadne semienok či korenia,
mäso nemá obsahovať nič iné ako mäso,
zelenina a ovocie by naozaj nemuseli
cestovať na náš stôl cez polovicu sveta.
Skúste dávať prednosť výrobkom,
u ktorých poznáte ich pôvod. Ak sa
to dá, nájdite si svojho farmára alebo
obchodníka, ktorému dôverujete,
choďte na trhy.
JEDZME LOKÁLNE A SEZÓNNE
POTRAVINY, NEPREPCHÁVAJME
SA A DOPRAJME SI NEDOSTATOK
Žijeme v strednej Európe, máme štyri
ročné obdobia, vnímajme to. Pokojne
si v zime dajme sviečkovú s knedľou
alebo bravčové s kapustou a knedľou
a k tomu pivo, aby sme tú „bombu“
dokázali stráviť, veď je to naše jedlo! Ale
keď sa pozrieme v histórii o kúsok ďalej,
zistíme, že našimi tradičnými surovinami
boli aj zemiaky, repa, šošovica, pohánka
či proso, mäso sa nejedlo denne

a naopak zelenina bola dostupná
vždy. V lete zabudnime na ťažké jedlá
a skúsme si osviežiť svoj polievkový
repertoár, spomeňme si na parenisko
našich starých mám prekypujúce
hlávkovým šalátom a uhorkami.
Vezmime na milosť ryby, napríklad aj tie
naše. Obed nemusí mať vždy tri chody
ako v školskej jedálni. Najmä v teplejšom
období je to celkom zbytočné. Naše telo
je veľmi dobre vybavené aj na obdobie
nedostatku, preto sa aj nadbytok prijatej
energie krásne a bez nášho súhlasu
ukladá do tukových vankúšikov. Pretože
si šetrí energiu na horšie časy. Lenže tie
v dnešnej dobe akosi neprichádzajú.
Obmedzme sa teda niekedy aj
úmyselne, telo sa nám za to poďakuje.
MAJME RADI JEDLO
A NAJMÄ SEBA!
SKÚŠAJME A VYHODNOCUJME
To, že by ste sa vďaka svojmu
presvedčeniu radi stali napríklad
vegánom alebo sa naopak živili ako
praveký lovec, ešte neznamená, že to
vaše telo privíta. Každý máme trochu
iné metabolické dispozície, sme na tom
inak energeticky, máme iné životné
tempo, pracovné nasadenie a životný
štýl vôbec. Skúšajme teda jednotlivé
potraviny a sledujme, či je nám po ich
konzumácii komfortne, či nás niečo
nedráždi, nespôsobuje problémy,

vysledujme, čo nám dodá silu, energiu,
kedy je naše trávenie v pohode, či
vylučujeme pravidelne a denne. Je to
naše telo a chceme s ním v harmónii
stráviť ešte veľa času. Neubližujme mu
a prijmime, že nemusí zodpovedať
predstavám z časopisov. Majme sa radi
a učme to aj naše deti. Jedlo nie je trest
ani odmena, ale v prapodstate je to
životodarná sila a zdroj energie. To, že si
z neho dokážeme urobiť zážitok, ktorý
poteší aj našu dušu, je akási nadstavba.
Ale ani tá by nemala byť jedinou
životnou radosťou. Nie sme tu predsa
len kvôli jedlu! Urovnajme si priority.
AKO JE TO U MŇA
Pretože sa jedlu venujem profesionálne,
je na mojom hodnotovom rebríčku
naozaj dosť vysoko. Nakupujem čo
najviac priamo u farmárov a na trhoch.
Varím s láskou a usilujem sa odovzdať
to aj ľuďom na kurzoch varenia. Pokojne
si dám v zime kačku s kapustou alebo
líčka na víne – len nie denne. Milujem
aj strukoviny, špargľu alebo šaláty
a vôbec vegetariánsku kuchyňu. Skrátka
– najmä sa z toho jedla netreba zblázniť.
Takže si v pokoji a s toleranciou voči sebe
aj ostatným užite nádherné leto.
Nezabudnite na pohyb, dostatok tekutín
a vychutnávajte si jedlo a život plnými
dúškami! To vám praje
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
CHCETE MAŤ SVOJ PRÍPRAVOK
DOMA UŽ ZAJTRA?
Za nezmenenú cenu ho dostanete
do 24 hodín prostredníctvom kuriéra
priamo do vašich rúk, ak si prípravky
objednáte (telefonicky, mailom, cez
Skype, kde nás nájdete ako energy_
on-line) do 15:00 hod!
Vážení priatelia! Teraz máte príležitosť
využívať možnosť zasielania našich
prípravkov priamo na vašu adresu.
Napriek výhodám zásielkovej služby
však nezabúdajte na pravidelné
návštevy svojho Klubu!
INTERNET: www.energy.sk
E-MAIL: dobierka@energy.sk
TELEFÓN: 0905 499 395; 0905 587 243;
0915 959 384;
0911 499 395
SMS: Orange: 0905 499 395; 0905
587 243; 0915 959 384; T-mobile: 0911
499 395 Objednávajte rýchlo a lacno

