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Prípravky mesiaca mája
Začiatok mája by mal byť v znamení dažďa, celkovo
sa bude baviť výkyvmi. Okolo konca prvej dekády
rozbalí teplo všetku parádu a okolo 20. dňa si to
zopakuje. Inak ale nebude vyzerať úplne prívetivo,
okolo „zamrznutých“ by mohlo naozaj mrznúť.
My sa ale nenecháme vykoľajiť ani drobným nečasom
a spomenieme si, čo od nás chce vládca roka Prasa: odpočívať
a užívať si. Máme tento krát na výber výborné prípravky. Ako
prvý vyskúšajme Relaxin. Stretávame sa s ním síce krátku
dobu, ale už sa naň spievajú ódy pre upokojujúce účinky
a najmä vylepšenie spánku. Zaujímavo ho môže doplniť
starý dobrý Stimaral, ktorý sa naopak stará o duševnú
čulosť vo dne. Podporovať ho môže aj Celitin, ktorý sa stará
o šedé bunky mozgové. Približne desať miliárd mozgových
buniek prijíma, spracováva a vysiela informácie nepretržite
dňom a nocou na vedomej, ale aj nevedomej úrovni. Od
nás by bolo viac než slušné dopriať im občas trochu výživy
navyše. A aby sme zvládli všetko, čo zvládnuť chceme,
ponúka nám energiu úžasná brazílska „čučoriedka“ Acai.
Vďaka jarným prácam sa niekedy cítime doslova vyčerpaní.
V tej chvíli nastáva čas pre Acai, jeho užívanie dodá silu
a občerství. Acai je významný všade, kde máme do činenia
s Ohňom, respektíve s tromi ohniskami, a najmä s jeho
nedostatočnosťou, teda s únavou, psychikou, nervami.
Zaujímavý môže byť aj čaj Uncaria tomentosa. Pozitívne pôsobí
na centrálny nervový systém a má dobrý vplyv na trávenie.
EVA JOACHIMOVÁ
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REŽISÉR, MANAŽÉR A TUČNÁ MYŠ
V rámci relaxu sa venujem divadlu. Inými slovami, vo voľnom
čase som divadelník - ochotnícky režisér. Keď sa ma na to
niekto pýta, odpovedám, že je to hobby ako každé iné. Niekto
chodí na ryby či lieta na rogale. Ja chodím režírovať a hrať
do divadla. Občas, najmä pred veľkou premiérou, je to ale
stres. Vtedy si kladiem otázku, či to ešte stále slúži svojmu
účelu. Nerobíme ľahké predstavenia, venujeme sa muzikálom,
a to aj niečo stojí. Vtedy som zasa manažér a presviedčam
sponzorov či politikov rôzneho kalibru, že podporiť nás
je dobrý nápad. A keď príde rad na povinné pohostenie
našich spolupracovníkov, už to hobby nie je. Skomponovať
skladbu, naučiť desiatky ľudí choreografiu, zladiť svetelné
efekty, kostýmy, prevleky a dať tomu celému charizmu a dej,

JOZEF ČERNEK

SALUS

VERNOSTNÝ PROGRAM

JE URČENÝ PRE ČLENOV KLUBU ENERGY
A PRINÁŠA MOŽNOSŤ PRAVIDELNEJ
A AKTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE.
Nakupujte každý mesiac po dobu 12 mesiacov minimálne za 25€.
Nezáleží na tom, ktorým mesiacom v roku začnete. Po ukončení
obdobia 12 mesiacov a splnení uvedenej podmienky získate nárok
na vernostný bonus v hodnote 35€.
KÚPEĽNÝ BONUS
Po troch rokoch neprerušeného vernostného programu získate nárok
na KÚPEĽNÝ BONUS, príspevok vo výške 30% na týždenný kúpeľný
pobyt v Podhájskej (ubytovanie a stravovanie).
ČERPANIE BONUSU
V mesiaci čerpania vernostného bonusu je automaticky splnený
minimálny nákup 25€ v danom mesiaci.
Bonus sa dá čerpať iba jednorazovo počas 1 mesiaca. Ak podmienky
vernostného programu prerušíte, opäť sa vraciate na začiatok.
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Plnenie vernostného programu môžete sledovať na www.energy.sk vo vašej Pracovni poradcu.

EDITORIAL

je oveľa jednoduchšie ako usporiadať recepciu. Skutočne.
Dať najesť stovke ľudí, pohostiť ich pred predstavením a po
predstavení niečím jednoduchým, vkusným a nápaditým, sa
zdá byť neprekonateľný problém. Chýba riad, nie sú kuchári
ochotní experimentovať a najväčším problémom je obsluha.
A nebude to podľa predstáv, no zato to bude trikrát drahšie,
ako sa plánovalo. Vtedy si poviem, že už je zrejme čas vykašlať
sa na to. A keď som o tom skalopevne presvedčený, príde iný
moment. Ako minule.
Ostatné predstavenie je milá muzikálová rozprávka Popoluška
a tučná myš. Na našu veľkú radosť má obrovský úspech, najmä
u detí. Po jednom z predstavení pre prvý stupeň základnej školy
a vyšších tried materskej školy som večer šiel na prechádzku
s mojím psíkom Brianom. Na ulici oproti mne išiel chlapček,
mal asi päť alebo šesť rokov, spolu s mamou. Podľa nákupnej
tašky šli z obchodu. Chvíľku sa na mňa pozeral a zrazu z plného
hrdla spustil: „Ignác, Ignác! Mami, veď to je tučná myš, daj mu
syr…“ A začal sa hrabať v taške. Matka, značne zmätená, sa na
mňa pozerá veľkými očami a habká. „Prepáčte, prepáčte, ja
neviem, čo sa to deje, on takéto veci nerobí,” ospravedlňuje sa
a medzitým bráni synovi, aby vyhádzal veci z nákupnej tašky.
„To je v poriadku, ja som naozaj tučná myš,” usmial som sa. Také
oči, ako vytreštila v tej chvíli, som ešte nevidel. Mamička asi do
divadla nechodí a nenapadlo jej, že malý vo mne len spoznal
postavu z rozprávky. Takéto momenty napravia všetky úskalia,
ktoré umelecký život prinesie.
Je máj, čas, keď láska ukazuje svoju najkrajšiu tvár. Čas, ktorý
je predurčený pre milovanie. Milovanie tela i duše. Začnite od
seba a spravte pre vaše telo, pre vaše zdravie, niečo veľkolepé.
Doprajte si domáce kúpele, doprajte si regeneráciu. Spojte
naše krémy s meditáciou a uvidíte, akú silu máj má.

Posilňujeme
vyrovnávaním
Keď sme hladní, najeme sa, keď sme unavení, odpočívame,
keď sa cítime sami, hľadáme spoločnosť. Vyrovnávame sa
automaticky, intuitívne a prirodzene. Keď ale zostaneme
hladní o trochu dlhšie, posilníme svoje trávenie, keď
urobíme ešte jeden klik navyše, posilníme svoje svaly, a keď
zostaneme dlhšiu dobu sami, pochopíme, kto sme, pretože
sa naučíme sami seba lepšie vnímať.
TEPLUČKO KOMFORTNEJ ZÓNY
My však máme tendenciu držať sa svojej istoty, v teplučku
a pohodlí svojej komfortnej zóny. Lenže ak sa budeme držať pri
stene a robiť len to, na čo si trúfame, guráž a sebavedomie nám
to nepridá. Vystupovanie z komfortnej zóny je jediná možnosť,
ako prekonávať sami seba, svoje hranice a zmeniť presvedčenie,
ktoré o sebe máme. Mám pre vás jeden obyčajný príklad zo
života: moja kamarátka Alžbeta (v skutočnosti sa volá inak) sa
hanbí za to, ako vyzerá vo svojej päťdesiatke. Ako vyzerá naozaj,
je vlastne jedno, dôležité je, že je presvedčená, že sa nemôže
ukazovať na verejnosti inak než vo vreci. Dosť ju to obmedzuje.
Nedávno chcela ísť so mnou do sauny, ale keď zistila, že tam majú
byť aj muži, vydesila sa na smrť a celú akciu začala bojkotovať.
Prekonať obavy by jej však pomohlo. Zistila by, že pri pohľade
na ňu nikto neomdlieva, že od nej nikto nechce, aby bola
v saune navlečená vo vreci a že je skrátka taká, aká je, a že je to
predovšetkým iba jej vec. Keby si dovolila tú trochu nepohodlia,
zistila by, že to, čo ju nezabije, ju posilní. A tak je to so všetkým.

MALI BY STE VEDIEŤ
POUŽITIE RELAXINU
» prispieva k celkovému upokojeniu
» pomáha zvládnuť škodlivý stres a jeho následky
» predchádza stavom úzkosti a depresie
» zmierňuje stavy atakov paniky
» pomáha zvládať rôzne typy závislosti (alkohol, fajčenie)
» navodzuje celkovú pohodu a duševnú vyrovnanosť
» zostruje zmysly a pohotovosť
» zlepšuje kognitívne funkcie
POUŽITIE STIMARALU
» pomáha s adaptáciou na nové prostredie alebo životné
podmienky, zmierňuje účinky stresu
» posilňuje pri zvýšenej fyzickej alebo psychickej námahe
» zlepšuje činnosť mozgu, podporuje sústredenie, pamäť,
vnímavosť, matematické schopnosti, dobre pôsobí na
autistické deti
» vhodný v stavoch vyčerpanosti, pri únavovom syndróme
» odporúča sa na neurózy, podráždenosť, úzkosť,
neurasténiu, depresiu a nespavosť
» prevencia stareckej senility, podpora zmyslov
a duševných funkcií, doplnok pri liečbe Parkinsonovej
choroby a roztrúsenej sklerózy
» pôsobí ako ľahké afrodiziakum u oboch pohlaví
» životabudič tlmiaci následky požitia alkoholu

PRIRODZENÁ TENDENCIA K HARMÓNII
Každý systém má prirodzenú tendenciu dostať sa do rovnováhy,
nech už je cesta akokoľvek dlhá a spletitá. To je známa vec
a jeden z vesmírnych zákonov, na ktorý sa môžeme spoľahnúť.
Rovnováha medzi jinom a jangom je normálna vec. Stred je
miesto, kde je všetko tak ako má byť. Na druhej strane - nie je
možné zotrvávať v tomto strede. Môžeme sa však posilňovať
v schopnosti dosahovať tento stred znova a znova.
ŽIVOTNÁ POSILŇOVŇA
Zakaždým, keď musíme čeliť nejakým ťažkostiam, či už je to
choroba alebo náročné životné okolnosti, dostávame sa mimo
vyrovnaný stav pokoja. Každé vyrovnávanie sa nás posilňuje
a zlepšuje našu schopnosť vyrovnať sa nabudúce. Keď sa Alžbeta
raz prekoná v saune, bude pre ňu nabudúce jednoduchšie
necítiť sa v takej situácii trápne. Keď sa vyliečime z choroby
vlastnými silami, bude naša imunita zasa o niečo silnejšia. Keď
sa začneme sprchovať studenou vodou, budeme otužilejší
a výkyvy teplôt nebudú pre nás rizikom ochorenia. Princezné,
celoživotne chránené pred ťažkosťami, nič nevydržia.
KOMBINÁCIA PRE PRINCEZNÉ
Ak chcete podporiť odvahu vystupovať zo zabehaných koľají
a naučiť sa chodiť nevyšliapanými cestami, alebo máte doma
bojácneho ufňukanca, nasaďte kombináciu, ktorá toto rieši.
Stimaral a Relaxin podporujú odvahu skúsiť nevyskúšané
a sebadôveru vďaka silnému vyrovnanému stredu. Pomáhajú
všetkým, ktorí sa ocitnú v nových životných podmienkach,
či už z vlastnej alebo cudzej vôle. Pri zmene bydliska, školy,
zamestnania alebo partnera vám Stimaral s Relaxinom pomôžu
vyťažiť zo situácie maximum. Zmena je život. Zmena je
predpokladom vývoja. Keby nebolo zmeny, na konci chrbtice by
sa nám stále hompáľal chvost.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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O potrebe
sladkého ničnerobenia
Za oných čias (pretože neviem, ako inak nazvať dobu pred rokom 1989, aby
porozumeli aj mladší čitatelia) sa môj otec chodieval počas obedňajšej prestávky
najesť domov. Našťastie to nemal z roboty ďaleko, nanajvýš desať minút. Mama
mala pre neho pripravený obed, aby sa nemusel zdržiavať. Ale pamätám si, že
skôr, ako si sadol za prestretý stôl, si išiel na pár minút zdriemnuť na gauč. Pred
prvým sústom otvoril padacie dvierka kredenca a ulial si malý štamperlík, nikdy
nie viac „piprovice“ – pálenky namiešanej s mletým čiernym korením. Tento rituál
sa u nás dodržiaval roky. Aj my, deti, ak sme nemali popoludňajšie vyučovanie,
sme si poobede ľahli na pár minút „zaviazať sadielko“, ako vravievala mama.
Až v neskorších rokoch, keď som pre
pracovné zaťaženie nemohol tento obrad
dodržať a neboli na to ani podmienky,
pochopil som jeho dôležitosť. Aj toho
štamperlíka, ale najmä zdriemnutia.
Prvého pre nastavenie trávenia, druhého
z psychologických dôvodov. Fascinovala
ma pravidelnosť aktu, jeho ritualizácia,
ktorá dávala poludňajším hodinám našej
domácnosti akúsi istotu. Na druhej strane
bolo pre otca takéto prerušenie pracovnej
doby, pauza spojená s ničnerobením,
nielen chvíľou odpočinku, ale ako zistili
súčasní psychológovia a neurobiológovia,
aj spustením akéhosi voľnobehu v hlave,
potrebného pre udržanie duševnej
stability a kreativity.
V dnešnom vysokorýchlostnom svete,
v ktorom musí ísť všetko na plný výkon,
oslavujúcom aktivitu pre ňu samotnú, sa
ale takéto dolce far niente poníma takmer
pejoratívne – ako záhaľčivosť hodná
pohŕdania.
Akoby bolo naše šťastie založené na
raste HDP a kvantitaívne ukazovatele
stáli vysoko nad kvalitou nášho
prežívania skutočnosti. Hnacou silou
je tlak, núti nás stále viac zarábať, aby
sme získané peniaze mohli vymieňať
za časné hodnoty v podobe neustále
modernizovaných, no pre bežný život
zvyčajne zbytočných vecí. Množstvo
nahromadeného tovaru však nič nehovorí
o uspokojení, radostnej naplnenosti
života. Požadujeme, aby boli počítače,
iPady a tablety výkonnejšie, aby nám
rýchlejšie priniesli väčšie množstvo často
nepotrebných a chybných informácií,
ktoré navyše nedokážeme spracovať.
Kvalitu aj tu nahrádzame množstvom.
RÝCHLOSŤ JE PRIVEĽMI VYSOKÁ
Do Klubov Energy prichádzajú ľudia
s otázkou, čo urobiť pre svoje telo, aký
prípravok preferovať, ktorý výživový
doplnok pomôže najlepšie zbaviť sa
neduhov a pri akej diéte. Potom navštívia
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posilňovňu s odborníkom na bodybuilding,
aby v čase voľna, ktorý pre seba utrhli,
urobili niečo pre svoju „kondičku“ a dali
sa poučiť o ďalších diétnych opatreniach
a výživových doplnkoch. Vedomé
obmedzenia stravy ale nekorešpondujú
s informačnou zvrhlosťou, ktorá sa stala
životným štýlom. A zabúdame na potrebu
regenerácie mozgu. Zahltenosť mysle,
nevhodný časový rozvrh nám nedokážu
napraviť ani koučovia, s ktorými sa
v ostatnom čase akoby roztrhlo vrece.
Lebo tí nám poradia, ako racionálnejšie
narábať s časom, aby sme zvýšili pracovný
výkon, namiesto toho, aby nám poradili
povoľkanie si na gauči, šezlóne, otomane,
hovníku, ako chceli pohovku premenovať
múdri jazykári. Tak sa z koučov stávajú
gaučovia, ženúci svoje stádo nevedno
kam. Popoludňajší krátky spánok
môže poskytnúť oveľa viac tvorivej
imaginácie, nápadov, než prehrabávanie
sa v informačnej databáze počítača.
Veď vieme, že práve čas snenia bol pre
mnohých veľkých vedcov, vynálezcov,
umelcov zdrojom inšpiratívnych ideí,
objavov, vynálezov, obrazov. Zato hektické
kvantitatívne napredovanie je pre väčšinu
zdrojom syndrómu vyhorenia. Aj preto by
malo byť našou úlohou oveľa viac pomáhať
pri duševných problémoch našich klientov
a nesústreďovať ich predovšetkým na
telesnú schránku. Do ponuky by mali patriť
aj rady o opatreniach proti vyhoreniu, užití
si sladkého ničnerobenia, o potrebe nájsť
si medzi plnením pracovných povinností
chvíľky aktívneho odpočinku i leňošenia,
počas ktorých si len tak pohovejú,
povoľkajú, polebedia, odfúknu, prípadne
urobiac si pohodlie zaviažu sadlo. A my pre
čas, kedy je potrebná aktivizácia, poradíme
Korolen, Revitae či Stimaral, chvíle
vegetovania odporučíme naštartovať
Spironom, Relaxinom alebo použitím
obľúbeného kozmetického prípravku
v podobe aromaterapeutika.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Spiron pre dobrý spánok
Dobrý deň,
mám v kúpeľoch váš magazín. Od zajtra je
tu zákaz návštev pre chrípku, ale manžel
mi dnes stihol priviezť februárové číslo
Vitae. Syn (12 rokov) je v Hamzovej liečebni
(svalová dystrofia) a ja v hosteli v areáli
liečebne, aby som mu bola nablízku.
Po cvičení a procedúrach sa vraciam na
prázdnu izbu a teším sa na Vitae, krížovku,
skvelý editorial a zaujímavé články. Výrok

