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Aktívna jeseň života 
vás môže obohatiť

Bolesti v tehotenstve

Zoznam Klubov Energy



Prípravky mesiaca novembra
November si možno trochu popletie sezóny. Na začiatku 
druhej dekády by mal teplomer vyskočiť na veľmi 
príjemné teploty a zopakovať to ešte raz, približne na 
22. deň. O to citeľnejšie však bude ochladenie okolo 5. 
a najmä 17. – mohla by nám byť naozaj zima. 
Jesenný beh života sa nám vždy zdá ako beh na veľmi dlhú 
trať, a niekedy tomu už hlava nerozumie. A opäť pomaly ťukajú 
na okno vianočné sviatky. To je presne chvíľa pre kombináciu 
Korolenu a Celitinu. Korolen ja vynášam do nebies neustále. 
Rozsvecuje slnko v duši v momente, keď už máme všetkého dosť, 
upokojuje nás, keď „besnieme“ v práci, zjemňuje cievy, skrátka, 
chová nás ako v bavlnke. Keď k nemu pridáme Celitin, potešíme 
naše premýšľanie, pamäť… Niekedy sa ale k hlave pridá aj telo. 
Aby veľmi nezneistelo, ochránime ho Spironom: trochu streknúť 
na šál pred výpravou do autobusu alebo električky by malo 
byť samozrejmosťou. A rozhodne by sme nemali zabudnúť na 
dôležitú súčasť života – odpočinok. Kedy inokedy je vhodný 
viac než v období zhonu a ponáhľania sa? Upratovanie 
neutečie. Čo tak zaliezť na chvíľu do teplej vody s Biotermalom? 
Keď zavrieme oči, začujeme šumenie vĺn, kúsok od nás si 
len tak vyskočí delfín, a my sa potom vynoríme z vane ako 
znovuzrodení. A ak si ešte na noc ošetríme pleť Visage sérom, 
bol by v tom čert, aby sme potom všetko nezvládli na jednotku!

EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL 

NOVEMBER, MESIAC STRETNUTÍ
Občas uvažujem, aké fajn by bolo zmeniť minulosť. Len pár 
drobností, povedzme každý zemiakový hranolček, ktorý som  
v živote zjedol, zameniť za jeden drep a jeden zhyb na hrazde. 
Ako inak by som vyzeral! Alebo niečo vznešenejšie, povedzme, 
každý druhý seriál, ktorý som videl, vymeniť za rozhovor so 
starším človekom. Každú hodinu, zbytočne strávenú pred 
blikajúcou obrazovkou, zameniť za čo i len minútu strávenú 
s ľuďmi, ktorí tu už nie sú. Aký iný by som bol ja, aký iný by 
bol svet! Ako inak by sa tvárila naša hlava, ak by sme dokázali 
meniť fragmenty minulosti. Nedá sa to. Našťastie. Môžeme 
spraviť jediné: presvedčiť naše deti, aby žili svoj život inak. 
Aby ich mladosť bola rozvážnejšia ako tá naša. To sa dá, 
ale nedeje... Asi našťastie. 
Koniec októbra a začiatok novembra oddávna patria 
duchovnu. Cirkev si vydobyla názov Pamiatka zosnulých či 
Dušičky, pripomienka všetkých svätých. Pôvodne však išlo aj 
o čosi viac. O spojenie zosnulých predkov so žijúcou rodinou. 
Naši prarodičia verili, že duša odchádza do korún stromov. 
Že staviteľ domu v ňom aj po smrti prebýva, v podobe hada 
stráži rodinný krb. Jeden z krásnych zvykov bol, že nevesta 
priniesla do svojho nového domu uhlíky z domácej pece, aby 
si uctila manželových predkov a zoznámila ich so svojimi. 
Rôzne obrady mali zložitý charakter, ale aj jednoduchý odkaz. 
V novembri je našou povinnosťou zastaviť sa, spomenúť, 
pripomenúť si zosnulých a čo je dôležité, stráviť čas so živými. 
Dnes sa akosi symbolicky príbuzní stretávajú nad hrobom 

zosnulých. Deti cestujú z veľkomiest „na hroby“, „páliť 
sviečky”, a tam stretávajú bratrancov či súrodencov. Akoby ich 
pozostalí aj po smrti spájali. Ako dnes, tak aj kedysi išlo o čosi 
viac. Stretnúť človeka. Nie pri práci na poli, nie v obchode ani 
na ulici, ale naozaj. November je úžasný mesiac na stretnutia. 
Ľudská blízkosť lieči. Skúste to. Dohodnite sa v našich Kluboch 
a doprajte si u nás šálku čaju. Nemusí ísť o prednášku, ani 
Inštitút. Len sa tak stretnúť. Kým žijeme.

JOZEF ČERNEK

VERNOSTNÝ PROGRAM
SALUS
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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Staroba je energeticky pod vplyvom 
prvku Voda a rovnako ako voda môže 
mať dve základné podoby. Buď plynie ako 
široká rieka, zúrodňujúca svoje okolie, 
alebo sa stane zaneseným rybníkom, 
ktorý páchne bobtnajúcim bahnom. Voda 
skrátka prináša starobe múdrosť alebo 
depresiu. Tam, kde prúdi energia, tam 
nestagnuje, kde stagnuje, tam neprúdi. 

PRIESTOROVÁ PARALELA
Predstavte si nový, uprataný čistý (mladý) 
dom. Energia si tu môže voľne plynúť. 
Pohyb energie sa však vplyvom prirodzene 
vzrastajúcej entropie a zlého zaobchádzania 
začne pomaly, ale iste obmedzovať. 
Pribúdajú veci, ktoré by tam vôbec nemuseli 
byť, v kútoch sa hromadí prach a ktovie, čo 
ešte, energia stagnuje a dom starne. 
V kútoch starnúceho tela sa tiež usádzajú 
odpadové látky ako v rohoch zanedbaného 
domu, tepny sa zanášajú rovnako ako 
chodby v dome, ktorý trpí nadbytkom vecí. 
Ak nechceme, aby energia v našom živote 
stagnovala, treba pravidelne odstraňovať 
nadbytočnosti nielen z tela, ale aj zo svojho 
životného priestoru. Pretože ako navonok, 
tak vo vnútri. 

PRÚDENIE JE ŽIVOT
Je to jednoduchý princíp. Seniori, 
s ktorými cvičím jogu, svorne potvrdzujú 

jednu základnú, banálnu pravdu: 
„Ak chceš žiť, nesmieš sa zastaviť.“ 
A preto každá choroba, znehybnenie 
a pripútanie na lôžko seniorov ohrozuje. 
Akonáhle totiž na bicykli spadne reťaz, 
je riziko, že sa zastaví a už sa nikdy 
nerozbehne. Je dôležité uvedomiť si, že 
rovnako ako peniaze vyrábajú peniaze, 
tak energia vyrába energiu. Inými slovami 
– ak si myslíte, že vaše telo si odpočinie 
a nabije sa energiou polihovaním na 
pohovke a sledovaním televízie, ste na 
omyle. Je to ilúzia. Energiu máme, ak 
prúdi. Keď sa zastaví, akoby ani nebola. 
Táto pravda búši s každým úderom 
srdca do našich tepien. Ak sa krvný obeh 
zastaví, môžeme mať krvi na rozdávanie 
– a nie je nám to nič platné. 

PRVÉ PRAVIDLO  
PRE ŽIVOT PLNÝ ENERGIE ZNIE:  
ŽI ŽIVOT PLNÝ ENERGIE
Čo to, pýtate sa, prakticky znamená? 
Robte to, čo máte radi. Pracujte na 
záhradke, choďte na výlet, zbierajte huby. 
Neseďte na peniazoch a investujte do 
seba. Zaleťte si napríklad prehriať kosti 
do Egypta. Ak neviete, ako na to, zoberte 
so sebou vnučku ako odmenu za to, že 
všetko zariadi. Choďte na kozmetiku, ku 
kaderníčke, na masáže. Jedzte dobré jedlo 
a noste pekné oblečenie. A pamätajte, 

že to nerobíte len pre seba. Každý, kto 
uvidí žiariacu babičku, maľujúcu svojou 
mahagónovou palicou geometrické 
obrazce do vzduchu, ktoré objavila na 
zemi pri Karlovom moste, pocíti odvahu 
dožiť sa takej staroby. Buďte živí aj pre 
nás, ktorí ešte len čakáme v rade. Ideme 
vaším smerom a nebude trvať dlho – ak 
nám to bude dané – a budeme tam, kde 
ste vy. Dodajte nám odvahu, ukážte nám, 
ako na to.

NAJŤAŽŠÍ SÚPER
My všetci čakáme v rade na toho 
najťažšieho a najzákernejšieho súpera, 
s ktorým sa dá v živote stretnúť. Na 
starobu, nad ktorou môžeme zvíťaziť len 
jediným spôsobom. Nebojovať. Prijať 
všetky obmedzenia, bolesť aj vrásky. 
Všetko to objať a povedať si: „Tak nech. 
Život sa musí užiť.“ To hovorí Maruška, 
moja kamarátka, ktorá bude mať pomaly 
80 rokov, a ktorá dobre vie, že stenaním 
nad nepriazňou osudu nič nezíska a že si 
skrátka musí užiť život, kým ho má. Ona to 
teda v skutočnosti hovorí ešte inak, oveľa 
drsnejšie: „Buď ži alebo umri, hlavne 
neprežívaj!“

ŽIVOT DO POSLEDNÉHO 
VYDÝCHNUTIA
V ponuke Energy je množstvo 
prípravkov, ktoré môžu v starobe pomôcť 
nestagnovať a užívať si život naplno. 
Korolen pomáha podporiť psychiku 
a akosi rozsvietiť prístup k životu. 
Skeletin sa stará o dobrý stav kĺbov, ktoré 
sú dôležitým predpokladom pre to, aby 
sme sa vôbec mohli hýbať, a tak uvádzať 
energiu do pohybu. King Kong pomôže 
úplne každému, kto bol znehybnený 
a potrebuje nahodiť onú spomínanú 
reťaz. A tiež nenechá nikoho odpočívať 
na pohovke, ale poženie ho k aktivite za 
každú cenu. King Kong je naozaj verný 
pomocník práve v starobe nielen preto, 
že povzbudzuje k aktivite a urýchľuje 
regeneráciu pohybového aparátu, ale 
súčasne podporuje anabolické – stavebné 
procesy v tele, čo je jednoznačne vhodné 
v starobe, keď vládne katabolizmus 
– rozklad. Celkovú kondíciu zlepšuje 
Fytomineral, Revitae a Vitaflorin. 
Po Celitine je dobré siahnuť vždy pred 
spaním pre lepšie prekrvenie mozgu 
a regeneráciu bunkových membrán. 
No a nakoniec sa nezaobídete bez 
Artrinu, krému, ktorý patrí k prvku Voda, 
a ktorý môžete zaúkolovať, aby dbal na to, 
že rieka vašej staroby bude plynulo zurčať 
až do šíreho mora, kde sa nakoniec všetci 
stretneme.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

Nesmieš sa zastaviť!
Kto by si neprial byť aj v starobe vitálny a sebestačný? Kto by nesníval o múdrej 
a spokojnej starobe? Ide to, len musíte uveriť, že to nie je sci-fi.
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Mozgovej skleróze 
a stareckej demencii 
sa dá predchádzať  
Postupne, ako naša populácia starne, narastá priamo úmerne 
s pribúdajúcimi rokmi života aj počet ľudí s mozgovou 
artériosklerózou. Myslenie sa spomaľuje, pamäť ochabuje, 
ľahšie sa vybavujú spomienky z detstva, ale horšie sa 
zapamätajú veci nové, aktuálne. Je to proces starnutia, 
degenerácie mozgového tkaniva, najmä v dôsledku jeho 
nedostatočného zásobovania okysličenou krvou cez 
sklerotické cievy. Znižuje sa počet neurónov (nervových 
buniek) v mozgovej kôre, mozog sa zmenšuje, atrofuje. 
Do istej miery je tento proces normálnym, fyziologickým 
prejavom seniorského veku.



VÝSKYT 
Starecká alebo senilná demencia 
je predovšetkým ochorenie ľudí 
v dôchodkovom veku, obyčajne po 65. roku. 
Ak však prichádza demencia predčasne, 
vo veku okolo päťdesiatich rokov (neraz 
aj štyridsiatky) a postupuje rýchlejším 
tempom, môže byť prejavom predčasnej, 
presenilnej, resp. Alzheimerovej demencie, 
ktorej presné príčiny doposiaľ nie sú 
známe. Je dôležité dokázať včas rozpoznať 
prvé príznaky, nielen pre samotného 
postihnutého, ale aj pre jeho okolie, rodinu, 
blízkych. Jednak z dôvodu včasného 
podchytenia ochorenia a zabránenia jeho 
rýchleho progresu, ale aj z dôvodu ochrany 
pred rizikami poškodenia zdravia a majetku 
následkom nepredvídaného správania sa 
postihnutého. 

PRÍZNAKY
K včasým prejavom patria problémy 
s pamäťou, sťaženie logického myslenia, 
problém s hľadaním vhodných slov, 
vyjadrovaním myšlienok, zarazenia vo 
vetách. Neskôr sa pridružia poruchy 
poznávania blízkych osôb, postihnutý stráca 
základné návyky, vrátane hygienických, 
vyžaduje pomoc pri obliekaní, toalete, 
príprave jedla, nedokáže si napríklad ani 
uvariť čaj, vypnúť plyn, potrebuje pomoc 
a usmerňovanie prakticky pri všetkých 
činnostiach. Postup ochorenia je väčšinou 
pomalý, postupný, trvá viac rokov, kým 
sa plne rozvinie. Aj prvé príznaky bývajú 
individuálne rozličné. 