pomocou mobilného telefónu.
Prípravok vám radi zabalíme a do
24. hodín je u vás, avšak nezabúdajte, že
na kluboch Energy sú ľudia pripravení
a vyškolení poradiť vám a vybrať
najvhodnejší prípravok priamo pre vás.
Manipulačný poplatok: Poštovné
a balné je jednotné, a to 2,30 EUR
pri nákupe do 66 EUR. Pri nákupe nad
66 eur je poštovné + balné ZADARMO.
Registrovaní poradcovia si touto
formou môžu OBNOVIŤ REGISTRÁCIU
a objednať si zvýhodnené prípravky
v motivačných akciách.
NOVINKA:
Balík na dobierku môžete zaplatiť
priamo u kuriéra aj platobnou kartou
(MasterCard, Maestro, Visa).
Táto služba je pre vás bez
akýchkoľvek
ďalších poplatkov.
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VÝHODNÉ BALENIA POČAS CELÉHO LETA!
SKELEVET V DVOJITOM BALENÍ
ZDRAVÉ ZUBY, SILNÉ KOSTI, KĹBY A ŠĽACHY VAŠICH ZVIERACÍCH MILÁČIKOV

EPIVET V DVOJITOM BALENÍ
ZAMATOVO LESKLÁ SRSŤ BEZ KLIEŠŤOV A BĹCH

Ďalej vám výhodne ponúkame aj
SKELEVET pre miláčika a SKELETIN
pre vás v jednom balení.
pôvodná cena: 35,00 € / 45,50 € / 43 bodov
akciová cena: 28,00 € / 36,40 € / 34 bodov
ušetríte: 7,00 € / 9,10 €

Energyvet.com
Platnosť akcie: od 1. júla do 31. augusta 2018 alebo do vypredania zásob.

Viac informácií o prípravkoch a ich podávaní
nájdete na www.energyvet.com

Kráľovstvo
drahých
kameňov (19)
PO ČIERNEJ TURISTICKEJ
ZNAČKE K JASNÉMU TERAZ
Ten, ktorý si vždy vie rady, mocný štítonoš a likvidátor blokád,
mocný a magický turmalín:
» receptívny
» pod vplyvom Saturnu
» v znamení Kozorožca
» patriaci ku koreňovej čakre (1.),
vedľajším čakrám rúk a nôh
Turmalín je chemicky najzložitejší drahý kameň – zásaditý
borokremičitan s kolísavým obsahom dlhého radu
rozmanitých prvkov, ktorých pomer ovplyvňuje jeho výslednú
farbu. Preto existujú turmalíny azda všetkých mysliteľných
farieb. Všetky majú spoločnú vláknitú štruktúru a vďaka
tomu pre kamene netypickú vlastnosť: pri trení alebo zahriatí
sa totiž turmalín polarizuje a vedie elektrický prúd, na
jednom konci sa vytvorí kladný a na druhom záporný náboj.
Odborne sa to nazýva, že má piezoelektrické (vzniknuté
trením) alebo pyroelektrické (vzniknuté teplotou) vlastnosti,
a to je vážne magické.
ČIERNA JE DOBRÁ
Nech už sú rôzne farebné variácie turmalínu jedna krajšia
ako druhá, kráľom medzi nimi je nenápadný čierny skoryl.
Turmalín čiernej farby má zo všetkých najväčšiu silu. Ide
dokonca o najmocnejší ochranný kameň nielen zo všetkých
turmalínov, ale aj zo všetkých drahých kameňov vôbec, ktorý
dokáže ochraňovať pred širokým spektrom negatívnych
vplyvov. Funguje ako energetický štít, ktorý odkláňa a rozptyľuje
negatívne účinky elektromagnetického žiarenia, patogénnych
zón či spodných prúdov. Zaujímavé však je, že rovnakým
spôsobom chráni aj pred mentálnymi útokmi, nepriateľskými
myšlienkami, ľudskou zlobou a zášťou. Chráni nás, aby tieto
energie do našej aury vôbec nevstúpili. Pretože, poznáte to... Keď
to do seba pustíte, môže vás taká dobre mierená zlá poznámka
dokonale rozložiť zvnútra.