Konfucia „Lepšie je zapáliť aspoň malú
sviečku, než preklínať tmu,“ vystihuje to,
o čo sa tu cvičením usilujeme (aj keď
svalová dystrofia je nevyliečiteľná).
A potešilo ma, že tu poznajú prípravok
Energy Spiron. Ten milujem a moji synovia
tiež. Prajem si, aby mi ho vždy nastriekali
do izby pred spaním, pre pekné sny.
JANKA F. ČERMÁKOVÁ, Choceň,
Česká republika

S Celitinom už nie som otrokom jedla
Dobrý deň,
rada by som sa s vami podelila o moju
skúsenosť s Celitinom. Je to pre každého
finančne dostupný zázrak. Pre mňa je jeho
cena naozaj úchvatná.
Mám žlčové kamene, moje telo
v podstate takmer netrávilo z dôvodu
môjho prechodu veľmi ťažkým životom,
plným nebezpečenstva, strachu o holý
život a s tým spojenej depresie. Vôbec
som nevedela čím začať, keď som sa pred
rokom a pol dostala k Energy. V podstate
som nemohla šliapnuť vedľa, pretože som
potrebovala úplne všetko. Nemusela som
sa ani testovať, aby som vedela, čo vo
mne je. Prehrýzla som sa teda postupne
užívaním Regalenu, Renolu, detoxikáciou,
vitamínmi, minerálmi, atď. V podstate
som postupne prešla celý sortiment.
Niekedy som sa k niečomu vrátila, podľa
potrieb tela.
Ale zaujal ma Celitin, a to nielen svojou
cenou, ale nejako mi nešlo kúpiť ho skôr.
Vlani na jeseň naň došiel rad. Užívali sme
ho s dcérou podľa návodu asi 3 mesiace.
Každá spolu 1,5 balenia, myslím. Popis
tohto prípravku bol pre nás šitý, v každom
bode nás charakterizoval.
Mne sa tak dokonale upravilo zažívanie,
že zasa konečne viem, čo je hlad a mať
raňajky, obed a ľahučkú večeru. Niekedy
ju ani nepotrebujem, ak obedujem
neskôr. Nemusím už jesť piate cez deviate
a maškrtiť sladké, pretože sa mi začali
vstrebávať živiny z jedla do tela a netrpím
nutričnou podvýživou. Vďaka tomu
pomaličky chudnem, keď ma telo nenúti
toľko jesť, pretože už dostáva, čo potrebuje.
Dcéra sa dosť upokojila psychicky, a teda
jej už nie je zle, keď jedlo len cíti alebo
vidí. Je schopná najesť sa bez toho, aby
jej po všetkom bolo zle. O 4 mesiace bude
mať 15 rokov.
Celitin je výborný LIEČEBNÝ PROSTRIEDOK
na psychosomatické poruchy príjmu

potravy a metabolizmu. Mal by sa povinne
dávať na psychiatrických klinikách ako
pomocná liečba porúch príjmu potravy.
Ja ho už teraz neberiem a krásne trávim,
dcéra ho zasa začala brať, keď jej doma
padol do oka. Chcem ešte povedať,
že ma trápilo veľmi rýchle priberanie
na hmotnosti s nutkaním jesť viac.
Pripisovala som to veľkému stresu,
áno, súviselo to s tým. Jedlo mi dávalo
životnú energiu, ktorú som mala na
nule a život mi visel na vlásku. Prebytky,
najmä kvôli neschopnosti tráviť, telo
okamžite ukladalo do zásob. Jesť menej
neprichádzalo do úvahy, pretože by
som skolabovala, takže som jedla podľa
potrieb tela, hoci som takmer netrávila
a bola som čoraz viac upchatá. Dosť
mi pomohli ostatné prípravky, Celitin
bol čerešničkou na torte, ktorá už len
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dopravila do bránky predpripravený gól.
Vďaka tomu sa teraz cítim slobodne vo
svojom tele a nie ako otrok jedla.
Ďakujem Bohu za tento dar a neprestanem
zaň ďakovať, pretože ma na Energy naozaj
naviedol Boh! Zachránil mi život, pretože
už som bola zrelá na hospitalizáciu,
prípadne operáciu, ale tam by som
nedostala pomoc pri návrate do života.
Viem, že by som túto banálnu operáciu
neprežila vo svojej slabosti, ktorú na mne
lekári nevideli, a ich medikamenty by ma
tiež zabili, pretože by ich moje telo nebolo
schopné prijať, a už vôbec nie stráviť. Ste
Bohom požehnaná firma. S pozdravom
a veľkým ĎAKUJEM vám všetkým za dobre
a s láskou odvedenú prácu
GABRIELLA SOFIA OGHAMOMWAN, Všenice,
Česká republika

Kráľovstvo drahých kameňov (27)
NAŠE NÁRODNÉ BOHATSTVO – LEPIDOLIT
Patrón spirituality, utišovateľ búrok a dôkladný čistič
všetkého nedobrého, mocný a magický lepidolit:
» receptívny
» pod vplyvom Jupitera a Neptúna
» v znamení Váh
» náležiaci k čakre hrdla (5.), tretieho oka (6.) a korunnej čakre (7.)
Lepidolit patrí medzi hlinitokremičitany, teda svetlé sľudy,
a hrdí sa vysokým obsahom lítia. Je to veľmi mäkký nerast
(tvrdosť 2) tvorený šupinami ružovofialovej farby. Náleziská
v Českej republike sú významné aj z celosvetového hľadiska.
Najkrajšie lepidolity sa vraj dajú nájsť na Vysočine v okolí obce
Rožná. Povážte, aké výnimočné nerastné bohatstvo máme
vo svojej správe! Lepidolit je najvýznamnejším zdrojom lítia,
ktoré sa používa v jadrovej energetike, na výrobu batérií,
v kozmických programoch. Ide o veľmi vzácny a veľmi užitočný
prvok. Tak pozor, nech to zasa niekomu nepredáme!
NAJVYŠŠIE DOBRO
Lepidolit podporuje aktivitu najvyšších čakier a pomáha
napájať sa na vesmírnu múdrosť, nazývanú aj akáša. Vďaka
nemu sa zlepší naša schopnosť rozpoznať to, čo je z hľadiska
najvyššieho dobra naozaj dôležité. Pomáha nám prekonávať
prekážky pochádzajúce z minulosti a prečisťuje cestu
k budúcnosti. Posilnením analytických, intelektuálnych,
ale aj spirituálnych schopností nám uľahčuje objektívne
rozhodovanie a kultivuje našu samostatnosť a nezávislosť
v dosahovaní cieľov bez pomoci druhých. Všetky zlozvyky
a závislosti sa s lepidolitom prekonávajú oveľa jednoduchšie.
KAMEŇ POKOJA A ZMIERENIA
Lepidolit je veľmi upokojujúci kameň. Už len samotný
dotyk s jeho mäkkým povrchom v človeku rozpúšťa napätie
a stres. Dokáže vraj utišovať výkyvy nálad, návaly strachu

a paniky. Odstraňuje z mysle utkvelé predstavy a opakujúce
sa myšlienky, ktoré často bránia v zaspávaní a predovšetkým
odstraňuje emocionálny jed, ktorý sme buď vytvorili sami
svojím hnevom či pocitmi krivdy alebo ho „kúpili“ od niekoho
iného. Lepidolit pomáha mäkko a jemne spočinúť vo vlastnom
láskavom strede, v akejsi ochrannej ružovej bubline, do
ktorej vplyv ostatných nedosiahne. V domácnosti a medzi
partnermi udržiava pokoj a mier zmäkčovaním negatívnych
emócií. Lepidolit nefandí dráme, ide mu o riešenie cestou
najmenšieho odporu.
GENERÁTOR PRÁNY
Lepidolit má schopnosť zvyšovať vo svojom okolí množstvo
záporne nabitých iontov, ktoré sú z vedeckého hľadiska
podstatou prány – univerzálnej životnej energie. Táto
vlastnosť lepidolitu dokáže neutralizovať negatívne účinky
elektromagnetického žiarenia z rôznych spotrebičov, ktoré
naopak spôsobujú znižovanie prány vo svojom okolí. Hrudu
lepidolitu je teda dobré umiestniť v blízkosti počítača či televízie
a tí, ktorí až priveľmi často telefonujú, by sa mali poohliadnuť
po lepidolitových náušniciach. V šperkárstve sa tento nerast
využíva málo, pri brúsení sa mrví a ľahko sa ošúpava.
KONIEC DOBY JEDOVEJ
Lepidolit pomáha telu aj mysli zbavovať sa jedovatých látok.
Lepidolitový elixír čistí pleť, podporuje funkciu štítnej žľazy,
stabilizuje celkovo v období menopauzy a zbavuje bolesti
nervov a kĺbov, pomáha pri celkovom vyčerpaní. Vzhľadom na
to, pod akou jedovou paľbou sa v súčasnosti nachádzame, je
blízkosť lepidolitu liečivá hneď na niekoľkých úrovniach. Nie
je nič jednoduchšie než vyraziť na Vysočinu – do centra Českej
republiky, centra Európy, kde sa nachádzajú ložiská príležitostí
na očistenie od všetkého zlého.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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Základy TČM a Energy (1)
Pri práci s prípravkami Energy je veľmi dôležité vedieť, na akých základoch
fungujú. Na to, aby sme mohli úspešne a naplno využívať ich potenciál, sa musíme
bližšie zoznámiť s hlavnými myšlienkami a princípmi čínskej medicíny. Spoločne
s vami sa im budeme postupne venovať v našom novom seriáli.

ČO JE QI?
Ako prvý si priblížime pojem QI (číta
sa čchi). Ide o najvšeobecnejší termín,
ktorý na kozmickej úrovni znamená
v podstate energiu. QI je ale skôr energiou
v einsteinovskom zmysle, teda niečo, čo
môže byť energiou, ale aj hmotou. Je v nej
obsiahnutý potenciál všetkého. Akonáhle
sa tento potenciál realizuje, teda niečo
vznikne, už sa dostávame na úroveň
bežného ľudského vnímania a pochopenia.
QI sa môže prejaviť ako čokoľvek. Či už
ako strom alebo napríklad pes, všetko
je prejavená QI. Je ňou ale aj myšlienka.
A tu máme vysvetlenie, prečo myšlienka
dokáže poškodiť telesné funkcie, prečo
je presvedčenie (napríklad o vlastnej
bezcennosti) zdrojom toľkých fyzických
ťažkostí. Hovorí sa, že slovom sa dá zabiť.
Áno, aj slovo je QI. A slovo, ktoré ubližuje,
môže zablokovať prúdenie energie QI
v ľudskom tele, vniesť do tohto prúdenia
zmätok a dokonca ublížiť.
JIN A JANG
My, ľudia, žijeme v tzv. dualite, svete
protikladov. Vnímame teda – je to
veľké? Malé? Štíhle? Tučné? Svetlé?
Tmavé? Skrátka protiklady. Tie sú vo
východnom poňatí vyjadrené termínmi
jin a jang. Obrázok nazývaný monáda
symbolizuje jednotu celku, ktorý tvoria
dva protiklady, ktoré sa nedajú od seba
oddeliť. Ako by sme zistili, že je niečo
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veľké, keby sme nevedeli, že existuje
malé? Ako by sme spoznali horúce, keby
sme nepoznali chladné? A tak sa jin
a jang stali symbolmi protikladov.
Jang je mužský princíp. Predstavuje
všetko, čo je horúce, aktívne, silné, je
to energia, deň, slnko, zmena, pohyb.
Jin zastáva ženský princíp. Je to chlad,
hmota, pokoj, stabilita, noc, mesiac.
Jeden bez druhého nemôžu existovať.
Ak chceme vnímať niečo z pohľadu
jinu a jangu, musíme sa pozerať na veci,
ktoré sú v nejakom vzťahu. Napríklad
nemôžeme z pohľadu jinu a jangu
hodnotiť zajaca a holuba. Ale holuba
a holubicu áno. Ďalšou charakteristikou
je, že jin a jang sú od seba neoddeliteľné.
Ako narastá jang, jin mu ustupuje. Ale vo
chvíli, keď jang dosahuje svoje maximum,
preklopí sa – mení sa na jin.
Poznáme to všetci, napríklad keď siahneme
na horúcu platničku. Najskôr cítime chlad.
A to je práve extrémny jang. Tak extrémny,
že ho vnímame ako chlad – teda jin.
Alebo v rodine. Ak je veľmi dominantná
žena, muž nemá v rodine dosť priestoru
a vzniká nerovnováha. Žena je potom
na všetko akoby sama a nevyváženosť
vedie k zmätku. V súčasnom svete je tento
zmätok celkom bežný. Miešajú sa roly
v rodine a jin, ktorý zo svojej prirodzenosti
býva skôr vo vnútri – teda stará sa o dom
a rodinné vzťahy - sa dostáva celkom
nechránený jangom do vonkajšieho

sveta. A jang, ktorý by mal pôsobiť hlavne
vo vonkajšom svete, ochraňovať jin
a podporovať ho silou, sa tak oslabuje.
Majme stále na pamäti, že celok je jeden.
V tomto prípade rodina. Nemôže byť väčší,
je to pre tento model, uzatvorený systém.
Takže sa dá prelievať len sila vo vnútri. Keď
narastie jin, logicky uberie miesto jangu.
Cieľom čínskej medicíny je nastolenie
rovnováhy. Lenže tento termín sa obvykle
chápe nepresne. Rovnováha je nielen
o vnútornom stave, ale aj o vzťahu
k okoliu. V čínskom poňatí je totiž
múdry ten, kto žije pokojne, bez veľkých
výstrelkov a v súlade s dianím okolo seba.
Znamená to neísť proti tokom energií
v prírode. Tak napríklad nie je vhodné
v zime športovať do spotenia. Ale v lete
sa prakticky nemusíme zastaviť. Naokolo
je toľko jangu! A tak ho môžeme čerpať
a utrácať. Táto múdrosť je v priamom
rozpore s tým, ako žijeme v našej civilizácii.
Robíme do úmoru, v zime jeme letnú
potravu, pracujeme v noci. Celý tento
systém sa v čínskom myslení aplikuje
všeobecne, teda aj na spoločnosť. Preto nie
je vhodné ísť jeden proti druhému, vytvára
to nerovnováhu, často tú najhoršiu.
TEÓRIA PIATICH PRVKOV
Grafickým znázornením teórie piatich
prvkov je ružica pentagramu. Prvky
– alebo hýbateľov – nemožno brať celkom
doslova. Ide o symboly Dreva, Ohňa,