KLASICKÁ TERAPIA
Kauzálna alebo príčinná liečba demencie, 
bohužiaľ, neexistuje, preto sú liečebné 
možnosti obmedzené. Uplatňujú sa 
tzv. vazodilatátory (lieky rozširujúce 
mozgové tepny) na zlepšenie prekrvenia 
a okysličenia mozgu, ďalej nootropné 
látky podporujúce mozgovú činnosť, 
vitamíny skupiny B, antioxidanty, a ak treba, 
podávajú sa antidepresíva, anxiolytiká 
(lieky proti depresii, strachu, úzkosti), 
lieky na zlepšenie metabolizmu tukov, 
cholesterolu, cukru, funkcie štítnej žľazy… 
Azda ešte dôležitejší než samotné lieky 
je pre postihnutého pravidelný kontakt 
s rodinou, resp. blízkymi ľuďmi v jemu 
známom prostredí. Pravidelný denný 
režim, vrátane techník na zachovanie 
a utvrdzovanie správnych stereotypov, 
cvičenie pamäti, kontakt s aktuálnym 
dianím – dostupnosť televízie, rádia, dennej 
tlače, časopisov… 
Vhodné sú aj pravidelné vychádzky 
a pohybové aktivity, primerané pracovné 
a záujmové činnosti, hobby, kontakt 
s ľuďmi a okolím. Postihnutému navyše 

škodí, ak zostáva dlhodobo sám, 
uzatvorený v jednej miestnosti a bez 
kontaktu s okolitým dianím. 
Súčasťou prevencie stareckej demencie je 
dôsledná kontrola a liečba pridružených 
ochorení, najmä vysokého krvného 
tlaku, cukrovky, chorôb srdca a zaistenie 
racionálneho diétneho stravovania. 

PRÍPRAVKY ENERGY
Na prevenciu rozvoja sklerózy mozgových 
tepien, podporu prekrvenia a fungovania 
mozgu je ideálny bylinný koncentrát 
Korolen. Podporí činnosť centrálneho 
nervového systému, zároveň harmonizuje 
kardiovaskulárny obehový systém a účinne 
detoxikuje organizmus. Nadstavbový 
prípravok Celitin obsahuje Ginkgo biloba, 
lecitín a najnovšie aj Gotu kola, pomáha 
lepšie prekrviť nervové tkanivo, mozgové 
cievy uvoľňuje, rozširuje, pomáha zlepšovať 

pamäť a sústredenie. Zároveň priaznivo 
ovplyvňuje metabolizmus cholesterolu 
a tukov, čím prispieva k zlepšeniu stavu 
cievnej výstelky (endotelu). Do istej 
miery podobné účinky ako Celitin má 
aj prípravok Revitae, ktorý obsahuje 
niekoľko prírodných antioxidantov, 
vitamíny a látky s ochrannou funkciou pre 
bunky nervového systému pred oxidačným 
stresom, predčasnou degeneráciou 
a starnutím. Na podporu sústredenia, 
pamäte a správnej činnosti mozgu slúži aj 
bylinný koncentrát Stimaral, ktorý je účinný 
predovšetkým na oblasť psychiky. Zlepšuje 
náladu a pôsobí proti vzniku depresie. 
Prospešné sú prípravky z radu tzv. zelených 
potravín – Organic Beta, Acai Pure, 
Organic Maca vďaka prírodným 
vitamínom, minerálom, antioxidantom, 
aminokyselinám, enzýmom.

MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ

ZDRAVIE OD A PO Z

DEMENCIA – chronický, trvalý 
úbytok duševných funkcií 
a schopností. Za vznik demencie 
zodpovedajú tri skupiny 
ochorenia mozgu. Ide o dôsledky 
artériosklerózy s poruchami 
prekrvenia mozgu (skupina 
ischemicko-vaskulárnych demencií), 
dôsledky iných chorobných stavov 
(symptomatickej demencie, 
napr. v dôsledku otravy, alkoholizmu, 
pri AIDS). Najčastejšou príčinou 
demencie je Alzheimerova choroba 
(s niektorými vzácnejšími chorobami 
patrí do skupiny atroficko-
degeneratívnych ochorení mozgu). 
Demencia postihuje inteligenciu, 
kognitívne funkcie, vyššie city. 
Zhoršuje sa pamäť, mizne schopnosť 
sústrediť sa, otupujú sa záujmy 
(aj záujem o blízkych príbuzných), 
človek sa nevyzná v čase, je 
zmätený, blúdi aj v najbližšom okolí 
(dezorientácia). 
Priebeh je rôzny – závisí od príčiny 
a eventuálnej včasnej liečby 
a rôzny býva aj u jednotlivých 
typov (napr. u cievne podmienenej 
demencie býva osobnosť 
postihnutého dlhšie zachovaná 
a príznaky môžu mať kolísavý 
charakter). Príznaky sa vyvíjajú 
postupne, u niektorých foriem 
naučené schopnosti a staré 
spomienky dlho pretrvávajú, mizne 
však schopnosť naučiť sa nové. 

Niekedy sa príznaky dajú zmierniť 
liekmi. Dôležitá je prevencia 
artériosklerózy a trvalá duševná 
aktivita. 

Pre príznaky demencie sa hovorovo 
používa termín „skleróza“ 
(artérioskleróza je častou príčinou 
demencie). Určité poruchy pamäte 
vo vyššom veku však nebývajú 
demenciou. Je nevyhnutné vylúčiť 
prechodné amentné či delirantné 
stavy (napr. v rámci somatického 
ochorenia). Aj depresia či značná 
nedoslýchavosť môžu pri povrchnom 
kontakte vyvolať dojem úbytku 
duševných schopností.

Z „Praktického slovníka medicíny“,  
vyd. Maxdorf, 2004
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Kvalitná výživa naberá so stúpajúcim 
vekom na dôležitosti. Má totiž kľúčový 
význam pre prežitie spokojnej, aktívnej 
staroby a pri liečbe akútnych či 
chronických ochorení, ktoré sa v tejto 
životnej etape vyskytujú najčastejšie. 

NEPODCEŇOVAŤ 
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
Vitamíny sa v tele podieľajú na 
množstve biochemických reakcií, 
ktoré transformujú živiny na energiu. 

Ich nedostatok sa prejavuje na rýchlo 
sa obnovujúcich tkanivách (kostná 
dreň, imunitný systém, kožný a slizničný 
epitel) alebo na tkanivách s intenzívnym 
metabolizmom a potrebou trvalého 
a dostatočného prísunu živín (nervové 
tkanivo). Ich deficit je v starobe spôsobený 
zníženým príjmom najmä ovocia a zeleniny 
a nevhodným výberom stravy (priemyselne 
upravované polotovary). Ak jedlo nie je 
ideálne svojím zložením, dajú sa vitamíny 
a minerály jednoducho dopĺňať aj zelenými 

potravinami, ktoré sú bez preháňania to isté 
ako zelenina alebo ovocie v koncentrovanej 
podobe. Starší ľudia by sa nemali v jedle 

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ

MEDITÁCIA PREDLŽUJE ŽIVOT
V nedávnom interview pre CNN 
vystúpil Dan Buettner, autor knižky 
„The Blue Zones“ a bádateľ miest, 
kde žijú dlhovekí ľudia. Odporúča 
praktiky, ktoré môžu väčšine 
ľudí pridať až 10 rokov života. 
Podľa jeho teórie je starnutie len 
z 10% genetickou záležitosťou 
a z 90% je riadené životným štýlom. 
Napríklad v oblastiach, kde žijú 
dlhovekí ľudia, býva meditácia 
každodenným rituálom a zrejme 
tam sa stala aj hlavným faktorom 
na dosahovanie pevného zdravia 
a pomalého starnutia.

Dajme starobe zelenú
ZDRAVÉ JEDLO, VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
A MEDITÁCIA ROBIA DIVY
„Väčšina ľudí si myslí, že starnutie je nezvratné, ale my vieme, že v ľudskom 
vybavení existuje mechanizmus, ktorý umožňuje tento proces obrátiť. Na to sa 
používa úprava stravovania, užívanie antioxidantov, odstraňovanie toxínov z tela, 
telesné cvičenie, joga, dychové techniky a meditácia.“  Deepak Chopra
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zanedbávať. Je veľmi dôležité, aby všetko, 
čo je na tanieri, aj v malej porcii obsahovalo 
veľké množstvo živín.

VYSOKOKVALITNÉ BIELKOVINY
Pravidelný prísun bielkovín zabraňuje 
rýchlemu odbúravaniu svalovej hmoty 
a udržiava imunitný systém v dobrej 
kondícii. Okrem tradičných zdrojov 
(ideálne sú dlho varené mäsové vývary, 
mäso z domáceho chovu, strukoviny) 
je možné ako doplnok užívať havajskú 
spirulinu. Hawaii Spirulina obsahuje 
približne 30 nutrientov, ktoré v ostatných 
spirulinách vôbec nenájdeme. Navyše je 
najlepším zdrojom dobre sa vstrebávajúcej 
komplexnej rastlinnej bielkoviny, ktorá 
nezaťažuje tráviaci trakt.  

PRAVIDELNÁ KONZUMÁCIA 
SPRÁVNYCH TUKOV
Najväčšie riziko pre zdravie predstavujú 
stužené tuky, ukryté v margarínoch, 
sladkostiach, lístkovom ceste, sladkých 
pekárenských výrobkoch a bujónových 

kockách. Ich konzumácia prispieva 
k rozvoju cievnych, kĺbových chorôb alebo 
zápalov v tele, ktoré môžu prechádzať 
do nádorových ochorení. Kvalitné oleje 
lisované za studena ako repkový, sezamový, 
ľanový alebo orechový, sú zdrojom omega-3 
kyselín, vďaka ktorým máme zdravé srdce, 
celý cievny aparát a nervový systém. Majú 
protinádorový účinok a sú výborným liekom 
na artritídu. Úplne najjednoduchšie je užívať 
ich denne s prípravkami Vitamarin alebo 
Organic Sacha Inchi. 

DOSTATOK POMALÝCH 
SACHARIDOV A VLÁKNINY
Starší ľudia by mali razantne obmedziť 
konzumáciu produktov z bielej múky 
a bieleho cukru, ktoré prispievajú 
k silnému zakysľovaniu organizmu. 
To vedie k rednutiu kostí a osteoporóze, 
znižuje sa hladina vitamínov a minerálov, 
zaťažuje sa pankreas. Najvhodnejšie je 
celozrnné pečivo a cestoviny, obilniny 
– pohánka, ovos, proso, quinoa, kuskus, 
bulgur a nelúpaná ryža (tzv. „pomalé 

sacharidy“ – vstrebávajú sa pozvoľna, 
nezaťažujú pankreas a predlžujú pocit 
sýtosti). Zelenina a ovocie by sa mali stať 
každodennou súčasťou jedálneho lístka. 
Zásadotvorne pôsobiace extrakty zo 
zeleného jačmeňa (Organic Barley Juice) 
a z červenej repy (Organic Beta) obsahujú 
rovnako ako ovocie a zelenina vlákninu, 
vitamíny a minerály, skvelo prispievajú 
k odbúraniu pocitu únavy a poskytujú 
účinnú prevenciu pred civilizačnými 
chorobami. 
Vyvážená strava spoločne s výživovými 
doplnkami robí divy. Je to tá najlepšia 
a zaručene správna cesta k dlhodobej 
vitalite a zdraviu. Zo zelených potravín 
podporujúcich dlhovekosť určite stojí 
za pozornosť všestranne pôsobiaca 
Organic Goji alebo Raw Ambrosia, ktorá 
sa osvedčuje aj pri silnom únavovom 
syndróme, pooperačných stavoch 
a rekonvalescencii.

Ing. ŠTĚPÁNKA GRUBEROVÁ 
(Zdroj: portál celostnimedicina.cz,  

asociace výrobců klinické výživy – avkv.cz)
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Mňa, samozrejme, teší, že maytenus čistí 
krv a celkovo detoxikuje organizmus 
(pretože podporuje funkciu pečene), 
že pôsobí na priedušky a močové cesty 
antimikrobiálne, to je všetko skvelé… 
Ale maytenus je najmä jednoducho veľmi 
dobrý čaj.

NIEKOĽKOKRÁT DOKOLA 
ALEBO RAZ PORIADNE
Príprava čaju maytenus je tradične 
jednoduchá. Zalejte 1 čajovú lyžičku čaju 
vriacou vodou a nechajte vylúhovať pod 
pokrievkou. Nálev má zlatú farbu a hneď 
po prvom chlipnutí viete, že toto je naozaj 
niečo výnimočné. Ani náhodou by som 
jeho prirodzenú chuť nekazila pridávaním 
čohokoľvek. Sám osebe je tento čaj jemne 
sladkastý. Prvý nálev je, samozrejme, 
najsilnejší, ale ani druhý a tretí nie je 
na zahodenie. Využite preto maytenus na 

maximum a pokojne ho zalejte ešte raz. 
Ďalším spôsobom použitia je urobiť odvar, 
teda nechať rastlinu krátko prejsť varom. 
Týmto spôsobom získate, pochopiteľne, 
väčšie množstvo účinných látok a navyše 
taký odvar môžete použiť nielen vnútorne, 
ale aj zvonka na zapálené, zle sa hojace 
rany alebo akné. Indiáni dokonca odvar 
varia tak dlho, kým nedosiahnu polovičné 
množstvo tekutiny. A to už musí byť 
lahodné!