PO ČIERNEJ SMEROM K SVETLU
Skoryl je pánom rúcania blokád všetkého druhu. Či už ide o naše
utkvelé presvedčenie alebo nefunkčné myšlienkové vzorce,
emocionálne či citové zranenia, duchovné zabŕdnutie alebo
stuhnutosť na úrovni mysle či tela, všetky tieto blokády pomáha
odstrániť čierny turmalín tak, že skrátka a jednoducho uvádza
energiu do pohybu. Z temných hĺbok podvedomia vyvedie
na svetlo vedomia všetko, čo nás zaťažuje a brzdí. Liečiteľsky
významným nástrojom je preto turmalínová tyčinka, ktorá
sa položí na telo špičkou smerom nadol k nohám. Všetkým
nepríjemnostiam tak ukazuje priamu cestu, kadiaľ z tela odísť.
Uzemňujúci a liečebný efekt správne orientovanej turmalínovej
tyčinky je značný.
PREPOJENÍM K CELISTVOSTI
Okrem toho má turmalín schopnosť prepojiť jednotlivé
energetické centrá, čo vedie nielen k rovnomernej distribúcii
energie v tele, uvoľneniu napätia a pozitívnemu prístupu k veci,
ale aj k neutrálnej objektivite a racionálnemu uvažovaniu, ktoré
človeku pomáha pri formulovaní a dosahovaní jeho cieľov
a zámerov. S turmalínom po boku máme lepší prístup k analýze
svojich chýb a poučenia sa z nich. Nenápadný čierny turmalín
vedie človeka priamou cestou k celistvosti a posilňuje typické
saturnské vlastnosti ako sebakontrola, disciplína, praktickosť,
racionálne zhodnotenie situácie a cieľavedomosť. Obzvlášť
vhodný je pre tých, ktorí majú problém s doťahovaním projektov
do konca. Na fyzickej úrovni podporuje vitalitu, zmierňuje
bolesti a posilňuje imunitu. Čistý, bdelý, presne zameraný, taký je
turmalín. Keby to bol chlap, chcela by som ho za muža.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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Inštitút vzdelávania
Energy (IVE)

NEVÁHAJTE ZAPOJIŤ SA DO
INŠTITÚTU VZDELÁVANIA ENERGY
Od januára 2018 sa naplno rozbehlo vzdelávanie našich členov
vo všetkých Kluboch Energy na Slovensku. Nemusíte preto
cestovať ďaleko, stačí, ak navštívite svoj Klub zdravia Energy
v čase, keď sa koná prednáška či seminár. Okrem odborného
poradenstva a nákupu prípravkov môžete teraz získať aj hlbšie
vedomosti, ktoré využijete pri ochrane zdravia a prevencii
chorôb, a to aj u svojich blízkych. Im môžete získané poznatky
aj odovzdať, poradiť, ako si zlepšiť zdravotný stav či odstrániť
rôzne zdravotné problémy. Garantujem vám, že vždy sa
dozviete niečo nové, prospešné.