Zeme, Kovu a Vody. K jednotlivým prvkom
sa priraďujú veci z prírody a aj ľudské
– napokon, človek je súčasťou prírody.
Napríklad Drevo je prvkom emócie hnevu,
orgánov pečene a žlčníka, jeho farba je
zelená, chuť kyslá, vývodom dreva sú oči,
klimatickou energiou vietor… Takto sú
ponímané aj ostatné prvky. Samozrejme,
ku každému hýbateľu patrí oveľa viac vecí,
vrátane tónu, zvieraťa, planéty... A keď
hovoríme o prípravkoch Energy, tak ide o
jeden, na celý prvok fungujúci prípravok
Pentagramu®. Napríklad pre spomínané
Drevo je to bylinný koncentrát Regalen.
Môžeme teda povedať, že pomocou
pentagramového produktu dokážeme
ovplyvniť celý prvok so všetkým, čo sa
k nemu viaže. Tento koncept je celkom
unikátny, pretože čínska medicína takto
nepracuje. V nej sú veľmi presne zostavené
zmesi bylín, často ešte upravované
napríklad pražením v soli, mede,
spopolnením a podobne, na zvýraznenie
niektorých účinkov. Študent TČM sa musí
toto všetko naučiť, ak sa chce zaoberať
čínskou fytoterapiou, a vedieť byliny
kombinovať podľa individuálnych potrieb
pacienta. Alebo na najčastejšie ťažkosti
existujú už prichystané zmesi, ktoré si však
vyžadujú dosť presné nasadenie, teda
podrobnú diagnostiku. Originálne čínske
zmesi sú účinné, ale ich aplikácia nie je
jednoduchá. Ak sa pomýlime, môžeme
systém tela dosť rozkývať.

Vysvetľujem to takto podrobne preto,
aby bol zrejmý rozdiel medzi prípravkami
Energy a klasickými čínskymi zmesami,
pretože ľudia sa ma často pýtajú, či je
Energy čínska medicína. Nie je. A to je
dobre. Prípravky sú však podľa princípov
čínskej medicíny veľmi dobre použiteľné.
Takže ako je to s tým pentagramom?
RUŽICA PENTAGRAMU
Päť prvkov pentagramu sa vzájomne
ovplyvňuje. Drevo rodí Oheň, Oheň rodí
Zem, Zem rodí Kov, Kov zasa Vodu, a tá
Drevo. Čo to znamená? Sila Dreva vytvára
podmienky pre silu Ohňa, atď. Inými
slovami – ak nebude mať pečeň dosť sily,
nedokáže dobre podporovať srdce, alebo
ak bude zasiahnutá nejakou škodlivinou,
môže sa potom preniesť na srdce. To vidno
napríklad u stavov spojených s búšením
srdca, keď je príčina často v emóciách,
ktoré sa zablokovali na úrovni pečene,
menia sa na oheň emócií a potom
naháňajú srdce, ktoré silnejšie a rýchlejšie
pulzuje. Ak v takom prípade budeme
liečiť srdce, nebudeme úspešní. Musíme
pracovať s pečeňou.
Treba však mať neustále na pamäti, že
v tomto poňatí hovoríme síce o pečeni,
ale myslíme tým jej silu, jej QI. Takže
napriek tomu, že ide o napadnutie
ohňom emócií - to je termín čínskej
medicíny - nemusíme sa o pečeň báť.
Orgán ako taký nie je narušený. Dá sa to

prirovnať k autu, ktoré má v poriadku
všetky súčiastky, ale nemá správne
palivo, a preto nejde alebo ide zle. Tieto
nuansy sa dajú dozvedieť na seminároch
Univerzity Energy, kde o nich často
hovoríme.
Ďalej, v pentagrame prvkov existuje
systém kontroly. Drevo kontroluje Zem,
Zema zasa Vodu, Voda potom Oheň, Oheň
Kov a Kov Drevo. Z uvedeného vyplýva,
že organizmus je schopný mnohé veci
zregulovať sám. Choroba vzniká až vtedy,
ak nerovnováha prekročí určitú hranicu,
s ktorou si telo už neporadí.
Pentagram ale hovorí ešte viac. Môžeme
často vidieť, ako sa choroba posúva,
príznaky sa rozvíjajú smerom k nejakému
z prvkov. Napríklad najprv človeka bolí
brucho, bolesť je pod rebrami viac
vpravo, šíri sa do chrbta pozdĺž rebier.
Lekár diagnostikuje problém žlčníka
a vyoperuje ho. Pacientovi sa uľaví,
zdanlivo je problém vyriešený. Že za päť
rokov prichádz vysoký krvný tlak, si nikto
so žlčníkovými ťažkosťami už nespojí,
pretože tak to západná medicína skrátka
nevidí. No my vieme, že problém sa po
pentagrame presunul ďalej, na oheň, teda
srdce a cievy. Našťastie sa celá situácia dá
vyriešiť pomocou prípravkov Energy.
A o tom budú nasledujúce diely nášho
rozprávania. Dnes začneme Ohňom,
ktorého čas pomaly prichádza.
MUDr. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ
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»

» Oheň
Letu, ktoré sa o chvíľu začne, je prisúdený element Ohňa. Ide
o prvok, ktorý súvisí so srdcom a tenkým črevom. Emóciou
Ohňa je radosť, tkanivom, ktoré spravuje, sú cievy, je pánom
všetkých emócií, podporuje reč, jeho farbou je červená,
chuťou horká. Treba si uvedomiť, že srdce ako jinový orgán
je tu celkom vodcovské. Jinové orgány uskladňujú podstatu
– inak povedané, esenciu daného prvku. Skladujú a spravujú.
Sú teda nositeľmi toho, na čo sa činnosť orgánov neustále
spolieha, z čoho čerpá základ, ktorý si potom pretvára podľa
svojich potrieb buď na energiu alebo na výživnú zložku krvi.
Aj dráha srdca, ktorá ide od podpažia až po malíček, sa dopĺňa
silou z príslušného orgánu. Srdce je ale viac než pulzujúca vec.
Že má zásadný vplyv na obeh krvi, vidia zhodne obe medicíny,
západná aj čínska. Ale odlišuje sa – a to celkom zásadne
– poňatím ostatných funkcií. Napríklad západná medicína nevidí
súvislosť medzi srdcom a psychikou. Zato čínska medicína mu
prisudzuje vplyv na kontrolu všetkých emócií. Nikdy totiž vo
svojich predstavách o fungovaní tela neoddelila telo od duše.
To znamená, že aj duševné stavy a choroby rieši cez jednotlivé
orgány. A práve srdce je často zdrojom mnohých porúch.
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Každý orgán síce spravuje nejakú emóciu, ale srdce akoby ju
pomenovávalo. Znamená to, že bez neho by človek nevedel
identifikovať, čo cíti. Navyše je to srdce, ktoré drží emócie
na uzde. Ak sme teda rozrušení, lietame od steny k stene,
nemôžeme sa upokojiť alebo naopak pre nič nadchnúť, ide
o oslabenie tejto jeho funkcie.
PRÍPRAVKY ENERGY
Základom podpory každého prvku je pentagramový
prípravok. U Ohňa je to Korolen. Pôsobí na celý prvok:
na srdce ako orgán, na jeho psychické funkcie, na cievy,
podporuje reč, pomáha vnímať radosť, stabilizuje emócie
a posilňuje človeka, aby ich zvládol. Na podporu a reguláciu
jednotlivých funkcií môžeme použiť aj ďalšie prípravky.
Krémom, ktorý zodpovedá Korolenu, je Ruticelit. Ten sa
dá aplikovať aj u veľmi malých detí formou kúpeľa – malé
množstvo krému sa rozmieša do vody vo vaničke a dieťatko sa
okúpe. Stimaral sa podáva, ak potrebujeme podporiť výživu
čohokoľvek v tele, srdce a mozog nevynímajúc. Vitamarin ako
produkt obsahujúci nenasýtené mastné kyseliny podporuje
rovnováhu v metabolizme tukov, ale stabilizuje aj bunkové

membrány v oblasti nervového systému. Tým prispieva
k nájdeniu pokoja. Celitin dokáže rozšíriť cievy v periférnom
riečisku, a tým zlepšiť prekrvenie nielen rúk a nôh, ale aj
vnútorných orgánov, vrátane mozgu.
ZDRAVOTNÉ ŤAŽKOSTI
Depresia a vyhorenie
Ak je priveľmi silný Oheň srdca, môže nastať až manické
správanie. A naopak, niektoré formy depresie zodpovedajú
oslabenému Ohňu srdca. Obidve situácie sa dajú zregulovať
Korolenom. Dá sa teda povedať, že tzv. bipolárna porucha
– predtým maniodepresívna psychóza – zodpovedá
šľahajúcemu a potom oslabenému Ohňu srdca. V každom
prípade, u vyslovene psychiatrických chorôb je nevyhnutné brať
lieky – antipsychotiká. Spolu s Korolenom sú vhodné pre ľahšie
stavy, tam aj dobre zaberá.
Na tzv. „bežné“ depresie máme veľmi osvedčenú kombináciu
prípravkov Energy. Tým sa myslia stavy, keď je človek
vyčerpaný nejakou zložitou alebo dlhotrvajúcou situáciou.
Potom sa nedokáže radovať, je veľmi unavený, nechce ísť do
ničoho nového, je ospalý, ale spánok ho neosvieži, bolí ho telo
aj duša, všetko mu prekáža, máva tráviace ťažkosti, skrátka
už ďalej nemôže. Tento typ duševnej únavy je v dnešnej
dobe veľmi častý. Býva aj súčasťou syndrómu vyhorenia,
kde je navyše postupná strata záujmu o predtým milovanú
prácu. Ľudia, ktorí vyhoreli, sú práve tí, ktorí najviac horeli,
to znamená, venovali svojej práci absolútne všetko. Čas, silu,
obetovali aj svoje voľno, koníčky, vzťahy s priateľmi... Tu môže
pomôcť Korolen v spojení so Stimaralom a Revitae. Treba však
aj zásadnú zmenu prístupu k sebe a situácii. Nezabúdajme, že
aj zajtrajšok si bude vyžadovať našu silu.
Srdcová slabosť
Ďalšou situáciou, spojenou s problematikou srdca je tzv.
oslabenie energie – QI. To znamená, že srdce má málo sily
na poháňanie krvi. Tieto situácie sú u nás známe ako srdcová
slabosť až zlyhanie. Príznakom býva najprv únava aj pri
minimálnej námahe, zhoršené dýchanie pri chôdzi do kopca,
niekedy opuchy a pobolievanie na hrudníku. Tento stav
musí riešiť lekár, ale môžeme telu pomôcť Korolenom ako
doplnkovou liečbou. Ďalším možným následkom oslabenej sily
srdca je zhoršené prekrvenie periférnych častí tela. Niekedy býva
spojené so zníženou priechodnosťou ciev, inokedy skôr s ich
kŕčovitým zovretím. A tu je Korolen absolútne nenahraditeľný.
Uvoľňuje zovretie a pomáha krvi dostať sa ďalej.
Kŕčové žily
Opačným stavom sú kŕčové žily, teda varixy. Kdekoľvek v tele.
Bývajú napríklad v brušnej dutine, ale aj na nohách, kde sú
najčastejšie. Podávame Korolen a súčasne ich natierame
krémom Ruticelit, ktorý lieči zvonka. Tento postup sa dá použiť
aj pri hemoroidoch, je tam veľmi osvedčený.
Pamäť a učenie
Korolen je nezastupiteľný pri podpore pamäti u starších ľudí.
Tam je vhodné užívať ho s Celitinom alebo Vitamarinom,
dlhšiu dobu a pokojne opakovane. Osvedčuje sa tu schéma
užívať 2 cykly, 1 mesiac prestávka a znovu. U študentov, kde je
tiež nevyhnutná podpora pamäti, ale príčina jej oslabenia je
skôr vo veľkých nárokoch než v chorobe, je vhodný Stimaral,
ktorý pracuje iným spôsobom. Podporí totiž trávenie, aby
z potravy dostalo viac živín, ktoré potom mozog spotrebuje pre
lepšiu prácu.