STÁLE MLADÍ
V kontexte zamerania tohto čísla nie je 
od veci zdôrazniť, že Maytenus ilicifolia 
obsahuje veľké množstvo fytohormónov, 
ktoré majú bez preháňania omladzujúce 
účinky. Hladina pohlavných hormónov je 
totiž jednoznačným ukazovateľom toho, 
ako pomaly alebo rýchlo organizmus 
fakticky starne, bez ohľadu na čas. 

Vysoká hladina patrí mladosti, zatiaľ čo 
nízka hladina pohlavných hormónov 
odštartuje prechod a s ním spojené 
ťažkosti (návaly horúčavy, výkyvy nálad, 
migrény, poruchy spánku a rednutie kostí). 
Fytohormóny majú mnoho podobných 
vlastností ako ženský hormón estradiol, 
ktorý väzbou na bunkové receptory 
reguluje výslednú hladinu estrogénu v krvi. 
Vďaka tomu pôsobí ochranným spôsobom 
preventívne proti rozvoju osteoporózy. 
Fytohormóny znižujú riziko rednutia kostí 
a na rozdiel od hormonálnej substitučnej 
liečby syntetickým estradiolom nemajú 
negatívne vedľajšie účinky. Naopak. 
Fytohormóny pôsobia na produkciu 
kyseliny hyalurónovej, a tým prispievajú 
k lepšej hydratácii kože a dostatočnému 
premazaniu kĺbových spojení. A to je 
rozhodne vhodné v každom veku.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

„Vylepšovač života“ z Južnej Ameriky
Maytenus ilicifolia je veľmi ozdobný stromoker, pripomínajúci cezmínu, ktorý rastie v Južnej Amerike a jeho mimoriadne 
liečivé schopnosti objavili indiánske kmene. Miestni ľudia používajú listy a korene tejto rastliny ako celkový posilňovač imunity 
a „vylepšovač“ života. Má veľmi široké spektrum účinkov – od liečenia žalúdočných vredov, dny, cez znižovanie tlaku, až po 
likvidáciu rakovinových buniek. Protinádorové pôsobenie potvrdilo množstvo klinických štúdií a deriváty výťažkov z tejto 
rastliny sú dokonca súčasťou niektorých oficiálnych chemoterapeutík.
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Mesiac november by mal byť pre nás 
všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších 
ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, 
všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky 
živé organizmy, teda aj my, ľudia. V našom 
živote je to nezvratný a postupný proces. 
Úcta k starším ľuďom by mala byť teda 
prirodzenou súčasťou nášho správania sa, 
mala by byť spontánna a nenásilná. 
Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom 
nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú 
nám, mladším. Nemali by sme na to 
zabúdať – počínajúc pozdravom, ktorý 
je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty 
a rešpektu k druhému človeku (bez rozdielu 

veku). Láska a úcta k starším sa vysoko cení. 
Je prirodzeným zákonom, ktorý poznajú 
všetky národy.
Starší ľudia sú našimi rodičmi, učiteľmi 
a kamarátmi. Vždy vedia pomôcť, poradiť 
a potešiť, žiadna povinnosť im nepadne 
zaťažko, pokiaľ im to sily a zdravie dovolia. 
Trápia ich naše starosti, oveľa viac dokážu 
s nami prežívať radosť a lásky majú plnú 
náruč. Napokon, vďačíme im aj za svoj život. 
Nech je pre vás, skôr narodených, jeseň 
života plná farieb, z ktorých každá bude 
znamenať jedno krásne prežité obdobie 
vášho života!

MIROSLAV HAVEL

Ponúkajú nám 
múdrosť a láskavosť
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď 
ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny 
vtedy, keď ho ľudia majú radi.
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VNÍMANIE BOLESTI
Bolesť býva sprievodným príznakom rôznych chorôb, ale často 
sa nám, lekárom, nedarí určiť presnú diagnózu a príčinu. Je to 
varovný signál určený organizmu na to, aby obmedzil či zastavil 
činnosť, ktorá môže prehlbovať patologický stav, ktorý by viedol 
k poškodeniu funkcií alebo v horšom prípade tkanív. Intenzita 
bolesti je vnímaná individuálne a má aj silnú emocionálnu 
zložku. Znamená to nielen to, že rôzni jedinci vnímajú rovnaké 
podnety rôzne, ale aj u toho istého človeka je sila bolesti závislá 
na jeho psychickom rozpoložení, obavách, o aké ochorenie môže 
ísť, či aké komplikácie by mohli nastať. 
V tomto zmysle má dnes skôr negatívne dopady hľadanie 
informácií na internete, predovšetkým na diskusných fórach, 
kde mnoho účastníkov ventiluje svoje názory, ktoré sú často 
celkom mylné. To spravidla vedie k vystresovaniu tehotnej 
ženy, ktorá sa obáva závažných stavov. Tie môžu ohroziť nielen 
ju samotnú, ale aj bábätko v maternici. Na pohotovostných 

službách v nemocnici som sa nezriedka stretával s tehotnými, 
ktoré sa nechali priviezť pre bolesti v podbrušku, pretože ich 
hodnotili ako silné. Po vyšetrení, ktoré vylúčilo patologické stavy 
a potvrdilo, že bábätko je v poriadku, odmietli hospitalizáciu a už 
„celkom bez ťažkostí“ odchádzali domov. Preto je veľmi vhodné, 
aby gynekológ už na samom začiatku gravidity poučil ženu 
o možných „diskomfortoch“, ktoré tehotenstvo sprevádzajú 
pomerne často, a aj o tom, ako odlíšiť skutočne závažný stav.

BOLESTI V PODBRUŠKU
Patria medzi najčastejšie tehotenské ťažkosti. Ak sa vyskytujú 
v skorej gravidite a prvom trimestri (do 12. týždňa), ide 
najčastejšie o stav spôsobený „rýchlym“ zväčšovaním maternice, 
ktorá je silne prekrvená, oveľa ťažšia a väčšia než maternica 
netehotná. Pri zvýšenej telesnej námahe či niekedy len pri 
zmene polohy tela „ťahá“ za svoj väzivový závesný aparát 
a vyvoláva bolestivé vnemy. Keď si tehotná žena ľahne a je 

Ako prežiť 
tehotenstvo šťastne 
a bez stresov? (2)
Vážené a milé čitateľky, v dnešnom článku seriálu o možných 
problémoch, ktoré môžu tehotné ženy stretnúť, sa budeme 
zaoberať bolesťami v tehotenstve.
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v pokoji, ťažkosti ustanú pomerne rýchlo. Na tieto stavy nemá 
cenu nasadzovať lieky proti bolesti. Preventívne je možné 
potierať podbruško krémom Cytovital. 
Ďalšou možnou príčinou je znížená peristaltická funkcia čriev 
(sťažená pasáž črevného obsahu a nadúvania), spôsobená 
(fyziologicky) zvýšenou hladinou hormónu progesterónu. Niekedy 
tento stav vyústi až do zápchy. Poznáme to podľa „nadutia“ 
podbruška či celého bruška. Ak na bruško poklepeme špičkami 
prstov, počujeme „bubienok“. Stav zlepšíme Probiosanom, 
aplikovaním krému Droserin na body dráhy žalúdka 25 (v rovine 
pupka), ktoré masírujeme krúživými pohybmi v smere hodinových 
ručičiek. Krúživými pohybmi jemne potierame týmto krémom aj 
brušnú stenu v oblasti hrubého čreva – teda z pravého podbruška 
nahor pod miesto pod rebrom na pravej strane, potom priečne na 
druhú stranu vľavo a ďalej nadol do ľavého podbruška. Ak sú však 
bolesti intenzívne alebo ich sprevádza krvácanie, je nevyhnutné 
lekárske vyšetrenie. 
V druhom trimestri bývajú bolestivé ťažkosti menej časté 
a okrem výnimiek nepredstavujú významnejšie riziká.
Iný význam môžu mať bolesti v podbrušku v pokročilejšom 
tehotenstve, asi od 26. do 28. týždňa. Tu už môže ísť 
o skracovanie krčka maternice, často so zápalom, alebo silnejšie 
vnímané maternicové sťahy s reálnou možnosťou ohrozenia 
predčasným pôrodom. Ak sa ťažkosti opakujú, je nevyhnutné 
vyšetrenie v tehotenskej poradni. Lieči sa zápal pošvy a podáva 
sa horčík (niekedy nevyhnutne aj v infúziách) na upokojenie 
svaloviny maternice. Nevyhnutnou liečebnou modalitou je aj 
pokojový režim a zákaz sexuálnych aktivít. Okrem obligatórneho 
užívania Vitamarinu a Probiosanu sa osvedčuje Fytomineral, 
ktorý zaistí rýchle a oveľa efektívnejšie vstrebávanie potrebných 
minerálov – nielen horčíka.
Ak sa bolesti a tlaky vyskytnú v poslednom mesiaci gravidity, ide 
o tlak hlavičky na štruktúry panvovej steny, nezriedka sa šíriaci 
na vnútornú stranu stehien. Tento stav vyrieši až pôrod. Veľmi 
vzácne môžu nastať aj silné bolesti v oblasti lonovej spony, kde 
sa vplyvom vysokej hladiny hormónov uvoľňuje inak pevné 
spojenie dvoch ramien lonových kostí. Spôsobuje to silné bolesti 
pri chôdzi a zmenách polohy tela. Typická je kolísavá „kačacia 

chôdza“. Okrem obmedzenia pohybu a stiahnutia panvy sa 
osvedčuje aj časté lokálne aplikovanie krému Artrin a celkovo 
Skeletin. 

O bolestiach v bedrách a iných oblastiach chrbtice, o bolestiach 
kĺbov a iných častí pohybového ústrojenstva a o bolestiach hlavy 
si povieme nabudúce.

MUDr. BOHDAN HALTMAR

MALI BY STE VEDIEŤ

TEHOTENSTVO A PRÍPRAVKY ENERGY
Vzhľadom na to, že počas gravidity je použitie klasických 
liekov veľmi problematické z dôvodu rizika poškodenia 
vývoja embrya či plodu (len veľmi málo liekov sa považuje 
za bezpečné, u absolútnej väčšiny nie sú dáta o bezpečnosti 
k dispozícii a u mnohých je známy teratogénny či toxický 
vplyv), je nesmierne dôležitá prevencia chorobných stavov. 
Odporúča sa vo forme zdravej stravy, primeraného pohybu, 
výživových doplnkov, dostatku spánku a emocionálnej 
stability.
Prípravky Energy vďaka kvalite surovín a výrobných 
postupov predstavujú významný potenciál v podpore 
zdarného vývoja tehotenstva a zdravia plodu. Treba však 
pripomenúť, že koncentráty Pentagramu® sa v gravidite 
nemajú užívať. Nie z dôvodu toxicity pre embryo či 
plod (ak žena užíva koncentrát vo včasnej fáze gravidity, 
nedochádza k poškodeniu embrya, tehotenstvo prebieha 
normálne s narodením zdravého bábätka), ale preto, že 
regeneračná medicína s možnosťou reverzných reakcií sa 
nemá aplikovať počas gravidity. Krémy Pentagramu® dokážu 
koncentráty veľmi dobre nahradiť bez vyvolania celkových 
reakcií. Veľmi prospešné sú doplnkové produkty účinkujúce 
ako šetrné detoxikačné činidlá či substancie podporujúce 
vývoj plodu a obmedzujúce riziko predčasného pôrodu.
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Tehotenstvo 
očami psychológa 
Keď som dostala posledné číslo magazínu Vitae, potešila som sa, 
že MUDr. Bohdan Haltmar sa bude zaoberať najkrajším obdobím 
v živote ženy – tehotenstvom. Ja som psychologička-kineziologička 
a veľmi rada pracujem s „tehuľkami“. Viem, že uvoľnením  úzkosti, 
ktorú prežívajú v súvislosti s tým, či bude ich dieťatko zdravé, ale aj 
chaosu a zmätku, do ktorého sa dostali nečakaným tehotenstvom, 
a v neposlednom rade aj odbúraním obáv a strachu z pôrodu pomôžem 
nielen mamám, ale hlavne bábätkám, ktoré nosia pod srdcom.
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V tehotenstve prechádza organizmus ženy obrovskými zmenami, 
ako na fyzickej, tak aj na psychickej úrovni. Môžu za to hormóny, 
ktorými je telo ženy zaplavené od vrchu až nadol. Hypofýza, 
vaječníky, kôra nadobličiek a placenta produkujú špecifické 
hormóny, ktorých cieľom je v jednotlivých fázach tehotenstva 
zabezpečiť jeho zdarný priebeh. Ich výpočet by bol naozaj veľký, 
a čo je na tom úžasné, je fakt, že ak ide všetko po poriadku, 
celé hormonálne riadenie tehotenstva je automatické a každý 
z hormónov presne vie, čo a kedy má robiť.
Sú to práve hormóny, ktoré pripravujú mozog ženy na materstvo 
– aby jej pomohol byť odolnejšou voči stresu a viac naladenou na 
potreby svojho dieťaťa.