Ucelené informácie vám poskytnú
naši erudovaní odborníci, firemní
lektori, lekári, liečitelia a manažéri
z oblasti rôznych odborov medicíny
so zameraním na prírodnú
liečbu, regeneráciu, výživu,
dietológiu, atď.
O pláne prednášok a seminárov sa
dozviete vo vašich Kluboch, na webových
stránkach Energy, kde sa pravidelne
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dopĺňajú a aktualizujú, ale aj v každom
čísle magazínu VITAE, ktorý práve čítate.
Nie je hanba niečo nevedieť, ale chybou
by bolo neopýtať sa na problém, ktorý
ma trápi a riešenie mám možno na dosah
ruky. Veď sa učíme po celý život. Ak
som v niečom dobrý, neznamená to, že
nemôžem byť lepší. Garantujem vám, že
na každej prednáške či seminári v Inštitúte
vzdelávania Energy sa od našich lektorov

dozviete aspoň dve-tri nové informácie.
Stojí za to prísť. Celkom určite si niektoré
veci v mozgových závitoch aj zopakujete
a obnovíte. V neposlednom rade ide
o skúsenosti nielen nás, lektorov, ale aj
vás, verných členov Energy. Skúsenosti
s prípravkami a ich využitím máme
všetci. A práve na takýchto prednáškach
a diskusiách si ich navzájom vymieňame
a vzájomne sa obohacujeme.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ

Inštitút vzdelávania Energy (IVE)
ROBME MALÉ VECI S VEĽKOU LÁSKOU, TÝM ZÍSKAME NAJVIAC
Ak chcete niekomu spraviť radosť, trošku
si zarobiť a postaviť si pevné siete, mali by
ste zbystriť pozornosť.
Ak sa trošku povenujete svojej sieti,
prejavíte sa ako správny sponzor,
tak okrem vyššej odmeny v sieti vás
odmeníme aj mimoriadne. Môžete získať
bonus až 48 €. Spolu 24 € za prácu
v júli a 24 € za prácu v auguste. Čo je ale
ešte lepšie? Môžete niekomu pomôcť
rovnakou sumou. Ako na to?
1. V
 prvom rade sa musíte ohlásiť vášmu
vedúcemu Klubu Energy. On vás
zaeviduje do nášho systému.
Ak je váš vedúci Klubu Energy na
dovolenke, kontaktujte priamo nás
(Nikoleta Vargová 0908 023 466).
2. Budeme oslovovať niekoho vo vašej
sieti. Ak nemáte prehľad, tak skúste
Pracovňu poradcu na našich stránkach
(ak nemáte heslo, kontaktujte nás).

Najmä prvú a druhú líniu. Ak tam
nájdete človeka, ktorý už dlhšie ako
dva mesiace nenakupoval, oslovte ho
s ponukou našich prípravkov a najmä
s mimoriadnou akciou – ak nakúpi (po
vašej výzve), za každých utratených 46 €
(suma na konci pokladničného dokladu)
v našej distribučnej sieti, získa späť 6 €
(až do výšky 24 € za každý mesiac).
Záleží iba od vás, čo mu ponúknete.
Ak navštevujete Inštitút vzdelávania
Energy, už viete, ako na to napríklad
s Pentagramom. Ak ho nenavštevujete
alebo si netrúfate, určite vám rád pomôže
váš vedúci Klubu Energy.
Ako bude prebiehať samotný predaj
opäť závisí od vás – či s daným človekom
pôjdete do Klubu Energy alebo sa s ním
stretnete na kávičke, alebo vás len
spomenie pri nákupe. Dôležité je, aby
bolo zrejmé, že je za tým vaša práca
v spolupráci s našim vedúcim Klubu