Príliš veľa horúčavy
Ešte by som sa chcela zmieniť o niekoľkých stavoch spojených
s Ohňom, tentokrát však s patologickým Ohňom. Ide jednak
o prienik klimatickej škodliviny Ohňa do organizmu. TČM totiž
považuje človeka za neoddeliteľnú súčasť sveta, nie za nejakého
výlučného jedinca. Preto musí byť klimatických energií, ktoré
patria jednotlivým ročným obdobiam – u leta je to horúčava – tak
akurát. Ak sa stanú nadbytočné, teda príliš silné, spôsobujú ľuďom
problémy. Poznáme to dobre z vlaňajška, keď nám to ukázala
horúčava, ktorá vysušila, čo sa dalo. To isté sa deje aj v našom tele.
Ak je Oheň priveľmi silný, vysuší v tele tekutiny a vznikajú napríklad
červené, odlupujúce sa vyrážky, suchý kašeľ alebo tzv. búšenie srdca
až tachykardia – príliš rýchla srdcová činnosť. Všade tu je Korolen
vhodný, ale vždy s Drags Imunom, ktorý odstraňuje z tela horúčavu.
Nočné mory, detská nespavosť
A na záver jedna skúsenosť. U detí s nočnými morami sa dá
situácia obvykle zvládnuť dávkou Korolenu pred spaním.
U veľmi nepokojných, nespiacich detí alebo u detí so silne
červeným ekzémom môžeme využiť kúpeľ v Ruticelite.
Prajem Vám všetkým pokojné a radostné dni,
MUDr. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ
Ďalší diel seriálu: Vitae č. 7,8/2019 – Zem

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
CHARAKTERISTIKY PRVKU OHEŇ
príroda	Mars, juh, obed, leto, horúčava
deje	dorastanie, rast, prameň
fauna, flóra	ovca, kukurica, rastliny s veľkými
listami, plody leta
druh obilia	proso
vnímanie 	čuch
tón	„a“
farba	červená, oranžová, ružová
chuť	horká
sila 	zostupná
pohyb	vzostupný
pach	spálenina
emócia 	radosť
prejav	smiech, reč, rečnenie, prianie, pozornosť,
úzkostlivosť, beh, ostrosť videnia
telo	srdce, jazyk, tenké črevo, nervová
sústava, tvár, krvné cievy, krv, SHEN
(šen – duch, myslenie)
telové tekutiny	pot
vizitka choroby	cievy
vstup choroby	hruď
telesná forma	zaostrená
prirodzenosť	horúca
vlastnosť 	je horúci a šľahá nahor
funkcia	ohrieva a vysušuje
vo fáze zmien	dorastanie, rast
energia	veľmi aktívny
mesačná fáza	spln
OHEŇ DÁVA:
nadšenie, vrelosť, rozhodnosť, statočnosť, výrazné
vodcovské kvality, prirodzenú autoritu, aktivitu až
agresivitu, túžbu po dobrodružstve a zmene, unáhlenosť,
panovačnosť, samoľúbosť, úzkostlivosť a zotrvávanie.
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Aby mužom
nechýbal testosterón
Je známe, že hladina najdôležitejšieho mužského pohlavného hormónu, testosterónu, s pribúdajúcim
vekom klesá. Sú tu však značné individuálne rozdiely a veľa závisí od spôsobu života. Keďže tento
hormón je dôležitý nielen z hľadiska zachovania „mužnosti“, ale aj dobrého zdravotného stavu, malo by
byť snahou každého muža zachovať si čo najdlhšie jeho dostatočne vysokú hladinu. Je potrebný aj pre
tvorbu spermií, rast a zachovanie svalovej hmoty, pre podporu krvotvorby a obnovu krviniek. Pomáha
zlepšovať koncentráciu, pamäť, aj náladu. Pre kvalitu života je nevyhnutný.
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ZDRAVIE OD A PO Z
TESTOSTERÓN – mužský pohlavný
hormón (androgén), vzniká
v semenníkoch (v Leydigových
bunkách). V čase vývoja plodu má
vplyv na vznik mužských pohlavných
orgánov (penis, miešok, a i.). Neskôr
jeho tvorba stúpa opäť až v puberte,
keď sa testosterón podieľa na vývoji
sekundárnych pohlavných znakov
(rast, vývoj svalstva, hrubšia koža,
zmena hlasu, psychické zmeny,
vývoj ochlpenia a zmena hranice
vlasov na hlave a i.). Je nevyhnutný
pre správnu tvorbu spermií. Je
možné podávať ho v liekovej forme,
rovnako ako je možné niektorými
liekmi (antiandrogénmi) tlmiť jeho
účinky. Tvorbu testosterónu riadi
hypofyzárny hormón.
Z „Praktického slovníka medicíny“,
vyd. Maxdorf, 2004

niektoré choroby, najčastejšie depresia,
osteoporóza, v dôsledku zníženej
krvotvorby chudokrvnosť, častejšia je
cukrovka, obezita, vysoký krvný tlak
a srdcovocievne problémy. Meniť sa môže
aj povaha, kolíše nálada, pričom prevažuje
depresívna zložka, stráca sa záujem
o kolektív a spoločenské dianie. Postupne
sa zhoršuje pamäť, klesá intelekt,
duševná výkonnosť, ubúda fyzických síl.
Na tieto procesy má vplyv aj genetická
predispozícia, ktorá je individuálna.
Predchádzať uvedeným problémom
a poklesu hladiny testosterónu pomáha
hlavne zdravý životný štýl, racionálna
strava, kde by mal prevažovať príjem
zeleniny – avokádo, brokolica, špenát,
cesnak, zložité sacharidy, zemiaky,
s mierou tiež vajcia a hovädzie mäso,
dostatok prirodzených vitamínov
a minerálov. Treba sa zbaviť škodlivých
návykov, najmä alkoholu a fajčenia,
ktoré ubúdanie testosterónu zhoršujú.
Prospešná je pravidelná fyzická aktivita
aj silové športy, ale zároveň dostatok
odpočinku, pravidelného spánku a čo
najmenej stresu.
PROSPIEVAJÚ AJ PRÍRODNÉ
PRÍPRAVKY ENERGY:
Navodiť psychickú pohodu
a pozdvihnúť depresívnu náladu veľmi
úspešne pomáha bylinný koncentrát
STIMARAL. Povzbudzuje vôľu k pohybu
a spoločenským aktivitám, pomáha
ľahšie zvládať stresy, zlepšuje pamäť

a pozornosť. Je účinný aj pri poruchách
potencie, najmä ak sú podmienené
psychogénne. Ďalší bylinný koncentrát
je KOROLEN, ktorý harmonizuje
srdcovocievny a nervový systém,
pričom účinne detoxikuje celé telo.
Zároveň pomáha zlepšiť prekrvenie
a okysličenie životne dôležitých orgánov,
najmä srdca a mozgu. Potrebné sú aj
minerály a vitamíny. Zvlášť osožný je
FYTOMINERAL, ktorý obsahuje koloidné
minerály s vynikajúcou vstrebateľnosťou.
Sú nevyhnutné pre správny priebeh
biochemických reakcií v organizme, pre
tvorbu hormónov, enzýmov a detoxikáciu.
Dôležité sú aj pre regeneráciu svalovej
hmoty, kostry, vlasov, aj pre tvorbu
spermií, inzulínu, spaľovanie tuku a cukru.
Na prírodné antioxidanty a vitamíny je
bohatý prípravok VITAFLORIN. Zbaviť
sa niektorých závislostí, najmä od
alkoholu, nikotínu a kofeínu, pomôže
prípravok RELAXIN. Zlepšuje náladu,
neotupuje zmysly a neznižuje pozornosť.
Zlepšovať pamäť, pozornosť a vitalitu
pomáhajú prírodné produkty CELITIN
a REVITAE - priaznivo vplývajú na
psychiku a mentálny výkon. Navodiť
hormonálnu rovnováhu a podporiť tvorbu
testosterónu pomáha bylinný koncentrát
TRIBULUS TERRESTRIS FORTE. Z radu
zelených potravín sú prospešné a na
vitamíny mimoriadne bohaté prípravky
ORGANIC ACAI POWDER, ORGANIC GOJI
POWDER a ORGANIC MACA POWDER.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ

ÚČINKY TESTOSTERÓNU V MUŽSKOM ORGANIZME
znížená hladina

zvýšená hladina
výborná
pamäť

zvýšené riziko
Alzheimerovej
choroby

mozog

sklon k depresiám

pozitívny prístup
k životu

nedostatok
energie

dostatok
energie

srdcovocievne
ochorenia
úbytok
svalovej
hmoty
nadmerné
ukladanie
tukov
znížené
libido

zdravé srdce
a cievy
hypotalamus
gonádotropíny
uvoľňujúce
hormón
luteinizačný
hormón

nárast
svalovej
hmoty

GnRH

hypofýza
LH

folikuly
stimulujúce
hormón

FSH

ľahšie
spaľovanie
tukov
zvýšené
libido

FSH
LH

bolesti
kĺbov

FSH

močový
mechúr

LH

Testosterón sa tvorí v semenníkoch,
najvyššiu hladinu dosahuje vo veku
okolo 17 až 30 rokov, potom jeho hladina
prirodzene pozvoľna klesá. Pokles je však
individuálny a veľa závisí od životného
štýlu a zdravej životosprávy. Často môže
byť jeho hladina dostatočne vysoká
aj v šesťdesiatke. Okrem toho kolíše aj
v kratších pravidelných cykloch, podobne
ako u žien hladina estrogénov. Tým do
istej miery pripomína hormonálny cyklus
žien, čo sa prejavuje kolísaním nálady.
S poklesom hladiny a pribúdajúcimi rokmi
sa objavujú ďalšie príznaky a niektoré
poruchy. Patrí k nim zníženie sexuálnej
aktivity, tvorby spermií, oslabenie erekcie,
postupné ubúdanie svalovej hmoty, strata
ochlpenia, stenčovanie kože, nadmerná
tvorba a ukladanie tuku. Objavujú sa

testosterón
semeníky
(Leydigove
bunky)

testosterón

plná
pohyblivosť
kĺbov

semeníky
(Leydigove
bunky)
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Expert na lásku
Láska je rozhodne tá najsilnejšia energia v celom Vesmíre.
Dokáže skutočne nemožné, je nepremožiteľná, liečivá a vie
sa transformovať. Bohužiaľ, často sa falšuje. Láska nie je sex
ani peniaze, ani manipulácia a rozhodne nie závislosť. Za
lásku sa dnes vydáva všeličo. Nenechajte sa nachytať. Láska
však nie je taká vzácnosť, ako by sa mohlo zdať. Je všade,
kam sa pozriete, len sa musíte vedieť správne pozerať.

MÚDRE SLOVÁ
» Sebaláska je najlepšia medicína.

RALPH SMART

» No ľudia nedokážu milovať seba. Chytráctvo a
vypočítavosť nie sú ešte sebaláskou. Miluj seba a staraj sa
o seba. Nechci stále oblažovať, len rob svoju povinnosť.
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

» Sebaláska, to je objatie tela s dušou v jednej osobe.
LÁSKA JE VŠADE
Dlho som si myslela, že lásku mám a po mnohých rokoch
som zistila, že to nebola láska, ale závislosť. Potom som si
opäť myslela, že som ju konečne našla, ale bol to falzifikát,
majstrovská manipulácia vydávaná za lásku. Napriek tomu som
na ňu nezanevrela a pochopila som, že z partnerských vzťahov
sa o láske veľa nenaučím. Nechcem vám brať ilúzie, ale od ľudí sa
láska učí ťažko. Jediným naozajstným expertom na lásku je totiž
príroda a práve od nej sa učím ten správny spôsob milovania.
Inšpiruje ma tráva, ktorá rastie znova a znova, aj keď ju ľudia
polievajú jedmi, inšpiruje ma slnko, ktoré svieti na každého
bez rozdielu. Naozajstná láska nerobí rozdiel medzi hlupákom
a géniom, nemiluje len to pekné, naozajstná láska nepozná
rozdiel medzi dobrom a zlom a je zásadne slepá a hluchá.
LÁSKA JE VO VNÚTRI
Pokiaľ ide o lásku k horám, riekam a rastlinám, tam sa cítim
zorientovaná. Je to láska, ktorá nemá hranice, zaplavuje ma
a ja viem, že je to láska bezpodmienečná. Neriešim, či príroda
miluje mňa - milujem ju, nech si robí, čo chce. Rovnakú lásku
som pocítila, akonáhle sa mi narodili deti. V tej chvíli mi došlo, že
láska pochádza z krajiny môjho srdca.
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GERHART HAUPTMANN

Ak máme lásku v sebe, milujeme sebou počnúc všetko, na čo sa
pozrieme. Šediny, neporiadok aj päťky v žiackej knižke. Láska je
totiž prijatie toho, čo je - bez potreby meniť to. Láska sa skrátka
nehľadá, lásku buď máme v sebe alebo nie. Pravá láska je naozaj
len jedna, a to tá v našom srdci.
LÁSKA JE PARADOX
Poznáte tú rozprávkovú predstavu o tom, že existuje ideálny
partner práve pre nás? Práve táto predstava nás často ženie
zo vzťahu do vzťahu. Poriadame nikdy sa nekončiaci hon na
„tú pravú/toho pravého“ a zabúdame, že pravá láska sa nikde
vonku nedá nájsť. Zakotvenie je otázkou rozhodnutia a prijatia
toho, čo je práve teraz. Môžem preto všetkých upokojiť. Ten
pravý partner je práve teraz vedľa vás. Je to ten najoptimálnejší
partner pre túto chvíľu. Ak budete kultivovať lásku v sebe,
bude ten pravý stále pri vás a bude to ktokoľvek, pre koho sa
rozhodnete.
Láskavý máj vám praje
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

Acainella je najlepšia vec na svete
V amerických tropických nížinách rastie palma acai. Ak
máme 3–20 metrov vysoký skleník, oplatí sa túto palmu
pestovať, predovšetkým pre jej plody – sú totiž naozaj
legendárne.
BRAZÍLSKE ČUČORIEDKY
Jemne rozomleté plody acai, ktoré chuťou a farbou pripomínajú
veľké čučoriedky, má našťastie firma Energy stále v ponuke,
takže so skleníkom sa nemusíte ponáhľať. Navyše pre acai sa
nerúbu dažďové pralesy, pretože je to taká lienka, ktorá ochotne
rastie plano takmer všade. Plody bobúľ acai môžu vážiť až 20 kg!
Toto tropické ovocie drží svetový primát v obsahu antioxidantov,
ktoré majú pozitívny vplyv na ochranu a regeneráciu tkanív,
srdca a obehový systém, znižujú hladinu cholesterolu v krvi,
podporujú obranyschopnosť a správne trávenie. Len tak
mimochodom podporujú aj výkonnosť a zdravé chudnutie.
BOŽSKÁ FARBA
Rozomletá acai má absolútne geniálnu ružovofialovú farbu,
ktorá láka pridávať ovocie do všetkého. Domáci pribináčik
vyrobený z našľahaného tvarohu, smotany a lyžičky acai
mizne u nás prakticky okamžite, a ak ho pred deťmi stačím
ukryť, vyrábam z rovnakej zmesi nanuky. Najlepšia vec na
svete je ale Acainella, superzdravá pochúťka nebeskej farby
s povznášajúcou chuťou. Pripravuje sa nasledovne:
Maslo necháme rozpustiť a vyšľaháme ho s rovnakým
množstvom kokosového oleja. Na tomto mieste by som sa