A práve hormóny môžu za to, že v období tehotenstva sa osobnosť 
ženy dokáže doslova zmeniť – čo je obzvlášť ťažké pre jej partnera, 
deti, kolegov v práci. Za náladovosť, nedotklivosť, precitlivenosť, 
úzkosť, pokles libida a dokonca až odpor k partnerovi môžu 
hormonálne výkyvy najmä estrogénov a progesterónu. Výkyvy 
môžu trvať niekoľko týždňov, ale môžu sa natiahnuť aj na celé 
mesiace. Niekedy môžu byť zmeny nálad také výrazné, že vyústia 
až do psychických problémov či dokonca depresie. V takom 
prípade je pre vás dôležité vedieť dve veci: nie je to vami, ale 
hormónmi – a partnerovi a okoliu to takto racionálne vysvetlite; 
ak psychické príznaky pretrvávajú alebo sa horšia, nehanbite sa 
vyhľadať aj odbornú pomoc psychiatra alebo psychológa, tak ako 
som to pri mojom druhom tehotenstve urobila ja. Lebo opäť sa 
potvrdilo staré známe, že obuvník chodí bosý.

Bolo to v roku 1995, keď som začala chodiť na trojročný výcvik 
kineziológie v Prahe. Počas výcviku som otehotnela, ale na stáže 
som chodila stále. Tým, že upratujeme v sebe, oslobodzujeme 
dušičku dieťatka od našich psychických tráum a záťaží. Ale 
v šiestom mesiaci tehotenstva si môj mozog (dnes už viem, 
že to bolo pod vplyvom mojich dávnych zážitkov) úplne zle 
vyhodnotil podnety z okolia v súvislosti s mojím dieťatkom. Spojili 
sa vo veľmi krátkom čase tri identické podnety (objednali sa ku 
mne na terapiu rodičia s dieťatkom s Downovým syndrómom, 
mojej blízkej kamarátke testy potvrdili, že čaká takto postihnuté 
dieťatko a poštár priniesol obálku, kde Liga pre deti s Downovým 
syndrómom prosila o finančnú podporu). No a ja som to všetko 
vyhodnotila tak, že toto už nemôže byť jednoducho náhoda a nám 
sa narodí postihnuté dieťatko. Peklo, ktoré som zažívala, bolo 
neskutočné. Cez deň to ešte ako tak šlo, ale v noci som myslela, že 
z tej úzkosti a strachu, že sa nám narodí choré dieťatko, zošaliem. 
Až takto môžu s naším racionálnym myslením zamávať hormóny 
a spomienky. Vedela som, že to už nezvládam, ale našťastie sa blížil 
ďalší stupeň vzdelávania v kineziológii. A tak som vo vysokom 
stupni tehotenstva nasadla na nočný rýchlik, aby som ráno 
vystúpila v stovežatej Prahe. Naša lektorka začala hneď so mnou 
pracovať a svalovým testom zistila (jedinečný spôsob získavania 
informácií z nášho podvedomia v kineziológii), že korene môjho 
iracionálneho strachu sú v piatom roku môjho života. A keďže 
spočiatku som si na nič zvláštne nevedela spomenúť, opäť, 
pomocou testovania svalstva na mojich rukách bližšie určila, že 
kritická situácia sa odohrala v škôlke. A zrazu, akoby to bolo včera, 
začal sa pred mojimi očami odvíjať film, o ktorom som ani netušila, 
že ho niekde u seba v úschovni mám:

Sedím v jedálni, nedá sa mi jesť, lebo brucho mám stiahnuté od 
strachu a pozerám sa cez otvorené dvere na chodbu, kde sa pani 
riaditeľka háda s našou susedou, ktorá má syna postihnutého 
Downovým syndrómom. Suseda plače, chytá našu riaditeľku za 
ruky, tá sa usiluje vymaniť z jej zovretia a stále nesúhlasne krúti 

hlavou. Obidve nahlas hovoria, ale ja nerozumiem o čom, len viem, 
že sa tam odohráva niečo zlé a veľmi sa bojím. Po „prehraní“ filmu 
sa v hlave začne pomaly „rozsvecovať“, tma a temno je vyháňané 
svetlom, dieliky začnú do seba zapadať a vy všetko v momente 
pochopíte. Je vám neskutočne ľahko – aj takáto môže byť sila 
odblokovania! Udalosti z prítomnosti oslovili moje neuvedomené, 
hlboko potlačené zážitky spojené s Downovým syndrómom 
a okrem spomienok uvoľnili aj emócie, ktoré sa v prítomnosti 
manifestovali ako iracionálny strach a úzkosť. Bol to neskutočný 
zážitok – teória a prax v jednom! Ale najdôležitejšia z toho 
všetkého bola radosť a pohoda, ktorú som po odblokovaní do 
konca tehotenstva zažívala.

PS: Moja dcérka je nádherná, jemná, éterická bytosť, 
inteligentná, samostatná a vysoko empatická.

PhDr. VANDA ADAMKOVIČOVÁ, 
Konzultačné centrum Energy, Liptovský Mikuláš

PRIŠLO NA ADRESU REDAKCIE
CHUŤ PEĽU
V rámci podporovania zdravého životného štýlu v Materskej 
škole v Dolnej Strede okrem preventívneho užívania 
výživových doplnkov Energy upevňujeme zdravie detí 
aktivitami zameranými na šport, výrobou prírodných 
produktov a vnímaním prírody všetkými zmyslami. 
Rozšírenou vzdelávacou oblasťou je hmyz a jeho význam 
v prírode. Deti môžu konkrétne spoznávať hierarchiu včelej 
rodiny, pozorujú úle v záhrade, formou hier prežívajú 
život v úľoch, majú možnosť manipulovať so včelárskymi 
pomôckami, zúčastňovať sa výroby propolisu a ochutnávať 
med priamo z plástov. Preto mne ako včelárke prišiel 
vhod prípravok z radu Energy – Raw Ambrosia Pieces. 
Drobné kúsky hnedožltej farby, ktoré deti najskôr nazývali 
včelími bobkami, nie sú nič iné ako úľový peľ s obsahom 
významných látok. Tento „včelí chlieb“ obsahuje bielkoviny, 
minerálne látky, stopové prvky, fytohormóny a spektrum 
B vitamínov. A keďže Ambrosia priaznivo pôsobí aj na 
vývoj detského organizmu, po troškách ju ochutnávame, 
ďakujeme včielkam za ich námahu a Energy za možnosť 
využiť tento doplnok. Keď chcete vedieť, ako chutí, nech sa 
páči ochutnať, možno aj vám dodá energiu, ktorej majú deti 
na rozdávanie.

JANA KUDLAČOVÁ, riaditeľka MŠ
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ZÁKLADOM JE VÝVAR
Naše babky a prababky veľmi dobre vedeli, že akonáhle 
prechladnete, najlepším liekom je poriadny mäsový vývar. 
Zabudnite na vývarové kocky! Každá gazdinka (alebo kuchár-
amatér, nech nediskriminujem pánov) by mala vedieť pripraviť 
domáci vývar, pretože to nie je žiadna veda. Základom 
je kvalitné mäso s kosťou, či už slepačie, kuracie alebo hovädzie, 
koreňová zelenina a cibuľa. Okrem zeleniny patrí do vývaru 
bobkový list, čierne korenie, nové korenie a do hydinového 
je výborná aj štipka kurkumy. Ak chcete pripraviť naozaj silný 
vývar, je dobré kúsky mäsa s kosťou a nakrájanú zeleninu 
najprv krátko zapiecť v pekáči v rúre. Potom ho môžete 
vložiť do hrnca a zaliať studenou vodou, v ktorej ho budete 
tzv. ťahať (zvoľna, na hranici varu a bez miešania variť) 
niekoľko hodín. Pokojne aj cez noc. Podľa tradičnej čínskej 
medicíny je silný slepačí vývar posilňujúcim liekom, najmä 
pre chorých, rekonvalescentov, ale aj matky po pôrode. 

Vyskúšajte aj čistý zeleninový vývar zo zeleniny orestovanej 
na oleji či masle a korení s kurkumou, je výborný!

DOPLNENIE TEKUTÍN, HLAVNÝ CHOD AJ RAŇAJKY
Polievka je skvelé jedlo nielen ako súčasť obeda alebo na 
večeru. Úprimne – kto dnes varí na obed dva chody? Výborná 
je od jesene do včasnej jari, aj ako raňajky. U nás to veľmi nie 
je zvykom, ale verte, že taká zeleninová alebo miso polievka 
ráno žalúdok priamo pohladí a zaistí aj príjem ranných tekutín, 
na ktoré niekedy zabúdame. Po nej sa vám  bude určite lepšie 
vyrážať do pochmúrneho dňa. Polievka vám súčasne zjednoduší 
ráno, stačí, keď jej uvaríte predchádzajúci deň na obed či 
večeru viac a ráno ju ohrejete. Sýta polievka, obsahujúca okrem 
zeleniny aj dostatok bielkovín vo forme mäsa, jeho náhrady 
(ako napríklad tempeh, tofu alebo seitan), strukoviny či kyslého 
mliečneho výrobku, doplnená kváskovým chlebom, je kvalitným 
a dostatočným obedom alebo večerou.

Polievka – liek, prežitá klasika 
alebo plnohodnotné jedlo?
November je tu, s chladným vzduchom, dažďom, rannými hmlami, na mnohých miestach s pokrievkou inverzie nad hlavou, keď 
bude naša imunita silne testovaná. Nastáva čas zahriať sa. Nielen teplým oblečením, ale aj vnútorne. Preto bude dobré zaradiť 
do jedálneho lístka zahrievajúce jedlá a potraviny. K tým najpraktickejším a u nás tradičným patria bezosporu polievky.
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POLIEVKA Z ČERVENEJ 
REPY S KYSLOU SMOTANOU 
A CHRENOM

3 lyžice repkového oleja alebo ghí, 3 červené repy (cvikle), 
2 zemiaky, 1 cibuľa, 1 malý pór, 1 liter domáceho zeleninového 
vývaru alebo voda a Würzl/bujón bez glutamátu, bobkový list, 
3 guľôčky nového korenia, rasca, soľ, korenie, 1 lyžica citrónovej 
šťavy alebo jablčného octu, 1 kyslá smotana, čerstvý chren

Cviklu a zemiaky olúpeme a nakrájame na kocky, cibuľu a pór 
na menšie kúsky. Cibuľu orestujeme na oleji, pridáme rascu, 
bobkový list a nové korenie, pór a cviklu. Zalejeme vývarom 
alebo horúcou vodou s bujónom, vložíme zemiaky. Varíme 
cca 30 minút. 
Medzitým si na jemnom strúhadle nastrúhame kúsok 
chrenu, ktorý vmiešame do kyslej smotany, dochutíme soľou 
a korením a dáme vychladnúť do chladničky. Keď je cvikla 
mäkká, vyberieme z polievky bobkový list a nové korenie, 
a polievku rozmixujeme. Dochutíme soľou, korením, prípadne 
aj citrónom alebo jablčným octom. Podávame s lyžicou 
kyslej smotany s chrenom a tekvicovými semienkami alebo 
krutónmi z pečiva.

ZELENINOVÁ POLIEVKA S ADZUKI 
A MORSKOU RIASOU ARAME

2 lyžice olivového oleja, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 1 menší 
pór, 2–3 kúsky stopkového zeleru, 2 mrkvy, 1 petržlen, 1 menšia 
cvikla, kúsok buľvy zeleru (nemusí byť, keď dáte dosť stopkového), 
1 plechovka lúpaných krájaných paradajok, 2 hrste morskej riasy 
arame, 3 hrste sušených fazuliek adzuki, 1 lyžica trstinového cukru, 
1 kocka bujónu Würzl alebo 1 liter zeleninového, soľ, korenie, 
bobkový list, 3 guľôčky nového korenia, tymián, rozmarín, rasca, 
horčičné semienko, medvedí cesnak alebo provensálske korenie

Fazuľky adzuki namočíme cca na 5 hodín alebo cez noc 
do vody. Potom ich zlejeme a v novej vode s hrsťou morskej 
riasy arame uvaríme domäkka, trvá to asi 45 minút. Uvarené 
adzuki prelejeme cez sito. Medzitým nakrájame cibuľu 
a cesnak nadrobno, ostatnú zeleninu na kocky, zeler na 
tenšie plátky. Na oleji orestujeme cibuľku, cesnak, korenie, 
pór, mrkvu, petržlen, zeler, červenú repu. Pridáme lyžicu 
trstinového cukru a nakrájané paradajky z plechovky. 
Zalejeme vývarom alebo horúcou vodou a pridáme kocku 
Würzla. Prisypeme hrsť morskej riasy a varíme 10 minút. 
Potom pridáme nakrájaný stopkový zeler a adzuki. Povaríme 
ďalších 5 minút. Dochutíme soľou a korením.

ZELEROVÁ POLIEVKA S CÍCEROM

1 menší buľvový zeler, 2 korene petržlenu, 3 zemiaky, 2 šalotky 
alebo iné cibule, 2 strúčiky cesnaku alebo medvedí cesnak, 3 lyžice 
repkového oleja alebo ghí, 1 liter zeleninového vývaru alebo 
vody, soľ, korenie, rasca, 2 dcl rastlinnej alebo živočíšnej smotany, 
1 plechovka cíceru alebo 3 hrste vopred namočeného a uvareného 
suchého cícera, 1 stonka stopkového zeleru s vňaťou, petržlen 

Zeler, petržlen a zemiaky nakrájame na malé kocky, cibuľu 
a cesnak nakrájame tiež. Do hrnca dáme ghí alebo olej, 
orestujeme cibuľku, cesnak a korenie. Pridáme buľvový zeler 
a petržlen, orestujeme. Zalejeme zeleninovým vývarom 
alebo vodou, pridáme zemiaky a varíme cca 20 minút, kým 
je zelenina mäkká. Polievku v hrnci rozmixujeme tyčovým 
mixérom dohladka, vlejeme smotanu, vložíme nakrájaný 
stopkový zeler a cícer, a ešte krátko povaríme. Podávame 
posypané petržlenom.