Energy. Zákazník si musí zľavu vypýtať
a jasne vás označiť, že ste prišli s ponukou
(predajný doklad musí mať v poznámke
(zapisuje vedúci Klubu) LETO 2018
(akcia platí len v Kluboch Energy a neplatí
pre Dobierkový predaj)).
Ak sú ľudia vo vašej prvej a druhej línii
aktívni, máte šancu získať rovnakú
odmenu. Stačí, ak do prvej alebo druhej
línie vašej siete niekoho zaregistrujete
a on spraví nákup v hodnote 46 €.
On/ona aj vy získate za tento nákup
6 € späť.
Júlové nákupy overíme a vyhodnotíme
do 10. augusta. Ak budete úspešní, vašu
odmenu si môžete uplatniť už 11. augusta
v našej distribučnej sieti. Augustové
nákupy budú overené 11. septembra.
Maximálna výška odmeny pre sponzora
aj nakupujúceho je 24 € za mesiac.
JOZEF ČERNEK
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Od septembra
platia v Inštitúte
vzdelávania Energy
nové pravidlá
Ako sme už avizovali, pre tých, ktorí
sa prihlásili do nášho vzdelávacieho
Inštitútu pred 1. septembrom,
zostávajú do konca roka 2018
všetky prednášky zdarma.
Báť sa však nemusia ani tí, ktorí sa
ešte len plánujú prihlásiť. V roku
2018 vám celú sumu vrátime
v zľavách. Inštitút vzdelávania
Energy vás má predovšetkým
inšpirovať k používaniu aj tých
prípravkov, ktoré pravidelne
nenakupujete. Preto sme sa
rozhodli až do konca tohto roka
IVE, a teda vaše vzdelávanie,
dotovať a inšpirovať vás k nákupu
prípravkov. Veríme, že v duchu
akcie Robme malé veci s veľkou
láskou, nakúpite prípravky, ktoré
využijete ako pomoc pre niekoho
blízkeho. Budete tak šíriť nielen
našu filozofiu, ale najmä pocit, že
pomáhať sa oplatí.

Inštitút vzdelávania
Energy (IVE)
ZHODNOTENIE PO PRVOM POLROKU
PRAXE OD PREDSEDU ODBORNEJ
RADY ENERGY SLOVENSKO
Inštitút vzdelávania sa nám pekne
rozbehol. Vo väčších Kluboch, t.j. vo
veľkých krajských mestách, býva účasť aj
cez 30 osôb. Ale aj v menších, okresných
je spravidla dvojciferná – preto neváhajte
a príďte. Zažite neopakovateľnú
a obohacujúcu atmosféru pozitívne
naladených ľudí, využite nás, lektorov, na
obohatenie sa o vedomosti a skúsenosti,
ktoré potom ďalej odovzdáte svojim
blízkym, priateľom a známym na
zlepšenie zdravia. Zaregistrujte sa na
internete – webovej stránke Energy,
ktorú, mimochodom, máme vynovenú,
krásnu a prehľadnú. Tam sa môžete
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prihlásiť aj na konkrétny dátum a tému.
Alebo sa môžete registrovať u svojho
vedúceho Klubu, kde dostanete aj index
(kartičku), do ktorej vám lektori potvrdia
účasť na jednotlivých prednáškach.
A – nebojte sa, neskúša sa! Zápočet
dostávate za účasť. Ak aj niektorú
prednášku nestihnete v prvom roku
vzdelávania, nič sa nedeje, pretože
prednášky (témy) sa v Kluboch budú
opakovať (IVE je plánovaný zatiaľ na
dva roky). Prípadne si tú istú prednášku
môžete vypočuť v Klube Energy v inom
meste Slovenska. Rozpis uverejňujeme

Jednotný poplatok za všetky
semináre od 1.9.2018 je 22 €*
(Neplatí pre poradcov, ktorí sa
zaregistrovali do 1.9.)
* do 1.1.2019 si celú sumu poplatku
môžete vyčerpať najneskôr
v ďalšom kalendárnom mesiaci,
kedy bol poplatok zaplatený, ako
zľavu z nákupu. Pre túto zľavu platia
bežné pravidlá ako zľava podľa MV.
JOZEF ČERNEK

a pravidelne aktualizujeme v magazíne
VITAE aj na internetových stránkach Energy.
Motiváciou môže byť aj prísľub spoločnosti pre
absolventov Inštitútu, že budú mať špeciálne
zľavy a výhody (napríklad účasť na ročnom
školení za zvýhodnený poplatok, či špeciálne
akcie (zľavy) na prípravky, a podobne).
Srdečne vás všetkých pozývam v mene
svojom, aj v mene kolegov – firemných
lektorov.
Príďte spolu zažiť obohacujúce chvíle,
neobanujete! Váš
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ



ZVÝHODNENÝ NÁKUP

JÚL/AUGUST 2018

LETNÉ MESIACE
BEZ STAROSTÍ!

