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Prípravky mesiaca februára
Piateho februára nastáva nový agrárny čínsky rok a s ním
zavládne energia jari (bohužiaľ len podľa energií, nie podľa
počasia) a Vetra. Toto obdobie býva protivné pre každého
z nás. Ak nie sme práve na belavých slnečných horských
svahoch, väčšinou sa mátožíme šedivou nepríjemnou pľušťou,
kašleme, kýchame, skrátka nečas a slota vonku aj v nás.
Aby sme to v pohode prežili a nevysilili sa doznievajúcimi
problémami zimy a začínajúcou dramatickou energiou
jari, mali by sme sa na ňu preventívne pripraviť.
Vôbec to nie je zložité. Urobíme si pohodlie, zabalíme sa do
teplej deky, zohrejeme sa dobručkým čajom a ak k tomu
pridáme ešte pár kvapiek Cistus incanus, bol by v tom čert, aby
sme nepohodu nevyhnali. Ďalšiu možnosť ponúka Flavocel.
Energia Vetra sa hlási už od konca januára, takže ho môžeme
preventívne nasadiť. Vitamín C do nás ako športovcov „ládovali“
naši trenéri vo veľkom a tu ho sprevádza ibištek sudánsky, stévia
a ešte navyše éterické oleje. Určite by sme mali mať doma aj
Vironal. Jeho zásadná úloha spočíva v požití vo chvíli, keď sa
necítime vo svojej koži - teda nie až vtedy, keď začneme stonať.
A keby nás zima naozaj oslabila natoľko, že nás skolí nepríjemná
viróza, môžeme sa smelo odovzdať do účinkov rodiny
Grepofitov. Tu si môžeme naozaj vybrať. Okrem základného
Grepofitu máme k dispozícii Grepofit drops, Grepofit nosol
a Grepofit spray. Jedno však majú spoločné. Sú pripravené tak,
aby sa vydali na lov nepriateľov, ktorí prekonali našu obrannú
energiu WEI QI a vierolomne sa nám dostali pod kožu s jediným
zámerom – drancovať a ničiť. To im predsa nemôžeme dovoliť!
EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL
ČAKANIE NA KRÍZU
Najdôležitejšie predpovede počasia či úrody, zákazy prác na
poliach a s ihlou, obradné či očistné úkony, to všetko mali naši
predkovia spojené s februárom. Či už išlo o Valentína a zákaz
prác (lebo by vám prsty zahnisali) alebo Hromnice a s nimi
spojené predpovede, alebo obradné nosenie ohňa, všetko malo
súvis so stretom dvoch magických síl: sily zimy a sily jarného
obdobia. Už dávno naši predkovia vytušili, že čím väčší bude
oddych v prírode, tým bude úroda požehnanejšia. Preto sa
vravelo, že gazda radšej na Hromnice vidí vlka v košiari ako
chlapa v košeli. Príchod mocného jarného obdobia sa začína
práve vo februári. Veď v tomto mesiaci sa stretne zima s jarou
a odovzdajú si žezlo! Zapaľovanie ohňov a ich nosenie prevzali
aj všetky cirkvi a zapojili ich do svojich liturgických obradov,
posväcovania sviečok či obchádzania kostolov. Prichádzajúci
oheň mal ľudí chrániť a oheň - sila nevyhnutná na jarné
prebúdzanie prírody – mal zasa prinášať blahobyt. Príchodom
februára sa niečo končí (pôvodne to bol posledný mesiac
v roku) a niečo nové, krajšie a jasnejšie sa začína. Hoci, nie všetci
to tak vnímajú. Napríklad: stretol som mladého a mimoriadne
šikovného mladého muža, ktorý už roky uvažuje, že by si založil
vlastnú firmičku na prerábanie bytov. Má na to všetko, pretože
potrebuje najmä skúsenosť a šikovné ruky. Teraz však do toho

nejde. Viete prečo? Lebo má byť kríza. Áno, teraz je síce najväčší
stavebný ošiaľ, aký kedy bol, ale vraj sa už čoskoro skončí. Jeho
strach je postavený na absurdnej myšlienke, že teraz je až príliš
dobre, no neskôr nás čakajú ťažké časy. Nuž áno, toto je ozajstný
prejav už prebiehajúcej krízy, ale nie ekonomickej, ale krízy
myslenia. Už sme sa tak presýtili tými negatívnymi informáciami,
ktoré tak neúnavne vyhľadávame, až sa bojíme priznať si, že
sa máme celkom fajn. V každom prípade - my by sme chceli,
aby ste sa mali dobre, aby ste jar privítali s láskou a v zdraví.
A preto sme pre vás pripravili priam neuveriteľné akcie. Veľké,
malé, prekvapivé, jedným slovom úžasné. Nájdete ich všade:
v časopise, na webe alebo v Klube Energy. Aj vy sa bojíte krízy?
Prihláste sa na školenie, tento mesiac je lacnejšie a získajte to,
čo vám nik nevezme - vedomosti.
Jozef Černek

Tradičný kúpeľ v Balneole
Vzhľadom na nespočetné žiadosti vám opäť prinášame
obľúbený rozpis humátových kúpeľov v Balneole podľa
postavenia Luny. Tento krát takmer na celý rok.

chemoterapeutickej liečby, keď kúpeľ považujú viacmenej
za nevyhnutný. Ak nemáte vaňu, môžete si dopriať Balneol
s nohami vo vaničke po členky vo vode, a podobne.

S pokračujúcou zimou iste oceníte kúpeľ v Balneole najmä kvôli
prehriatiu tela či pri akomkoľvek nachladnutí. Okrem toho, že
výborne pomôže prečkať zimné obdobie, tak na začiatku roka
podporí náš pozvoľný štart. Vo februári s presahom do marca
doplní našu starostlivosť o kĺby a kosti a v tejto súvislosti aj
očistu Renolom, ktorú sme začali už v januári. V marci a apríli
bude potom nápomocný pri jarnej detoxikácii v spolupráci
napríklad s Regalenom.
Svoje nezastupiteľné miesto majú kúpele v Balneole celoročne
predovšetkým pri chronických ťažkostiach pohybového
ústrojenstva, ďalej pri problémoch s pokožkou (suchá pokožka,
lupienka, niektoré typy ekzémov), pri nedostatočnom prekrvení
a inervácii (neuropatia, roztrúsená skleróza, Parkinsonova
choroba, a pod.). Samostatnou kapitolou je obdobie počas

DNI VHODNÉ PRE KÚPELE V ROKU 2019
Tučným písmom je vyznačený najvhodnejší termín. Tam, kde je
uvedené rozmedzie, zvoľte jeden dátum. Termíny sú určené najmä
s predpokladom večerného kúpeľa, t.j. asi od 18. hodiny.
Na každý týždeň vychádzajú zhruba dva kúpele, čo je ideálne
nielen z hľadiska dávkovania Balneolu, ale aj početnosti kúpeľov
vo všeobecnosti. Mierne korekcie sú v období splnov (skôr
neodporúčam) a novu (tu je kúpeľ vhodný z podstaty). Vyššia,
bezpečnejšia a blahodárnejšia účinnosť kúpeľa v týchto termínoch
platí pre každého. Ak však nemáte vážne zdravotné (najmä
obehové) ťažkosti, kúpte sa podľa chuti, či už s Balneolom alebo
bez neho. Termíny sa dajú využiť aj na zalievanie predovšetkým
izbových kvetov. A nezabudnite na deti, tie väčšinou Balneol milujú!
Prajem vždy blaženú regeneráciu a uvoľnenie.
Mgr. MICHAL ŠAMAN

Január:
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:
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23–24, 27–28
1–2, 6–7, 11–12, 15–16, 20, 24–25, 28
1, 5–6, 10–11, 15–16, 19–20, 23–24, 28–29
2–3, 6–7, 11–12, 16, 20, 24–25, 29–30
4–5, 8–9, 13, 17, 21–22, 26–27, 31
1, 5, 10, 13–14, 18–19, 23–24, 28
2–3, 6–7, 10–11, 15, 20–21, 25–26, 29–30
3, 7, 11–12, 16–17, 21–22, 26, 30–31
3–4, 7–8, 12–13, 18, 22–23, 27
1, 5–6, 10–11, 15–16, 19–20, 24, 28–29
1–2, 6–7, 11, 16, 20–21, 24–25, 29
3–4, 8–9, 13–14, 17–18, 22, 26–27, 31

Byť pánom svojho pocitu
Ako veľmi môžeme ovplyvniť to, čo cítime? A ako presne dokážeme rozlíšiť, prečo to cítime? Vibrácie a látky na nás neustále
pôsobia v rôznych súvislostiach a zakaždým máme trochu inú úroveň životnej energie. Pocit je niečo, čo vzniká ako kokteil toho
všetkého. Pocit z vychádzajúceho slnka v sobotu môže byť iný než v utorok. Možno sú ale naše pocity ovplyvnené aj pohybmi
planét, zložením vody, myšlienkami tých, ktorí na nás myslia alebo množstvom parazitov sídliacich v našom tele. Pocit je alchýmia.
Uvedomovanie si svojho vyššieho Ja, ktoré nad tým všetkým bdie, je jediný spôsob, ako sa nenechať roztrhať pocitmi na kusy.
AKCIA A REAKCIA, POCIT
A EMÓCIA
Na pocity nadväzujú naše emócie, ktoré
sú vyjadrením pocitu navonok. Tie už
by sme mohli mať pod kontrolou, hoci
často je konverzia pocitu do emócie
plne automatická udalosť. Ak si však
uvedomujeme, čo cítime a prečo,
môžeme si vybrať, ako zareagujeme.
Priestor medzi vzniknutým pocitom
a emocionálnou reakciou naň sa zväčšuje
vtedy, ak sa venujeme meditačnej praxi
a nie sme leniví preskúmavať svoje
vnútro. Je niečo, čo by nám okrem
meditácie mohlo pomôcť vybrať zo
všetkých možností emocionálneho
vyjadrenia to lepšie, láskavejšie,
pokojnejšie a vyzretejšie? Našťastie áno!
GURU VIRONAL
Skúsenosti klientov dokazujú, že Vironal
je tou inštanciou, ku ktorej sa môžeme
utiahnuť vtedy, ak vnímame, že naše
pocity a emócie unikajú našej vedomej
kontrole. Vironal patrí k prvku Kov
a Kov je prvkom Nebies, miestom, kde
sú odpovede na všetky otázky. Vironal
podporuje budovanie obrannej energie
Wei Qi, ktorá prúdi pod povrchom našej

kože a vytvára akúsi drôtenú košeľu.
Prirodzene sa cítime lepšie a reagujeme
sebaistejšie, ak sa cítime chránení.
Vironal pôsobí pri stavoch paniky,
psychického rozrušenia a pociťovania
chaosu, pretože Nebesá sú poriadok
a tento poriadok nám pomôže ujasniť si
priority a uvidieť pravú podstatu. Vironal
nás obrazne „chytí za ruku“ a v sekunde
presvedčí, že všetko je v poriadku, stačí
sa len poriadne nadýchnuť a vydýchnuť.
Uvoľníme sa pri vedomí, že tento
vesmír má poriadok a nič sa nedeje
náhodou. Vironal nás do tohto poriadku
naverbuje, oblečie výstroj a dovolí byť
neohrozenými bojovníkmi.

a nenechávať v sebe uviaznuté
nevypovedané pocity. Emocionálna
reakcia je často naozaj dôležitá a ak
niektoré pocity nespracujeme do
emócie, môžu v našich hĺbkach kvasiť
a trápiť nás dlhý čas. Vironal nás podporí,
aby sme urobili rozhodujúce prehlásenie,
odhodlali sa k výpadu proti tomu, čo
nás tiesni a v prípade potreby ostrým
mečom rozťali putá, ktoré nás zväzujú.
Dobrý pocit zo života vzniká vďaka
sekrécii hormónu serotonínu - a ten sa
konieckoncov tvorí práve v črevách. Stav
nášho gastrointestinálneho traktu teda
hrá absolútne zásadnú rolu v kokteili
našich pocitov.

VLÁDCA ORGÁNOV KOVU
Vironal harmonizuje činnosť orgánov
Kovu – pľúc a hrubého čreva. Podporou
pľúc nám pomáha „vydýchať“ okolnosti
nášho života, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
Vďaka nemu sa povznesieme nad cudzie
emocionálne reakcie, ktoré s nami majú
naozaj len málo spoločného. Je to dobrý
pomocník na zvládnutie schopnosti
nebrať si veci osobne.
Podporou hrubého čreva pomáha Vironal
vytesňovať negatívne veci z psychiky

POSILA V PRAVÚ CHVÍĽU
Vironal je vhodný nielen pre deti, ktoré
potrebujú podporiť schopnosť brániť
sa, ale pre všetkých, ktorí sa nachádzajú
momentálne alebo dlhodobo
v akomkoľvek konflikte. Kedykoľvek
máme pocit, že sme v ohrození, že
danú situáciu nezvládame tak, ako by
sme chceli, je ten správny čas povolať
posilu menom Vironal, ktorý spevní našu
osobnosť.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

Valentínska akcia
KÚPTE SI JEDEN DRAGS IMUN,
DRUHÝ DOSTANETE S 80 % ZĽAVOU
pôvodná cena:
40 € / 52 € / 25 bodov
valentínska cena:
24 € / 31,2 € / 25 bodov
ušetríte: 16 € / 20,8 €
KÚPTE SI JEDEN CYTOSAN,
DRUHÝ DOSTANETE SO 60 % ZĽAVOU
pôvodná cena:
59,8 € / 77,6 € / 64 bodov
valentínska cena:
41,8 € / 54,4 € / 51 bodov
ušetríte: 16 € / 20,8 €
KÚPTE SI JEDEN KOROLEN,
DRUHÝ DOSTANETE S 50 % ZĽAVOU
pôvodná cena:
33,2 € / 43,2 € / 21 bodov
valentínska cena:
24,9 € / 32,4 € / 21 bodov
ušetríte: 8,3 € / 10,8 €

KÚPTE SI JEDEN TRIBULUS TERRESTRIS
FORTE, DRUHÝ DOSTANETE S 50 %
ZĽAVOU
pôvodná cena:
34 € / 44,2 € / 21 bodov
valentínska cena:
25,5 € / 33,2 € / 21 bodov
ušetríte: 8,5 € / 11 €
KÚPTE SI JEDEN KRÉM ARTRIN,
DRUHÝ DOSTANETE S 50 % ZĽAVOU
pôvodná cena:
22,6 € / 29,4 € / 14 bodov
valentínska cena:
16,9 € / 22,1 € / 14 bodov
ušetríte: 5,7 € / 7,3 €
KÚPTE SI JEDEN KRÉM RUTICELIT,
DRUHÝ DOSTANETE S 50 % ZĽAVOU
pôvodná cena:
22,6 € / 29,4 € / 14 bodov
valentínska cena:
16,9 € / 22,1 € / 14 bodov
ušetríte: 5,7 € / 7,3 €

Na jedno registračné číslo je možné zakúpiť si 3 kusy z každej akcie. Akcia platí od 11.2.2019 do 18.2.2019.
Akcia platí do vyčerpania zásob! Uvedené prípravky sú výživové doplnky!