VYUŽITE SEZÓNNE SUROVINY
Väčšina z nás má niekedy pri varení veľmi obmedzený 
repertoár, pritom polievok je nepreberné množstvo. 
Teraz na jeseň dávajte prednosť polievkam zo sezónnej 
zeleniny – cvikla, tekvica, koreňová zelenina, sušené huby. 
Zahustiť ich môžete zemiakom, vločkami, pohánkou, 
krúpami, quinoou alebo pridať šošovicu či fazuľu. 
Stráviteľnosť aj chuť vylepší rasca, bobkový list, morská riasa, 
čerstvé alebo sušené bylinky. Na podivný zlozvyk zahusťovať 
polievky vodou s hladkou múkou zabudnite, nie je to 
potrebné a navyše múka zbytočne zaťažuje trávenie. Keď už 
chcete silou-mocou zahusťovať polievky múkou, pripravte 
si klasickú zápražku na masle a dobre ju prevarte. Závarkou 
do vývaru tiež nemusia byť len klasické rezance. Môžete 

vyskúšať bezlepkové celestínske rezance z kukuričnej alebo 
cícerovej múky a vajca, pohánkové knedličky, alebo napríklad 
šošovicové halušky. 

OPOMÍNANÁ DÁMA
Niekedy mám pocit, že sa na polievku v dnešnej kuchyni zabúda. 
Môžu za to polievky z vrecúška? Zlé spomienky na polievky zo 
školskej jedálne? Neviem, ale je to veľká škoda! Za málo peňazí, 
z niekoľkých surovín a s malým úsilím narobíte veľa muziky. 
Aj polievkou sa dá nadchnúť návšteva alebo ohromiť rodina. 
Rozhodne sa do nich pustite! 

Pohodový november s množstvom výborných polievok 
a hrejivých zážitkov vám praje

ZUZANA KOMŮRKOVÁ
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Od polarity k jednote,  
od choroby k zdraviu XXXVII. 
Počas dlhoročnej praxe dotykového terapeuta som sa okrem takzvanej „klasickej masáže“ podučil a získal certifikáty 
v ďalších druhoch terapeutického pôsobenia na klientov prostredníctvom dotyku (slovo masáž sa k nám dostalo z nemeckého 
a francúzskeho massage, no jeho korene sú zrejme oveľa staršie a súvisia s arabským massa – dotýkať sa, ohmatať, lat. massa 
– hmota, ktorá sa dá tvarovať, či gr. μάσσω (másso) – miesiť, hniesť, vtláčať do formy, žmýkať). 

Azda najviac skúseností a dobrých 
výsledkov mi poskytla ájurvédska terapia, 
aj keď som sa jej venoval predovšetkým 
prostredníctvom masírovania. Pochopil 
som, že bolesť sa objavuje nielen 
pri silnom stlačení problematických 
miest, ale aj pri nenásilnom dotyku 
na citlivých zónach klientovho tela. 
Prehrabal som sa v desiatkach kníh, aby 
som poznatky a skúsenosti získané na 
kurzoch doplnil o také, o ktorých som 
nemal možnosť dozvedieť sa počas 
stretnutí so skúsenými praktikmi. Každý 
z nich sa totiž zaoberal predovšetkým 
svojou sústavou pôsobenia, ja som však 

hľadal komplexnosť a takú techniku, 
ktorá by vyhovovala nielen „obetiam“ 
na masérskom stole, ale takisto 
môjmu naturelu. Práca s prípravkami 
Energy, hlavne s päticou krémov, 
ktoré prichádzali postupne na trh, 
ma doviedla i k bodovej masáži na 
meridiánoch ľudského tela a neskôr 
i k elektroakupunktúre pomocou 
prístrojov vytvorených čínskymi 
a ruskými odborníkmi. Skúsenosti 
som sa potom pokúsil zúročiť v sérii 
plagátov, ktoré svojou koncepciou 
mohli vyhovovať „enerdžistom“, ktorí 
sa venovali aj masérskej praxi. 

Medzi citlivé zóny, na ktoré si 
niektorí klienti nenechali siahnuť, 
patrili predovšetkým chodidlá, ale 
aj kolená. Jedna i druhá oblasť tela 
však má množstvo zón a bodov, 
ktorých „dotýkaním sa, ohmatávaním, 
miesením, hnetením a žmýkaním“, teda 
masírovaním, dajú dosiahnuť vynikajúce 
výsledky na ceste k ozdraveniu. Jedna 
i druhá senzitívna oblasť súvisia istým 
spôsobom s tematikou kozorožca. Kolená 
z dôvodov, o ktorých som už bol písal, 
chodidlá kvôli kontaktu s pevnou zemou 
ako oporou pre celé telo. 

Na ploche chodidiel a v nadväznosti 
v priestore členkov sa nachádza sústava 
reflexných plôšok, súvisiacich s celým 
organizmom. Medzi návštevníkmi so 
záujmom o terapiu sa postupne našlo 
mnoho takých, ktorým úplne postačovala 
reflexológia. Od začiatku sa pre mňa 
i pre nich najobľúbenejším a najčastejšie 
používaným krémom stal Artrin (približne 
v strede chodidla sa nachádza zóna 
obličiek a taktiež prvý bod meridiánu 
obličiek, takže výber krému sa zdá byť 
jednoznačný). No podľa zdravotných 
problémov som používal všetkých päť 
krémov.

Masáž kolien má trochu iný význam. 
Kladne pôsobí na náš vnútorný postoj, 
stálosť, výdrž, ale ako sme spomenuli, 
aj na prijatie pokory. Jej blahodarnosť 
je nezameniteľná. Masáž si dokážeme 
urobiť sami, no ideálne by bolo nájsť 
si skúseného maséra, terapeuta, 
ktorý ovláda okrem iného aj umenie 
pôsobenia na akupresúrne body. Krém 
Artrin, prípadne niektorý ďalší – podľa 
zdravotných problémov a s nimi 
súvisiacich meridiánov (cez vnútornú 
stranu kolena prechádzajú meridiány 
obličiek, pečene, sleziny a pankreasu, 
vzadu močového mechúra, zvonka 
akupunktúrne dráhy žlčníka a žalúdka, 
takže k Artrinu sa pripájajú prinajmenšom 
Cytovital a Protektin) – rozotrieme 
po celom kolene, ktoré sme predtým 
navlhčili, aby sa dosiahla lepšia viskozita 
a ušetrilo sa množstvo krému, ale 
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aj z bokov a zozadu. Ja som začínal 
masážou pravého kolena, potom som 
prešiel na ľavé, no sú terapeuti, ktorí 
to robia opačne. Je vhodné krúživými 
pohybmi premasírovať koleno, snažiť 
sa pohýbať aj jabĺčkom a postupne 
popritláčať končekmi prstov všetky 
priehlbiny a výbežky. Nemali by sme 
pritom zostať len v okolí jabĺčka, ale 
dostať sa i do miest poniže a povyše 
kolena. Počas masáže dochádza 
k postupnému uvoľneniu nielen na 
telesnej úrovni, ale i v oblasti ducha 
– mäkšie kolená hovoria o zbavovaní sa 
duševnej strnulosti, no a myšlienkami na 
smrť počas masáže sa oslobodzujeme od 
strachu z nej. 

V oblasti kolena sa nachádza viacero 
dôležitých meridiánových bodov, z nich 
najznámejší je azda 36. bod meridiánu 
žalúdka, ktorý je univerzálne využiteľný 
predovšetkým pre riešenie zdravotných 
problémov orgánov dolnej polovice 
tela. Nemalý význam má i presúra 
bodu 34 dráhy žlčníka, nachádzajúceho 
sa neďaleko predošle spomínaného. 
Z vnútornej a zadnej strany kolena 
sú ďalšie dôležité body na vyššie 
spomínaných meridiánoch. Popis ich 
využitia nájdeme na plagátoch Body 
zdravia v Kluboch Energy.

Ak si robíme automasáž kolien, po jej 
skončení – mala by trvať najmenej päť 

minút – by bolo dobré nenútene sa 
postaviť a zľahka sa kývať spredu dozadu, 
zboka nabok. Voľné, mierne pokrčené 
kolená umožnia nielen dostatočne pevný 
postoj, ale i uvoľnenosť a priepustnosť 
ducha. Pri pravidelnom, hoci aj 
každodennom opakovaní uvedeného 
postupu napríklad počas ranných rituálov 
sa zmení postoj k životu a charakter 
človeka – objaví sa priamočiarosť 
a cieľavedomosť, úprimnosť, menia 
sa motivačné postoje. Predovšetkým 
však dochádza k zbavovaniu sa falošnej 
ctižiadosti. A to azda stojí za to, aby sme 
sa pravidelným, cieleným dotýkaním 
venovali svojmu zdraviu a rastu osobnosti!

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

SEZÓNNA PONUKA NOVEMBER 2018 – FEBRUÁR 2019

V brožúrke „Ako sa účinne chrániť a brániť“ si prečítate  
cenné odporúčania MUDr. Alexandry Vosátkovej. 

Uvedené prípravky sú výživové doplnky.
Akcia platí do vyčerpania zásob!

Uvedené akciové ceny vychádzajú z aktuálneho cenníka.

BALÍČEK PRÍPRAVKOV
ČLEN ENERGY ZÁKAZNÍK

cena body zľava cena zľava

Vironal + Flavocel 30,40 € 37 3,50 € 39,60 € 4,50 €

Drags Imun + Flavocel 33,80 € 42 3,50 € 44,00 € 4,50 €

Imunosan + Flavocel 32,80 € 40 3,50 € 42,70 € 4,50 €

Grepofit kapsuly + Flavocel 27,80 € 34 3,50 € 36,20 € 4,50 €

Grepofit drops + Flavocel 25,10 € 31 3,50 € 32,70 € 4,50 €

Grepofit nosol aqua
+ Flavocel 21,10 € 26 3,50 € 27,50 € 4,50 €

Grepofit kapsuly + drops  
+ spray 29,80 € 37 3,00 € 38,80 € 3,90 €

Grepofit kapsuly + spray 
+ nosol aqua 25,80 € 32 3,00 € 33,60 € 3,90 €

Grepofit kapsuly + drops 
+ nosol aqua 29,70 € 36 2,90 € 38,60 € 3,80 €

Ako sa účinne 
chrániť a brániť?
Chrípka, kašeľ, nádcha, angína

FLAVOCEL – 20% ZĽAVA
k nákupu Vironalu, Drags Imunu, Imunosanu 
alebo Grepofitu (kapsuly, drops, alebo nosol aqua)

GREPOFIT SPRAY – 40% ZĽAVA
ku kombinácii Grepofit kapsuly a Grepofit drops
ku kombinácii Grepofit kapsuly a Grepofit nosol aqua

GREPOFIT NOSOL AQUA – 40% ZĽAVA
ku kombinácii Grepofit kapsuly a drops
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Aby v tom nezostal Gynex osamote, 
máme k nemu spárovaný krém Cytovital. 
Aj pri hľadaní jeho slovotvorného pôvodu 
zabŕdneme do starej gréčtiny a latičiny. 
Grécke κυτος (kytos) prekladáme ako 
dutina, priehlbeň, trup, telo, nádoba 
(aj urna). Do latinčiny bolo prevzaté 
v podobe cyt-o-, cytus s významom 
bunka. 

Slovu vis sme sa venovali už pri Vironale 
a vieme, že je spojené so silou. Takže 
ani druhá časť názvu krému Cytovital 
nebude pre nás veľkou neznámou. Tak 
príbeh plný života pokračuje slovom 
s rovnakým zmyslom. Latinské vita má 
mnoho významov, s ktorými sme sa 
mohli zoznámiť v bežnej reči v rôznych 
súvislostiach. Život, dych, duša, skutočný 
život, skutočnosť, spôsob života, živobytie, 
životopis, ale aj bytosť či oslovenie 
milovanej osoby – mea vita – ty môj 
svete!, duša moja!, to je škála, cez ktorú 
sa s týmto slovom vieme pozoznamovať. 
Nedá mi nespomenúť aj príhodné vitale, 
znamenajúce liečivý prostriedok, či 
vitalis, čo značí životný, týkajúci sa života, 
živný, dlho žijúci, dlhoveký, ale tiež to, čo 
stojí za žitie, pravý život – vita vitalis. A, 
samozrejme, názov nášho časopisu Vitae 
– týkajúci sa života.
Nuž, ak spojíme obe časti – cyto-vital, 
otvára sa pred nami niekoľko príbehov. 
Akoby sa osnova krosien základného 
deja napĺňala v podobe novely či románu 
útkom, niťami rôznych farieb a akosti. 