Súťažný
kupón
meno:

priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresa:

JÚL
mobil:

pôvodná cena: 9,90 € / 12,90 € / 10 bodov
akciová cena: 8,90 € / 11,60 € / 11 bodov
ušetríte: 1,00 € / 1,30 €

Pošlite vyplnený kupón spolu
s pokladničným dokladom na adresu
Energy, spol. s r.o., Ul. mládeže 43,
945 01 Komárno a budete zaradení
do žrebovania o ceny:

pôvodná cena: 19,00 € / 24,70 € / 24 bodov
akciová cena: 17,10 € / 22,20 € / 21 bodov
ušetríte: 1,90 € / 2,50 €

Akcia platí do vypredania zásob!

AUGUST

1. CENA: Sada froté uterákov,
Cytovital Renove, Visage water
a Argan oil
2.–3. CENA: Digitálna osobná váha
s telesnou analýzou, Cytovital
Renove, Visage water a Argan oil
4.–15. CENA: Cytovital Renove,
Visage water a Argan oil
Do zlosovania budú zaradené kupóny
doručené do 7. septembra 2018.
Ďalšie podrobnosti na www.energy.sk

DARČEK K NÁKUPU
NAD 33 EUR

Výživový doplnok!

pôvodná cena: 17,00 € / 22,10 € / 21 bodov
akciová cena: 15,30 € / 19,90 € / 19 bodov
ušetríte: 1,70 € / 2,20 €

Imunosan (-10%)

..........................

SÚŤAŽ O CENY

Tribulus terrestris forte (-10%)

pôvodná cena: 17,00 € / 22,10 € / 21 bodov
akciová cena: 15,30 € / 19,90 € / 19 bodov
ušetríte: 1,70 € / 2,20 €

..........................
..........................

Spiron (-10%)

Cistus Incanus forte (-10%)

..........................

1 ks Acai Pure – ZĽAVA 50 %
Platí iba pre členov.
Akcia platí do vypredania zásob!
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Prednášky
a semináre predsedu
Odbornej rady
Energy Slovensko,
MUDr. Júliusa Šípoša
Júl 2018
» 10. 7. 2018 Nová Dubnica o 16,30
– Anatómia
» 11. 7. 2018 Martin o 16,00
– Anatómia
» 18. 7. 2018 Liptovský Mikuláš o 16,00
– Srdce a cievy I.

MLM
TČM

KE Dunajská
Streda

KE Liptovský
Mikuláš

KE Nová
Dubnica

12. 7.

Zelené potraviny I.

25. 7.
11. 7.

11. 7.
24. 7.

8. 8.

10. 7.

Imunita

9. 8.

Čaje
Dotyková terapia

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

26. 7.

Anatómia

Srdce a cievy I.

KE Prešov

KE Nitra

KE Košice

Spolu s doterajšími účastníkmi štúdia,
i tými novými, ktorí nájdu odhodlanie
podstupovať „martýrium“ nadobúdania

netradičných vedomostí z oblasti
bioenergetickej medicíny, sa teším na
druhý „semester“. Som presvedčený,
že nám všetkým poodhalí nielen
ďalšie obzory poznania filozofie
Energy, používania jej prípravkov, ale
predovšetkým ukáže cesty, ako prijať
zodpovednosť a pracovať aktívne
s vlastným zdravím i so zdravím
najbližších.

KE Poprad

Energy, sa dozvedeli množstvo
nových vecí. Alebo si aspoň obnovili
poznatky, ktoré sa im v náporoch
každodennosti čiastočne vytratili
z pamäťových stôp. Aj „štábna kultúra“
prezentácií, ktoré dostali jednotiaci
tvar, sa podieľa na prezentácii nielen
toho, čo sme ako lektori za roky praxe
vstrebali a odovzdávame poslucháčom,
frekventantom inštitútu, ale pozitívne
prospieva pri propagácii firmy.