chcela verejne ospravedlniť kokosovému oleju, ktorý som mala
tendenciu považovať za vysoko nezdravý nasýtený tuk. Potom
som sa ale dovzdelala v biochémii o procese metabolizácie
kyseliny laurovej na monolaurín a pochopila, aká je to úžasná
a potrebná látka so silnými antivírusoými, antibakteriálnymi
a protiplesňovými vlastnosťami, ktorá sa okrem kokosového
tuku nachádza aj v materskom mlieku. Tak dúfam, že kokosový
tuk moje ospravedlnenie prijme, a my ho pokojne dáme do
Acainelly.
Ďalej pridáme sladidlo, ktorým môže byť med, stévia alebo
brezový cukor (xylitol), skrátka nie cukor, ten mám teraz na
blackliste. Úprímne verím, že jemu sa nikdy ospravedlňovať
nebudem.
No a nakoniec pridáme primerané množstvo prášku acai.
Vyšľaháme krém, ktorým môžeme lepiť linecké kolieska, plniť
narodeninové torty alebo ho natierať na chrumkavé pečivo.
Je skrátka skvelý a neubránite sa tomu, aby ste jedli Acainellu
len tak lyžičkou, pretože predsa viete, že acai aj kokosový tuk
podporujú metabolizmus a chudnutie.
TAK VEĽA DOBRÉHO NARAZ
Môže sa vám však stať, že sa zamilujete a nebudete môcť
prestať. So všetkými zaručene dokázanými zdravotnými
benefitmi sa však aj tento malý zázrak môže stať katastrofou.
Takže sa udržte na uzde a verte múdrosti našich predkov z dobrého málo.
Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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Dezert – kto by si ho nedal?
Milujete dezerty? Nebojte sa a priznajte sa! Sladká bodka na
záver obeda, aspoň kúsok niečoho sladkého k popoludňajšej
káve alebo lahodné zakončenie dokonalej večere. Alebo máte
sladké ako útechu, odmenu? Máte v práci v zásuvke alebo doma
tajne niekoľko čokolád pre prípad, že vás naštve šéf či manžel?
Niekto sa bez sladkostí nezaobíde, inému veľa nehovoria. Tých
druhých je však, trúfam si povedať, veľmi málo.
GÉNY TO TAK ZARIADILI
To, že vyhľadávame sladké, máme v génoch. Nejde len o prázdnu
výhovorku. Náš mozog je naprogramovaný tak, aby dal prednosť
sladkému a tučnému ako ideálnemu zdroju energie okamžitej
aj dlhodobej, ktorú si uložíme. Je to zrejmé najmä pri strese.
Ak sa dostaneme do stresovej situácie, nastanú prirodzené
biochemické reakcie, ako je vyplavenie hormónu kortizolu
z nadobličiek. Ten dá mozgu podnet na nárast chuti na potraviny
s vysokým obsahom cukru, aby udržal telo v pohotovosti
s dostatočne vysokou hladinou cukru v krvi pre rýchlu reakciu.
Mal by ňou byť útok alebo útek. My však neutekáme, ani fyzicky
nebojujeme. Ale možno zamierime do cukrárne, kde si dáme
zákusok. Nasleduje zvýšenie hladiny serotonínu a dopamínu
s upokojujúcim efektom.
A ÁÁÁÁÁÁCH, JE NÁM LEPŠIE
– ALEBO EMOCIONÁLNE JEDENIE
Jedlo nie je len palivo, je to aj potešenie. Jeme z mnohých
emocionálnych dôvodov – keď oslavujeme, keď sa potrebujeme
utešiť, zaplniť prázdnotu, napodiv aj zahnať nudu. V tomto
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prípade hovoríme o emocionálnom jedení, ktoré sa sladkostí
týka veľmi podstatne.
AKO JE TO S CHUŤOU – CHUŤOVÁ SÝTOSŤ
Možno sme si všimli, že naša chuť nie je konštantná. Keď dostanete
chuť na čokoládovú tortu, postupne rastie. Niekto bojuje s takou
chuťou niekoľko minút, hodín alebo dní. Potom sa konečne
rozhodnete kúpiť si tortu. Ukrojíte si prvé sústo a chuť vrcholí, prvých
pár súst je božských. Potom sa ale chuť nasýti a tortu dojedáme
už skôr zo zvyku, preto, že stála veľa peňazí alebo preto, že ste od
detstva zvyknutí dojedať. Chuťovú sýtosť rýchlejšie dosiahnete
jednoduchou, priamou chuťou. Zradné sú naopak varianty dezertov,
kde sa chute kombinujú. Napríklad taký slaný karamel, u ktorého nie
je sladká chuť prvoplánová, vás určite chuťovo uspokojí oveľa neskôr.
KVALITNÉ SUROVINY SÚ ZÁKLAD AJ U DEZERTOV
Nech si už dáte dezert z akéhokoľvek dôvodu, vždy si strážte,
čo jete. Niektoré oku lahodiace sladkosti totiž môžu byť svojím
zložením absolútne príšerné. Neklamme si, že telu dodávame
niečo zdravé alebo niečo, čo naozaj nevyhnutne potrebuje. Sladké
je vždy sústavou nejakej formy sacharidov a tukov, v lepšom
prípade aj malého množstva bielkovín. Voľme teda vždy menšie
zlo. Ak doma pečiete, voľte vždy kvalitnú múku (hoci aj celozrnnú,
špaldovú, pohánkovú, z prosa), kvalitné tuky (maslo, oleje vhodné
na tepelnú úpravu) a slaďte čo najprirodzenejšie (sladom, medom,
rozmixovaným sušeným ovocím). Ak si recept vyžaduje cukor,
znížte aspoň jeho množstvo. Vanilínový cukor nahraďte pravou
vanilkou a kypriaci prášok s fosfátmi vínnym kameňom. Horšie je

ustrážiť kvalitu surovín u kupovaných dezertov. Tu najviac napovie
vycibrená rozlišovacia schopnosť vašich chuťových pohárikov. Iste
spoznáte, či bol pri výrobe použitý margarín, palmový tuk alebo
lacná náhrada pravého kakaa. Nenechajte sa ošalieť! A nepchajte
do seba nič, čo nie je dokonalé! U dezertov to platí dvojnásobne.
NAJPRIRODZENEJŠÍM DEZERTOM JE OVOCIE
Áno, ale… Nie sme na to veľmi zvyknutí. Pod pojmom dezert si
väčšinou predstavíme koláč, zákusok alebo sušienku. Máme to
tak naučené. A preto je dôležité vštepovať deťom už od malička,
že najlepšie je to, čo je sladké prirodzene. Sladké čerstvé aj
sušené ovocie, sladké druhy zeleniny, med. Čím neskôr sa dieťa
zoznámi s potravinami obsahujúcimi pridaný cukor, tým lepšie.
O nič ich neochudobníte.

MÔJ POHĽAD
Priznám sa, že na sladké veľmi nie som. Vrcholom dezertov
je pre mňa čokoládová pralinka so soľou alebo chilli, niečo
s tvarohom či domáca zmrzlina. Namiesto buchty radšej
upečiem sladký kváskový chlieb so sušeným ovocím
a orechami. Kvalitný dezert raz za čas vám určite neublíži, ak
si ho doprajete v rozumnej miere a nebudete si ho vyčítať.
Ak potrebujete sladké denne, je niečo zle. Niekedy sa treba
zamyslieť nad tým, prečo po sladkom tak túžime? Čo nám
chýba alebo naopak, čoho máme v živote nad hlavu a či
napríklad len netúžime po úteche? A tú nám určite poskytne
lepšie niekto blízky než kremrola so šľahačkou.
Sladký a láskyplný máj vám praje
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

ŠPARGĽOVÁ ZMRZLINA
200 g mladej zelenej špargle, (len mäkké časti), 300 ml mlieka,
70 g trstinového cukru, 3 lyžičky kukuričného alebo zemiakového
škrobu, 50 g kyslej smotany, štipka soli, 3 lyžice medu alebo
javorového sirupu, 1 kelímok šľahačky min. 33 %
Špargľu nakrájame a rozmixujeme na pyré. 4 lyžice mlieka
dáme do mištičky a prešľaháme so škrobom. Do hrnca
vložíme špargľu, zvyšné mlieko, cukor a sirup či med.
Privedieme k varu. Odstavíme z platničky a vmiešame zmes
mlieka a škrobu z misky. Dobre vymiešame. Pridáme kyslú
smotanu a soľ. Necháme vychladnúť, ideálne vložením
hrnca do misy s ľadom, občas premiešame metličkou. Do
vychladnutej zmesi vmiešame vyšľahanú šľahačku, dáme
do škatuľky a vložíme do mraziaceho boxu.

LEVANDUĽOVÉ SUŠIENKY

BEZLEPKOVÁ ROLÁDA S OVOCÍM
6 bielkov, 1/2 šálky jemného trstinového cukru, 4 lyžice bezlepkovej
múky (napr. ryžovej, z prosa, amarantovej, cícerovej), 4 lyžice
jemne mletých orieškov alebo mandlí, prípadne kokosu, 1 šľahačka,
1 lyžica cukru, zrniečka z 1/2 vanilkového lusku, ovocie podľa chuti
– lesné ovocie, maliny, ostružiny, čučoriedky, jahody, ríbezle

200 g hladkej (ak chcete, tak špaldovej) múky, 80 g cukru (môže
byť trstinový), 50 g masla, 50 g bielej čokolády, 1 vajce, 1 lyžička
kypriaceho prášku, štipka soli, šťava z polovice limetky, 1 lyžica
sušených levanduľových kvetov
Zo všetkých surovín vypracujeme cesto, ktoré necháme aspoň
2 hodiny ležať v chladničke. Potom cesto vyvaľkáme na plát
silný asi 4 mm a vykrojíme požadované tvary. Pečieme na
plechu vystlanom papierom na pečenie v rúre vyhriatej na
170°C cca 9 minút.

Bielky vyšľaháme s cukrom do tuhého snehu. Opatrne
vmiešame múku a mleté oriešky. Cesto rozotrieme na plech
vystlaný papierom na pečenie a pečieme cca 5 minút na
180°C. Vyberieme z rúry, plát cesta ľahučko poprášime múkou
a prikryjeme utierkou. Necháme vychladnúť. Vyšľaháme
šľahačku s cukrom a vanilkou. Vychladnuté cesto preklopíme
na utierku a opatrne odlepíme papier na pečenie. Plát cesta
potrieme šľahačkou, položíme naň ovocie a zrolujeme.
Necháme vychladnúť v chladničke.
TIP:
Ak chcete zmenu, pridajte do cesta lyžícu kvalitného kakaa
a urobte tmavú roládu. Do šľahačky môžete pridať aj malú
lyžičku mletej kávy pre kávovú príchuť krému. Navyše možno
roládu postriekať rozpustenou čokoládou pre väčší efekt.
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IMUNOVET VO VÝHODNOM
DVOJITOM BALENÍ!
IMUNOVET PODPORUJE OBRANYSCHOPNOSŤ ORGANIZMU. AKTIVUJE
TVORBU KRVI A BUNKOVÚ IMUNITU, A TÝM POMÁHA HOJENIU
A REGENERÁCII RÁN, TKANÍV A SLIZNÍC.

Energyvet.com
Platnosť akcie: od 1. mája do 31. mája 2019
alebo do vypredania zásob.

Viac informácií o prípravkoch
a ich podávaní nájdete na
http://www.energyvet.com/sk

Čriepky z mozaiky dejín LIII.
PARACELSOV NOVÝ POHĽAD NA MEDICÍNU VI.
Spomínali sme, že Paracelsus nebol
spoločensky prijímaný z viacerých
dôvodov. Časté konfrontácie s lekármi
i lekárnikmi, pričom poukazoval na
silnejúcu korupciu v ich spolupráci, osobná
nepríťažlivosť, chyba reči, neschopnosť
pokoriť sa pred mocnými, odmietanie
povýšencov, mamonu, takisto ako politická
nekorektnosť mu neumožňovali stať sa
výraznejšou osobnosťou v priestore,
v ktorom sa vo svojom čase pohyboval.
Nedá mi nespomenúť ešte jeden faktor,
ktorý ho vo svete vtedajšej medicíny
hendikepoval. Na liečenie už spomínanej
epidémie syfilitídy používali lekári
okrem ortute tiež guajakové drevo,
aj keď oboje bez úspechu. Paracelsus
liečbu guajakovým drevom odmietol,
čím si možno vytvoril silného nepriateľa.
Bol ním rod Fuggerovcov, najväčších
obchodníkov s touto komoditou
v Európe. Vyčítal im, že chcú z nákazy
vytĺcť zisk. A to nemal robiť. V pozadí
nemožnosti vydávať svoje medicínske
spisy sa hádam dá tušiť zásah tejto
mocnej bankárskej rodiny. Ich
ekonomické chápadlá zasahujú predaj
s odpustkami, exploatujú nerastné
bohatstvo habsburskej i Svätej ríše,
majú styky a obchodné spoločnosti od
Južnej Ameriky (od španielskeho kráľa
Karola V. získajú za poskytnutie nemalej
pôžičky celé pacifické pobrežie – ríšu
Inkov) až hlboko do Ruska, Na Moluky,
od Baltu po Stredomorie, vstupujú
kvôli svojim záujmom do volieb kráľov,
cisárov, financujú bojujúce strany
vojen, manipulujú ceny tovarov a ich
množstvo na trhu, obchodujú s liečivami
(ale aj s ortuťou). Podobné aktivity
predtým vykonávali Mediciovci a neskôr
Rotschildovci (Ulrich z Huttenu nazýva
Fuggerovcov vo svojom satirickom spise
priamo „Lúpežníkmi“!). Finančný majetok
rodiny by sa dal približne prepočítať na
dnešných 90-100 miliónov eur. Či bol ich
vplyv na vydávanie Paracelsových spisov
priamy či nepriamy, zasahovali tak či
onak do všetkého vtedajšieho diania aj
v oblasti medicíny.
Naším cieľom však nie je snaha
poukazovať na mocenské vplyvy, aj keď
i v tomto nachádzame množstvo paralel
renesancie, spojenej so vznikom silných
bankových rodín, rodov a vznikom
nadnárodných finančných korporácií
s dnešným svetom koncernov a ich
ovplyvňovaním diania vo svete.