Bolesť a trápenie sú preč
Pentagram používam už dosť rokov,
prevažne na psychické neduhy.
Pochádzam z rodiny, kde máme medzi
členmi bližšieho a vzdialenejšieho
príbuzenstva veľkú záťaž v podobe
duševných ochorení. Trvalo mi dlho,
kým som mohla úspešne začať používať
jednotlivé zložky Pentagramu. Takmer
u všetkých som musela začínať
s dávkovaním 2–3 kvapky raz až dvakrát
týždenne. Ale vytrvala som a stojí to za
to. Moja posledná výrazná skúsenosť
je s Vironalom. Keď som mala 19 rokov,
prežila som veľké sklamanie z nenaplnenej
lásky a do roka som ochorela na boreliózu.
Až po mnohých rokoch som sa dozvedela,
že tá veľká citová deštrukcia a borelióza
spolu úzko súviseli. Čiastočne sa to
podarilo riešiť homeopatikami. Ale zjavne
nie úplne. Som rozvedená a nedávno som
zažila krátky vzťah, opäť nenaplnený.
Až ma to prekvapilo, že som opäť

pociťovala rovnakú bolesť ako vtedy,
v devätnástich rokoch. Mala som dojem
akoby som v hrudi mala zabodnutý nôž.
A tak som začala tú svoju bolesť a pocity
skúmať. Zistila som, že vlastne zažívam
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veľký žiaľ. A už som bola doma – nasadila
som Vironal a po 2–3 dňoch bolo po
bolesti a trápení.
Spokojná užívateľka
V. R., Hradec Králové

Bojujete s bacilmi?
Vyskúšajte sprej!
Možno ste už riešili, ako sa možno čo najrýchlejšie
a najúčinnejšie vysporiadať s čapmi na mandliach, opuchmi,
sčervenaním v krku či inými prejavmi infekcie a zápalu. Tieto
problémy riešime väčšinou kloktaním príslušného prípravku,
v prípade produktov Energy je to Drags Imun. Účinnosť tejto
metódy je však limitovaná dvomi faktormi. Jednak prirodzene
postupne klesá účinnosť vplyvom rozpustenia účinnej látky
v ústach, a potom je tu aj praktické a časové hľadisko. Ruku na
srdce: kto, ak nezostane doma, si pripraví viac než tri roztoky
na kloktanie denne? Opomeniem spotrebu prípravku pri
dlhodobejších ťažkostiach, napr. bakteriálnom zápale v ústnej
dutine. Absolútne zásadný problém s aplikovaním a dávkovaním
však riešime u detí. Nie každé dieťa vie kloktať, väčšinou sú
schopné skôr si len tzv. vypláchnuť ústa ako pri čistení zubov.
A ak tých väčších pustíme do školy, tak predstava, že si cez
prestávku pripravujú kloktadlo, je úsmevná. Pre tieto prípady mi
už pred niekoľkými rokmi napadlo jednoduché a účinné riešenie.
Použiť Drags Imun v spreji.
AKO NA TO
Aplikácia je jednoduchá, nenáročná a prekvapivo účinná.
Naplníte rozprašovač z Grepofitu spray alebo podobný s jemnou
tryskou a podobným objemom (14 ml) kvalitnou vodou.
Pridáte niekoľko kvapiek Drags Imunu (pre dospelého 5–6, pre
dieťa 3–4). Pretrepete a môžete aplikovať. Vždy minimálne 3
vstreknutia na kraje a do stredu krku. To môžete podľa potreby
opakovať viacmenej ľubovoľne. Aj keby ste si dali dávkovanie
po 3 hodinách, dostanete sa tak maximálne na užitie 6x denne.
Výhodou je, že sa nemôžete predávkovať (najmä deti), lebo aj
keby ste vystriekali celý obsah fľaštičky, tak výsledná dávka bude
obsahovať vždy len počet kvapiek podľa riedenia. Z hľadiska
dávkovania to má výhodu pri paralelnom vnútornom užívaní
Drags Imunu, Vironalu, Cistu, a podobne.

ÚČINNÝ AEROSÓL
Tým, že vzniknutý aerosól vytvorí súvislejší jemný film na
všetkých zasiahnutých tkanivách a súčasne sa častejšie aplikuje,
doslova zázračne likviduje ložiská zápalu či infekcie. Drags Imun
je na toto špecialista, veď dokáže doslova „požrať“ aj nekrózne
tkanivo, o čom som sa nedávno opäť presvedčil. K tomuto
nápadu, ktorý už pomohol mnohým ľuďom, ma priviedlo
hľadanie riešenia pri inom probléme. Bola ním práca masérky
v prevádzke, kde sa plesne dali odstrániť len ťažko.
Prakticky hneď od začiatku vykurovacej sezóny masérka
nepretržite trpela respiračnými problémami. Hovoril som jej,
že riešením nie je užívať celú zimu megadávky Vironalu a Drags
Imunu. Potom mi napadlo využiť aplikáciu v spreji a bolo po
problémoch. So zdrojom plesne v miestnostiach si potom za rok
poradila čistička.
To isté môžete využiť aj u Cistus incanus (dávkovanie bude
zhruba rovnaké) s vedomím toho, že Cistus je predovšetkým
protivírusový prípravok a u bakteriálnych zápalov pôsobí
sprostredkovane tým, že „upratuje“ ich toxíny, a tak predchádza
alebo pomáha pri zápale. Bližšie informácie a zároveň
potvrdenie nájdete v článku o Ciste od MUDr. J. Hanzela vo
Vitae č. 2/2018, kde sa uvádza, že tento spôsob aplikovania (aby
sme to na záver trocha odľahčili) preukázala aj klinická štúdia
„západonemeckých súdruhov“.
V každom prípade sa oba produkty v tejto aplikácii dajú využiť
aj pri bežnom vnútornom užívaní, a urýchliť tak uzdravenie.
A deťom môžete sprej pribaliť do školského batoha. V čase
chrípok a viróz by mohol fungovať aj ako čiastočná prevencia.
SERVISNÁ RADA
Na úplný záver ešte praktická „servisná“ rada. Nespotrebovanú
dennú dávku vždy vylejte a ráno si pripravte novú. Dôležité
je udržiavať sprejovú fľaštičku čistú. Tá však zhnedne a pri
používaní Drags Imunu sa časom znepriechodní tryska. Stačí
v lekárni za niekoľko eur kúpiť blister tabliet Corega na zubné
protézy a rozobratú fľaštičku s rozstrekovačom ponoriť na noc
do vytvoreného roztoku. Ráno bude ako nová a dezinfikovaná.
Prajem pevné zdravie a nezabudnite nám písať svoje skúsenosti!
Mgr. MICHAL ŠAMAN
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Cistus incanus a štyri formy
Grepofitu – ako si správne vyberať?
Asi neexistuje človek, ktorému by sa vyhli virózy v „plnej
sezóne“. Hoci by sme si to veľmi priali, aspoň jednu
všetci väčšinou prekonáme. Preto je dobré mať na výber
z viacerých možností, ako ich čo najviac skrátiť a zaistiť čo
najmiernejší priebeh. Pozrime sa bližšie na prípravky, ktoré
(okrem Grepofitu v kapsuliach) pribudli do ponuky Energy
v posledných rokoch a účinne pomáhajú.
Cistus incanus je určený hlavne na infekcie spôsobené vírusmi,
baktériami (vrátane chlamýdií) a plesňami.
Využijeme ho predovšetkým na zápaly horných dýchacích ciest,
a to aj pri prolongovaných infekciách (t.j. s dlhším priebehom,
pozn. red.) s komplikáciami, recidívami a pri rezistencii na
antibiotiká. Pomáha zvýšiť aj obranyschopnosť organizmu a má
veľmi silné antioxidačné a detoxikačné účinky. Grepofit máme
v súčasnosti už v štyroch formách: kapsuly aj kvapky (drops),
ktoré sú určené na vnútorné, čiže celkové použitie, sprej najmä
na vonkajšie lokálne použitie a nosol aqua ako nosový sprej
sa aplikuje do nosa. Všetky formy sú prospešné pri prevencii
a doplnkovej liečbe infekčných ochorení, vhodné najmä na
choroby z prechladnutia, katary dýchacích ciest, virózy, ďalej
chrípku, angínu, zápal priedušiek a ich sprievodné príznaky
ako bolesť hrdla, kašeľ, zachrípnutie, nádcha.
Do istej miery sa líšia zložením, rýchlosťou nástupu účinku,
silou i miestom pôsobenia.
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CISTUS INCANUS
Cistus incanus je monokompozitný prípravok, t.j obsahuje
koncentrovaný extrakt z jednej rastliny – listov Cistus incanus (lat.).
Po slovensky cist šedavý rastie na skalnatých horských úbočiach
mierneho pásma v oblasti Stredozemného mora a v oblastiach
severnej Afriky. V podobe kríka dorastá do výšky asi jedného

ZDRAVIE OD A PO Z
RECIDÍVA – návrat choroby, ktorá už bola vyliečená alebo
u ktorej už zmizli príznaky. Recidíva prietrhu, močovej
infekcie, nádoru. Niektoré choroby majú značný sklon
k recidíve, napríklad reumatická horúčka.
REZISTENCIA – schopnosť baktérií prežívať a množiť sa aj
pri liečbe príslušným antibiotikom. Môže byť pôvodnou
vlastnosťou baktérií (baktérie tuberkulózy nie sú citlivé
na penicilín) alebo túto schopnosť baktérie získajú, napr.
pri chybnej liečbe (vynechávaní dávok lieku). Rezistencia
baktérií môže byť komplikáciou liečby a je jedným
z dôvodov, prečo sa hľadajú stále nové antibiotiká a prečo
by sa liečba antibiotikami mala zodpovedne zvážiť.
Z „Praktického slovníka medicíny“, vyd. Maxdorf, 2004

metra s kvetmi vo farbách od bielej až po karmínovočervenú.
Extrakt Cistus incanus je účinný najmä na infekčné ochorenia
spôsobené vírusmi, baktériami, chlamýdiami a plesňami. Odporúča
sa predovšetkým na zápaly horných dýchacích ciest, a to aj
komplikované, prolongované alebo recidivujúce, tiež pri rezistencii
na antibiotiká. Vďaka veľmi vysokej koncentrácii antioxidantov
a polyfenolov zabraňuje vírusom, aby prenikali do buniek a tam sa
rozmnožovali. Tak zabezpečuje účinnú chemickofyzikálnu ochranu
pri ochorení a prevencii, významne zvyšuje obranyschopnosť
organizmu. Antioxidačné účinky najmä vďaka polyfenolom
niekoľkonásobne prevyšujú antioxidačný efekt vitamínu C a E
dohromady, ako aj citrónu, zeleného čaju a červeného vína.
To pôsobí preventívne aj proti vzniku kardiovaskulárnych
a onkologických ochorení. Cistus obsahuje dôležité prvky – horčík,
vápnik, zinok, železo a má aj detoxikačné účinky, vďaka ktorým
pomáha eliminovať z organizmu ťažké kovy ako olovo a kadmium.
Cistus incanus sa užíva 1 až 3-krát denne 2 až 7 kvapiek v pohári
vody, buď pol hodiny pred jedlom alebo po jedle. Odporúča sa
zvýšiť príjem tekutín.
GREPOFIT KAPSULY
Grepofit kapsuly obsahuje výťažok z grapefruitových
jadier, echinacey, ibišteka a šalvie. Najmä vďaka extraktu
z grapefruitových jadier má veľmi silné antibiotické účinky. Bráni
rozmnožovaniu baktérií, pôsobí nielen proti mikróbom, ale aj proti
vírusom a plesniam. Vo vyšších dávkach je účinný proti niektorým
parazitom. Používame ho na infekcie dýchacích
ciest a obzvlášť účinný je pri suchom dráždivom kašli. Pre účinky
spazmolytické, protizápalové a dezinfekčné sa dobre uplatní
aj pri črevných, žalúdočných a gynekologických zápaloch, ako
aj pri infekciách močových ciest. Kapsuly sa užívajú v obvyklej
dennej dávke 2-2-1, maximálne do 9 kapsúl za deň. Nástup
účinku Grepofitu vo forme kapsúl je pomalší, ale pôsobí dlhšie.
Preto sa odporúča preklenúť tento oneskorený nástup účinku
kapsúl súbežným užívaním kvapkovej formy, t.j. Grepofitu drops,
a to hneď od prvých príznakov akútneho ochorenia. Neskôr sa
dávkovanie oboch primerane zosúladí s ohľadom na zlepšujúci sa
zdravotný stav.

účinku silnejšie, ale kvapky rýchlejšie. Je vhodné mať kvapky vždy
po ruke (napríklad v domácej prírodnej lekárničke) a použiť ich
kedykoľvek počas roka, keď sa objavia prvé príznaky ochorenia.
GREPOFIT SPREJ
Grepofit sprej obsahuje kombináciu viacerých prírodných látok
s priaznivým vplyvom na organizmus – výťažok grepových jadier,
cesnaku, echinacey, propolisu, tiež alantoín a mentol. Jeho využitie
je cielené viac na vonkajšie použitie, preto ho používame hlavne
lokálne na kožu a pery, najmä ak hrozí herpes, čiže opar, keď sa
tvoria bolestivé afty na ďasnách, jazyku a slizniciach dutiny ústnej,
ale tiež na boľavý zub a okolité ďasná. Pomôže dočasne zmierniť
bolesť, napríklad počas intervalu kým nevyhľadáme zubára.
Pomáha tiež odstrániť zápach z ústnej dutiny a osviežiť dych.
Výhodou je praktické vreckové balenie s možnosťou jednoduchej
a nenápadnej aplikácie – obvykle 2 až 4 streky cielene na miesto
vzniknutého problému kedykoľvek počas dňa. Sprej spravidla
aplikujeme na miesta najčastejšieho vstupu infekcie do organizmu,
t.j na sliznice ústnej dutiny a horných dýchacích ciest, alebo na
problémové miesto na koži.
GREPOFIT NOSOL AQUA
Je najnovší, v poradí už štvrtý bioinformačný prípravok z radu
Grepofit. Obsahuje unikátnu minerálnu vodu z termálneho
žriedla Podhájska, extrakt zo šalvie lekárskej, šišiaka bajkalského,
grapefruitu, silicu z myrty obyčajnej a kyselinu hyalurónovú.
Tieto prírodné látky upokojujú zapálené sliznice nosovej dutiny,
dezinfikujú, hydratujú a zmierňujú svrbenie. Grepofit nosol sa
aplikuje do každej nosnej dierky po jednom streknutí niekoľkokrát
za deň, t.j podľa potreby. Využitie nájde hlavne pri nádche,
zdurenej a zapálenej nosovej sliznici, upchatom nose a svrbení.
Je vhodným pomocníkom aj pre ľudí dlhodobo sa zdržiavajúcich
v klimatizovaných priestoroch.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ

GREPOFIT DROPS (KVAPKY)
Grepofit drops obsahuje extrakt z grapefruitových plodov, taktiež
echinaceu, ibištek a šalviu. Veľkou výhodou kvapkovej formy je,
že sa rýchlo vstrebáva, a preto má veľmi rýchly nástup účinku.
Účinkuje prakticky hneď ako príde do styku so sliznicami jazyka
a ústnej dutiny. Pri postupe tráviacim traktom sa veľmi dobre
vstrebáva. Keďže ide o liehový extrakt, nie sú potrebné ďalšie látky
na jeho stabilizáciu, resp. konzerváciu. Tým, že je vo forme kvapiek,
má veľmi flexibilné dávkovanie. Odporúča sa začať s užívaním
hneď ako sa objavia prvé príznaky ochorenia. V akútnej fáze sa
môže podávať v intervale 1-2 hodín. Obvyklé dávkovanie je 3-krát
denne 9 až 15 kvapiek. Vzhľadom na 25 %-ný obsah alkoholu nie je
vhodný pre malé deti, pre ľudí trpiacich epilepsiou a kŕčové stavy.
Tiež sa neodporúča v tehotenstve a u dojčiacich žien (toto platí aj
pre kapsuly). Obe formy – kapsuly aj kvapky – účinne pomáhajú pri
virózach, chrípke, angíne, kataroch horných dýchacích ciest, zápale
priedušiek a sprievodných symptómoch. Vďaka obsahu prírodných
flavonoidov, ktoré chránia bunky organizmu pred poškodzovaním
voľnými radikálmi, obe formy grepofitu pomáhajú ochrániť nielen
sliznice dýchacích ciest, ale aj výstelku ciev. Bránia tak tvorbe
krvných zrazenín, čím znižujú riziko infarktu srdca a mozgovej
mŕtvice. Zložením aj využitím sú si teda kapsuly aj kvapky
navzájom podobné, avšak nástup účinku kapsúl je pomalší, no sú
silnejšie a pôsobia dlhšie. Stručne zhrnuté: kapsuly sú z hľadiska
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Strategický plán
Pri svojej dlhoročnej práci s klientmi pri riešení rôznych viróz
a ďalších infekčných ochorení mi je jasný základný strategický
plán. V prvej línii stojí Vironal, brnenie, ktoré vytvára bezpečie,
hradbu a neprelezie ho každý vírus. V druhej línii bránia Grepofity
– to už sa v tele niečo deje. Na Drags Imun dôjde pri horúčke,
keď prepukne zápal, boj. A vo štvrtej zóne stojí Cistus incanus.
Na Cistus incanus, po slovensky cist sivý, nedám dopustiť.
Tento kvietok si poradí s mnohými neduhmi - inak povedané,
vleklými alebo opakujúcimi sa infekciami. Je totiž stratég, ktorý
vymyslí, čo treba urobiť. Nie vždy to zvládne sám, nemôžeme
mu naložiť na bedrá úplne všetko. Často potrebuje pomoc, mám
vyskúšané skvelo fungujúce kombinácie s Vironalom, Renolom
a Regalenom.
Dôležité je vždy pred použitím cistu, buď samotného alebo
v kombinácii, testovať Supertronicom. Aby sa vám nestalo,
že sa naň rovno spoľahnete a nestane sa nič.
To by bola veľká škoda nielen pre vás, ale aj pre cistus.
SOŇA ŠTRUPOVÁ, KE Praha 1

PRIŠLO NA ADRESU REDAKCIE
RAKYTNÍKOVÉ VITAMÍNY V ZIME
Najskôr vitamínový nápoj ochutnávali deti. Prášok rakytníka
sme zamiešali do teplého čaju, pridali pomarančovú šťavu,
med, ochutili škoricou a ponúkali ako vianočný grog pre
deti Materskej školy v Dolnej Strede. Deti poznajú chute
takmer všetkých zelených nápojov Energy a rakytník bol
pre nás veľmi vhodný ako teplý nápoj v zimnom období.
Prípravok s názvom ORGANIC SEA BERRY POWDER je
extrakt z plodov rakytníka rešetliakového. Oranžový prášok
v tekutine farebne pripomína džús a ochutený medom
či vianočným korením sme ho s úsmevom ponúkali aj
rodičom, ktorí popoludní prichádzali do materskej školy
pre svoje deti. Nápoj na zahriatie ochutnali všetci a naše
hostesky ochutnávajúcim pripomínali, že jeho pitím dodali
telu veľa vitamínu C. Ďalej sme si prečítali, že obsahuje aj
vitamíny skupiny B, bioflavonoidy, alkaloidy, minerálne
látky, oleje, triesloviny. Rakytník sa nazýva aj „lekárom
potrebných“ a vďaka jeho všestrannosti mu prideľujeme
čestné miesto v našej materskej škole.
JANA KUDLAČOVÁ, RIADITEĽKA MŠ

Cistus teraz
dosť „ide“!
Okrem jeho klasického použitia na vírusové infekty horných
dýchacích ciest dobre zaberá aj na ťažkosti s močovými
cestami. A mám jednu perličku: kolegyňa ho nanášala na necht
postihnutý plesňou po dobu piatich dní (potom na cistus
zabudla), starý necht sa zlúpal a namiesto neho narástol nový,
celkom zdravý.
MICHAELA MAŇÁSKOVÁ, KE Olomouc
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Raynaudova
choroba je
ochorenie ciev
V drvivej väčšine prípadov (až 80 %) sa toto ochorenie
vyskytuje u mladých žien. Prejavuje sa záchvatmi kŕčovitého
stiahnutia drobných tepien na prstoch oboch rúk, často
aj nôh (vazospazmus) s následným zblednutím a pocitom
chladu u jedného či viacerých prstov. Tento stav je vyvolaný
pôsobením chladu a príčinou je narušená vazomotorická
inervácia (nervová regulácia cievny systém). Spúšťačom
záchvatu bývajú chladové podnety, ktoré môžu prichádzať
zvonka, napr. chladné počasie, ale aj zvnútra z tráviaceho
traktu po vypití chladného nápoja. Vyvolávajúcou príčinou
môžu byť aj emócie.
PREJAVY
Klinicky sa ochorenie prejaví náhlym zblednutím jedného alebo
viacerých prstov oboch rúk, pričom koža je voskovobielej farby,
chladná, stráca citlivosť na dotyk. Podnetom je pôsobenie chladu
a vlhka, prípadne emócií. Ak stav vazokonstrikcie (stiahnutia ciev)
trvá dlhšie, t.j. viac minút prípadne hodín, objavujú sa bolesti
a tŕpnutie postihnutých prstov, najmä ich koncových článkov.
V teple záchvat stiahnutia ciev povolí, prsty sa prekrvia, sú
sýtočervené, teplé a môžu bolieť. Ak sa záchvaty opakujú často,
nastávajú zmeny na koži, prsty bývajú zdurené, môžu sa začať
deformovať, koža býva modrastá, hladká, lesklá, stráca sa citlivosť
na dotyk, problematické sú jemné pohyby a činnosti. Na špičkách
prstov môžu vznikať bolestivé vriedky. Pacienti s Raynaudovou
chorobou častejšie trpia na infekcie rôzneho druhu a býva u nich
oslabená imunita.
Okrem Raynaudovej choroby poznáme aj Raynaudov syndróm
(niekedy s prívlastkom sekundárny), ktorý je prejavom iného
ochorenia, najčastejšie organického ochorenia ciev ako je
obliterujúca artérioskleróza, trombangitída alebo choroby spojiva
(kolagenóza, sklerodermia, reumatoidná artritída). Raynaudov
syndróm na rozdiel od Raynaudovej choroby postihuje rovnako
ženy aj mužov a častejšie iba jednu končatinu, inak sú prejavy
podobné. V liečbe sa uplatňuje (okrem už uvedených opatrení)
príslušná terapia základného ochorenia.
KLASICKÁ LIEČBA A PREVENCIA
Súčasťou prevencie a predpokladom úspešnej liečby Raynaudovej
choroby je hlavne ochrana pred pôsobením chladu a vlhka,
pred prechladnutím a úplný zákaz fajčenia (pretože nikotín
cievy sťahuje). Pomáhajú aj relaxácie či ľahké sedatíva, prípadne
vazodilatanciá (lieky rozširujúce cievy). Dôležité je nosiť v zime
rukavice, teplú obuv, prsty držať v teple a suchu.
Potrebná je podpora a zvyšovanie prirodzenej imunity, ktoré sa
dá dosiahnuť pozvoľným otužovaním, rekreačným športovaním,
dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu, dodržiavaním
hygienických zásad (v čase epidémie chrípky sa zbytočne
nevystavovať riziku nákazy stykom s chorými). Dôležitá je
pravidelná životospráva, zdravé stravovanie, dostatočný príjem
prirodzených vitamínov, antioxidantov, zeleniny a ovocia.

PRÍPRAVKY ENERGY
Bylinný koncentrát KOROLEN harmonizuje obehový cievny
systém a zároveň detoxikuje organizmus. Obzvlášť vhodným
prípravkom je bylinný koncentrát STIMARAL, ktorý priaznivo
pôsobí najmä na oblasť psychiky, emócií, a tak pomáha
zmierňovať jeden zo spúšťacích mechanizmov ochorenia.
Ako ďalší prírodný doplnok je vhodný CELITIN. Obsahuje
Gingko biloba, o ktorom je známe, že má vazodilatačný efekt
na cievy, t.j pomáha rozšírit tepny, odstrániť vazospazmus
a zlepšiť prekrvenie. Prospešný môže byť aj VITAMARIN, ktorý
obsahuje nenasýtené omega 3 mastné kyseliny. Vďaka nim sa
steny ciev ľahšie čistia, zbavujú tukových a cholesterolových
nánosov a stávajú sa elastickejšími. Bylinný koncentrát
VIRONAL pomáha účinne podporiť imunitu, a tým zvyšovať
odolnosť voči infekčným chorobám. Prírodný prípravok
DRAGS IMUN, obsahujúci živicu stromu Croton lechleri, má
široké antimikrobiálne spektrum pôsobenia a významne
podporuje imunitný systém. Antivírusové a antibakteriálne
účinky má prípravok obsahujúci extrakt grepových semienok
GREPOFIT a tiež GREPOFIT SPRAY, ktorý možno využiť pri
prevencii aj doplnkovej liečbe prechladnutia, chrípky, zápalov
hrdla a podobne. Aplikovať ho treba včas, už pri prvých
príznakoch ochorenia, bolestiach, škriabaní v krku či kašli.
Ďalším prípravkom, ktorý vďaka prírodnému vitamínu C,
bioflavonoidom a obsahu ibišteka sudánskeho podporuje
imunitu a pôsobí proti mikróbom, je FLAVOCEL. Antioxidačnými
účinkami zároveň ochraňuje organizmus. Výrazné antivírusové
a imunitu podporujúce účinky má aj liečivý čaj LAPACHO.
Na vonkajšie ošetrenie pokožky prstov rúk a nôh je vhodný
ľahko sa vstrebávajúci jemný prírodný olej DERMATON OIL.
Zlepšuje elastickosť kože, dokonale ju regeneruje a chráni pred
nepriaznivými vonkajšími vplyvmi.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Ako prežiť tehotenstvo
šťastne a bez stresov? (4)
V dnešnej stati o tehotenských ťažkostiach sa budeme zaoberať stavmi, ktoré
mnohým ženám znepríjemňujú graviditu a často vedú k obmedzeniam v bežnom
živote. Povieme si o tehotenských opuchoch, kŕčových žilách, pocite ťažkých nôh,
ťažkostiach s dýchaním a o únave.

OPUCHY V GRAVIDITE
Je zaujímavé a z hľadiska klasickej
fyziológie obtiažne vysvetliteľné, prečo
sa u niektorých žien opuchy vôbec
nevyskytujú, a to ani ku koncu tehotenstva
v období pred pôrodom, zatiaľ čo u iných
žien sa objavujú už v druhom trimestri. Aj
distribúcia opuchov je rôzna, najčastejšie
samozrejme vidíme opuchy dolných
končatín, ale niektoré ženy ich majú
len na horných končatinách (zrazu sa
zlostia, že si nemôžu stiahnuť prstene),
iné aj v oblasti tváre či dokonca brušnej
steny. Ťarcha a stupeň opuchov tiež nie
vždy zodpovedajú výške hmotnostného
prírastku a niekedy nie celkom optimálne
reagujú aj na výrazné obmedzenie
statickej záťaže (nezmiznú ani v polohe
v ľahu). Hoci z poznatkov fyziológie
tehotenstva vieme o zmenách zloženia
a množstve krvnej tekutiny a účinkoch
hormónov na stenu ciev s dôsledkom
záťaže žilového a lymfatického systému,
nevieme uspokojivo vysvetliť individuálne
prejavy.
Liečba
Základom úspešnej liečby je (najmä
u náhle vzniknutých opuchov) vylúčenie
závažnejšej príčiny, t.j. tehotenskej
gestózy (vysoký krvný tlak, bielkovina
v moči, poškodenie obličkových
a pečeňových funkcií), niektorých
chorôb obličiek a hypertenzie. Ak tieto
choroby nepotvrdíme, nasadzuje klasická
medicína liek Detralex (mikronizované
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flavonoidy). Základom je však zmena
bežného denného režimu s veľmi
výrazným obmedzením dlhšieho
státia, ale aj sedenia na stoličke. Je
dôležité rozplánovať pracovné činnosti
v domácnosti na kratšie časové úseky,
striedajúce sa s odpočinkom v ľahu,
sedením s nohami zdvihnutými minimálne
do vodorovnej polohy. U miernejších
foriem opuchov dolných končatín je
vhodná chôdza, u ťažších cvičenie
chodidiel a prstov na nohách.
Energy
Medzi najúčinnejšie postupy patrí veľmi
jemná lymfatická masáž postihnutých
partií, to znamená smerom k srdcu
(smer odtoku krvi a lymfy) krémom
Atrin. Stačí emulzia krému, t.j. naniesť
trochu krému na mokré ruky. Masáž je
vhodné vykonávať aspoň 2x denne - ráno
na aktivovanie lymfatického systému
a potom navečer po celodennej záťaži.
Keďže vieme, že lymfatický systém patrí
pod orgán obličky a čiastočne aj slezinu,
podporíme tieto orgány aj masážou
reflexných zón, prípadne priamo na
kožu nad orgánmi. Na posilnenie sleziny
použijeme krém Cytovital. Funkciu obličiek
je v gravidite veľmi vhodné podporiť
Fytomineralom.
Treba upozorniť na to, že ak terapii
edémov nevenujeme náležitú pozornosť,
môže chronická nedostatočnosť funkcie
lymfatického systému končatín viesť
k trvalým zmenám s chronickými

opuchmi, kožnými zmenami a náchylností
k infekciám typu „ruža“ (erysipel). Dolné
končatiny potom už aj z estetického
hľadiska nevyzerajú rovnako ako pred
tehotenstvom.
KŔČOVÉ ŽILY – VARIXY
Problematika žilového systému je veľmi
podobná lymfatickému systému. Varixy
vznikajú prakticky vždy na základe
genetickej predispozície. Takmer
u všetkých žien je možné nájsť predkov
s týmto ochorením. Z pohľadu prevencie
je táto informácia pozitívna kvôli možnosti
aplikovať režimové a liečebné opatrenia už
pred manifestáciou či zhoršením choroby.
Príčinou vzniku je najskôr funkčná
nedostatočnosť, neskôr aj anatomická
deštrukcia žilových chlopní, ktoré
umožňujú tok krvi smerom nahor k srdcu
a udržiavajú v žilách nízky hydrostatický
tlak. Práve vysoký stĺpec krvi s vyšším
tlakom spôsobuje výdute tenkej žilovej
steny. Postihnuté bývajú (na rozdiel
od lymfatických opuchov) len oblasti
dolných končatín a krajiny genitálnej
(vnútorné varixy okolo maternice sa
dajú diagnostikovať ultrazvukom).
Žily jasne vystupujú pod povrchom
kože. U chronických varixov je okolitá
koža stenčená a sfarbená do hneda
(prestúpenými červenými krvinkami).
Príznakom varixov sú bolesti končatín,
opuchy (spolu s nedostatočnosťou
lymfatického systému), „ťažké končatiny“ –
najmä po dlhšom státí.