Cytovital oživuje bunky. Pokožka 
mladne, vitalizuje sa, preto majú krém 
v obľube hlavne ženy – omladzovaním 
pomáha napríklad ku krásnej pokožke 
tváre, krku a výstrihu. Vháňa život do 
všetkých buniek, dutín, priehlbín, a to 
bez akýchkoľvek pochybností ocenia 
muži i ženy. Ak budeme za dutinu 
považovať aj oblasť brucha a podbruška, 
nečudujme sa, že krém pomáha 
odstraňovať nielen tráviace problémy, ale 
predovšetkým vháňa životnú energiu do 
maternice, ktorá potom rada prijme plod 
partnerskej lásky. Akoby Gynex a Cytovital 
uzemňovali, fixovali silu plodnosti 
(nečudo, veď jeden i druhý sú podľa 
TČM spojené so živlom Zeme). Charakter 

Cytovitalu – životabudiča – ocenia všetci, 
ktorí chcú spojiť láskavé pohladenie 
partnera s ponukou dlhého života, 
naplneného všetkým, čo za žitie stojí!

Vyvrcholením životného príbehu zdravia 
prostredníctvom Pentagramu Energy 
by sa mohlo stať finálne ukončenie 
osnovy i útku deja staťou o Korolene 
a Ruticelite. Ani pri vysvetľovaní 
názvov týchto prípravkov neopustíme 
ideu rôznosti významov. Mne ako 
Slovanovi je najbližším a primárnym 
interpretačným priblížením slovo 
„koroľ“, kráľ, súvisiace s pôvodným 
praslovanským korljь. Korolen je 
vo svojom pôsobení kráľovským 
vyvrcholením účinkovania Pentagramu 
prípravkov. Z hľadiska jeho pôsobnosti 
v energetickom systéme má blízky 
vzťah k „ohnivým“ spojeniam so 
srdcom. Latinské cor, cordis (kor, kordis) 
znamená srdce (aj ako sídlo citov), 
duch, duša, myseľ, rozum, žalúdok (aj 
ústie do žalúdka neďaleko srdcovej 
jamky). Corolla (korola) preložíme ako 
venček, vienok, corollarium (korolarium) 
znamená dar i venček, ktorý sa 
dával hercom. Corona (korona) spolu 
s hniezdom odvodených slov znamená 
takisto veniec, ale tiež horný okraj múru, 
kruh (ľudí, poslucháčov), obecenstvo, 
dôležitým významom je kráľovská 
koruna, čelenka, diadém. Slovo 
coronarius (koronarius) má súvislosť 
s vencom – vencový, ale znamená tiež 
korunovačný. Bezpochyby zaujímavo 
vyznieva i latinské coram (koram), 
znamenajúce verejne, tvárou v tvár, 
pred očami všetkých, či osobne, medzi 
štyrmi očami, v súkromí. 
Akoby okľukou sa vraciame ku kráľovským 
odkazom Regalenu, pričom sa srdce a jeho 
nositeľ stáva bytosťou, ktorá súc ovenčená 
korunou, diadémom moci a posilnená 
Korolenom, dokáže vystúpiť verejne, 
tvárou v tvár obecenstvu, aby zvestovala 
iné pravdy o zdraví než tie, ktoré sa stali 
systémovou obeťou meinstrímu. 

Krém Ruticelit, spojený v ohnivom živle 
s Korolenom, skrýva vo svojom názve dva 
faktory. Tým prvým je dôležitá obsahová 
látka, rutín, prospešná pre pevnosť 

a pružnosť cievnej sústavy a skrývajúca vo 
význame slova ruta horkosť, korenistosť 
(používa sa v kuchárstve), ale aj hlbšie 
posolstvo v podobe ruta caesa, lat. 
– vyryté a zvalené, t.j. veci dobyté z pôdy 
(nerasty, piesok) a odrezané (stromy), 
ktoré si majiteľ nechával. Teda čosi, čo 
sme vydobyli vlastným úsilím a môžeme 
pre svoju potrebu zachovať – hoci aj 
v podobe zdravia. Druhý faktor sa skrýva 
v časti názvu – celit. Cella, cellula, lat. – je 
okrem iného schránka, komora, komôrka, 
sklad, pivnica, bunka medového plástu 
v úli, chrámová sieň, chrám, podoba 
slovesa celo znamená skrývať, zatajovať, 
zastierať. Vnímavému čitateľovi stačí 
pospájať spomenuté, aby sa dopracoval 
k možným vysvetleniam pomenovania 
krému.

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

O používaní 
odbornej terminológie  
a prípravkoch Energy (2.)
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ZĽAVA 10 % 
NA VŠETKY* 

VETERINÁRNE PRÍPRAVKY

VÝHODNÉ NOVEMBROVÉ 
NAKUPOVANIE

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

Platnosť akcie: od 1. novembra do 30. novembra 2018 alebo do vypredania zásob.

*Zľava sa nevzťahuje na balíčky veterinárnych prípravkov!

Energyvet.com



Tíšiteľ srdca, prekonávateť ťažkostí 
a posilňovač vedomia, mocný a magický 
smaragd:
»  receptívny
»  pod vplyvom Venuše
»  v znamení Býka, Raka a Leva
»  náležiaci k čakre srdca (4.),  

tretieho oka (6.) a korunnej čakre (7.)

Smaragd alebo hlinitokremičitan berylnatý 
sa považuje za najcennejšiu odrodu 
berylu a už od nepamäti sa uctieva ako 
drahokam. Číry, dobre vyfarbený smaragd 
môže byť dokonca drahší než rovnako 
veľký diamant. Najväčšie svetové nálezisko 
tmavozelených smaragdov s nádychom 
do modra sa nachádza v Kolumbii. 
Nevýhodou smaragdu je jeho krehkosť, 
citlivosť na svetlo, teplo, a na priveľmi silné 
vibrácie – vtedy praská. Nositeľ smaragdu 
by teda mal byť už duchovne vyššie, aby 
mu jeho smaragd neexplodoval pri prvom 
návale hnevu. Smaragd by sa preto tiež 
nemal kombinovať s červenými kameňmi, 
má rád spoločnosť diamantu a krištáľu.

PRE VYVOLENÝCH
Smaragd bol významným kameňom 
v ríši Aztékov a Inkov, ktorí ho považovali 
za svätý. Píše sa o ňom aj v Biblii, kde 
sa uvádza, že je kameňom apoštolov. 
Pre svoje majstrovské schopnosti bol 

neoddeliteľnou súčasťou korunovačných 
predmetov a cirkevných klenotov. 
Smaragd totiž posilňuje vieru vo vyššiu 
spravodlivosť. Či už je to Boh alebo 
príroda, smaragd zvyšuje pokoru 
k poriadku, ktorý nás presahuje.

HARMÓNIA VO VŠETKÝCH 
ASPEKTOCH ŽIVOTA
Smaragd je kameňom vyrovnanosti 
a integrity telesnej, citovej i duševnej 
roviny života. Vedie k poznaniu seba 
samého, prečisťuje vnútorný zrak 
a pomáha vidieť ďalej. Používal sa na 
veštenie budúcnosti, ale aj na zvýšenie 
múdrosti a citu pre pravdu. 
Upokojuje hladinu rozbúrených citov 
a pozdvihuje vedomie na vyššiu úroveň, 
čo vedie k trpezlivosti, pochopeniu 
a schopnosti načúvať. Práve vďaka tomuto 
pokojnému rozpoloženiu je možné sa 
rozhodovať bez emócií, čo je bezosporu 
schopnosť dobrého panovníka.

POKOJNÝ PARTNER
Vyrovnanosť a pokoj svedčia aj 
partnerskému vzťahu, najmä dlhodobému. 
Smaragd posilňuje jednotu partnerov, 

ich spoločný zámer, bezpodmienečnú 
lásku a samozrejme, vernosť. Smaragd 
celkovo posilňuje charakter, takže s takým 
smaragdovým prsteňom na ruke (najlepšie 
na pravom prsteníku) sa nenecháte 
vyviesť z miery malichernosťami a uvidíte, 
že všetky problémy majú riešenie, že 
všetky prekážky je možné prekonať a že 
porozumenie, pomoc a spolupráca je tá 
správna cesta k vyrovnanému vzťahu. 
Citlivá a chápavá partnerka sa tak síce 
o niekoľko tisícok predraží, ale čo by 
človek neurobil pre pokoj vo vzťahu?

KAMEŇ OTVORENÉHO SRDCA
Smaragd je kameňom regenerácie 
a uzdravenia. Posilňuje srdce a dáva 
človeku odvahu žiť svoj život naplno vo 
svojej pravde a mať otvorenú náruč pre 
všetko, čo má do života vstúpiť. Najlepšie 
miesto pre smaragd je srdcová čakra, 
kde pôsobí na tíšenie stresu, nervozity, 
depresie i zlomeného srdca. Smaragd 
pomáha otvoriť srdce, neutralizovať 
negatívne skúsenosti a plne rozvinúť 
intuitívne schopnosti. Len srdce totiž vie, 
kadiaľ vedie tá pravá cesta.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

Kráľovstvo drahých kameňov (22)
SMARAGD JE SVÄTÝ DRAHOKAM NAJVYŠŠEJ HODNOTY
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Čriepky z mozaiky dejín XLVIII. 
Európu, do ktorej sa narodil okolo roku 1493 Paracelsus, presvetľujú idey filozofie humanizmu, no paradoxne je osvetlená 
i hranicami, na ktorých fanatici inkvizície upaľujú desaťtisícky „bosoriek i bosorákov“, ožarujú ju ohne horiacich miest a dedín, 
podpaľované vojskami súperiacich krajín, ale i ziskuchtivých žoldnierov počas permanentne prebiehajúcich malých i veľkých 
vojnových konfliktov. Leonardo vymýšľa pre svojich mecénov mnoho praktických vynálezov, ale tiež vojenské stroje, ktoré 
zabíjajú či mrzačia. Oproti temer idylickému temnému stredoveku sa čas humanizmu paradoxne javí ako veľmi nehumánne 
obdobie. 

Novoty „pretvárajúce“ univerzum i pohľad naň sa dostávajú 
do prudkej bojovej konfrontácie so starým svetom. Oficiálnym 
rokom objavenia Ameriky Kolumbom je rok 1492, šesť rokov 
nato Vasco de Gama obopláva Afriku a dostane sa morskou 
cestou do Indie, v roku 1519 sa Magellan vydáva na cestu okolo 
sveta. Aj tieto objavné cesty menili svetonázor obyvateľov 
starého kontinentu.

Vo Florencii ovládanej bohatým rodom Medici zakladá 
fanatický dominikán, reformátor Savonarola, hranice, na 
ktorých páli umelecké diela, ktoré považuje za prejav svetskej 
márnosti, aby nakoniec aj on v roku 1498 skončil popravený 
obesením a spálením na ohni hranice. Koncom októbra 1517 
zverejňuje Martin Luther v nemeckom Wittenbergu svoje tézy 
proti odpustkom, rozdúchavajúc ďalší veľký konflikt – jeho 
výsledkom bol nielen vznik protestantizmu, ale i rozhorenia 
sa ďalších, tentoraz ideologických hraníc. Desať rokov po 
tom, v júni 1527 hádže Paracelsus pred verejnosťou do ohňa 
Avicenove spisy, aby tak ukázal svoj odpor proti starému 
pohľadu na medicínu, chtiac sa popasovať so zastaranými 
scholastickými pohľadmi na zdravie človeka. Znepriatelí si tak 
prevládajúcu časť akademickej obce. 

Oheň, oheň, oheň! Akoby v očistnom ohni malo zhorieť okrem 
nevinných obetí mnoho toho, čo už stratilo svoju spoločenskú 
funkciu.
Nástup humanizmu a renesancie bol od zániku Rímskej ríše 
pre obyvateľstvo Európy najväčším dejinným zlomom. 
Všetky spomínané osobnosti, azda okrem Paracelsa, sú 
spojené s konkrétnymi historickými zmenami. Tento lekár, 
narodený vo Švajčiarsku, sa zdá byť skôr mýtickou postavou, 
ktorá síce prebúdza fantáziu, no ostane pevne zakotvená 
v historickej pamäti civilizácie. Aj jeho zaradenie do kontextu 
medicíny je veľmi rôznorodé. Jedni ho považujú za zakladateľa 
farmaceutickej chémie, iní v ňom vidia praotca homeopatie, 
ďalší ho majú za mystika a alchymistu alebo ho považujú za 
humanistu a vedca. Nik z nich ale nie je ďaleko od pravdy.

Je osobnosťou zakorenenou ešte v stredoveku, no zároveň 
sa stáva vynikajúcim predstaviteľom nastupujúcej renesancie 
so všetkými jej novotami. Mnohé z nich prijíma, proti 
mnohým, ako si povieme neskôr, sa stavia na odpor. Napriek 
svojmu menu „zľudovel“, lebo i jeho pôvod je taký; jeho 
otec pochádzal z nižšej šľachty, o čom svedčí príznačné 
„von“, matka bola poddanou miestneho opátstva, kde sa 
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malý Philippus narodil. Bojoval neraz veľmi tvrdým slovom 
proti uznávaným učencom a ich názorom, no na mnohých 
sa počas svojich prednášok i v písaných dielach odvolával, 
tvrdiac zároveň, že najviac sa naučil od obyčajných sedliakov, 
bylinkáriek, vedomkýň. Pohrával sa s vidinou zaradiť sa do 
vyšších spoločenských vrstiev, neustále však zdôrazňoval svoje 
spojenie s ľudom. V konečnom pohľade však nepatril tam ani 
tam.