Carl Gustav Jung, tvorca analytickej
psychológie, považuje Paracelsa za
predchodcu psychoanalýzy, o čom
napríklad svedčia aj Paracelsove
poznámky o „tanci svätého Víta“, dnes
známeho pod názvom chorea minor. Ako
prvý vysvetľuje, že to nie je posadnutosť
zlým duchom, ako sa dovtedy choroba
interpretovala. Pôvod ochorenia, šíriaceho
sa epidemicky od 15. storočia, vidí
v zneužívaní viery, v „ľahkomyseľnosti
povahy“ a „v oslabení vôle“. Popisuje, aj
keď ju ešte nepomenuje, davovú psychózu
a jej vplyv: „Nájdeš takého, kto vie rečniť –
všetci sa k nemu hrnú a počúvajú ho. Vedz,
že papuľa je magnet, ktorý sám osebe
priťahuje ľudí.“ Rovnaký magnetický vplyv
spája s manipulátormi, ktorí sú schopní
zlákať masy do vojen. Príčina toho, prečo
sa ľudia nechávajú „zmagnetizovať“, je
mu jasná – „závistlivé srdce“. Iste by sa
„potešil“ vplyvu väčšiny médií súčasnosti.
Jeho astrologické poučenia a vysvetlenia
vychádzajú z poznania astrológie
znamení a planét, prepojenia makro
a mikrokozmu. Nikdy sa však nevenoval
osobným horoskopom. Tejto sfére sa však
nebudeme v týchto textoch venovať,
lebo korešpondujú s textami, ktoré sme
uviedli a uvádzame v statiach „Lineárny či
cyklický“ a „Od polarity k jednote“.
Poslednou oblasťou, ktorú spomeniem
v závere článkov o tomto velikánovi
novovekej medicíny, je alchýmia a uvádzam
ju jeho výrokom: „Všetko je jed, nič nie je
bez jedu; len veľkosť dávky spôsobuje, či
niečo je alebo nie je jed“. Túto myšlienku
vyslovil ako obranu proti výhrade, že
jeho recepty obsahujú jed – skutočne ho
obsahujú, ale v správnej dávke. Prišiel na
to na základe poznatkov o silách minerálov

a liečivých bylín. Upravuje a dávkuje
ich tak, aby pôsobili, ale bez vedľajších
účinkov. Jeho spagyrika – príprava
výťažkov a destilátov – je skutočným
krokom k farmácii a alchýmia tvorí základ
chemiatrie, založenej na vedeckých
postupoch. Paracelsova náuka sa dostáva
dokonca aj do islamského sveta, kde sa ňou
zaoberá lekár Ibn Sallum. Pokračovatelia
paracelsovských metód práce to nemajú
doma ani v Európe veľmi ľahké, nie sú
prijímaní, azda okrem dvora Rudolfa II., keď
sa Praha stáva križovatkou vied a umení.
Ak máme hodnotiť jeho úlohu v dejinách
medicíny, ale i ostatných vied, ktorým
sa venoval, môžeme konštatovať, že bol
síce výrazne dieťaťom renesancie, no
v mnohých ohľadoch ju ďaleko, ďaleko
prekročil.
Prečo som sa Paracelsovi venoval v toľkých
pokračovaniach? Potvrdením významu
jeho práce pre program Energy vyberám
teda ešte čosi z pokladnice jeho myšlienok:
„V žiadnom prípade nemožno liečiť
chorobu protichodnými liekmi, ale len
liekmi, ktoré sa chorobe podobajú“,
„...vonkajší svet a človek sú spriaznení, tj.
sú spolu spojení. Anatómia učí znalcov
prírody, čo sa k sebe hodí.“, „Preto to tiež
musí byť príroda, kto zostaví recept, lebo
len ona pozná seba samú.“ „Lebo príroda
nevytvára nič, čo by bolo samo osebe
zavŕšené, ale všetko musí zavŕšiť až človek.
Toto zavŕšenie sa nazýva alchýmia.“
A na záver myšlienka, ktorú môžeme
chápať ako metaforu spojenia prípravkov
Energy s nami samými:
„Pretože sily lieku spia, musíme ich
prebudiť, samy od seba neprecitnú.
Prebuď ich teda a nechaj ich bdieť!“
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

Od polarity
k jednote,
od choroby
k zdraviu XLI.
Vráťme sa k téme, ktorú sme načali v predošlom článku,
k chorobe, ktorá prepukla naplno v čase, kedy tranzitoval
Jupiterov podsvetný náprotivok Pluto, „vládca temnoty,
regenerácie a pudového nevedomia“, domovským znamením
Škorpión. Poďme k epidemickému rozšíreniu Aids/HIV. Od
počiatku sa nemoc spájala s príslušníkmi menšinových komunít,
akými sú homosexuáli, narkomani, sexuálne promiskuitní
(lat. promiscuus – zmiešaný, spoločný, hromadný, rozličný)
jedinci, striedajúci partnerov oboch pohlaví, tiež jedinci trpiaci
hemofíliou. Boli lekársky sledovaní aj z dôvodov rizík ďalších
ochorení. Pri väčšine z nich môžeme často v ich osobnej
minulosti objaviť nedostatočnú podporu a starostlivosť v detstve
a mladosti, čoho dôsledkom bolo nedostatočné sebaocenenie
v čase adolescencie a dospelosti, a vyhľadávanie kontaktov
bez „hraníc“. Deficit kvality nepodmieňovanej lásky, ktorá sa
prejavuje prostredníctvom čakry srdca, nahradili rizikoví jedinci
kvantitou vzťahov, čím zvyšovali a zvyšujú riziko rozširovania
choroby do epidemických rozmerov. Bolo však preukázané,
že povzbudzovanie lásky k sebe pomohlo odstrániť príznaky
u mnohých (hlavne detí), ktorí prešli takzvaným alternatívnym
liečením a našli si hodnotný domov.
Aids/HIV sa tak javí ako choroba obetí trpiacich neláskou,
suplujúcich lásku prostredníctvom náhradiek, často
promiskuitným spôsobom.
Najúčinnejším prostriedkom na ochranu je, samozrejme, dôrazné
vystríhanie sa pred rizikovými aktivitami. Spomedzi prípravkov
Energy je tu Korolen, prípravok harmonizujúci srdce i srdcovú
čakru, ktorého obsahové zložky sa dokážu „postaviť“ proti
chorobe v súčinnosti s celým programom Pentagramu.
Prečo som v úvode spomínal Pluta, tranzitujúceho Škorpiónom?
Obidva tieto archetypy, Pluto i Škorpión, sú spojené okrem
iného, ako som to už dávnejšie spomínal, aj so sexuálnou
agilitou. V histórii bolo s prechodom Pluta domovským
znamením späté šírenie epidémie syfilitídy – „veľkých kiahní“
- Európou a a následne i ostatným poznaným svetom. Krištof
Kolumbus v roku 1492 dosiahol ako prvý Európan ostrovy
„západnej Indie“, odkiaľ, podľa vtedajších domnienok, jeho
námorníci priniesli chorobu domov. V roku 1495 počas
obliehania Neapolu Francúzmi prepukla choroba, ktorú
nazvali morbus gallicus (francúzska choroba) v epidemickej
podobe a následne sa šírila prostredníctvom neviazaného
sexu námorníkov, cestovateľov a obchodníkov do krajín vtedy
poznaného sveta, ktoré boli poprepájané lodnou dopravou.
Pomenovanie choroby syfilis je odvodené z istej básne
o pastierovi svíň s týmto menom, ktorý je za urážku boha
Apolóna potrestaný hroznou nákazou - „páchnucimi vredmi“.
Jeho meno je príznačne vytvorené kombináciou gréckych slov
συφειός (syfeios) a φιλια (filia), označujúcich „prasačí chliev,
svinčík“ a „priateľstvo, obľubu, náklonnosť, lásku“. Liečením
syfilitikov sa zaoberal i lekár Paracelsus, ktorého spomíname
v textoch o zdraví a kráse v dejinách.
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Keď sme hovorili o srdci ako orgáne neustále pracujúcom, bola
to iba čiastočná pravda. Jeho činnosť má, laicky povedané,
dve fázy. Počas systoly sa zmršťuje, teda „maká“, aby vypudilo
krv do krvného riečiska tela. V následnom „odpočinkovom“
intervale sa najskôr rýchlo plnia komory a potom sa pomalšie
dopĺňa krv, pripravuje sa na ďalšiu systolu. Takže jeho revolúcia
(revolutio, lat. – obracanie späť, otáčanie do pôvodnej polohy,
návrat) nám naznačuje cyklickosť, ktorá by sa mala zrejme
stať čímsi prirodzeným aj pre náš pracovný a životný rytmus.
Čas práce by mal zaberať asi jednu tretinu dňa, druhú by sme
mali naplniť aktívnym odpočinkom, treťou tretinou je obdobie
spánku, počas ktorého naberieme dosť sily k ďalšej „systole“.
Dnešný svet však na mnohých kladie úplne iné požiadavky.
Prvú aktívnu relaxačnú fázu, nasledujúcu po návrate z práce,
nenapĺňame príjemnými činnosťami, ale sčasti, ba veľmi často
úplne napĺňame ďalšou prácou, zabezpečujúcou dostatok
prostriedkov, aby sme mohli žiť dôstojný život. Pričasto sa
ženieme za peniazmi, investovanými následne do čohosi,
čo vôbec nepotrebujeme, ale reklamou sme sa my alebo
naši najbližší nechali presvedčiť, že „to musíme mať!“. Ani
„mordovanie sa“ v posilňovniach nemá pre nás relaxačnú
hodnotu, ak pri kompenzácii sedavého zamestnania chceme
energiu kdesi zmysluplne pomíňať. Na spánok potom úplne
vyšťavenému organizmu nestačí ani osem, nieto menej hodín.
Od samej únavy si teda ani nevládzeme kvalitne odpočinúť.
Takýto kumulovaný nápor sa dá zvládnuť len krátky čas. O čo
menej odpočívame, o to menej, ale zväčša i kratšie „žijeme“.
Potom sa nesmieme čudovať, ak prichádza energetický
a fyzický kolaps v relatívne mladom veku. A orgán, ktorý by
sa mal podstatnou mierou podieľať na sebaocenení i láske
k „blížnemu svojmu“, vypovie službu.
Pre nastavenie sa na čas kreatívnej práce, rekreatívnej pauzy
a sladkej regenerácie potrebujeme okrem Korolenu aj
L-Tryptofán, aminokyselinu, ktorá v tele pomáha počas dňa pri
tvorbe serotonínu, hormónu šťastia, no takisto melatonínu,
skvalitňujúcemu spánkovú odpočinkovú fázu. Nájdeme ho
aj v prípravkoch programu Energy? O tom nabudúce.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

Niet na svete byliny,
aby na niečo nebola
KOKORÍK – BYLINKA MÚDREHO KRÁĽA
Latinské meno rodu – Polygonatum – odkazuje na „mnoho
kolien“ na podzemkoch. Priehlbiny na ich povrchu sa
podobajú na kráľovskú pečať a vzor na priereze hebrejským
znakom. Odtiaľ vychádza aj známejšie ľudové pomenovanie
kokoríka, ktoré dodáva tejto mocnej liečivke nádych
magickosti – Šalamúnova pečať. Podľa povestí dával vraj
tento pečatný prsteň židovskému kráľovi moc nad démonmi
a umenie komunikovať so zvieratami. Počas stáročí, najmä
v dobe stredovekej alchýmie a renesančného okultizmu, sa
tento symbol v tvare pentagramu či hexagramu (viď Dávidova
hviezda) stal dosť používaným talizmanom. Rovnako tak aj
kokorík v truhlici či príbytku zaisťoval ochranu a požehnanie.
Nielen preto je táto mocná bylinka dodnes známa a používajú
ju mnohé kultúry na celom svete.
JEDOVATÁ KRÁSA
Rod kokoríkov bol kedysi zaradený do čeľade konvalinkovitých
alebo ľaliovitých, dnes patrí medzi špargľovité. V miernom páse
severnej pologule rastie okolo 60 druhov kokoríkov, väčšina vo
východnej Ázii, najmä v Číne. V Európe a ČR sú domácí nížinný
– vodomilný kokorík mnohokvetý, horský – chladnomilný
kokorík praslenatý a južný – teplomilný kokorík voňavý. Liečivé
účinky majú všetky.
Najrozšírenejší kokorík mnohokvetý (P. multiflorum) má rád
vlhkejšie, na humus bohaté pôdy listnatých lesov (bučiny)
a zmiešaných hájov. Hoci je mrazuvzdorný, nerastie nad 550 m.
n. m. Neznáša teplo a sucho, vyhľadáva tieň. Je to 30 až 90 cm
vysoká trvalka vyrastajúca z plazivého podzemku s priamou,
oblúkovito ohnutou hladkou stonkou. Z nej striedavo vo dvoch
radách vyrastajú kopijovité, až 15 cm dlhé a 7 cm široké listy. Od
mája do júna potom z nich, v strapcoch po 2 až 6, kvitnú asi 2
cm dlhé, visiace „lampičky“ s jasnými bielymi kvetmi. Plody sú
dužinaté, horké modročierne bobule. Ako celá rastlina sú (mierne)
jedovaté. Kokorík totiž obsahuje podobné látky ako jeho príbuzná
konvalinka. Ich chuť je však natoľko odporná, že náhodné otravy
sú iba mierne s prejavmi nevoľnosti, zvracania a hnačky.

PEČAŤ NA VŠETKO
V liečiteľstve sa používa podzemok obsahujúci glykémiu znižujúce
glukokiníny, saponíny, slizy, triesloviny, množstvo škrobu, vitamín
A, šťavelan vápenatý, asparagín a dôležité flavonoidy. Podzemky
sa zbierajú na jar pred kvitnutím a koncom leta po odkvitnutí,
rozrežú sa na plátky a rýchlo sa sušia (do 40°C).
Od stredoveku sa odhadovalo použitie liečivých rastlín z ich
morfológie. Kokorík mal so svojimi žlto-belavými podzemkami,
pripomínajúcimi kosti a stavce, a s listami ovíjajúcimi sa okolo
stonky ako šľachy, jasnú indikáciu – na posilnenie kostí a šliach.
Tradičné liečiteľstvo však používa Šalamúnovu pečať už tisícky
rokov na všetko možné. Od modrín a boľavých kĺbov cez
tráviace problémy a úplavicu až po anémiu a sucho v ústach.
Drvený podzemok s kvetmi sa užíval ako šňupací tabak na
podporu kýchania a uvoľnenie priedušiek pri ochorení pľúc
a tuberkulóze. Často sa predpisoval aj na „ženské“ a „pánske“
problémy – s menštruáciou, menopauzou, impotenciou,
predčasnou ejakuláciou či s únikom moču. Užíva sa vo forme
odvaru, tinktúry či obkladov.
VEČNÁ SILA
Vzhľadom na nejasnú toxicitu nie je dnes využitie kokoríka
medzi ľuďmi také rozšírené – vnútorne by sa nemal užívať
dlhodobo, vyvarovať by sa ho mali deti, tehotné a dojčiace
ženy. Využíva sa najmä ako zložka overených liečivých
(a kozmetických) prípravkov, napr. Cytovital od Energy. Podľa
tradičnej čínskej medicíny spôsobuje dlhovekosť a múdrosť
– pri dennom užívaní kokoríkového vína vraj nešedivejú vlasy,
zvyšuje sa životná a pohlavná aktivita a mizne dlhodobý
stres a pocit „vyhorenia“. A že to s tou jedovatosťou nie je
také horúce, dokazujú kulinárske recepty na listy kokoríka àla
špargľa či indiánsky chlieb z namletých podzemkov. Posledné
farmakologické výskumy vykazujú nádejné výsledky kokoríka
pri hojení rán, regulácii krvného tlaku a cukru a pri regenerácii
pečene. Šalamúnova pečať tak bola, je a bude mocným
amuletom.
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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ZVÝHODNENÝ NÁKUP

MÁJ 2019

BALÍČEK PRÍPRAVKOV
2SET S 15% ZĽAVOU

ČLEN ENERGY
cena

body

ušetríte

2x krém Renove*

28,00 €

34

5,00 €

2x Visage serum

38,20 €

47

6,80 €

2set - Visage serum + krém Renove *

33,10 €

40

5,90 €

2x Visage oil

19,00 €

23

3,40 €

2set - Visage oil + krém Renove*

23,50 €

28

4,20 €

2x Visage water

17,60 €

22

3,20 €

2set - Visage water + krém Renove*

22,80 €

28

4,10 €

2set - Visage oil + Visage water

18,30 €

22

3,30 €

2x Argan oil

28,20 €

35

5,00 €

2x Almond oil

18,70 €

23

3,30 €

Argan oil + Almond oil

23,40 €

29

4,20 €

2× maska*

23,60 €

29

4,20 €

DEŇ MATIEK

9. 5. 2019 – 15. 5. 2019
JE ČAS POVEDAŤ NAŠIM MAMÁM,
AKO ICH MÁME RADI, ČO PRE NÁS
ZNAMENAJÚ A VYJADRIŤ IM NAŠU
VĎAČNOSŤ ZA VŠETKO, ČO PRE
NÁS UROBILI!