Liečba
Liečebne odporúčame opäť Detralex
a v prípade nevyhnutnosti státia
kompresiu končatín špeciálnymi
pančuchami (alebo lepšie pružným
obväzom pre možnosť individuálnej
sily tlaku). V prípade varixov vonkajších
rodidiel použijeme kompresiu väčšími
vložkami pod spodnou bielizňou. Je
ale nevyhnutné zdôrazniť, že aj koža
potrebuje „dýchať“, a preto by sa
kompresné pomôcky nemali používať
celodenne, ale len prí záťaži.
Energy
Z krémov Energy použijeme šetrnú,
ale dôslednú a opakovanú masáž
Ruticelitom. U žien, ktoré majú varixy
v rodinnej anamnéze, je dôležité robiť
masáže už preventívne aj bez viditeľných
varixov. Masáž končatín partnerom
má pozitívny emocionálny dopad na
tehotnú, a tým aj na plod.
Komplikáciou varixov môže byť
(našťastie v gravidite zriedka) zápal žíl.
V počiatočných štádiách bolestivosti
a mierneho začervenania je účinným
prostriedkom Artrin, tentokrát v silnejšej
vrstve a opakovane po vstrebaní
aplikácia a potieranie Audironom.
Rozvinutejší zápal už vyžaduje lekársku
diagnostiku a liečbu antibiotikami
a protizrážanlivými prípravkami.
POCIT ŤAŽKÝCH NÔH
Tento pocit sprevádza obidva vyššie
spomenuté patologické stavy, ale
niekedy sa vyskytuje aj bez akýchkoľvek
viditeľných prejavov. Príčinou je zrejme
len vplyv v tehotenstve produkovaných
regulačných látok a hormónov. Tu
vyskúšame opäť masáže krémami
Pentagramu®, trvalejšie zvolíme ten,
ktorý vníma žena ako najviac uľavujúci.

pocit nedostatku vzduchu aj v pokoji.
Tieto pocity sú veľmi nepríjemné
a tehotnú znervóznia. Príznaky sa
najčastejšie vyskytujú koncom druhého
a začiatkom tretieho trimestra.
Najskôr musíme vylúčiť chudokrvnosť
(anémiu) pri nedostatku červených
krviniek a železa, na čo sú niektoré
tehotné náchylné. Pokiaľ sa nepotvrdí,
nasledujú ďalšie krvné testy a interné či
pneumologické vyšetrenie. Treba dodať,
že takmer nikdy sa žiadna príčina nezistí
klasickou medicínou, sú len vylúčené
stavy, ktoré môžeme liečiť. Pre tehotnú
je dôležité upokojenie, že nejde o žiadnu
závažnejšiu chorobu. Časom ťažkosti
odznejú samé, tak ako prišli.

Energy
Možné je pokúsiť sa o priaznivé ovplyvnenie
tohto stavu potieraním hrudníka v oblasti
vpredu pod kľúčnou kosťou a vzadu od
krčnej chrbtice až po oblasť bránice v širokej
ploche krémom Droserin. Je dobré súčasne
robiť dychové cvičenia s maximálnymi
exkurziami hrudníka a vzpažovaním
a upažovaním horných končatín. Dajú sa
stimulovať akupunktúrne body pľúcnej
dráhy 7, 8, 9 nad zápästím opäť s použitím
tohto krému a masírovať priehlavky
(reflexná projekcia pľúc).
V budúcom čísle časopisu Vitae sa budeme
venovať výžive v tehotenstve.
MUDr. BOHDAN HALTMAR

ÚNAVA
K celkovej podpore organizmu môžeme
použiť Flavocel, Vitamarin, Fytomineral,
Probiosan, zelené potraviny. Treba si
uvedomiť, že tehotenstvo je skutočne
„iný stav“ s odlišnou fyziológiou
a reaktivitou organizmu, preto musíme
tehotnej poskytnúť možnosť odpočinku,
spánku a relaxácie úľavami v rodinných
povinnostiach, niekedy aj za cenu
pracovnej neschopnosti.
ŤAŽKOSTI S DÝCHANÍM
S týmito ťažkosťami sa stretávame
zriedka, ale nie úplne raritne. Ide o pocit
nedostatku vzduchu, nemožnosť
„dodýchnutia“, zadýchanie sa pri chôdzi
po schodoch, do kopca, ale niekedy aj
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Pošli
to ďalej!
Nestáva sa často, že by sme začali článok
filmovo, ale dajte nám dva odstavce,
všetko vysvetlíme. Videli ste film „Pošli to
ďalej“, v ktorom zažiaril Kevin Spacey po
boku Helen Hunt v hlavných úlohách? Ak
nie, musíte to rozhodne napraviť!
Dojemný a hlboký príbeh sa začína
okamihom, keď novinár Chris Chandler
prichádza pri autonehode o svoj voz.
Nečakane mu pomôže neznámy muž,
ktorý mu bez zaváhania daruje ten svoj.
Prekvapený Chris neskôr darcu vyhľadá.
Ten mu povie príbeh, ako sa aj jemu
dostalo pomoci v ťažkom okamihu a bol
zaviazaný oplatiť rovnaký čin ďalšiemu
človeku. Chris sa rozhodne vypátrať
o podivnom reťazci dobrých skutkov viac.
Dostane sa tak na stopu jedenásťročného
Trevora. Pred štyrmi mesiacmi dostala jeho
trieda neobyčajnú úlohu. Vymyslieť spôsob,
ako zlepšiť svet okolo seba a pokúsiť sa
ho realizovať. Trevor prišiel s nápadom, že
pomôže trom neznámym ľuďom a každý
z nich namiesto toho, aby mu pomoc
odplatil, ju potom poskytne ďalším trom.
Čoskoro sa ale zdá, že dobrá vôľa jedného
malého chlapca nestačí. Trevor sa však
nedá odradiť neúspechom. Ľudia predsa
nie sú zlí a ľahostajní, len sa im musí trochu
veriť. Hoci to sám netuší, jeho nápad sa šíri
ako nenápadná lavína celou krajinou.
PONÚKAME POMOCNÚ RUKU
Spoločne s vami to „posielame ďalej“
už viac než dvadsať rokov. Usilujeme
sa zdieľať náš pohľad na svet, osobné
pozitívne skúsenosti a to, akým
spôsobom sa dá uchrániť a starať sa o to
najcennejšie, o naše zdravie. Je fantastické
sledovať, ako celkom organicky vznikajú
a geometrickým radom sa šíria poznatky,
rady a odporúčania, ktoré už nemajú nič
spoločné s obchodom ani marketingom.
Je to úprímná a bezpodmienečná
snaha podať pomocnú ruku a odovzdať
vlastné úspechy ostatným. Stačí navštíviť
sociálne siete alebo Google, ktorý pri
zadaní spojenia „Energy produkty“
ponúkne tisícky relevantných odkazov, pri
vyhľadaní slova Gynex dokonca desaťtisíce
jednotlivých, osobných a autentických
skúseností.
WORLD CLUB – ENERGY MÔŽE
ZMENIŤ SVET
Z vyššie uvedeného filmu sme si požičali
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jeho názov. Svet sa totiž zasa o niečo
zmenšil. Energy dospelo, vykročilo za
hranice nás a našich susedov. Pootvorilo
dvere novým možnostiam a vzdialeným
obzorom. Už nie je podstatné, kam
povedú vaše ďalšie cesty. Energy je
od tejto chvíle vždy a všade s vami
prostredníctvom nášho nového
WorldClubu. Prostredníctvom neho
môžete kdekoľvek na svete zdieľať svoje
vlastné skúsenosti, získavať do jednej
prepojenej rodiny Energy ďalších členov,
a tak pomáhať ostatným pri ich vlastnej
ceste za zdravím.
Na stránkach worldclub.energy ponúkame
všetko podstatné. Okrem nášho
spoločného príbehu sú to samozrejme
najmä prípravky, ktoré sú teraz dostupné
všade na svete z pohodlia vlastného
domova. Nechýba elektronická obdoba
magazínu VITAE, poradňa, knižnica…
A samozrejme aj všetky vám známe
výhody: možnosť „posielať to ďalej“
kedykoľvek a kamkoľvek, získavať zdieľaný
bonus a mnoho ďalších benefitov, ktoré
poznáte z nášho trhu.
WorldClub sme pre vás otvorili na
prelome roka a zatiaľ hovorí skvelo po
anglicky. Rastie, osvojuje si nové zručnosti
a postupne bude ponúkať ďalšie služby
a širšie možnosti. Pevne veríme, že ešte
tento rok sa naučí aj po nemecky. Sledujte
nás na worldclub.energy, stojí to za to!
(RED.)

MALI BY STE VEDIEŤ
Prípravky do 3 dní v pohodlí
svojho domova
Každý člen WorldClubu môže
získať produkty za klubové ceny na
stránkach worldclub.energy. Všetko
funguje ľahko a rýchlo. Využívame
služby popredných kuriérskych
firiem: v režime PREMIUM doručíme
zásielku do troch dní vrátane
možnosti sledovania zásielky,
u ECONOMY do piatich dní.
Mnoho zákazníkov,
mnoho možností
Každý je iný a každý má svoje
individuálne potreby.
Kamarát zo školy vo Viedni?
Známy z práce v Bruseli?
Priateľ z dovolenky z Grécka?
Kolega lekár alebo terapeut?
Počítame so všetkým.
A čo osobný kontakt?
Na ten nezabúdame.
Budeme starostlivo sledovať vývoj
v rámci WorldClubu a na miestach
„kde príroda uzdravuje“, budeme
podporovať vznik centier Energy.
Budú to miesta, kde k produktom
zákazník získa tak veľmi dôležité
služby, radu a pomocnú ruku.

Kráľovstvo
drahých kameňov
KARIÉRA PRASLIČKY
Miláčik ľudstva, patrónka hojnosti
a prítažlivá partnerka,
mocné a magické Uhlie
» receptívne
» pod vládou Saturnu
» náležiace elementu Zeme (čo ma vedie
k tomu, aby som ho oslovovala ako ženu)
» v znamení Vodnára a Kozorožca
» ovplyvňujúce 1. čakru
Že uhlie nie je drahý kameň? A aký!
Človek v dobe kamennej musel byť
prekvapený, keď objavil kameň,
ktorý horí a dlho sála. Určite bol tou
pozoruhodnosťou oslnený. Stalo sa tak
nad sútokom Odry s Ostravicou a od tej
doby sa človek o uhlie neprestal zaujímať.
A to už je dobrých 25 000 rokov.
SKÚSENÁ
Samotné uhlie je ale oveľa staršie,
pochádza z prvohôr, keď sa obrovské
plavúňorasty, prasličky a paprade stali
súčasťou rozľahlých močiarov. Vlhká
klíma na počiatku, narastajúce teplo
a tlak následne uložených vrstiev hornín
spôsobil, že za 300 miliónov rokov vzniklo
„čierne zlato“. Najčistejšie čierne uhlie sa
nazýva antracit a obsahuje 96% uhlíka, čo
je okrem iného aj najčastejšie zastúpený
prvok v ľudskom organizme. Ďalšou
formou uhlíka je napríklad tuha alebo
diamant.
Keď človek zistil, že tento čierny kameň

horí a ako rôzne
kreatívne sa dá
využiť, zamiloval sa do
neho. Uhlie je miláčikom
ľudstva dlhé tisícky rokov.
LOJÁLNA
Uhlie človeku ochotne slúži a nechá
sa zneužívať ako zdroj energie,
hoci dokáže množstvo iných vecí,
ktoré by stáli za ocenenie. Lenže
človek potrebuje teplo, a tak uhlie,
ktorého je najviac v USA a Indii, veselo
páli ďalej. Dalo by sa využiť oveľa lepšie vo
farmaceutickom priemysle. Manželka Uhlia
by skrátka mohla byť lekárka, ale vo vzťahu
s človekom sa obetovala a prijala rolu
udržiavateľky domáceho krbu. Vydržala
to veľmi dlho, ale pri súčasnom tempe
využívania jej s človekom dôjde trpezlivosť
a asi tak o 134 rokov sa náš vzťah s Uhlím
skončí. Skrátka dôjde, už nebude. Rada by
som videla, ako si človek poradí bez Uhlia.
Zastaviť hnačku totiž ropa nedokáže.
PORIADNA
Aktívne uhlie s veľkým povrchom dokáže
absorbovať jedy, naprávať diétne chyby
a liečiť akútnu hnačku nebakteriálneho
pôvodu. Je to dôsledná gazdinka, čistí
poctivo vo všetkých kútoch.
Výhodou uhlia je absencia vedľajších
príznakov. Môžu ho užívať deti a tehotné
ženy, a to už je čo povedať.

DOBRÁ PARTIA
Uhlie je symbolom bohatstva
a bohatstvom samým o sebe, evokuje
dobrý, bezpečný a stabilný život.
Pre burzových maklérov predstavuje
konštantný rast hodnoty a najskôr preto ho
nosia po vreckách. V mágii sa uhlie používa
na privábenie energie peňazí, nosí sa pri
sebe, ukladá sa poblíž peňazí.
Určite to bude tým, že uhlie urobilo
vo svojom živote nesmiernu kariéru.
Z mohutných prasličiek, po ktorých sa na
začiatku nikto ani neobzrel, sa vyvinula
veľmi príťažlivá komodita. Jedno uhlie
zo severských Špicbergov máme doma
a medzi drahými kameňmi má svoje
výsostné miesto. No a – darí sa nám.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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Svet v roku Zemského,
ale aj Hlineného Prasaťa
Čínsky horoskop na rok 2019 predpovedá oproti minulým rokom ochranu, upokojenie, priateľstvo a lásku pre všetky
znamenia čínskeho zverokruhu. Podľa čínskej astrológie by sme mali nadväzovať nové kontakty, v roku 2019 môžu byť pre
nás vhodné v pracovnej aj osobnej oblasti.
POMOC BLÍŽNEMU
Ak sa pozrieme na charakteristiku Prasaťa,
prvé, čo nám napadne, je sociálna oblasť,
v ktorej sa Prasa rado a dobre pohybuje.
Do popredia sa dostane všetko, čo súvisí
s chorobou, chudobou, utrpením. Prasa
bude takéto prípady nielen ťahať na
svetlo, bude ich chcieť aj riešiť. Prasa
praje novým výzvam, ale je dôležité dbať
na premyslenosť jednotlivých krokov
v osobnom a pracovnom živote. Riskantné
podniky nebudú veľmi úspešné.
Ďalším jeho smerovaním bude cesta
za dobrým živobytím. Na pretras sa
dostanú potraviny, bývanie, pohodlie.
Prasa je dosť racionálne, bude apelovať
na uprednostňovanie vypestovaného
a vyrobeného v mieste bydliska.
Cesta Prasaťa za dobrým bývaním sa
môže stať dosť zásadným problémom pre
našu peňaženku. Prasa nás bude neustále
konfrontovať s „potrebou“, ktorá nám
bežne nenapadne. Jej naplnenie bude
určite super, ale naše finančné konto
môže počas roka výrazne vyschnúť. Mali
by sme sa usilovať rozlišovať „potrebu“
a nevyhnutnosť.
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Pôjde o deviatkový rok (2019). Zem je
realita, starostlivosť, empatia, čo ešte viac
podporí v Prasati vlastnosti, ktoré má
samo od seba. Je dosť možné, že budúci
rok bude o všetkých možných typoch
pomoci, či už pôjde o deti (napríklad sa
už riešila adopcia sirôt), do popredia sa
dostanú neziskové organizácie, teraz
prišla na pretras otázka zvyšovania
základných platov a dôchodkov. Do
stredu záujmu sa dostanú veci, ktoré
sú hodné starostlivosti, opatrovníctva,
starostlivosti. Podľa toho, čo energie
predikujú, by sa mala zvyšovať eskalácia
týchto otázok. Ale ako vo všetkom –
najskôr bude dopad negatívny a až
potom môže prísť pomoc, rozhodnutie,
ako sa k tomu postaviť, ako ďalej.
FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Rok Prasaťa sľubuje byť rokom dobrej
vôle. Prasa ako predstaviteľ prvku
Voda, ktorej je priradený sever, by
mal vytvoriť skvelú atmosféru pre
obchod a priemysel. Mali by sme
sa cítiť voľnejšie, znášanlivejšie,
bezstarostnejšie, ale v dôležitých

okamihoch môžeme podľahnúť neistote
Prasaťa a začať pochybovať o svojich
schopnostiach.
Rok Prasaťa sa považuje za rok hojnosti.
Zmyselný a eroticky založený kanec
so živočišnou radosťou zo života silne
presadzuje „la dolce vita“. Prasa nešetrí,
plytvá darmi a citmi, občas potom
svoju veľkorysosť ľutuje. Vplyv Prasaťa
nás povedie k nestriedmosti, hýreniu
a výstrelkom, dobré bývanie a plné
korýtko si bude Prasa chcieť užiť doslova
vo veľkom. Neopovrhne žiadnym
prostriedkom na ich získanie – teda ani
objemnou pôžičkou. Veď sa to nejako
splatí! Vo finančných záležitostiach by
sme teda mali byť v roku Prasaťa dosť
obozretní, úprimnosť Prasaťa milujú
podvodníci.
Naša krajina sa v roku Prasaťa dostáva do
mimoriadneho postavenia. Zem, aktívny
vodcovský prvok, znamená stred a aj
strednú Európu. Zem sa usiluje dostať
všetko pod kontrolu, vyzýva na návrat
do harmónie. Iniciuje množstvo zmien,
ktoré sa však následne pokúša zniesť
zo sveta, pretože ju dosť vyčerpávajú.