KE Martin

KE Bratislava

rok 2018

KE Komárno

Myslím, že to bolo úspešných šesť
mesiacov. Nehovorím teraz len
o kalendárnom roku, aj keď i ten sa
rozbehol a ženie sa zdarne plnou
parou vpred. Mám na mysli Inštitút
vzdelávania a moje/naše účinkovanie
v ňom. Za pol roka som sa počas
stretnutí na prednáškach zoznámil
s množstvom nových ľudí a vidiac
nadšenie v ich očiach získal som vyššiu
mieru entuziazmu pri šírení filozofie
firmy. Mnohí z tých, s ktorými sa
poznáme už dlhé roky, sa mi zdôverili, že
koncepcia vzdelávania sa im páči a aj po
toľkých rokoch, čo pracujú s programom

KE Trnava

PRVÝ POLROK JE ZA NAMI

KE Prievidza

Inštitút vzdelávania
Energy (IVE)

August 2018
» 17. 8. 2018 Prievidza o 16,00
– Srdce a cievy I.
» 8. 8. 2018 Bratislava o 16,30
– Srdce a cievy I.
» 9. 8. 2018 Komárno o 16,00
– Srdce a cievy I.
» 14. 8. 2018 Trnava o 15,00
– Srdce a cievy II.
» 15. 8. 2018 Dunajská Streda o 17,00
– Srdce a cievy I.

15. 8.
9. 8.

8. 8.
17. 7.

18. 7.

16. 7.

Komunikačné zručnosti
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25. 7.
7. 8.

22.8.

25. 7.

Srdce a cievy II.
Kozmetika Beauty

15. 8.

16. 8.

18. 7.
10. 7.
14. 8.

19. 7.

15. 8.

Niet na svete byliny,
aby na niečo nebola
ZEMEŽLČ – HORKÉ ZDRAVIE
Keď som premýšľal o mene tejto mocnej bylinky, napadla
mi dvojitá slovná hračka botanikov: ze-me-žlč, teda
podporujúca vylučovanie žlče, alebo zeme-žlč, teda žlč
samotnej (Z) zeme. Tomu nasvedčuje aj staršie latinské
pomenovanie – fel terrare, t.j. žlč zeme. Nech už je to
akokoľvek, slovenský názov vychádza z výraznej, až
nepríjemne horkej chuti tejto prastarej liečivej rastliny.
Latinský názov Centaurium erythraea dostala buď podľa
kentaura Chirona, vraj objaviteľa jej liečivej sily, alebo
zložením slov centum – sto a aurum – zlato. Zemežlč menšia
mala vďaka svojej obľúbenosti v minulosti mnoho ľudových
mien, napríklad cintária, hlístnik, horká zelina, tisíc-zlatové
korenie. Samozrejme sa považovala za magickú. Dymom z nej
sa kedysi napríklad zaháňali hady.
VŠADE DOBRE
Rod Centaurium obsahuje 30 až 50 prevažne teplomilných druhov
zemežlče. Presný počet je obtiažne stanoviť, pretože jednotlivé
druhy sú navzájom veľmi podobné a ich stavba je zároveň
dosť ovplyvnená miestnymi podmienkami. Ich pradomovinou
bolo Stredomorie, odkiaľ sa dodnes rozšírili po celom svete.
U nás rastú tri druhy: najrozšírenejšia zemežlč menšia, zemežlč
spanilá a najvzácnejšia zemežlč pobrežná slatinná.
Zemežlč menšia rastie v miernom a subtropickom pásme Európy,
v Ázii a severnej Afrike, zavlečená bola aj do Severnej Ameriky,
Austrálie a na Nový Zéland. Má ráda svetlé a suché stanovištia
v teplých nížinách – stráne, lúky, polia, pastviny, násypy ciest,
a pod., s pôdou bohatou na živiny. Nenápadná zemežlč sa ťažko
bráni konkurencii plevelov a je veľmi citlivá na kvalitu podložia
– je preto dobrým indikátorom čistoty spodnej vody.
DOMA NA ÚSTUPE
Zemežlč menšia je dvojročka dorastajúca do výšky 10 až 50 cm.
Prvý rok vytvára prízemnú listovú ružicu, s asi 3 cm dlhými,
vajcovitými a nápadne žilkovanými listami. Až v druhom roku
vyrastá tuhá vzpriamená stonka s prisadnutými lístkami, ktorá
sa vo svojej vyššej polovici vetví. Od júna do septembra kvitnú
na nej drobné päťpočetné ružové kvietky, usporiadané do