CYTOVITAL

-25%

ČLEN ENERGY
cena 8,50 €, 10 bodov
ušetríte 2,80 €
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Akcia platí do vypredania zásob v Kluboch Energy!

* v ľubovoľnej kombinácii. Akcia platí do vyčerpania zásob.

KVALITNÁ STAROSTLIVOSŤ
S BEAUTY ENERGY

IVE – Inštitút
vzdelávania Energy

Na pár slov o tradičnej čínskej medicíne
(TČM) s lektorkou spoločnosti Energy,
Zuzanou Mikulovou - Krajčíkovou
Čo to vlastne je, tradičná čínska
medicína?
Oficiálne sa tradičnou čínskou
medicínou nazýva celý komplex techník,
či už diagnostických alebo liečebných,
ktoré zahŕňajú prevenciu, ale aj akútne
a chronické ochorenia. Všetky techniky
vychádzajú z tradičného čínskeho
liečiteľstva. Je to predovšetkým aj
u nás známa fytoterapia, akupunktúra,
dietetika, rôzne druhy masáží, ako
napríklad tuina a tiež energetické
cvičenia ako čchi - kung. Charakteristický
pre čínsku medicínu je tzv. holistický,
celostný pohľad na človeka. Vníma
sa celá jeho podstata - anatomická,
fyziologická aj psychologická.

regenerácie vznikajú zmeny, na ktoré
treba reagovať. Tým sa organizmus
vedie k navrátu zdravia. Veľmi dôležité je
uvedomiť si, že princíp čínskej medicíny
spočíva vo vnímaní a rešpektovaní
vzťahov, a to nielen v organizme, ale
aj okolo neho. V tom spočíva jej sila.
Väčšina zdravotných problémov nevzniká
ani tak na konkrétnom orgáne, ako vo
vzťahu jedného orgánu voči druhému.
Z vonkajšieho pohľadu ide o vzťah
človeka k jeho prostrediu a prostredia
k človeku. Psychologický aspekt prepája
vnútorný svet s tým vonkajším. Práve
tieto princípy, pohľad na človeka a jeho
okolie sú dôvodmi, prečo ma čínska
medicína fascinuje a venujem sa jej už
viac ako dvadsať rokov.
Ktoré prípravky Energy harmonizujú
s princípmi tradičnej čínskej medicíny?
Práve z dôvodu, že prípravky Energy sú
postavené na princípoch tradičnej čínskej
medicíny a spĺňajú všetky jej atribúty,
stali sa mojou srdcovou záležitosťou.
Svojím spôsobom všetky harmonizujú
a zodpovedajú jej princípom. Ale
samozrejme, že na úplnom špici sú
predovšetkým koncentráty. Jednoznačne
Pentagram, teda Vironal, Renol, Regalen,
Korolen a Gynex a následne všetky tekuté
formy a nadstavbové produkty. Za všetky
spomeniem napríklad Drags Imun, Annonu,
Tribulus, Imunosan, Ambrosiu či Cytosan.
Reálne sa s nimi dá „čarovať“, pretože
majú v sebe obrovský potenciál, ktorý pri
správnom použití dokáže vrátiť zdravie.
Ďakujeme za rozhovor.
Mgr. NIKOLETA VARGOVÁ

Aký je základný princíp tradičnej čínskej
medicíny?
Základný princíp je práve v spôsobe
vnímania človeka. Dôraz kladie
predovšetkým na diagnostiku a až
potom sa nastavuje liečba, ktorá je veľmi
dynamická. Liečba teda nie je nastavená
podľa zistenej diagnózy a už vôbec
nie len podľa prejavov. Prejavy
a syndrómy slúžia na pochopenie
patologického procesu, vďaka čomu
je možné zistiť príčinu ochorenia.
Následne sa určuje najvhodnejší
spôsob a postup liečebného
procesu - odstránenie
príčiny. Pri tom je
nevyhnutná priebežná
kontrola, pretože počas

POZVÁNKA
INŠTITÚT ENERGYVET
– SEMINÁRE 2019
Dovoľujeme si vás pozvať na
prvý semester veterinárnych
seminárov INŠTITÚTU
ENERGYVET v Topoľčiankach.
» Prednášajúca:
MVDr. Milena Martincová
» Miesto konania:
hotel Hradná stráž, Topoľčianky,
Veľká sieň
» Trvanie seminára:
10.00–17.00 vrátane hodinovej
prestávky na obed
» Cena: 35 €
» Osvedčenie:
Po absolvovaní všetkých štyroch
seminárov dostanú absolventi
certifikát odborného poradcu
Záväzné prihlásenie na
jednotlivé semináre posielajte,
prosím, na e-mailovú adresu
danielasykorova22@gmail.com
spolu s vašou korešpondenčnou
adresou, číslom mobilného telefónu
a termínu seminára/ov.
» sobota 1.6.2019
PREČO A AKO FUNGUJÚ
PRÍPRAVKY ENERGYVET?
» sobota 14.9.2019
POUŽITIE PRÍPRAVKOV REGAVET,
RENOVET, SKELEVET a PROBIOVET
» sobota 19.10.2019
POUŽITIE PRÍPRAVKOV GYNEVET,
KOROVET, VIROVET a OMEGAVET
» sobota 16.11.2019
POUŽITIE PRÍPRAVKOV KINGVET,
ETOVET, IMUNOVET, ANNOVET,
FYTOVET, CYTOVET, AUDIVET
A EPIVET

Vzhľadom na obmedzený počet
miest odporúčame prihlásiť sa na
seminár čo najskôr.
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Energy pomohlo
v poslednej chvíli
Vážený pán riaditeľ,
na úvod listu Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť a vyjadriť
svoje úprimné a veľké ĎAKUJEM za prácu, ktoru vykonávate
a nevzdávate to napriek rôznym prekážkam. Už sa mi nedá
byť ticho, veci okolo začali napredovať veľmi rýchlo a ja veľmi
tvrdo bojujem s lekármi aj regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Viem, že svet nezmením a sila peňazí je veľká, ale
svojich si budem brániť akýmkoľvek spôsobom.
Moje skúsenosti siahajú od štúdia na „zdravotníckej škole
nemocničného prostredia“, kde človek celkom rýchlo pochopí,
čo funguje a čo nie. Náš príbeh sa začal odvíjať v roku 2011, keď
bola najmladšia dcéra hospitalizovaná na detskom oddelení
s diagnózou gastroenteritis acuta od 9. apríla. Mala osem dní
rôzne vyšetrenia a stav sa nezlepšoval. Prvé dni som chápala, že
podaním liečiva sa môžu prekryť iné príznaky, ale keď to trvalo
osem dní a podávali sa lieky proti horúčke, bolo to divné. Vraj
chcú čakať, do čoho sa to vyvinie. Dvaja chirurgovia sa vyjadrili, že
u nich je všetko v poriadku. Dieťa mi chátralo pred očami fyzicky
a neskôr aj psychicky, tak som sa rozhodla zobrať ju domov. Veď
lieky od teploty môžem dávať aj doma. Dali mi ju len na základe
toho, že zdravotník dokáže rozpoznať začínajúce zlyhávanie
orgánov. Ja som vzala dokumentáciu k rodinnému priateľovi,
lekárovi, nech sa na to pozrie. Povedal, že sa mu to nezdá a že on
by dal urobiť ešte doplnkové vyšetrenia. Lebo vraj čakanie na to,
ako sa to vyvinie, sa môže veľmi rýchlo skončiť pohrebom. Drsná
veta pre matku!
Nasledujuci deň sme na infekčnom dali urobiť testy a boli to
najdlhšie dve hodiny môjho života. Potom prišiel výsledok
s vetou primárky, že čas už ide proti nám a diagnóza znela
SEPSA! Nasledoval neuveriteľný frmol a okamžitý prevoz
záchrankou na Kramáre (keď ju naložili nevládnu do sanitky,
nevedela som, či ju už neoživujú a pýtala som sa manžela, že
čo sa deje. Vraj nevedia, ako majú byť upnuté záchranné pásy
pri prevoze, a tak sa usilujú na to prísť, aby ju mohli pripútať.
Smutné, ale aj toto je realita.) Dostala megadávky antibiotík
infúziou, ktorá trvala štrnásť dní, ale dostala sa z toho. V tejto
situácii sa žiada citovať Murphyho zákon: ak Boh nedá, ani lekár
ťa nedokáže zabiť. Dnes si už nedovolím povedať, že slepé črevo
sa operuje na vrátnici. Totiž práve ono bolo príčinou horúčok,
bolesti, hnačiek, zvracania, atď. Žiadny problém, zomrieť
v 21. storočí aj na takúto´diagnózu. Až po úplnom preliečení
a vyhojení excudatu 6 x5cm bolo možné začať operačný zákrok.
To obnášalo jeden celý rok. A tu sa začal náš ďalší problém,
šelest na srdci z dôvodu mnohopočetných defektov (dier
rôznych veľkostí) v medzikomorovom septe (priehradka medzi
komorami, aby sa nemiešala okysličená krv s odkysličenou).
Odporúčaná bola ďalšia operácia. Situácia to však nedovoľovala,
lebo veľmi oslabený organizmus sa nakazil vsetkým, čo bolo
v okolí. Išli sme z antibiotík do ďalších a ďalších antibiotík, až sme
sa dostali do fázy, že na jedno ochorenie brala dcéra dva druhy
antibiotík. Nikto si nevie predstaviť, koľko času a námahy som
strávila hľadaním toho, čo ďalej.
Až v Česku som navštívila prednášky Dr. Evy Moučkovej, na
ktorých padlo slovo Energy. Vraj dokáže tamto a hento... Ešte
v ten deň som volala k vám - a otvorili sa mi oči. Navštevujem
všetky prednášky aj Školu tradičnej čínskej medicíny, ktorú
vedie pani Zuzka Mikulová-Krajčíková. U pani Zuzky som dala

26 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

ZELENÉ GUĽÔČKY Z JAČMEŇA

Extrakt zo zeleného jačmeňa v prípravku ORGANIC BARLEY
JUICE detoxikuje organizmus, pomáha pri zažívaní, zlepšuje
kvalitu krvi, osviežuje telo. A ešte je to aj pekný zelený
prášok, ktorý sme využili v Materskej škole v Dolnej Strede
na kulinárske účely. V jeden jarný deň sme sa odeli každý
do niečoho zeleného a vyrábali sme zdravé zelené guľky.
Do veľkej misy sme nasypali štyri poháre ovsených vločiek,
po pohári mletých orechov, strúhaného kokosu, jablčnej
šťavy, pridali sme dve polievkové lyžice medu a dve malé
lyžičky prášku ORGANIC BARLEY JUICE. Vymiešali sme
malé zelené guľôčky pre celú triedu a ponúkali so želaním
dobrého zdravia. Takéto zdravé cukrovinky si nabudúce
pripravíme aj v ružovej verzii s pridaním prášku Acai
a v žltej obmene s práškom Maca.
JANA KUDLAČOVÁ, riaditeľka MŠ

zdiagnostikovať prístrojom Supertronic a neuveriteľnými
znalosťami z čínskej medicíny celú svoju rodinu. K defektom
na srdci sa vyjadrila, že srdce absolútne nie je vyživované
a imunitný a lymfatický systém sú v dezolátnom stave. Dcérke
nasadila Renol a Sangre de Drago. Po liečbe sme zrovna mali
termín ďalšej kontroly v Národnom ústave srdcových chorôb
v Bratislave. Dvadsať minút lekár vyšetroval dcéru USG a bolo
vidno, že niečo nie je v poriadku. Za sedem rokov návštev už
človek pozná reakcie toho istého lekára. Myslela som si, že
od strachu odpadnem. Rozplakala som sa ešte v ambulancii
a plakala som polovicu cesty domov. Mnohopočetné defekty
boli zrastené, zostal iba jeden maličký, nemerateľný, a my
sme boli vyradení z evidencie. Ďalšiu kontrolu už máme iba
v spádovej ambulancii po roku. Keďže ďalej pokračujeme
v návštevách u pani Zuzky, verím, že to bude kontrola posledná.
Šokovalo ma, že všetci lekári sa zhodli, že neexistuje iná liečba
ako operačná a aj počas nej sa „zaplátajú“ len tie najväčšsie
diery. Následok by bol veľmi vážny, od migrén, embólie až po
vysoký pľúcny tlak, čo je veľmi ťažká diagnostika a čo horšie,
bolo by to nevyliečiteľné. Inak, na slovo „nevyliečiteľné“ už
dostávam alergiu. Ľudia ani netušia, čo všetko „nevyliečiteľné“
sa dá vyliečiť. Nikdy nebolo tak veľa ľudí chorých ako v dnešnej
dobe. Lekárne rastú ako huby po daždi a ja apelujem na ľudí,
vzdelávajte sa, pýtajte sa, bráňte sa, nedajte sa obalamutiť.
Niekedy totiž môže byť príliš neskoro. Na záver chcem ešte raz
vyjadriť veľkú vďaku CELEJ FIRME ENERGY A PANI ZUZKE, že sú
ľudia, ktorí chcú naozaj pomôcť. A ja si ich nesmierne vážim, pre
mňa sú veľkým vzorom.
S hlbokou úctou,
LÝDIA KUSÁ, Trenčín