Spojenie súcitného Prasaťa a starostlivej
Zeme by sa nám mohlo páčiť, mohlo
by to vyzerať, že sa na nás usmialo
šťastie a naše záležitosti začnú byť
spravované citlivo a s rozumom. Ale
ako už bolo povedané, Prasa sa netají
svojou láskou k plnému korýtku a Zem,
milujúca hmotné statky, ho môže v jeho
bohumilej činnosti podporovať.
VZŤAHY
V rodine, ale aj v spoločnosti je možné,
že vznikne diskrepancia medzi rôznym
poňatím starostlivosti. Problém môže
nastať napríklad medzi prarodičmi
a rodičmi. Predstava starostlivosti babky
totiž môže byť diametrálne odlišná
od poňatia jej dcéry alebo netere. Ak
sa babka rozhodne, že starostlivosť je
nedostatočná, môže začať vstupovať
rodičom do výchovy. Ak by som
sa v rodinách niečoho obávala, tak
rozdielneho pohľadu na to, ako sa starať.
Ďalšia vec – u Prasaťa vždy hrozia
nevery. Zatiaľ čo Pes je verný, Prasa
ani omylom. Napokon, ani Kohút nie
je žiadnym vzorom vernosti, ale ten
viac hovorí, než jedná. U Prasaťa hrozia
nevery na jednu noc. Kohút sa rád ukáže
s krásnym dievčaťom, ale Prasaťu ide
len o jedno – o pôžitok. Užije si a ide, je
to naozaj kanec bez škrupúľ. Čo sa týka
rodiny, môže to byť zložitejšie, pohľad
na sex totiž máme rôzny. Čo jednému
bohato stačí alebo je pre neho až priveľa,
nemusí byť pre druhého ani minimum,
navyše na hmote je jangová žiara, ktorá

podporí nevery a užívanie. „Carpe diem“,
ktoré môže nastať, by ale trochu mala
ošetriť empatická stabilná Zem, ktorá
sem vnesie aj pocit zodpovednosti za
partnera. V každom prípade, do tohto
variantu je nevyhnutné zaradiť domov,
a ten by naozaj mal prinášať stabilitu,
pokoj, možnosť odpočinku, dobré jedlo
a teplo domova. Ale aj tu si musíme
uvedomiť, že je nevyhnutné zachovávať
mieru. To platí najmä o deťoch. Nech
ich obklopíme velkým pohodlím,
starostlivosťou a vôbec všetkým, čo im
chceme dopriať v najlepšom vedomí
a svedomí – cesta si ich zavolá. Ak sa
uzatvoria v jaskyni – skostnatejú.
ZDRAVOTNÉ ZÁŤAŽE
Pôjde o rok náročný na psychiku,
vo všeobecnosti bude mimoriadne
namáhaná a rozhodne môžeme
očakávať okamihy, keď nám bude
naozaj zle. Pomôcť nám môžu priatelia,
ale aj Korolen. Veľká záťaž bude na
hrubé črevo. Hrubému črevu robí zle
ne-asertivita. Neschopnosť povedať nie,
to sa mi nepáči, takto to nechcem.
Čo je v tele kalné, má ísť preč. Mali
by sme napríklad dokázať povedať
partnerovi: „Takto nie, miláčik,“
formulovať a vysloviť to, čo mi prekáža,
dať zo seba kalné preč. V tomto prípade
je na mieste opäť Korolen, eventuálne
natrieť Droserin či Ruticelit na plôšku
medzi palcom a ukazovákom na chrbte
ruky. Ak je hrubé črevo nespokojné
z iných dôvodov, zabudnúť by sme

nemali na probiotiká – Probiosany.
Po troch rokoch ustupuje záťaž na
žalúdok. Stále bude prítomná, je dôležité
počítať s ňou. Keď už príde, treba sa
zveriť do rúk Gynexu.
Veľkým problémom roka 2019 bude
podobne ako v roku 2018 ťažoba, ktorú
prináša vláda Zeme. Je s ňou spojená
ťažká únava, nechuť do akejkoľvek
činnosti, nevôľa žiť. Opäť siahneme
po Gynexe či po výbornej kombinácii
Korolenu s Vitamarinom.
Čo sa týka obličiek, záťaž na ne bude
znižovať základnú energiu, a tu sa
môžeme spoľahnúť na Renol.
Dobré by bolo stopercentne dodržiavať
pitný režim, mali by sme myslieť aj na
doplnenie minerálov Fytomineralom.
K obličkám patrí pokoj a ten si môžeme
spestriť kúpeľmi striedavo v Balneole
– tým potešíme Zem, spoluvládcu
Prasaťa - a Biotermale, ktorý pomôže
Renolu v starostlivosti o obličky a kosti.
Pretože stále dookola opakujeme –
chráňte si kosti. Druhý rok energie
Žiary môže hmotu kostí naozaj ničiť. Pri
problémoch by sme mali Renol doplniť
Skeletinom.
Z pohľadu Letiacej hviezdy sa
dostávame do úžasného času – ponúka
spočinutie, domov, stabilitu. Toto
všetko sa dá udržať, ale len keď vložíme
do života nové a nebudeme klásť
podmienky vzťahom. Tak vitajte v roku
ZEMSKÉHO či HLINENÉHO Prasaťa.
EVA JOACHIMOVÁ
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Pozrime sa na predkrm inak
V tomto článku by som sa chcela venovať predkrmom.
Ako už samotné slovo napovedá, ide o niečo, čo jeme pred
samotným hlavným chodom. Mne sa páči anglické slovo
„starter“, ktoré dobre vyjadruje, o čo tu ide – naštartovať naše
chuťové poháriky.
PRED A PO
Predkrmy delíme na studné a teplé. Studené sa podávajú po
aperitíve ako prvý chod ešte pred polievkou, teplé po polievke
pred hlavným jedlom. Predkrm by mal byť len malá porcia,
ktorá rozhodne nemá zasýtiť, ale nabudiť chuť do ďalšieho jedla.
Studené predkrmy majú formu rôznych šalátov doplnených
napríklad rybou, morskými plodmi alebo kúskom mäsa, ďalej sú
to paštéty, dipy so zeleninou, malé jednohubky
či mini chlebíčky. Príkladom teplého predkrmu je malá porcia
cestovín, ragú, gratinovanej zeleniny, ďalej vajcia, rôzne toastíky
či taštičky plnené mäsom, rybou, hubami a podobne. Platí
pravidlo, že tieto malé jedlá by sa mali dať jesť iba vidličkou
či rukou ako tzv. fingerfood.
DOBA SA ZMENILA
Niektoré národy, najmä južné – Taliani, Gréci, Španieli, Bulhari,
ale aj Francúzi si na viacchodové menu skrátka potrpia.
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Odvíja sa to od ich bezosporu kladného vzťahu k jedlu a vareniu
vôbec. Dokážu jedlu venovať čas, ocenia kvalitné suroviny
a najmä nepozerajú na množstvo jedla, ale na pestrosť, chuť
a pôžitok. Bohužiaľ, u nás mala predsa len veľký vplyv skôr
maďarská kuchyňa, kde sa kladie dôraz na to, aby toho bolo
najmä veľa. Klasickým predkrmom v našej kuchyni bola mnoho
rokov šunková rolka plnená šľahačkou s chrenom, vajce v aspiku
alebo v najlepšom prípade vajce s kaviárom a krevetový
kokteil. Nič veľmi iné, nič nápadité. Nuž ale, dať si pred vývarom
s pečeňovými knedličkami a sviečkovou so šiestimi knedľami
ešte predkrm, to zvládne málokto.
PREDKRM MÁ SVOJE PRAVIDLÁ
Predkrmy sú nevyhnutné pri slávnostných príležitostiach, kde
sú súčasťou rautu alebo starostlivo zostaveného degustačného
menu. Platí pravidlo, ktoré nie všetci poznajú a dodržiavajú, a to,
že predkrm by nemal obsahovať hlavné suroviny použité v ďalších
chodoch. Teda nedám si ako predkrm rybací šalát, keď bude
potom nasledovať ryba alebo hovädzie carpaccio pred steakom.
MÔJ POHĽAD
V reštauráciách sú samozrejme súčasťou ponuky, ale málokto
si bežne objedná štyri chody od predkrmu po dezert. Prečo?

Pretože vyžadujeme obrovské porcie za rozumnú cenu.
Rozumná cena je fajn, ale niekedy mi zostáva rozum stáť nad
množstvom jedla, ktoré sme schopní zjesť.
Menej je niekedy naozaj viac. Neviem ako vy, ale ja si predkrmy
užívam vo veľkom na dovolenkách, kedy je čas a priestor na ich
vychutnanie. Priznávam, že niekedy dám prednosť viacerým
predkrmom a hlavný chod úplne vypustím, čo by sa teda
naozaj nemalo a nie je to úplne kóšer!
Ale ja si nemôžem pomôcť, skrátka ich milujem.
Je veľká škoda, že doma si na predkrmy nespomenieme,
lebo na ich prípravu nemáme čas.
Skúste niekedy partnera alebo rodinu prekvapiť tým, že nejaký
chutný a nápaditý „starter“ pripravíte. Iste to ocenia.
Niekoľko tipov na jednoduché chuťovky na sezónu končiacej sa
zimy a blížiacej sa jari rada pre vás pripájam.
Pohodový čas vám praje
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

HUBOVÁ PAŠTÉTA
300 g húb – šampiňóny, hliva ustricová, dubáky (aj sušené
a vopred namočené) alebo kombinácie, 50 g masla, 1 červená
cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 1 bobkový list, 3 guľôčky nového
korenia, 1 lyžička sušeného medvedieho cesnaku, ½ lyžičky mletej
rasce, štipka rozmarínu, tymiánu alebo majoránky, 1 lyžička bio
polievkového korenia, např. Würzl, 1 malý pohárik portského
vína, soľ, čierne korenie, bagetka na servírovanie

RAVIOLA Z CVIKLE SO SYROM
1 červená repa (cvikla) – dá sa použiť kupovaná varená vákuovo
balená alebo ju sami uvaríme, 1 balenie mäkkého syra – Lučina,
Philadelphia, a pod., hrsť píniových orieškov, balsamico, olivový
olej, soľ, čierne korenie, poľný šalát alebo rukola na servírovanie

Huby nakrájame na menšie kúsky. Ak použijeme aj sušené
huby, vopred ich namočíme. Na masle orestujeme nakrájanú
cibuľu, cesnak a korenie. Pridáme huby a restujeme.
Posypeme polievkovým korením a vlejeme portské víno.
Alkohol necháme odpariť a dusíme pod pokrievkou asi
20 minút. Zo zmesi odstránime bobkový list a guľôčky nového
korenia a krátko rozmixujeme. Štruktúra by nemala byť úplne
hladká. Dáme vychladnúť do chladničky a podávame ako
predkrm na plátku bagety.

Červenú repu nakrájame na čo najtenšie plátky. Na jednu
polovicu kolieska cvikle vložíme hrudku mäkkého syra
a preložíme. Na malý tanierik položíme tri naplnené cviklové
ravioly s niekoľkými lístkami šalátu, posypeme píniovými
orieškami, osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom
a balsamicom.

PEČENÁ KÁPIA S KOZÍM SYROM
2 červené papriky – kápie, 1 balenie čerstvého kozieho syra, olivový
olej, provensálske korenie alebo medvedí cesnak či čerstvé bylinky,
napr. bazalka, soľ, čierne korenie
Papriky starostlivo omyjeme, osušíme, prekrojíme na polovice
a vydlabeme semienka. Dáme do pekáčika alebo na plech rezom
nahor, naplníme kozím syrom, posypeme korením a pokvapkáme
olivovým olejom. Pečieme v rúre vopred vyhriatej na 190 °C
podľa veľkosti asi 20 minút, ku koncu pečenia zapneme zhora gril.
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KINGVET VO VÝHODNOM
DVOJITOM BALENÍ!
Pomôžte vášmu zvieraciemu kamarátovi pri nachladnutí!

KINGVET

Pomáha pri pokročilom štádiu nachladnutia,
pri kašli a hlienovitom výtoku.

Energyvet.com/sk
Platnosť akcie: od 1. do 28. februára 2019, alebo do vypredania zásob v Kluboch Energy.

O používaní odbornej terminológie
a prípravkoch Energy (5.)
Skúsme uzavrieť naše nakuknutie do
knihy múdrosti Pentagramu, nakoľko
som si istý, že čitateľ ďalšie spojitosti
objaví už sám, bez našej intervencie.
Dovolím si však uviesť ešte zopár
z môjho pohľadu zaujímavých korelácií.
S hľadaním etymológií názvu Skeletin
nebudú problémy, lebo z hľadiska
určenia vieme, že slúži na spevňovanie
oporného systému, takže jeho latinským
základom je sceleton/sceletum
(skeleton, skeletum), čo znamená kostra,
pričom by sme ho nemali jednoznačne
nahrádzať výrazom sceletus, lat.
(skeletus), vychádzajúcim z gréckeho
σκελετος (skeletos), čo má aj mierne
odlišný význam – vysušený, vysušené
telo, múmia, kostra. Iba ak by sme ho
chápali v zmysle vychudnutého človeka,
vysušeného ako múmia „až na kosť“.
***
Z jazykového hľadiska sa mi zdá byť
zaujímavý aj názov prípravku, ktorý
som vybral naostatok. Je ním Peralgin.
Môj interes vzbudilo i často nesprávne
pomenovanie produktu, keď ho mnohí,
azda pod vplyvom bežne známeho
mena ozdobnej kvetiny, muškátu –
pelargónia, nazývajú pelarginom.
Hľadanie etymológií názvu nemá
jednoznačný výsledok, lebo môžeme
použiť minimálne dve cesty. Tá prvá,
azda prijateľnejšia, vychádza ako
v mnohých prípadoch v programe
Energy, z názvu najdôležitejšej zložky
prípravku, v tomto prípade perily
krovitej, ktorú spomína východná
medicína v spisoch pred stovkami
rokov ako vynikajúci protialergický
prostriedok.
Pokiaľ prijmeme inú interpretáciu, kde
nebudeme zohľadňovať názov bylinky,
otvorí sa nám ďalšia škála možností.
Latinská predložka per má viacero
významov, pre nás zaujímavými môžu
byť cez, počas, pri, pre. Pokiaľ použijeme
per- ako príslovku, preložíme tento tvar
aj ako naskrze, vonkoncom, horlivo,
nepretržite či veľmi. Druhú časť názvu
– algin môžeme spojiť s latinčinou
i gréčtinou. Latinské algesco (algesko)
má význam nachladnúť, prechladnúť,
takže konečný preklad by mohol znieť
„naskrze dôležité počas prechladnutia“.
Grécke περ (per) znamená aj príliš,