Pokúsme sa dešifrovať význam jeho mena, javiaceho sa 
zaujímavým v kontexte doby i vytvoreného diela, nakoľko platí 
staré latinské príslovie „nomen omen“. Philippus, lat., Filippos, 
gr. je v histórii obľúbené meno, ktoré sa spájalo s viacerými 
slávnymi macedónskymi kráľmi z antickej a postavami biblickej 
histórie. Φιλιππος (Filippos), gr. je zároveň pomenovanie 
pre milovníka koní. Aureolus, lat. sa dá chápať ako zlatý, 
drahocenný, drahý. Theophrastus v jeho mene je spojené 
s menom Aristotelovho žiaka, gréckeho filozofa a botanika, 

a jeho grécky význam sa dá chápať ako poukazovateľ, 
oznamovateľ, predvádzateľ Boha. Posledná časť mena je 
Bombastus a cez starú gréčtinu i latinčinu sa dá porozumieť 
ako duniaci, hučiaci alebo aspoň bzučiaci. Ak nazrieme do 
Paracelsovho života, pochopíme všetky tieto významy ako 
veľmi charakteristické. Prímenie či prezývka Paracelsus, ktorú 
prijal oveľa neskôr, pred rokom 1529, má viacero etymológií. 
Azda najmenej prijateľnou sa zdá byť „prevyšujúci Celsa“, 
teda antického lekára, o ktorom sme už písali, lebo ak sa 
už Hohenheim s niekým pomeriaval, tak to boli Galen 
a Hippokrates. Druhou možnosťou je čiastočne grécko-
latinský preklad mena Hohenheim – παρα (para), gr. – pri, pred 
niekým a celsus, lat. – vztýčený, vzpriamený, vysoký, vznešený, 
veľkodušný, hrdý, pyšný, domýšľavý. Tvrdí sa však, že ho takto 
pomenovali jeho conbibones, lat. – spolupijani, „nasávači“, 
kamaráti z mokrej štvrte, a v prenesenom význame „výsosť“ 
sa možno zapáčila i jemu samému - a tak ju začal používať.

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Pri nákupe jedného výrobku získate 18% zľavu  
na druhý prípravok v rovnakej alebo nižšej cene. 

 VYUŽITE VÝHODNÚ PONUKU ZELENÝCH POTRAVÍN

* Ponuka neplatí pre terapeutické oleje

CELOROČNÁ ZĽAVA!  2018

BALÍČEK PRÍPRAVKOV*
ČLEN ENERGY ZÁKAZNÍK

cena body zľava cena 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 €
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Vyskladajte si v našich Kluboch Energy balíčky  
podľa vašej ľubovôle. 
Obdarujte seba, svojich blízkych či kolegov. 

Vyberte si vašu odmenu v podobe výrobku hneď a zároveň 
zbierajte vaše osobné zľavy do budúceho roka. Stačí, ak knižku 
označíte vaším registračným číslom, zadáte váš platný e-mail 
a napíšete korešpondenčnú adresu. My vám za každý štvrtý 
nákup nad 22 € dáme v novom roku zľavu 5 €. To stále nie je 
všetko. 

PRAVIDLÁ:
»  Knižku pečiatok označíte vaším registračným číslom, platným 

e-mailom, číslom vášho Klubu Energy a korešpondenčnou 
adresou. 

»  Za každý nákup nad 22 € (platí konečná cena po uplatnení 
všetkých zliav a akcií, ktorú zaplatíte za nákup v hotovosti 
alebo bankomatovou kartou v Klube Energy) dostanete od 
obsluhy v Klube Energy pečiatku do tejto knižky.

»  Rovnako dostanete pečiatku za každého nového člena Klubu 
Energy, ktorého zaregistrujete v prvej línii.

»  Pečiatku získate aj za každý doklad, na ktorom je viac ako 
1 krém (50ml) z radu Pentagramu krémov.

»  Za každú štvrtú pečiatku získavate zľavu 5 €. 
»  Pečiatky môžete zbierať do konca roka 2018.
»  Maximálna celková zľava, ktorú môžete získať, je 30 €  

(za 24 nákupov nad 22 €).

»  Knižky s nazbieranými pečiatkami zašlite na adresu riaditeľstva 
spoločnosti do 15. januára 2019.

»  V knižke musí byť uvedené vaše registračné číslo, e-mail 
(prostredníctvom neho vás o zľave budeme informovať), číslo 
vášho Klubu Energy a vaša korešpondenčná adresa.

»  Odmenou za métu, po ktorú sa dostanete, bude zľava na 
nákup v mesiacoch január a február 2019. 50% zo zľavy získate 
v januári 2019 a 50% vo februári 2019.

»  To stále nie je všetko. Dňa 8. februára 2019 od 15:00 
bude v budove riaditeľstva prebiehať žrebovanie za 
každý Klub Energy na Slovensku. Zo všetkých knižiek 
označených vaším Klubom Energy vyberieme náhodným 
výberom jednu knižku a jej majiteľ dostane od vedúceho 
Klubu Energy prípravky v hodnote 99 €  (platí v klubových 
cenách bez uplatnenia zliav a akcií) podľa vlastného 
výberu. Za balíček zaplatí jediné euro. Výrobky si musí 
prebrať osobne vo svojom Klube Energy do 10 dní 
od vyžrebovania. 

Darujte zdravie, 
a my vás za to 
odmeníme
NAZBIERAJTE SI ZĽAVY NA 
ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

Mgr. Miroslav Kostelnik – Zbavme sa emócií, to sú naše nemoci
Ako si človek sám vie pomôcť prípravkami Energy pri odstraňovaní psychických napätí, hnevu a strachu.
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Dobrá nálada na dosah 
Chudnem. Teraz už naozaj a intenzívne. 
Nie je to prvýkrát, takže všetky úskalia 
mám celkom slušne vybehané a zažité. 
Viem, čo na mňa zaberá a čo nie. Rôzne 
„zázračné” metódy a katabolické efekty, 
počítanie kalórií, studené a chladné 
jedlá a správno – nesprávne cukry 
u mňa jednoducho nefungujú. Kedysi 
mi kamarát, dnes vyhľadávaný chirurg-
špecialista, povedal: „Nájdi si spôsob, ako 
vydať viac energie ako prijať. A postupne 
prejdi na udržateľný spôsob fungovania, 
inak sa ti všetko vráti späť.” No a toho 
sa držím. Raňajkujem všetko. Ak ma 
opantá chuť na niečo nezdravé, poviem 
si, že si to dám, ale až ráno. Väčšinou 
ma to do rána prejde, ale ak aj nie, 
ráno si to prosto dám. Obedovať sa 
usilujem čo najzdravšie, nie vždy sa to dá 

– vtedy sa donútim zjesť len polovičku 
a jednoducho odídem od stola. Nie je 
to najslušnejšie a najťažšie je ubrániť sa 
dobre mieneným radám okolia: “...ale veď 
toto ti neublíži, veď je to diétne, a pod.” 
Skutočne ťažká je len táto časť. Ostatné 
sa dá zvládnuť. 
Organizmus si pomerne ľahko zvykne. 
Cez deň mám atak hladu len poobede. 
A viete, čo zaberá? Goji. Skutočne a bez 
preháňania. Poobede jem už len ovocie 
alebo zeleninu. Aj to tie menej sladké 
varianty.
Keď je skutočne zle, nastane u mňa zlá 
nálada. A na ňu priam zázračne zaberá 
pohár tohto malého zázraku. Aktuálne 
som zhodil 17 kíl. Cieľom je byť ľahší 
o 20–22 kilogramov. Aký je môj recept?
Regalen na rozbehnutie trávenia, 

resp. aby trávenie ľahšie prešlo zmenou. 
Neskôr bude nasledovať Gynex, aby si 
organizmus zvykol na novú situáciu, 
ráno a večer Probiosan kvôli črevnej 
mikroflóre. Cez deň veľa, veľa vody 
a pohár Organic Goji. No a namiesto 
neskorého obeda, resp. večere, výdaj 
energie. Znie to ako trápenie, ale verte 
mi, stojí to za to. Je som zvolil rýchlejšie 
prechádzky so psíkom, o chvíľku to bude 
aj kočík a pár hodín jogy alebo inej formy 
cvičenia. 
A viete, čo zaberá úplne najviac? Keď 
ma niekto pochváli. Asi som skutočný 
narcis, ale toto odporúčam najviac. „Fíha, 
ako dobre vyzeráš, ty si schudol, 
že?” A v momente ma prejde chuť na 
palacinky aj na tri dni.

JOZEF ČERNEK
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Jednoduchšie 
klimaktérium

Pre veľa žien náročné obdobie, ktorému hovoríme prechod, 
klimax alebo menopauza, prichádza spravidla vo veku okolo 
päťdesiatky. Je spôsobené vyhasínaním cyklickej hormonálnej 
činnosti vaječníkov, ich nevyváženou činnosťou, predovšetkým 
chýbajúcimi ženskými pohlavnými hormónmi, estrogénmi. 
Tento proces vedie k strate menštruácie a ďalším poruchám 
organizmu, fyzickým aj duševným prejavom. Ich súbor sa nazýva 
klimakterický syndróm a charakterizujú ho predovšetkým návaly 
horúčavy, potenia sa, začervenania kože, palpitácie (záchvaty 
búšenia srdca), poruchy spánku, nálady, podráždenosť, sklon 
k depresiám... Nie vždy musia byť prítomné všetky príznaky, 

resp. nemusia mať rovnakú intenzitu. Ženy toto obdobie vnímajú 
a prežívajú individuálne veľmi rozdielne. Pomáha úprava 
životného štýlu, ale aj viaceré prírodné doplnky Energy.

Okrem typických návalov horúčavy a potenia, ktoré sú 
viacmenej prítomné vždy, sú časté aj poruchy spánku 
a striedanie nálad. Bývajú závraty, tŕpnutie končatín, bolesti 
svalov a kĺbov, problémy so zažívaním, vyprázdňovaním či 
udržaním moču. Častejšie sa vyskytuje suchosť slizníc a zápaly 
vonkajších rodidiel. U väčšiny žien tieto príznaky trvajú niečo 
viac ako jeden rok, ale u tretiny aj dlhšie ako päť rokov. V tomto 
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období narastá riziko vzniku ochorení srdca a ciev, najmä 
vysokého krvného tlaku, infarktu srdca, porúch srdcového 
rytmu. V dôsledku sprievodných porúch metabolizmu môže 
vzniknúť cukrovka, obezita, osteoporóza, ktoré majú súvislosť 
s nedostatočnou hladinou estrogénov. Alarmujúce je najmä 
zrýchlené ubúdanie kostnej hmoty, kedy jej strata predstavuje 
1 až 2 % ročne. Preto sa po menopauze oveľa častejšie 
vyskytujú tzv. osteoporotické zlomeniny, obzvlášť nebezpečné 
v oblasti krčka stehennej kosti či stavcov chrbtice. Menopauza 
môže byť aj predčasná, t.j. vtedy, ak vznikne v mladšom 
veku – u 40- až 45-ročných žien, niekedy i mladších. Vtedy sa 
zdravotné problémy začínajú skôr a môžu byť závažnejšie. Býva 
to najmä u žien-fajčiarok, pravidelných konzumentiek väčšieho 
množstva kofeínu, alkoholu, žien priveľmi chudých, trpiacich 
podvýživou, tiež v dôsledku niektorých ochorení, po odstránení 
maternice a vaječníkov. Dobrou prevenciou je zdravý životný 
štýl s dostatkom pravidelného pohybu, s dostatočným príjmom 
vápnika, minimálne 1500 miligramov denne, ako aj vitamínu D, 
ktorý je potrebný na to, aby sa vápnik mohol zabudovať do 
kostnej hmoty.

Účinnou pomocou a prevenciou sú aj prírodné doplnky Energy, 
ktoré harmonizujú a regenerujú organizmus, podporujú 
prirodzenou cestou tvorbu hormónov a dopĺňajú potrebné 
stavebné látky pre obnovu tkanív:

Gynex bylinný koncentrát pomáha harmonizovať činnosť 
endokrinného systému, vaječníkov, štítnej žľazy, pomáha 
stabilizovať rozkolísanú psychiku. Je zdrojom fytoestrogénov, 

z ktorých si organizmus tvorí vlastné estrogény bez rizika 
nežiaducich účinkov chemicky syntetizovaných hormónov. 
Je prevenciou obezity a cukrovky. Odporúča sa užívať ho 
dlhodobo. Párový bylinný krém Cytovital pôsobí proti 
atrofii a vysychaniu slizníc vonkajších rodidiel. Nanášať sa 
môže aj na oblasť podbruška a vaječníkov, kde cez pokožku 
podporí a dopĺňa celkové pôsobenie koncentrátu. Účinkuje 
aj proti vráskam, vzniku pigmentových a stareckých škvŕn na 
pokožke. Bylinný koncentrát Korolen je vhodný ako prevencia 
srdcovocievnych problémov, vysokého krvného tlaku, porúch 
srdcového rytmu, pomáha pri psychickom vyčerpaní a strese. 
Jeho párový krém Ruticelit pomáha pri kŕčových žilách 
dolných končatín, opuchoch, únave, pocite ťažkých nôh. 
Bylinný prípravok Stimaral vyrovnáva skleslú náladu, priaznivo 
ovplyvňuje návaly a potenie. 