O potrebe spánku
Ak sa o niekom hovorí, že „chodieva
spať so sliepkami“, vôbec sa tým nemyslí
na skutočnosť, že by trpel nejakou
exkluzívnou zoofilnou deviáciou. Skôr
naopak – patrí medzi čudákov iného
druhu. Tých, čo netrpia väčšinovou
potrebou nechať si manipuláciami
mediálnych mágov vymývať mozog
prostredníctvom podradných
šouprogramov, ponúkaných väčšinou
médií do neskorých nočných hodín.
Zalezú do postele, keď sa zotmie,
aby potom ráno vstávali svieži počas
brieždenia. Tak to robí aj väčšina
živočíchov v prírode, vediac, že spánok im
prináša regeneráciu. Príroda je v tomto
múdrou patrónkou.
Ani ľudská spoločnosť netrpela
ponocovaním skoro do prelomu
devätnásteho a dvadsiateho storočia,
kedy bola do verejných priestorov
a veľkej časti domácností zavedená
elektrina a svietidlá rozžiarili mestá
i dediny žltkastým svetlom. Poslednou
elektrifikovanou obcou v ČSSR bola Zlatá
Baňa v roku 1960.
Umelé elektrické „slnká“ a postupne
zavádzané vymoženosti elektroniky
predlžujú dni na neúmernú mieru
a zbavujú človeka možnosti prežívať
prirodzené biorytmy. Mladí začínajú
„žiť“ po deviatej večer, kedy by
podľa logiky orgánových hodín mal
človek odpočívať a pripravovať telo
na prácu meridiánu troch žiaričov/
ohnísk/ohrievačov. Medzi deviatou
až jedenástou večer totiž dochádza
k zásobovaniu buniek tela energiou pre
nasledujúci deň prostredníctvom „práce“
tohto meridiánu, no my túto úlohu
znemožňujeme zbytočným výdajom

síl pri neskorovečerných aktivitách. Tak
dochádza k spánkovej deprivácii. A keď
ju spojíme i s nadmernou konzumáciou
alkoholu, zlej stravy, nedostatkom pohybu,
úzkosťou a depresiou, máme nadrobené
na množstvo zdravotných problémov.
Usínanie nie je proces náhly, ale postupný,
kedy telo prechádza fázami driemot,
vnímajúc množstvo vonkajších podnetov,
neskôr ich mozog prestáva spracovávať,
telo prechádza do hlbokého spánku. Toto
rozfázovanie zrejme malo svoj ochranný
význam u našich evolučných prapredkov
– aby neupadli naraz do hlbokého spánku,
ale rozoznávali prípadné nebezpečenstvá
z okolia. Zvukovo odrušené prostredie
našich spální takisto nepôsobí pozitívne
na mozog, ktorý odnepamäti nevedome
vnímal ruchy okolia – chrápanie, zvuky
prírody, praskanie ohňa – ako čosi, čo mu
dodávalo istotu, že všetko je, ako má byť.
Nedostatok spánku a nespavosť,
ktorou trpí asi 10 percent populácie
síce nezabíja, ale mozog po istom čase
prestáva pracovať správne, a to začne
zapríčiňovať poruchy zdravia. Pri dlhšom
nedostatku kvalitného spánku sa začne
poruchovo správať aj hormonálny systém.
Tu by mali spozornieť predovšetkým
dámy, ktorým záleží predovšetkým na
vonkajšom vzhľade! Počas spánku telo
tvorí rastový hormón, ktorý podporuje
rast a v prvom rade omladzuje bunky,
zlepšuje imunitu. Naopak, zvýšený deficit
spánku vedie telo k zvýšenej tvorbe
kortizolu. Ten prepína metabolizmus tela
z investovania do rastu a omladzovania
na stav, kedy zvyšuje ostražitosť,
dovádzajúc organizmus do stavu strachu
a únikových reakcií, uvoľňujúc cukor do
krvného riečiska. Ráno, keď potrebujeme

vyskočiť z postele, prípadne vo chvíľach,
keď musíme uniknúť prenasledovaniu
nepriateľa, je to fajn, ale v opačnom
prípade nám toto prepnutie znižuje
imunitu a vytvára riziko vzniku cukrovky
2. typu. Chronický nedostatok spánku sa
podieľa aj na obezite. Počas normálneho
spánku sa v tele prirodzene vytvára
väčšie množstvo hormónu leptín a klesá
hladina hormónu ghrelín. Leptín potláča
chuť na jedlo, takže pri pokojnom spánku
nepotrebujeme jesť. S pribúdajúcim
ghrelínom sa situácia diametrálne mení
a mozog na zmenu reaguje ako na stav
hladomoru. A je jedno, či ste chudí alebo
máte pár kíl navyše. Takže nevyspatým
ľuďom parádne rastie apetít, s tým, že
sa zvyšuje hlavne chuť na sladké. (Tým
končím upozornenie pre dámy.)
Je príznačné, že spánkovým deficitom
málokedy trpia bohatí, ktorí nemusia
v noci premýšľať, ako udržať aký-taký
sociálny status. U menej majetných
postupne zvyšuje nedostatok spánku
stres, a stres sa na oplátku postará
o nedostatok spánku.
Jednou z možností, ako stav vyriešiť,
je prestať sa venovať nezmyselným
aktivitám, ako sme ich spomínali. Počas
dňa nezabudnúť na Stimaral, Spiron, tiež
zelené potraviny, obsahujúce tryptofán,
upokojiť nervový systém Korolenom
alebo iným vhodným prípravkom Energy,
preventívne počas dňa užívať Relaxin.
O deviatej povypínať telku, počítač,
elektronické náhradky reality, prerušiť
komunikačné väzby na virtuálny svet,
vziať do ruky relaxačnú literatúru a po
pár stránkach vstúpiť do ríše boha Hypna
a jeho syna Morfea.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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DOPRAJTE SI JARNÚ OČISTU!
ZELENÉ POTRAVINY VÁM DODAJÚ ZDRAVIE A SILU

PRI NÁKUPE JEDNÉHO PRÍPRAVKU ZÍSKATE 50 % ZĽAVU
NA DRUHÝ PRÍPRAVOK V NIŽŠEJ ALEBO ROVNAKEJ HODNOTE
BALÍČEK PRÍPRAVKOV

ČLEN ENERGY
cena

body

zľava

2set ZP bez Matcha

27,30 €

18

2,70 €

2set ZP s Matcha

25,00 €

18

2,30 €

2set Matcha

22,30 €

15

2,30 €

50
z %

Uvedené prípravky sú výživové doplnky.

ľav
a
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Zoznam prednášok a Klubov Energy
KOMÁRNO
Margita Kissová
Dunajská 5
94501 Komárno
Otváracia doba:
Pondelok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Utorok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Streda 9:00–12:00, 13:00–17:30
Štvrtok 9:00–12:00, 13:00–16:00
Piatok na objednávku
Mobil: 0905 853 490
Tel.: 035/772 0840
E-mail: gitusenergy@gmail.com
Prednášky:
» 14.5.2019 o 16:00 Kozmetika:
MUDr. Renáta Gerová
» 28.5.2019 o 16:00 Vhodné kombinácie
prípravkov: Zuzana Krajčíková-Mikulová
» 11.6.2019 o 16:00 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš
» 27.6.2019 o 16:00 Meridiány a dráhy:
Mgr. Miroslav Kostelnik

BRATISLAVA
Ján Šido
Krížna 44 (oproti Tržnici,
budova Zdroj, 1.poschodie)
82108 Bratislava 2
Otváracia doba:
Pondelok 13:00–18:00
Utorok 13:00–18:00
Streda 9:00–12:00, 13:00–18:00
Štvrtok 13:00–18:00
Mobil: 0905 635 804, 0918 616 308
Tel.: 025/556 6334
E-mail: jan.sido@energy.sk
Prednášky:
» 6.5.2019 o 16:30 Komunikačné zručnosti
v praxi: Jozef Černek
» 14.5.2019 o 16:30 Pohybové postihnutia:
MUDr. Július Šípoš
» 13.6.2019 o 16:30 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš

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

» 30.5.2019 o 16:00 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš
» 20.6.2019 o 16:00 - Zelené potraviny II. Superpotraviny: Ing. Peter Tóth
» 27.6.2019 o 16:00 Supertronic I.:
Zuzana Krajčíková-Mikulová

PRIEVIDZA
Bc. Alena Medlenová
Madvu 33
97101 Prievidza
Otváracia doba:
Utorok 10:00–17:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 10:00–15:30
Tel.: 046/543 0429
E-mail: slenderko@pobox.sk
Prednášky:
» 16.5.2019 o 16:00 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš
» 29.5.2019 o 16:00 Reflexné body a zóny:
Mgr. Miroslav Kostelnik
» 19.6.2019 o 16:00 – Regenerácia
v Pentagrame - koncentráty:
MUDr. Július Šípoš

NOVÁ DUBNICA
Zuzana Krajčíková-Mikulová
Pribinove Sady 3
01851 Nová Dubnica
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–17:00
Utorok 10:00–17:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 13:00–17:00
Piatok 11:00–17:00
Mobil: 0903 535 523, 0908 748 304
E-mail: zuzanamikulova179@gmail.com
Prednášky:
» 28.5.2019 o 16:30 Pohybové postihnutia:
MUDr. Július Šípoš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ KC
PhDr. Vanda Adamkovičová, psychologička,
Tranovského 9 (za ev. kostolom)
Liptovský Mikuláš
» Odborné poradenstvo a predaj
prípravkov ENERGY
» Meranie energetických dráh prístrojom
Supertronic
» Biorezonančná terapia prístrojom SCIO
» Uvoľňovanie stresu, strachu, komplexov,
psychosomatickej bolesti
» Kraniosakrálna terapia
Otváracia doba:
Streda 9–11.30, 13–16.30 hod.
Piatok 9–11.30, 13–16.00, hod.

alebo podľa tel. objednávky
Mobil: 0915 071210

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

KOŠICE
Ing. Peter Tóth
Komenského 3
04001 Košice
» Osobná konzultácia
s Ing. Petrom Tóthom
» Meranie prístrojom SUPERTRONIC
a osobná konzultácia a horoskopy
s Mgr. Miroslavom Kostelnikom
Otváracia doba:
Pondelok 10:00–18:00
Utorok 10:00–18:00
Streda 10:00–17:00
Štvrtok 10:00–18:00
Piatok 10:00–18:00
Mobil: 0918 477 528
Tel.: 055/633 2000
E-mail: regeneracnecentrum@gmail.com
Prednášky:
» 6.5.2019 o 16:30 Meridiány a dráhy:
Mgr. Miroslav Kostelnik
» 21.5.2019 o 16:30 Celiakia I.:
MUDr. Renáta Gerová
» 3.6.2019 o 16:30 Zabijaci rakovinových
buniek: Ing. Peter Tóth
» 20.6.2019o 16:30 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš

NITRA
Ing. Ľudmila Božíková
Sládkovičova 11, 94901 Nitra
Otváracia doba:
Pondelok 9:00–11:00, 13:30–16:30
Utorok 13:30–16:30
Štvrtok 13:30–16:30
Piatok 9:00–11:00
Mobil: 0902 908 982
E-mail: bozikova.diacom@gmail.com
Prednášky:
» 15.5.2019 o 16:30 Zelené potraviny II.
– Superpotraviny: Ing. Peter Tóth
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» 27.5.2019 o 16:30 Kozmetika:
MUDr. Renáta Gerová
» 3.6.2019 o 16:30 Celiakia I.:
MUDr. Renáta Gerová
» 26.6.2019 o 16:30 Reflexné body a zóny:
Mgr. Miroslav Kostelnik

POPRAD
Ing. Sonja Mikolajová
Dostojevského 23, 05801 Poprad
Otváracia doba:
Pondelok 14:00–18:00
Utorok 14:00–18:00
Streda 14:00–18:00
Štvrtok 14:00–18:00
Mobil: 0905 730 242
E-mail: mikolajova@stonline.sk
Prednášky:
» 15.5.2019 o 16:30 Celiakia I:
MUDr. Renáta Gerová
» 5.6.2019 o 16:30 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš

DUNAJSKÁ STREDA
Magdaléna Móroczová
Alžbetínske námestie 1203,
budova Perfects,
4. poschodie, 92901 Dunajská Streda

Otváracia doba:
Pondelok 14:00–17:30
Streda 14:00–17:30
Štvrtok a piatok na objednávku
Mobil: 0907 861 400
E-mail: momagdi@realmail.sk
Prednášky:
» 15.5.2019 o 17:00 Pohybové postihnutia:
MUD. Július Šípoš
» 29.5.2019 o 17:00 Supertronic I.:
Zuzana Krajčíková-Mikulová
» 12.6.2019 o 17:00 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš
» 19.6.2019 o 17:00 Kozmetika:
MUDr. Renáta Gerová

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

Prednášky:
» 14.5.2019 o 15:00 Zabijaci rakovinových
buniek: Ing. Peter Tóth
» 4.6.2019 o 15:00 Celiakia I.:
MUDr. Renáta Gerová
» 18.6.2019 o 15:00 Komunikačné
zručnosti v praxi: Jozef Černek

MARTIN
Ing. Marianna Sokolíková
Mr. Štefánika 46
03601 Martin
Otváracia doba:
Utorok 9:00–12:00, 13:00–16:15
Streda 9:00–12:00, 13:00–16:15
Mobil: 0903 568 816
E-mail:
andromeda.poradenstvo@gmail.com
Prednášky:
» 28.5.2019 o 16:00 Reflexné body a zóny:
Mgr. Miroslav Kostelnik
» 5.6.2019 o 16:00 Celiakia I.:
MUDr. Renáta Gerová
» 18.6.2019 o 16:00 Srdce a cievy IV.:
MUDr. Július Šípoš

Takto označený Klub poskytuje
meranie prístrojom Supertronic.

Zoznam Konzultačných centier Energy k 1. 5. 2019
Mesto

Meno / Ulica / Otváracia doba

Mobil, Telefon

Peter Štrelinger
Eva Luhová
Eva Tehlárová
Ing. Jana Bezděková
Monika Bittová
Monika Vargová

Na Križovatkách 78/B, Bratislava 82104
Čechovova 15, Košice 04018
Coboriho 1 č. 43, OC Polygon, Nitra 94901
Kuzmányho 16, Banská Bystrica 97401
Železničiarska 1425/34, Galanta 92401
Ul. františkánov 24, Komárno 94501

Monika Červená

č. 269, Beša 93536

Dušana Ráczová

Rešetkova 9, Bratislava 83103

Mgr. Anna Korduliaková
Juraj Šimo
Zuzana Volterová
Margita Švecová
Emília Kužmová
Júlia Straňanková
Viera Špačková
Ing. Marianna Sokolíková
Vladimír Tomšík
Viera Belvončíková
Júlia Nagyová
RNDr. Zlata Brezovická
Ivan Štefanka
Mgr. Eva Medveďová
Helena Teringová
Zlatica Buchová

Ľ. Podjavorinskej 1500, Čadca 02201
Kukučínova 25, Piešťany 92101
Severná 14, Levice 93401
Študentská ul. 32, Zvolen 96001
Gajdoš č. 217, Michalovce 07101
Belanského 2724, Kysucké Nové Mesto 02401
Internetový obchod
A. Kmeťa 7, Žilina 01001
Bosákova 7, Bratislava 85104
Mierová 1969/20, Dolný Kubín 02601
Hlavná 31, Šamorín 93101
Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota 97901
Winterova 62, Piešťany 92101
Kamenárska 2015/69, Nová Baňa 96801
Duklianska 3431/54, Spišská Nová Ves 05201
Trnavská cesta 939/28, Sereď 92601

0905 744 596
0917 340 659
0905 274 137
0903 727 199
0940 327 993
0907 561 307
0944 229 346
0902 720 256
0910 902 565
0902 910 553
0905 952 840
033/774 3211
0908 761 551
0905 269 255
0903 606 049
0905 172 180
www.mamazem.sk
0903 568 816
0903 754 167
0907 826 456
0915 743 505
0911 501 262
0915 762 410
0915 455 399
0907 937 533
0905 985 282
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HARMÓNIA A SILA
SPOZNAJTE ĽAHKOSŤ BYTIA BEZ STRESU,
NAPÄTIA A ÚNAVY - UŽITE SI ZNOVU
ZÍSKANÚ VNÚTORNÚ SILU A RADOSŤ
BALÍČEK
PRÍPRAVKOV
Relaxin + Stimaral

ČLEN ENERGY
cena

body

zľava

22,80 €

28

4,10 €

VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 31

Jemnosť pre vašu pleť
KOMBINÁCIA VHODNÁ NA ŠETRNÉ ODSTRÁNENIE ODUMRETÝCH
BUNIEK, HYDRATÁCIU, ZJEMNENIE A PREŽIARENIE PLETI.