úplne, predsa, veď, trebárs, predsa,
práve, priam. Αλγεω (algeo) značí
pociťovať bolesť, byť chorý, trpieť, trápiť
sa, rmútiť sa, no a αλγεινος (algeinos)
sa dá preložiť vo význame spôsobujúci
bolesť, bôľny, trpiaci, žalostný, citlivý,
čo mi evokuje pocity pri pohľade
na ľudí strápených alergiami. Teda
spomenutý prípravok je určený akurát,
práve a priam tým, čo prežívajú trpký
a namáhavý osud postihnutia rôznymi
druhmi precitlivenosti.
***
Medzi prípravkami Energy je
viacero, ktorých časť názvu naznačuje
ich „sanačnú“ funkciu – san - Cytosan,
Probiosan, Imunosan. V tejto súvislosti
si dovolím zacitovať Iuvenala, rímskeho
satirika z prvého storočia nášho
letopočtu, ktorý v diele Saturae (Satiry)
napomína: „Optandum est ut sit mens
sana in corpore sano.“ („Je žiaduce,
aby bol v zdravom tele zdravý duch.“)
Vypustením „požiadavky“ došlo k zmene
významu idey upozornenia; tá sa v novej
podobe stala akýmsi priamočiarym
tvrdením o spojitosti zdravia ducha

a tela, a v tejto deformovanej podobe
bola výrazne propagovaná v našich
končinách napríklad sokolským hnutím
v medzivojnovom období. I táto nová
všeobecne prijatá podoba „mens sana in
corpore sano“ však pre nás môže niesť aj
vyššie, priam duchovné posolstvo.
Mens, mentis, lat – vieme preložiť
v podobách myseľ, rozum, zmýšľanie,
vášeň, zámer, úmysel, vôľa, mravnosť,
dobrý charakter. Sane, lat. znamená
zdravo, rozumne, múdro; sano, lat.
prekladáme ako liečiť, uzdravovať,
vyliečiť, upokojiť, priviesť k rozumu.
Pod pojmom corpus, lat. (korpus)
rozumieme teleso, hmotu, telo, postavu,
vzrast, trup, osobu, človeka, ale aj celok,
súbor, korporáciu, rod, a v podobe corpus
magnum vesmír. Rozumné a múdre
úmysly sa v takomto novom výklade spoja
s vyliečením pozemského rodu, ľudstva,
a pri celostnom pohľade aj vesmíru, ktorý
vieme uzdraviť, ak sami seba necháme
priviesť k rozumu, alebo jednoduchšie
- so zdravým rozumom ozdravíme svet!
Naporúdzi pritom máme úžasný program
prepojený na energoinformačný systém
človeka i Univerza, Energy.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Energyvet
Po rokoch užívania prípravkov Energy som si uvedomila (a verím, že
nielen ja), že tieto úžasné produkty, ktoré pomohli nám ľuďom, by
mohli byť užitočné aj pre našich zvieracích priateľov, pomocníkov,
členov rodiny, zverencov. Je naozaj málo ľudí či rodín, kde nie je
zvierací člen, len sa poobzerajme okolo seba. A prečo im v prípade
potreby nepomôcť výrobkami, ktoré sú aj pre nich? Veď Energy
prináša celú škálu aj pre našich miláčikov. Na to je veterinárna
sada, ktorá sa skladá tiež z piatich hlavných výrobkov a jedenástich
pomocných. Prípravky sú naozaj užitočné a účinné pre malého
vtáčika, exotického plaza, hospodárske zvieratá alebo šelmy či
kone. Mačky a psy pripomínať iste netreba. Keď má zviera problém,
riešime ho rôzne. Jedni bežia k veterinárovi (v tom lepšom prípade),
ďalší do predajne kúpiť nové zviera (áno, aj to sa dá). No a my
siahame po Energy. Lenže priznajme si, niekedy rozlišujeme medzi
humánnym a veterinárnym výrobkom, a niekedy ani nie. A to by
ešte nebola najväčšia chyba. Väčšinou (z odpočutej skúsenosti
) to riešime odhadom, len tak inuitívne „od oka“, prípadne si
pre svoj dobrý pocit odhadom premietneme hmotnosť a dávku
vynásobíme alebo vydelíme hmotnosťou zvieraťa. To však nie
je správne. Zvieratá majú totiž nielen hmotnosť, stravu, úlohy.
Oni majú čo sa týka životných prejavov, rytmov, trávenia alebo
dĺžky života - bioinformácie. A tie sú iné ako máme my a sú rôzne
podľa druhu, veku. Tieto bioinformácie sú pri dávkovaní a užívaní
jedným z najdôležitejších faktorov. Závisia napríklad od spôsobu
a dĺžky života. Ak chceme mať zo zvieracieho partnera dlho radosť,
musíme túto skutočnosť brať na zreteľ. Mohlo by sa zdať, že pre
zvieratá sú tieto produkty drahé. No ak vezmeme do úvahy, že
dávku prispôsobíme bioinformáciám, bude nám jasné, že toto
vôbec nemusí byť pravda. Povieme si: veď ja to pre môjho havkáča
nejako odhadnem, viem čítať, nemám čo pokaziť. Pri určitej dávke
šťastia je to tak, a on to zrejme aj prežije (áno, teraz som to trochu
prehnala). Alebo sa obrátim na internetovú poradňu. Lenže priatelia,
pripomínam vám, že Energy má veľmi premyslene vyvinuté výrobky
a s potešením oznamujem, že v blízkej budúcnosti sa budeme môcť
vzdelávať aj vo veterinárnej sekcii, podobne ako to funguje v Česku.
Tak prečo nezískať aj sebaVEDOMIE a s vedomosťou poradiť sebe, aj
iným? Čo na to treba? Záujem. Prejaviť záujem, prihlásiť sa uhradiť
účastnícky poplatok a nájsť si čas. Čo získate? Vedomosti, ktoré
využijete ako vo veterinárnom, tak aj v humánnom smere.
Môžeme sa dozvedieť veľa dôležitého a zaujímavého, vymeniť
si skúsenosti, zažiť pekný deň, získať nových známych, možno
priateľov. Po absolvovaní všetkých štyroch seminárov dostane každý
účastník certifikát veterinárneho poradcu.
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Ešte váhate? Všetci vieme, že v dnešnej dobe nie je jednoduché nájsť
si čas, stojí to aj peniaze, treba sa aj dopraviť, atď.
Z vlastnej skúsenosti vám potvrdím, že to stojí za to.
V roku 2018 som tento seminár absolvovala v Hradci Králové.
Nezáleží na tom, aké máte skúsenosti, vedomosti, či máte veterinárny
titul alebo ho nemáte žiadny. Semináre sú vypracované pre všetkých,
každý si tu nájde, čo potrebuje.

SEMINÁR ENERGYVET

Semináre sú rozdelené podľa tém a výrobkov. Na úvodnom sa
poslucháči zoznámia s Pentagramom, jednotlivými elementmi,
energetickými tokmi a blokmi, vzťahmi medzi orgánmi, systémami
a základnými princípmi použitia bylinných prípravkov. Semináre
a témy nemajú priamu nadväznosť a je možné absolvovať ich
v ľubovoľnom poradí. Po absolvovaní všetkých dostane účastník
certifikát o absolvovaní. Uvažuje sa o ich usporiadaní 1 - 2x ročne,
prednášky budú obsahovať poznatky z botaniky, fytoterapie,
kryštáloterapie, psychosomatiky.
» Štyri celodenné semináre (od 9 do 17, ráta sa s hodinovou
prestávkou na obed)
» Cena cca 30 EUR
» Prednášajúca: MVDr. Milena Martincová, praktická veterinárna
lekárka a certifikovaná poradkyňa Energyvet v ČR. S prípravkami
aktívne pracuje, má množstvo skúseností z ordinácie, poradne
a z vlastného života. Zaoberá sa aj psychosomatikou a komplexným
pohľadom na svojich zvieracích pacientov a ich pánov.
» Semináre sú plánované na jednu sobotu (príp. nedeľu) v mesiaci.
Predpokladaný začiatok je máj 2019.
» Prihlásiť sa môžete mailom na adrese:
danielasykorova22@gmail.com alebo telefonicky na 0907 140 836
» Po prihlásení dostanete presnejšie inštrukcie.
Tešíme sa na vás!
DANIELA SÝKOROVÁ

Niet na svete byliny,
aby na niečo nebola
BYLINNÝ VŠELIEK – TÚŽOBNÍK BRESTOVÝ
Dnes málo známa, v prírodnom liečiteľstve však dôležitá
liečivka známa u babiek korenárok ako túžobník, medunišník
alebo kozia brada. Stačí si na internete vyhľadať „prírodný
aspirin“ a rýchlo zistíte, že túžobník je zásadnou liečivkou aj
pre modernú medicínu. Obsahuje totiž rovnakú účinnú látku
ako zrejme najznámejší liek západnej civilizácie, ibaže bez
nežiadúcich vedľajších účinkov, dá sa využiť aj v kuchyni a na
rozdiel od bielej tabletky skrášli a prevonia celé obydlie. A oveľa
viac…
TAVOĽNÍK, ASPIRÍN A TÚŽOBNÍK
Okolnosti vzniku a pomenovania Aspirinu sú zaujímavé. Salicin
– látka s protizápalovým, horúčku znižujúcim a analgetickým
účinkom, bol izolovaný z vŕby a neskôr aj z tavoľníka – Spiraea.
Keď sa zistilo, že salicín (kyselina salicynová) má nebezpečné (až
smrteľne) vedľajšie účinky, vyvinuli nemeckí chemici kyselinu
acetylsalicylovú. Túto ešte účinnejšiu látku pomenovali Aspirin
– zloženina z acetyl a spirin – podľa latinského pomenovania
tavoľníka. Menší zádrheľ nastal vo chvíli, keď sa prišlo na prastarú
chybičku „otca“ botaniky a zakladateľa modernej taxonómie,
ctihodného Carla Linné, ktorý „istú rastlinu“ zaradil medzi
tavoľníky, a pritom to bol túžobník. Takže botanici premenovali
tavoľník na túžobník brestový – Filipendula ulmaria, ale Aspirin si
svoje, v tom čase už svetoznáme, meno ponechal.
NIEKTO TO RÁD VLHKÉ
Vlhké lúky, brehy tokov, priekopy, prameniská, rašeliniská, lúžne
lesy, podmáčané paseky s chudobnou až bahnistou pôdou na
priamom slnku – to sú perfektné stanovištia pre túžobník. Z nížin
až do hôr sa v rôznej miere vyskytuje takmer v celej Európe, okrem
najjužnejších a najsevernejších oblastí. Na východ sa jeho areál
rozšíril až do Mongolska a na západ, vďaka moreplavcom aj do
Severnej Ameriky. Ľahko sa pestuje aj na záhradke, podmienkou je
len vlhko.
Túžobník je trvalka, zimné obdobie prežíva v drevnatom
podzemku. Hranatá stonka sa rozvetvuje až v hornej časti a dorastá
od 50 cm do úctyhodných 2 metrov. Striedavo z nej vyrastajú
perovité, 4–8 cm dlhé listy zložené z menších zúbkovaných
lístkov, zvrchu sú hladké, zospodu s chĺpkami. Od mája do októbra
rozkvitajú túžobníky zložitými a neobvyklými kvetmi, zloženými
z drobných, žltkastobielych bielych obojpohlavných kvietkov
s vytŕčajúcimi tyčinkami. Plodom sú malé šraubovité nažky. Šíria
sa pomocou semien a podzemkov a na vhodnom stanovišti tak
túžobník dokáže vytvoriť rozsiahlu kolóniu.

PRÍRODNÝ ASPIRÍN
V liečiteľstve sa spracováva kvet túžobníka. Zbierame ho teda
samotný či celú kvitnúcu časť vňate počas leta, necháme
odletieť množstvo drobného hmyzu, ktorý sa na kvetoch
väčšinou nachádza, a ihneď v tenkej vrstve, aby sa nezaparil,
sušíme, v tieni do 40 °C. Výťažok z túžobníka obsahuje
flavonoidné glykozidy (napr. spireosid), triesloviny a najmä silice
so salicylaldehydom a metylesterom kyseliny salicylovej. Tieto
prírodné látky, ktoré sa v tele menia na kyselinu salicylovú, majú
oproti svojim, v laboratóriách vzniknutým napodobeninám tú
výhodu, že nedráždia žalúdočnú sliznicu, ba naopak - vďaka
ďalším obsiahnutým látkam ju chránia.
PRÍRODNÝ JE LEPŠÍ
Dá sa teda povedať, že na čo je indikovaný Aspirin (na čo nie je?),
na to je aj túžobník, a to lepšie a viac a bezpečne. Vnútorne sa
odvar z túžobníka odporúča všade tam, kde treba znížiť teplotu
a bolesť, a potlačiť zápal: pri nachladnutí a zápaloch dýchacích
ciest, chrípkach, pri reumatických ťažkostiach, dne, žalúdočných
zápaloch a vredoch, pri zápaloch obličiek a močových ciest a pri
menštruačných bolestiach. Je močo- a potopudný, podporuje
črevnú mikroflóru, pomáha proti chronickým hnačkám
a tráviacim problémom – podporuje detoxikáciu a celkovo
zlepšuje metabolizmus. Užíva sa vo forme odvaru/čaju, na
zvýšenie účinkov v zmesiach: proti nachladnutiu, reumatizmu, na
trávenie, v Renole od Energy, a pod., alebo ako tinktúra.
Tá sa dá použiť aj na prípravu obkladov či kúpeľov – zvonka je
túžobník účinný na zle sa hojace rany a kožné choroby, akné aj
na výplachy očí, napr. pri zápaloch spojoviek.
Túžobník by nemali užívať batoľatá a astmatici a alergici na
salicyláty. Inak je to bylinka bezpečná, dokonca aj pre tehotné
a dojčiace ženy.
VOŇAVÝ KRÁSAVEC
Túžobník je jednou z našich (pôvodných) najaromatickejších
bylín. Svoju charakteristickú, príjemne omamnú vôňu si udrží
aj po usušení, a preto sa v minulosti používal okrem iného aj
na aromatizáciu a dekoráciu príbytkov – je vhodný do živých
a suchých väzieb. Puky sa vďaka svojej vôni používajú pri výrobe
parfumov. Aróma dodá charakter pečivu a múčnikom, ale aj
mäsu na pekáči. Odpradávna, keď ešte nebol chmeľ, sa túžobník
používal na dochutenie piva! Dodnes sa ním dochucujú pivné
špeciály, domáce malinovky a vína. Čo dodať… Na zdravie!
Dobrú chuť, na zdravie a očistu!
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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Inštitút vzdelávania Energy 2019
DOPRAJTE SI JEDINEČNÉ
VZDELANIE NENÁSILNOU
FORMOU, TERAZ SPOJENÉ
S VÝNIMOČNÝM ŠKOLENÍM
V RAJECKÝCH TEPLICIACH.
AKO NA TO:
Prihláste sa na naše semináre
prostredníctvom internetu, na seminár
a jeho pokračovanie vás pozveme
prostredníctvom emailu.
» Formulár nájdete na našej webovej
stránke www.energy.sk v kolónke
Inštitút vzdelávania 2019.
» Základné témy sa periodicky opakujú.

PRE ROK 2019 SME PRE VÁS
VYBRALI TIETO TÉMY:
MUDR. JÚLIUS ŠÍPOŠ:
REGENERÁCIA V PENTAGRAME KONCENTRÁTY
Na prednáške získate užitočné informácie
o bylinných koncentrátoch z Pentagramu
(VIRONAL, REGALEN, RENOL, GYNEX,
KOROLEN) z hľadiska regenerácie
organizmu so zameraním na jednotlivé
orgánové systémy.
SRDCE A CIEVY I. II. III.
Autorom témy je kardiológ s viac
ako tridsaťročnou praxou v oblasti
prevencie a liečby srdcovocievnych
ochorení. V prednáške sa venuje témam
srdcovocievnych ochorení, ktoré
najčastejšie ohrozujú náš život. Vysvetľuje
príčiny vzniku infarktu srdca, artériovej
hypertenzie, arytmie, pľúcnej embólie,
cukrovky a mozgovej mŕtvice, venuje sa
ich včasnej prevencii, diagnostike a liečbe,
aj s využitím prírodných doplnkov Energy.
Poukazuje na príznaky život ohrozujúcich
stavov, ako ich správne a včas rozpoznať
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a čo je správne urobiť. Poradíme vám,
akými prírodnými doplnkami Energy
môžete predchádzať vzniku týchto
závažných zdravotných postihnutí.

funkcie, miznú choroby a človek mladne
či chudne, pretože nie je potreba jesť
množstvo prázdnych kalórií, lebo bunky
budú nasýtené.