vidlovitého vršku. Plodom sú dvojpúzdrové kapsuly s množstvom
maličkých semienok. Od júla do augusta, na začiatku kvitnutia,
sa zbiera vňať, ktorá sa rýchlo suší v tieni (do 40 °C). Zodpovedný
zberač ju strihá asi 5 cm nad zemou a dôsledne dbá o to, aby
rastlinku nevytrhol aj s mäkkými koreňmi. Ostrihaná stonka
obyčajne ešte vykvitne a môže sa vysemeniť. Z toho dôvodu by
sa stanovište nemalo „žať“ celé a treba ponechať na ňom aspoň
niekoľko celých jedincov. Zemežlč z voľnej prírody postupne
mizne. U nás je zatiaľ, na rozdiel od Nemecka či Poľska, kde
je chránená, zaradená len na zoznam rastlín vyžadujúcich
pozornosť. Pestovať zemežlč nie je jednoduché. Najjednoduchšie
je kúpiť si ju v lekárni či bylinkárstve.
HORKOSŤOU NA TRÁVENIE
Výťažok zo zemežlče obsahuje množstvo horkej horčiny
(napr. kantaurín či extrémne horký glykozid centapikrín),
flavonoidy, silice, glykozidy, triesloviny, mastné kyseliny,
cukry, vosky, atď. V liečiteľstve sa zemežlč využíva od začiatku
letopočtu. Vysoký podiel špeciálnej glykozidickej horčiny
ju predurčuje predovšetkým na použitie pri akýchkoľvek
problémoch s trávením. Pozitívne pôsobí najmä na pečeň
a žlčník, dvanástnik a peristaltiku čriev, podporuje tvorbu
žalúdočnej šťavy. Tak sa stala uznávaným prostriedkom
napríklad proti nechutenstvu (a anorexii), páleniu záhy, rihaniu,
nadúvaniu, črevným parazitom, skrátka na celkové zlepšenie
metabolizmu. Posilňuje aj funkciu sleziny, a preto sa používa pri
anémii a infekčných chorobách (žltačka) na posilnenie imunity
a podporu detoxikácie.
Zvonka zemežlč vo forme obkladov, balzamu či tinktúry viditeľne
urýchľuje hojenie rán, vyrážok a hemoroidov. Hoci sú účinky
zemežlče samé osebe silné a rovnako silná je aj jej horkosť(!),
dajú sa do odvaru primiešať aj ďalšie bylinky podporujúce
trávenie (palina, čakanka, chmeľ, púpava, a pod.). V bežných
dávkach (max. 5 g denne) nie je povolená pre tehotné a dojčiace
ženy, pri predávkovaní však môže vyvolať zvracanie alebo
hnačku. Zemežlč je, samozrejme, tradičnou zložkou bylinných
likérov a liečivých vín, v Afrike ňou korenia aj jedlo, napríklad
polievky. Takže dobrú chuť a horko-zdravé leto.
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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LETO PLNÉ POKUŠENIA!

2 MYDLÁ V ĽUBOVOĽNEJ KOMBINÁCII
2 ĽUBOVOĽNÉ PRODUKTY Z VLASOVEJ KOZMETIKY
2 KRÉMY 50 ml V ĽUBOVOĽNEJ KOMBINÁCII

10% ZĽAVA

2 KRÉMY 250 ml V ĽUBOVOĽNEJ KOMBINÁCII
Súťaž o ceny! Podrobnosti na www.energy.sk

Akcia platí do vypredania zásob!

20% ZĽAVA