Fytomineral je koncentrát koloidných minerálov, ktoré sa 
v tejto forme veľmi dobre vstrebávajú. Sú potrebné pre stavbu 
a regeneráciu tkanív, obnovu kostnej hmoty, chrupaviek 
a správny priebeh biochemických reakcií v organizme. 
Pre účinnú prevenciu osteoporózy je zároveň potrebný 
komplexný prípravok Skeletin. Prospešný je tiež Vitamarin, 
ktorý obsahuje nenasýtené omega 3 mastné kyseliny 
a vitamín D. Prispieva k ochrane buniek a ciev, pôsobí proti ich 
poškodzovaniu, predčasnému starnutiu. Pre svoje regeneračné, 
relaxačné a výživné doplňujúce účinky sú vhodné aj prípravky 
Balneol, Biotermal, Spirulina Barley, Probiosan, Raw Aguaje, 
Organic Sacha Inchi.

MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Zelené potraviny I. 7. 11.

Anatómia

Imunita

Čaje 20. 11. 21. 11. 19. 11.

Srdce a cievy I.

Dotyková terapia 19. 12. 29. 11. 14. 11.

Komunikačné zručnosti 27. 11. 14. 11. 15. 11. 28. 11. 11. 12. 12. 12.

Srdce a cievy II. 6. 11. 5. 12. 27. 11. 4. 12.

Kozmetika Beauty 27. 11. 5. 12. 28. 11.

Supertronic I. 13. 12. 11. 12. 12. 12.

Srdce a cievy III. 3. 12. 13. 12. 7. 11. 12. 12.

Zelené potraviny II. 4. 12. 8. 11.

Inštitút vzdelávania Energy (IVE)
PREHĽAD PREDNÁŠOK NA NOVEMBER A DECEMBER
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KOMÁRNO
Margita Kissová
Dunajská 5
94501 Komárno
Otváracia doba:
Pondelok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Utorok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Streda 9:00–12:00, 13:00–17:30
Štvrtok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Piatok na objednávku
Mobil: 0905 853 490
Tel.: 035/772 0840
E-mail: gitusenergy@gmail.com

BRATISLAVA
Ján Šido
Krížna 44 (oproti Tržnici,  
budova Zdroj, 1.poschodie)  
82108 Bratislava 2
Otváracia doba:
Pondelok 13:00–18:00
Utorok 13:00–18:00
Streda 9:00–12:00, 13:00–18:00
Štvrtok 13:00–18:00
Mobil: 0905 635 804, 0918 616 308
Tel.: 025/556 6334
E-mail: jan.sido@energy.sk 

PRIEVIDZA
Bc. Alena Medlenová
Madvu 33
97101 Prievidza
Otváracia doba:
Utorok 10:00–17:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 10:00–15:30
Tel.: 046/543 0429
E-mail: slenderko@pobox.sk

KOŠICE
Ing. Peter Tóth
Komenského 3
04001 Košice
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–18:00
Utorok 10:00–18:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 10:00–18:00
Piatok 10:00–18:00
Mobil: 0918 477 528
Tel.: 055/633 2000
E-mail: regeneracnecentrum@gmail.com

NITRA
Ing. Ľudmila Božíková
Sládkovičova 11, 94901 Nitra
Otváracia doba:
Pondelok 9:00–11:00, 13:30–16:30
Utorok 13:30–16:30
Štvrtok 13:30–16:30
Piatok 9:00–11:00
Mobil: 0902 908 982
E-mail: bozikova.diacom@gmail.com

PREŠOV
MVDr. Eja Čechová
Slovenská 40 
08001 Prešov
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–12:00, 14:00–17:00
Utorok 10:00–12:00, 14:00–17:00
Streda 10:00–12:00, 14:00–17:00
Štvrtok 10:00–12:00, 14:00–17:00  
Piatok 10:00–12:00, 14:00–17:00
Mobil: 0905 269 413
Tel.: 051/773 3357
E-mail: energyslovakia@stonline.sk 

NOVÁ DUBNICA
Zuzana Krajčíková Mikulová
Pribinove Sady 3
01851 Nová Dubnica
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–17:00
Utorok 10:00–17:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 13:00–17:00
Piatok 11:00–17:00
Mobil: 0903 535 523,  
0908 748 304
E-mail: zuzanamikulova179@gmail.com

MARTIN
Ing. Marianna Sokolíková
Mr. Štefánika 46 
03601 Martin
Otváracia doba:
Utorok 9:00–12:00, 13:00–16:15
Streda 9:00–12:00, 13:00–16:15
Mobil: 0903 568 816
E-mail: andromeda.poradenstvo@gmail.com

TRNAVA
Margita Drobná
Pekárska 23
91701 Trnava
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–13:00, 14:00–17:00
Utorok 10:00–13:00, 14:00–17:00
Streda 10:00–13:00, 14:00–17:00
Štvrtok 10:00–13:00, 14:00–17:00
Piatok 10:00–13:00, 14:00–17:00
Mobil: 0902 201 240
E-mail: gitadrobna@centrum.sk

POPRAD
Ing. Sonja Mikolajová
Dostojevského 23
05801 Poprad
Otváracia doba:
Pondelok 14:00–18:00
Utorok 14:00–18:00
Streda 14:00–18:00
Štvrtok 14:00–18:00
Mobil: 0905 730 242
E-mail: mikolajova@stonline.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Helena Teringová
Duklianska 1
05201 Spišská Nová Ves
Otváracia doba:
Pondelok 9:00–13:00, 14:00–17:00
Utorok 9:00–13:00, 14:00–17:00
Streda 9:00–13:00, 14:00–17:00
Štvrtok 9:00–13:00, 14:00–17:00
Piatok 9:00–13:00, 14:00–17:00
Mobil: 0907 937 533
E-mail: helena.teringova@gmail.com

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mgr. Viera Búliková
OD Prior
03101 Liptovský Mikuláš
Otváracia doba:
Pondelok na objednávku
Utorok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Streda 9:00–12:00, 13:00–16:00
Štvrtok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Piatok 9:00–15:30
Mobil: 0908 627 860
Tel.: 044/562 4057

DUNAJSKÁ STREDA
Magdaléna Móroczová
Alžbetínske námestie 1203,  
budova Perfects, 4.poschodie
92901 Dunajská Streda
Otváracia doba:
Pondelok 14:00–17:30
Streda 14:00–17:30
Štvrtok na objednávku
Piatok na objednávku
Mobil: 0907 861 400
E-mail: momagdi@realmail.sk

BRATISLAVA – RUŽINOV
Ing. Soňa Soyková
Krížna 62, Via Natura 
821 08 Bratislava
Otváracia doba:
Pondelok 8:30–18:00
Utorok 8:30–18:00
Streda 8:30–18:00
Štvrtok 8:30–18:00
Piatok 8:30–18:00
Sobota 9:00–12:00
Tel.: 025/556 1442

Zoznam Klubov Energy

takto označený Klub poskytuje meranie prístrojom Supertronic

30 ~ VITAE ~ INŠTITÚT VZDELÁVANIA ENERGY (IVE)



Niet na svete byliny,  
aby na niečo nebola
MATERINA DÚŠKA:  
VONIA, LIEČI, CHUTÍ
„Zemřela matka a do hrobu dána, siroty 
po ní zůstaly…“ Kto by zo školských čias 
nepoznal onú spočiatku depresívnu 
báseň z Erbenovej Kytice! V ďalších 
slohách sa však duša matky vtelila 
do drobnolistého kvietka a detičky, 
poznajúc mamičkin dych, ho nazvali 
materinou dúškou. Ani siroty, ani 
autor však neboli prvými, kto si všimol 
vôňu (a účinok) tejto vďačnej bylinky. 
Materina dúška bola známa a hojne 
sa využívala už v staroveku, či už to 
boli starí Egypťania na balzamovanie 
múmií, Gréci na rituály pred bitkou či 
Rimania na výrobu parfumov. Do našich 
krajov sa materinka (aj pod názvom 
materonka, materovka, živilka či 
kukučka) dostala už asi v 11. storočí, 
následne sa stala burinou, aby bola 
znovu kultivovaná.

MATERINA DÚŠKA  
VERZUS TYMIÁN
Taxonómia materinej dúšky je zložitá, 
azda aj mätúca, ako naznačujú 
ľudové názvy. Jedným z rodov čeľade 
hluchavkovitých je rod Thymus, ktorý 
má podľa niektorých autorov 40, podľa 
iných až 400 druhov, medzi ktorými 
pod rovnakým druhovým názvom 
Thymus nájdeme materinu dúšku aj 
tymián. Takže materina dúška a materina 
dúška obyčajná majú rovnaké méno 
Thymus vulgaris. Aby to bolo zložitejšie, 
ide o súhrnný názov všetkých druhov 
a poddruhov týchto rastlín u nás. Tie sa 
nayše dajú ľahko zameniť a často sa krížia. 
Všetky sú podobne liečivé. 
Materina dúška pochádza zo Stredomoria, 
dodnes sa mimo najsevernejšej časti 
rozšírila po celej Európe, Ázii (mimo 
Strednej Ázie) a v severnej Afrike. Od nížin 
až do hôr vyhľadáva slnko a teplo: suché 
stráne, lúky, medze, okraje ciest a lesov, 
a podobne. V našom kvetenstve je 
zastúpených 7 druhov: najbežnejším je 
dúška vajcovitá, v teplých oblastiach potom 
dúška včasná, holá, panónska, dúška 
materina (pieskové pôdy) a horské druhy 
dúška alpská (v horách) a dúška ozdobná. 

TYMIÁN SA NEPLAZÍ
Materina dúška je trvalka, na rozdiel 
od tymiánu má plazivú stonku, ktorá je 

pri zemi drevnatá a ďalej z nej vyrastajú 
kratšie a tenšie vetvičky s lístkami 
a kvetmi. Ak sa niekde premnoží, jej 
koberce môžu pripomínať vresovisko. 
Lístky sú tvarovo veľmi variabilné 
a spravidla prisadnuté. Drobné ružové 
až fialové obojpohlavné kvietky, 
usporiadané v nepravidelných vetvičkách, 
lákajú svojou vôňou v teplých dňoch 
množstvo hmyzu. Materina dúška začína 
kvitnúť asi o mesiac neskôr než tymián, 
spravidla koncom mája, a kvitne potom 
celé leto. Dá sa pestovať jednoducho na 
záhrade aj v kvetináči na balkóne. Zatiaľ 
nie je chránená, v prírode jej však ubúda.

VOŇAVÁ LIEČITEĽKA
Množstvo aromatických silíc, ktoré dúšky 
obsahujú, klesá s nadmorskou výškou 
ich výskytu. Rôzne poddruhy majú 
rôzne zloženie silíc, a tak aj rôznu vôňu. 
Medzi ďalšie látky v nej patria flavonoidy, 
triesloviny, saponíny, a i. Zbierajú sa 
nedrevnaté časti stonky v začiatku kvetu, 
za slnečného počasia a po poludní. Sušia 
sa najlepšie zavesené vo zväzočkoch, 
do 40 °C. Nasušené, popr. otrhané, ich 
potom zatvoríme do pohárov na tmavom 
a suchom mieste. 
Obsiahnuté silice majú antiseptické 
účinky a materina dúška sa preto vždy 
používala (napríklad aj so skorocelom) pri 
zápaloch dýchacích ciest. Pri kašli, najmä 
suchom, ale aj astmatickom, podporuje 
vykašliavanie a rozpúšťa hlieny. Zmierňuje 
aj sťahy a kŕče hladkého svalstva, čo 

sa dá využiť nielen pri kašli, ale aj pri 
kŕčoch v žalúdku, črevách, pri plynatosti 
a kolikách, aj pri bolestivej menštruácii. 
Pri vonkajšom použití sú antiseptické 
vlastnosti vhodné na zápalové ochorenia 
kože, zle sa hojace rany, oderky, vyrážky, 
akné, a pod.

MATERINA DÚŠKA NA ZÁCHYTKE
Je nevyhnutné spomenúť aj pozitívny 
vplyv materinej dúšky na vystresovanú 
myseľ, zdravý spánok a duševnú pohodu. 
Známa bylinkárka Maria Treben odporúčala 
nervóznym deťom (ale aj dospelým) kúpele 
v čaji z materinej dúšky. S tým azda súvisí 
aj ďalšie využitie materinej dúšky – lieči sa 
ňou (vraj) alkoholizmus. 
Materina dúška sa užíva, samozrejme, 
najviac vo forme čaju (väčšinou 
v zmesiach), ale známy je aj sirup, 
olej či tinktúra. Nielen v aromaterapii 
sú obľúbené aj vankúšiky naplnené 
sušenou materinou dúškou. Nájdete ju 
aj vo Vironale od Energy. Ako účinná 
zložka bylinných krémov, pleťových 
vôd či parfumov našla uplatnenie aj 
v kozmetickom priemysle. 
Pre svoju príjemnú vôňu a chuť sa rovnako 
ako braček tymián hojne a odnepamäti 
využíva v kuchyni ako korenie. 
Čerstvé a sušené vetvičky sa dajú pridať 
k mäsu, do zeleninových šalátov, marinád, 
marmelád, atď. V neposlednom rade je 
materina dúška obľúbenou skalničkou. 
Naša dúška je tu skrátka pre každého.

Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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ZAŽITE KÚPELE  
V POHODLÍ DOMOVA!

BALNEOL
detoxikácia organizmu / infekcie dýchacích ciest, astma / mobilizácia imunitného 

systému / uvoľnenie svalstva a kĺbov / upokojenie psychiky a relaxácia

BIOTERMAL
chronické problémy s kĺbmi a bolesť chrbtice / doliečovanie zlomenín, reumatizmus,

artritída / akútne ekzémy, vyrážky, kožné problémy / energetická harmonizácia
organizmu / podpora imunity sliznice dýchacích ciest