POHYBOVÉ POSTIHNUTIA
Prednáškový blok je zameraný na
najčastejšie ochorenia pohybového
systému, t.j. osteoartrózu, osteoporózu
a reumatoidnú artritídu. Zameriava sa na
príčiny vzniku, prejavy týchto ochorení,
ich prevenciu a liečbu. Dáva návody
ako im predchádzať, a to aj pomocou
prípravkov Energy.

ZABIJACI RAKOVINOVÝCH
BUNIEK
Počas života máme stovky nádorových
bujnení a ani o tom nevieme. Prečo vzniká
rakovina (emócie, strava, prostredie,
atď.) a ako sa z nej dostať, témou budú aj
preventívne opatrenia.

SRDCE A CIEVY IV.
Téma je určená pre pokročilých
poslucháčov IVE (teda tých, ktorí
už majú absolvovanú väčšinu
predchádzajúcich prednášok) a hovorí
sa v nej o postupujúcom procese
vývoja srdcovocievneho postihnutia od
nenápadných zmien, resp. rizík až po
veľké zlyhania.
ING. PETER TÓTH:
REGENERÁCIA V PENTAGRAME –
FILOZOFIA
Na prednáške sa dozviete, aké choroby
spôsobujú konkrétne emócie, ktorý
z energetických systémov vášho tela
máte najviac oslabený. Zistíte aj to, aké
sú možnosti regenerácie organizmu
pomocou starých, osvedčených postupov
tradičnej čínskej medicíny.
ZELENÉ POTRAVINY II –
SUPERPOTRAVINY
Superpotraviny sú potraviny aj
prírodné lieky zároveň. Živiny v nich sú
koncentrovanejšie ako v hociktorom
ovocí, zelenine, semiačkach, orechoch.
Ich konzumovaním sa zlepšujú životné

MIKROBIÓM
Hippokrates: „Všetky choroby sa začínajú
v čreve“. Prečo sa množia a hynú rôzne
mikroorganizmy, ktoré žijú v našom čreve,
močových cestách, pohlavných orgánoch,
ústnej dutine, dýchacích cestách, pokožke
a aká je ich úloha. Ako si udržať správny
pomer medzi priateľskými a patogénnymi
baktériami? Prečo konzumácia
fermentovaných produktov a ďalších prea probiotík zvyšuje imunitu?
ZUZANA KRAJČÍKOVÁ-MIKULOVÁ:
VHODNÉ KOMBINÁCIE
PRÍPRAVKOV ENERGY
Prednáška prináša vysvetlenie, prečo
je dôležité vedieť správne kombinovať
prípravky. Podľa akých princípov
kombinovať, aby bol výsledok čo najlepší?
Dostanete konkrétny návod, ako na to.
TČM II. - VZŤAHY
Ide o komplexné vysvetlenie Pentagramu
z pohľadu vzťahov - fyziologických
aj patologických. Vysvetlenie príde
v súvislostiach cez jednotlivé prvky,
orgány, tkanivá, emócie, obdobia aj
typické škodliviny. Vysvetlíme aj prenos
prejavov zdravotných problémov medzi
orgánmi.

SUPERTRONIC
Prednáška priblíži, ako funguje prístroj a na
akých princípoch sa zakladá samotné meranie.
Čo všetko sa s prístrojom dá robiť, aké sú
jeho možnosti? Pôjde aj o objasnenie prínosu
používania prístroja, jeho výhody a pomoc pri
diagnostike a určovaní vhodnej liečby.
MGR. MIROSLAV KOSTELNIK:
REFLEXNÉ BODY A ZÓNY
Prednáška zahŕňa teóriu o stimulácii bodov
a zón na povrchu ľudského tela, kde sa
uskutočňujú reflexné reakcie v orgánoch
a orgánových skupinách, ktoré s týmito
povrchovými zónami súvisia na základe
holistických princípov a energoinformačných
prepojení. Zameriava sa aj na spojenie
reflexológie a používania prípravkov,
predovšetkým krémov a olejov Energy.

PRIEBEH MERIDIÁNOV
A ŠĽACHOVO-SVALOVÝCH
DRÁH
Tradičná čínska medicína popisuje okrem
priebehu meridiánov a umiestnenia
meridiánových bodov aj šľachovosvalové
dráhy. V rámci prednášky spoznáme ich
priebeh, ktorý sa zhoduje alebo mierne
odlišuje od umiestnenia akupunktúrnych
dráh, pretože sú viazané na hmotné
štruktúry tela - na svaly a šľachy.
MUDR. RENÁTA GEROVÁ:
CELIAKIA
Celiakia sa označuje za „novodobé
civilizačne ochorenie a strašiak 21. storočia“.
Dozviete sa odpovede na otázky, ktoré
najviac ťažia vašu myseľ. „Čo to je? Ako
vzniká? Prečo vzniká?“ Prednáška priblíži,

ako im môžete predchádzať pomocou
prípravkov ENERGY.
KOZMETIKA
Dozviete sa o najnovších trendoch
prírodnej kozmetiky.
JOZEF ČERNEK:
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
V PRAXI
Ide o voľné pokračovanie seminára
o komunikačných zručnostiach.
Naučíme sa ovládať špecifické situácie
a vyskúšame si rozhovor v praxi. (Pripravte si
dve vety o vašom obľúbenom prípravku!).
» Inštitút je spoplatnený, cena je 15 EUR
na rok, pričom každý účastník automaticky
získava zľavu na
školenie vo výške 10 EUR.

Školenie Energy
Pozývame vás v dňoch 26.-28. apríla 2019 na školenie Energy spojené s mnohými
zážitkovými a edukatívnymi aktivitami. Štvorhviezdičkový hotel Diplomat v známom
kúpeľnom meste Rajecké Teplice vám ponúka voľný vstup do wellness centra, 20
metrov dlhý plavecký bazén alebo kulinárske špeciality od šéfkuchára Vladimíra
Lokšíka. Pripraví vám celú sériu jedál od vegetariánskych, bezlaktózových,
bezgluténových až po jedinečné steaky. Ubytovanie v moderne zariadených izbách
spríjemní kulisa končiarov Malej Fatry. Cez deň na vás čakajú prednášky našich
firemných lektorov o rôznych témach a po nich mnoho pestrých aktivít.
Cena školenia do 15.3.2019 je 180 EUR, cena po tomto dátume je 210 EUR. Pre
pravidelných účastníkov Inštitútu vzdelávania Energy je suma školenia 170 EUR.
Prihlásiť sa môžete vo vašom Klube Energy!
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Skleróza nebolí,
len sa viac nachodíš
Takto úsmevne nás upozorňuje jedno z novších „prísloví“. My však vieme, že to
nemusí byť tak, pretože rozumnou životosprávou a aktívnym prístupom k životu
v každom veku sa dá „stareckému“ zabúdaniu a skleróze úspešne predísť. V tomto
úsilí nám účinne pomôžu aj početné prírodné doplnky Energy. Isteže, je pravdivé aj
príslovie, že „proti veku nieto lieku“, no je rozdiel, či sme v šesťdesiatke alebo hoci aj
v osemdesiatke aktívni, čulí a vitálni alebo utiahnutí, chorí a pasívni sedíme v kúte
svojho príbytku. To, v akej pozícii sa v takomto alebo podobnom veku budeme
nachádzať, závisí do veľkej miery od každého z nás.

Je pravdou, že s pribúdajúcimi rokmi
života postupne oslabuje pamäť
a mnestické funkcie mozgu, teda
ťažšie sa učíme a pamätáme si nové
veci. No je veľký rozdiel, či sa tento
proces začne v päťdesiatke alebo až po
osemdesiatke. Do istej miery je proces
atrofie, degenerácie a starnutia mozgu
normálny, teda fyziologický. Súvisí to
s degeneráciou mozgového tkaniva na
podklade artériosklerotického zužovania
tepien a zníženého zásobovania mozgu
kyslíkom. Nemal by sa ale začínať už
v strednom veku a napredovať príliš rýchlo.
Príčin je určite viac a všetky nie sú presne
známe. Okrem už spomenutej sklerózy
tepien sa predpokladajú aj dedičné vplyvy
a prekonané niektoré ochorenia mozgu
alebo úrazy, tiež epilepsia, alkoholizmus,
zápalové a degeneratívne choroby. Takéto
ochorenie často napreduje rýchlo, až
postupne vyradí človeka z normálneho
života. Ten sa neraz stane odkázaný na
pomoc a opateru okolia. Dôležité je včas
rozpoznať a správne podchytiť prvé
príznaky predčasnej mozgovej sklerózy
a začínajúcej demencie. K včasným
prejavom takéhoto postihnutia mozgu
patrí rýchlo sa zhoršujúca pamäť, oslabené
spomalené myslenie a logický úsudok.
Neskôr sa môžu pridružiť problémy s rečou
v zmysle nesprávneho a nepresného
vyjadrovania sa, neschopnosť rýchlo nájsť
správny výraz, tzv. zárazy. O pokročilosti
ochorenia svedčí neschopnosť spomenúť
si na mená svojich blízkych, dokonca ich
spoznať. Ak postihnutie mozgu pokračuje
do demencie, klesá intelekt, strácajú
sa základné sebaobslužné a hygienické
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návyky, človek je postupne úplne odkázaný
a závislý na svojom okolí. Včasným
podchytením stavu, liečbou a správnym
vedením, sa progresia choroby dá výrazne
spomaliť, závažnejším prejavom zabrániť
alebo ich aspoň oddialiť. Dôležitá je
aj psychosociálna stránka, pravidelný
kontakt a komunikácia s blízkymi ľuďmi
a rodinou, spoločenské aktivity, zachovanie
pravidelného režimu dňa, nadobudnutých
zručností a vedomostí. K tomu pomáhajú
rôzne cvičenia pamäti, sledovanie
aktuálneho diania vo svete a spoločnosti
(denná tlač, rádio, televízia). Veľmi potrebné
sú pravidelné vychádzky do prírody,
primerané pohybové aktivity či záujmové
činnosti. Akceleráciu mozgovej sklerózy
podporuje samota, odlúčenosť od blízkej
rodiny a známych, strata kontaktu s okolím.

Pomôcť zlepšiť stav
a pôsobiť preventívne
dokážu aj prírodné
produkty Energy
Predísť akcelerácii a rozvoju
artériosklerózy mozgových tepien
pomáha bylinný koncentrát KOROLEN.
Podporuje činnosť centrálneho
nervového systému, zároveň harmonizuje
kardiovaskulárny systém a detoxikuje
organizmus. Zlepšiť sústredenie
a pamäťové funkcie pomáha tiež
bylinný koncentrát STIMARAL. Pôsobí
predovšetkým na oblasť psychiky,
kde pomáha vyrovnávať výkyvy
nálady, účinkuje proti vzniku depresie

a plačlivosti, ktoré sa častejšie objavujú
s pribúdajúcimi rokmi života. Lepšiemu
prekrveniu a okysličeniu mozgu
prospieva nadstavbový prípravok CELITIN,
ktorý obsahuje Ginkgo biloba, lecitín
a najnovšie aj tretiu prírodnú zložku, Gotu
kola. Komplex účinných látok pomáha
zlepšiť výživu nervového tkaniva, rozširuje
priesvit mozgových tepien, čím pomáha
zlepšovať pamäť a sústredenie. Súčasne
má priaznivý vplyv na metabolizmus
cholesterolu a lipidov, čo vedie k zlepšeniu
stavu endotelu (vnútornej výstelky
ciev). Na cholesterol, krvné tuky a stav
cievneho endotelu priaznivo vplývajú aj
prípravky VITAMARIN a ORGANIC SACHA
INCHI OIL, ktoré obsahujú prospešné
viacnenasýtené omega 3,6 a 9 mastné
kyseliny. Vďaka obsahu prirodzených
antioxidantov a ďalších prírodných
zložiek pomáha chrániť neuróny (bunky
nervového systému) pred oxidačným
stresom, predčasnou degeneráciou
a starnutím aj prípravok REVITAE. Vhodné
sú tiež prípravky z radu zelených potravín,
ktoré priaznivo účinkujú vďaka obsahu
prírodných vitamínov, antioxidantov,
enzýmov, aminokyselín a minerálov.
Sú to napríklad výťažky ovocia ORGANIC
ACAI POWDER, ORGANIC GOJI POWDER,
ORGANIC SEA BERRY POWDER či špeciálny
japonský zatieňovaný, jemne mletý zelený
čaj ORGANIC MATCHA POWDER, ktorý
priaznivo vplýva na myseľ a telo.
Je mnohonásobne účinnejší ako bežné
zelené čaje, účinne odstraňuje únavu,
zmierňuje prejavy depresie a senility,
povzbudzuje pamäť.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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OBRŇTE SA
PRED BACILMI!

Vironal + Cistus (-15%)

bežná cena: 33,6 € / 43,7 € / 42 bodov
akciová cena: 28,50 / 37,10 € / 35 bodov
ušetríte: 5,1 € / 6,6 €

Akcia platí do vypredania zásob v Kluboch Energy. Prípravky sú výživové doplnky.

Môj Artrin
Milá redakcia, nedá mi nepodeliť sa
o moju opätovnú skúsenosť s takým
vynikajúcim krémom ako je Artrin.
Milujem všetky krémy, ale tento je pre
mňa favoritom číslo jeden.
Pred mesiacom som sa opäť raz vybrala
na návštevu k mojej dcére, žijúcej
v ďalekom Švédsku. A samozrejme, čo
čert nechcel, dva dni pred odletom ma
rozbolel zub a nad ním sa mi vytvoril
hnisavý vačok. O jedení na boľavej
strane nemohlo byť ani reči. Čo teraz?
Nič príjemné. Prišlo mi na um, že presne
to isté sa mi prihodilo s tým istým
zubom priamo minulé Vianoce a tiež
som mala pred sebou cestu do Švédska a doslova ma zachránil Artrin. Ako rytier,
keď bráni svoju milú, tak aj on sa postavil
na moju obranu a takmer hneď ma zbavil
bolesti.
Preto najprv ako prvá pomoc nastúpil
Artrin. Neskôr sa k nemu pridal Drags
Imun a Audiron. Artrinom som si boľavý
zub a ďasná potierala častejšie, pretože
mi pomáhal zbavovať sa bolesti (tablety
od bolesti mi ani na um neprišli, lebo

chemické lieky neužívam už viac ako
13 rokov). Ráno a pred spaním som si
„vyrobila“ ústnu vodu s pár kvapkami
Audironu a po umytí zubov ňou dobre
vypláchla ústnu dutinu. Vnútorne som si
nasadila aj prírodné antibiotiká Grepofit
pre prípad, ak by tam bol zápal. Na
tvár som si párkrát aplikovala masku
z Cytosanu Fometum Gel a po jeho

zaschnutí a zmytí som si tvár opäť natrela
krémom Artrin.
Takmer bez bolesti a v pohode som
odletela do Švédska, kde som samozrejme
ešte pokračovala v ošetrovaní svojho
zuba. Ale vďaka týmto úžasným
prípravkom som mohla príjemne stráviť
niekoľko dní so svojimi drahými. Ďakujem!
Ing. MÁRIA VERBENÍKOVÁ
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Kardiovaskulárne kontinuum
Keď hovoríme o kardiovaskulárnom kontinuu, myslíme tým postupný proces poškodzovania srdca, ciev a ďalších dôležitých
orgánov. Začína sa prítomnosťou rizikových faktorov celkom na začiatku, keď ešte žiadne ochorenie nie je prítomné, až po
srdcové poškodenie, jeho následné zlyhanie a smrť. Ak totiž tieto riziká hneď na začiatku nespoznáme alebo ich podceníme
a nepodchytíme, postupne celkom určite povedú k vzniku ochorenia srdca, následne k jeho zlyhaniu a smrti. K týmto rizikovým
faktorom patrí vysoký krvný tlak, trvalá pokojová frekvencia srdca viac ako 85 za minútu ako prejav dysfunkcie autonómneho
nervového systému, fajčenie, cukrovka, obezita, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, a podobne.
Prvá fáza býva asymptomatická, t.j. nie sú
prítomné žiadne prejavy ochorenia srdca,
avšak proces artériosklerózy už prebieha
vďaka prítomnosti rizikových faktorov
ako je zvýšená hladina cholesterolu,
fajčenie, cukrovka, obezita. V ďalšej fáze
prichádzajú symptómy, predovšetkým
vysoký krvný tlak (hypertenzia)
a v dôsledku toho nastáva zaťaženie
srdca, hlavne ľavej komory, ktorá
hypertrofuje, t.j. „zhrubne a stuhne“.
Postupne sa zhoršuje artérioskleróza
koronárnych artérií, čo vedie k vzniku
bolesti na hrudníku pri námahe (angina
pectoris), objavia sa ischemické zmeny na
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krivke EKG, poruchy srdcového rytmu sú
častejšie.
Ak sa stav nerieši a vysoký krvný
tlak sa dôslednou liečbou dlhodobo
nekontroluje, t.j. nestabilizuje sa
na normálnych hodnotách, vedie
to k stupňovaniu príznakov. Srdce
sa začína rozširovať (dilatácia ľavej
komory), znižuje sa jeho výkonnosť
(klesá ejekčná frakcia), objavuje sa
dýchavica pri námahe, neskôr aj v pokoji,
čo sú prejavy chronického srdcového
zlyhávania. Z hľadiska závažnosti rizík
sa dnes práve hypertenzia považuje za
dominantný rizikový faktor chronického

srdcového zlyhávania, čo potvrdzujú
výskumy a vedecké štúdie ostatných
rokov. Za hypertenziu dnes považujeme
hodnoty tlaku krvi 140/90 mm Hg
(milimetrov ortuťového stĺpca) a vyššie.
Z preventívneho hľadiska je však lepšie,
ak sú tieto hodnoty nižšie, najlepšie do
hodnoty 130/85 mm Hg, (optimálne
okolo 120/80 mm Hg, kedy je riziko
vzniku preťaženia srdca a následného
zlyhania najnižšie).
PROBLÉMOVÁ CUKROVKA
Závažnejším rizikom pre vývoj
chronického srdcového zlyhania je
zvýšená hodnota systolického krvného
tlaku, teda toho vyššieho, horného.
U žien sa z hľadiska vzniku srdcového
zlyhávania viac uplatňuje prítomnosť
cukrovky, ktorá je oveľa častejšia ako
u mužov. Diabetu v populácii však
v posledných desaťročiach celkovo
pribúda, približuje sa k epidemickým
rozmerom, čo súvisí s nárastom obezity
a nedostatku pohybu. O to dôležitejšia
je dôsledná liečba hypertenzie
v diabetickej populácii, pretože riziko
vzniku zlyhania srdca sa pri tejto
kombinácii znásobuje. Z hľadiska
pokračujúceho vývoja chronického
srdcového zlyhávania sa postupne
znižuje výkonnosť srdca ako pumpy,
častejší býva výskyt infarktu srdca
i mozgovej cievnej príhody. Postupne sa
prehlbuje dýchavica, ktorá býva aj bez
fyzickej záťaže, t.j. v pokoji. Arytmia je
častejšia, v kratších časových intervaloch
sa opakujú dekompenzácie srdcového
zlyhávania so vznikom pľúcneho
edému a opuchov dolných končatín
s nutnosťou častejších hospitalizácií, až
stav napokon končí smrťou. Medicína
dosiahla veľké pokroky, na trhu sú nové
a veľmi účinné lieky, je viac možností
zlepšenia prekrvenia srdcového svalu
cievnymi rekonštrukčnými zákrokmi
(revaskularizácia srdca pomocou
plastiky vencovitých tepien, stentu či
by-passu), implantáciou podporných
mechanizmov srdca alebo vykonaním
samotnej transplantácie. Úmrtnosť
na chronické srdcové zlyhanie je však
stále vysoká. Samozrejme, má to

SEZÓNNA PONUKA
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Ako sa účinne
chrániť a brániť?

Chrípka, kašeľ, nádcha, angína

BALÍČEK PRÍPRAVKOV

ČLEN ENERGY
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 €

súvislosť aj so starnutím populácie,
t.j. dožívame sa vyššieho veku ako
v minulosti. Populácia starne, no
oproti najvyspelejším krajinám sveta
zaostávame o päť až desať rokov.
Z hľadiska prevencie je preto nesmierne
dôležité včas zistiť a správne podchytiť,
resp. eliminovať všetky riziká. Je
potrebné prerušiť, zastaviť alebo aspoň
výrazne spomaliť kardiovaskulárne
kontinuum, a tak oddialiť terminálne
srdcové zlyhanie. Ideálne by bolo, ak by
sme dokázali predísť vzniku artériovej
hypertenzie, obezity, diabetu a ďalších
rizík, resp. ich včas zachytili, odstránili
alebo aspoň dostali pod dlhodobú
a účinnú kontrolu. Takáto prevencia si

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

ZÁKAZNÍK

cena

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

FLAVOCEL – 20% ZĽAVA

Uvedené prípravky sú výživové doplnky.
Akcia platí do vyčerpania zásob!
Uvedené akciové ceny vychádzajú z aktuálneho cenníka.

vyžaduje komplexný prístup z hľadiska
životosprávy a prípadnej včasnej liečby.
Ich súčasťou musí byť okrem neslanej
diéty aj primeraný pravidelný pohyb,
dostatok odpočinku, spánku, zdravá
racionálna strava s dostatkom zeleniny,
ovocia, vlákniny, primerane kalorická,
aby nedošlo k vzniku nadváhy či obezity.
Potrebné je vyvarovať sa aj ostatných
rizikových faktorov, najmä fajčenia,
nadmerného pitia alkoholu, kofeínových
a energetických nápojov, chronického
stresu. Treba dôsledne dbať na účinnú
prevenciu a liečbu prípadných ďalších
rizík a ochorení, najmä ischemickej
choroby srdca, arytmie, diabetu, obezity,
porúch tukového metabolizmu.

V tomto úsilí nám môžu veľmi účinne
pomôcť prírodné prípravky ENERGY, ako
doplnky výživy. Ich veľkou prednosťou je,
že nezaťažujú organizmus cudzorodými
chemickými látkami a zároveň
sa môžu užívať aj popri klasickej
medikamentóznej liečbe, ak je táto už
nevyhnutná.
Zvlášť prospešné sú v tomto smere
bylinné koncentráty RENOL, KOROLEN,
GYNEX, z nadstavbových prípravkov
FYTOMINERAL, VITAMARIN, CELITIN,
ORGANIC SACHA INCHI OIL, tiež
FLAVOCEL a prakticky všetky produkty
z radu tzv. zelených potravín.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Čriepky z mozaiky dejín L
PARACELSIOV NOVÝ POHĽAD NA MEDICÍNU III.
Ak chceme pochopiť Paracelsa ako človeka i lekára zároveň, uveďme niekoľko jeho myšlienok skôr, než sa dostaneme
k základným prvkom jeho učenia, ako sme ich načrtli minule. Jeho názory sú svojrázne a ako sme spomenuli, často veľmi
silno atakujú vtedajší pohľad na medicínu a jej „vykonávateľov“. O svojom pôvode, teda aj základných princípoch nazerania
na svoju prácu konštatuje: „My, čo sme rástli ako drevo v lese, si nerozumieme s tými, ktorých vychovávali ženy a obliekali ich
do mäkkých šiat.“ Zdôvodňuje tak svoju zemitosť, charakter nezjemnený panským životom.
Po istých životných skúsenostiach počas pracovných a študijných
vandroviek po Európe cíti skepsu k úrovni vysokých škôl: „Je
to veľká hanba, že vysoké školy vychovávajú lekárov, ktorí sú
nimi len podľa papiera; takému chlapovi dajú červený plášť
a červený baret a svetu šaša, ktorý je schopný len plniť cintoríny.“
Zamýšľajúc sa nad učivom mal vo svojej dobe čo kritizovať –
podľa neho bola len pochybnou znôškou nedbalo preložených
antických poznatkov a bežných povier. Okrem toho, že odmietal
zariekavanie i modlitby mnohých praktikov, nesúhlasil ani
s postupmi, pri ktorých sa namiesto liečenia rany natierala
liečivými masťami napríklad zbraň, ktorou bola rana spôsobená.
Lebo - ako tvrdili lekári - rana aj zbraň sú spojené fluidom a masť
na meči tak vlastne lieči poranenie.

Jeho cesty vojnami a povstaniami zničenou krajinou mali
takisto svoj význam. Bol ochotný pomôcť každému – roľníkom
i remeselníkom takisto ako mešťanostom a aristokracii.
Najdôležitejším však bolo to, že si našiel na svojich pacientov
čas. Počúval ich. A liečil. Často úspešne, úspešnejšie než
mnohí iní renomovaní lekári. A nezriedka bez náležitej alebo
akejkoľvek odplaty. Počas ciest navštevuje mnohé kúpele, ktoré
vo svojich prácach opisuje, mnohokrát aj z balneologického
hľadiska.
Priam so slepou zúrivosťou odmieta štúdium anatómie.
Mŕtve telo mu je toľko ako kniha a on knihy o medicíne
odmieta. „Z mŕtvej anatómie sa nenaučíte nič. To, čo treba
poznať – život – je mŕtve. (...) Kto chce študovať zdravie
a chorobu, potrebuje živé telo, nie mŕtve.“ Pojem anatómia
používa v inom zmysle. Myslí ním liečivé prostriedky získané
z prírody, byliny, ktoré - ak sú živé – kvitnú a voňajú. Ich
zmysel a význam ako lieku sa prejaví až po ich zániku, po ich
chemickej premene. Takáto anatómia rastlín je časťou anatómie
makrokozmu. Anatómia človeka je podľa neho iba anatómiou
mikrokozmu. Operáciu považuje za posledné východisko,
ak už niet inej pomoci a životu hrozí nebezpečenstvo.
Medzi najznámejších anatómov toho obdobia patria
Taliani: Andreasa Vesalius, ktorý sa preslávil knihou „Sedem
kníh o stavbe ľudského tela“, prijatou širokou lekárskou
verejnosťou, slávni umelci – Leonardo da Vinci, Mondina de
Luzzi, Michelangelo Buonarroti, zaalpský Albrecht Dürer, a ďalší.
Počas pôsobenia na univerzite v Bazileji sa výrazne odkláňa
od učenia Hippokrata a Galéna, odmieta náuku o telesných
šťavách (krv, žlč, čierna žlč, hlien), namiesto latinčiny používa

PRIŠLO NA ADRESU REDAKCIE
Milá spoločnosť Energy,
v novembri som sa zúčastnila prednášky na tému ČAJE.
Prednášala pani Zuzana Mikulová.
Čaje Energy poznám. Dva z nich sú moje obľúbené.
No občas sa mi stane, že si čaj pripravím, a potom naň
zabudnem a popíjam ho chladný. Pani Mikulová nám
pripomenula, aké je dôležité urobiť si ČAS na ČAJ.
Prejavíme tým vďačnosť a úctu k bylinke.
Našou pozornosťou k nej vieme zvýšiť účinok na náš
organizmus. Veľmi oceňujem informácie, akú bylinku si
vybrať pri určitých zdravotných problémoch a s ktorým
koncentrátom ju môžem kombinovať. Chcem sa poďakovať
firme Energy za všetky úžasné prednášky, vzdelaných
lektorov a možnosť získavať nové a pre nás také užitočné
vedomosti. Robíte skvelú prácu. Ďakujeme!
JANA REPIŠČÁKOVÁ, MARTIN
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CELOROČNÁ ZĽAVA!

2019

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 neplatí pre terapeutické oleje

nemčinu. Vrcholným číslom jeho nevšedného pôsobenia je
chvíľa, keď na verejnosti hodí spisy arabského lekára Avicenu
do ohňa. Ako spomína v knihe Paragranum: „Hodil som všetky
knihy do svätojánskeho ohňa, aby všetko to nešťastie uniklo
do vzduchu ako dym...“. Odmietol tým všetky paradigmy
scholastickej medicíny, založenej na starých, často už
neplatných poznatkoch.
Píše sa rok 1527. Všetko sa to akoby symbolicky deje v kontexte
veľkých historických zmien, v synchronicite opätovného vpádu
islamu do Európy, tentoraz však bez akýchkoľvek prínosov
pre európsku kultúru, vedu. Invázia prechádza suchozemskou
cestou, začína sa porážkou Belehradu, bitkou pri Moháči,
vyhratou osmanskými vojskami.
V tom čase sa Paracelsus zaoberá problematikou vredov,
príznakmi „francúzskej choroby“, ako nazývali syfilis, načrtáva
náuku o „tartare“ usadeninách v organizme, učí diagnostiku
na základe pulzu a moču. (Tartaros – mýtická priepasť pod

Hádom, grécke podsvetie, kam prichádzali zatratenci, peklo.)
Stavia sa do konfrontácie s cechom lekárov, poukazujúc na to,
že medzi lekárnikmi a lekármi v meste existujú isté dohody,
preto navrhuje dať lekárne skontrolovať a vziať lekárnikov pod
prísahu, že „svoje lekárne vo dne v noci bdelo strážia“.
Zastáva názor, že v každej krajine sú proti všetkým chorobám
prostriedky v podobe minerálov a liečivých rastlín. Ibaže
tieto majú liečivý význam predovšetkým na území, odkiaľ
pochádzajú, nie na iných.
Svoj holistický pohľad potvrdzuje slovami, že „pravým
základom lieku je láska“, všetko so všetkým súvisí – človek,
príroda, prostredie, vzťahy, božské veci. Je presvedčený, že
v úlohe lekára nemôže človeka vnímať izolovane a každá
zložka môže mať svoj vplyv a lekár môže liečiť, len keď pochopí
podstatu všetkých týchto zložiek. Z tohto hľadiska je súčasnejší
a modernejší, než mnohí dnešní členovia „lekárskeho cechu“.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Uvedené prípravky sú výživové doplnky!

VYUŽITE VÝHODNÚ PONUKU ZELENÝCH POTRAVÍN

WorldClub
Pošli to ďalej!
NEZÁLEŽÍ NA TOM, KAM BUDÚ
VIESŤ VAŠE ĎALŠIE CESTY.
ENERGY WORLDCLUB JE S VAMI
VŠADE. TERAZ SA ČLENOM
RODINY ENERGY MÔŽE STAŤ
KTOKOĽVEK. ZDIEĽAJTE
SVOJE POZITÍVNE SKÚSENOSTI
A ROZŠIRUJTE OKRUH SVOJICH
PRIATEĽOV ENERGY.
Energia, ktorá nepozná hranice,
myšlienka, ktorá dozrela
do nadčasového konceptu
a nenahraditeľná sila ľudskej
interakcie. Hybné momenty,
ktoré nám umožňujú otvoriť
dvere príležitosti a zdieľať vlastné
pozitívne skúsenosti a úspechy.
ZDIEĽAJTE A REGISTRUJTE
– JEDEN SVET, JEDNA DATABÁZA.
Prostredníctvom worldclub.energy
ponúkame celosvetovo takmer
všetko, čo ste zvyknutí získať
v Kluboch Energy.
Náš príbeh, naše poslanie, kľúčové
rady, informácie a najmä možnosť
stať sa prémiovým členom
a využívať všetky výhody.
Viac na energy.sk/worldclub

worldclub.energy

