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Ako sa starať v zime
o močové cesty?

Prípravky mesiaca decembra Prípravky mesiaca januára
December sa hlási s prídelom vlhka, čo by mohlo znamenať
prívaly snehu, keby sa zároveň nevylaďoval do červenej
farby tepla. Ohreje sa asi Mikuláš, tabuľka sa potom červená
okolo 18. dňa a v závere mesiaca už inú farbu ani neponúka.
Tých pár chladnejších medziobdobí by mohlo priniesť sneh
a – čuduj sa svete – azda by sa nám mohlo podariť zažiť po
dlhom čase aspoň pár dní bielych Vianoc. Ak to tak bude,
mali by sme postaviť snehuliaka hneď, sneh dlho nevydrží.
Každopádne nesmieme zabúdať na predchádzanie
prechladnutiu a nedokrveniu nosa, uší a končatín, najmä
u detí, a dbať na starostlivé zabalenie. Striedanie teplôt vo
všeobecnosti veľa radosti nerobí a našej imunite už vôbec nie,
o pomoc by mohla požiadať Imunosan. Posilní nás aj Maca.
Jej konzumácia prispieva k podpore vytrvalosti a vitality,
ale aj libida. Maca obsahuje vysoké množstvo proteínov
a antioxidantov, vitamínov, minerálov a ďalších prírodných
látok, zaraďujeme ju k vhodným každodenným doplnkom
zdravého jedálneho lístka v kategórii tzv. superpotravín.
Ako každý rok, aj teraz sa december vyznačuje úvahami
nad vianočnými darčekmi. Mohli by sme premýšľať nad
takými, ktoré využijeme po celý rok. Čo tak zabaliť do
vianočného papiera Drags Imun? Na jar bude vhodný na
odreté kolená, v lete zachráni dovolenku a na jeseň sa tiež
určite nájde využitie. A samozrejme, neprehlúpime zubnými
pastami, môžeme ich prestriedať podľa chuti a nálady.

Január by mal byť skôr vlhký, s niekoľkými dosť studenými
obdobiami, takže sneh by mohol nielen napadnúť, ale aj
sa udržať – prakticky hneď po začiatku roku. Na prelome
dekád ale tabuľky ukazujú výrazné teplo. Ďalší veľmi chladný
prepad môžeme čakať okolo 16. dňa, zvyšok mesiaca už bude
kolísať s oteplením okolo prelomu druhej a tretej dekády.
Sneh hlavne v mestách môže znamenať klzko a chirurgie každú
zimu praskajú vo švíkoch. Oblasť obličiek a kostrče môžeme
preventívne posilniť Renolom a Skeletinom, pri úraze nám
ich použitie výrazne skráti dobu rekonvalescencie. K nim
ešte pridáme rokmi preverený Artrin, pomôže aj na obyčajné
modriny. Od veci nemusí byť čaj Lapacho. Posilňuje imunitný
systém a znižuje šance na ochorenie pre svoje pomerne silné
antimikrobiálne účinky, zmierňuje príznaky chrípky, nachladnutia,
horúčky, zadúšavosti. Pomáha zlepšovať zdravie krvi a kostnej
drene. Vďaka zvýšenej produkcii červených krviniek zvyšuje
schopnosť prenosu kyslíka v krvi v čase, keď zásobovanie periférií
– nosa, uší a prstov na rukách a nohách je našou prioritnou
úlohou. Zaujímavé na ňom je aj spomaľovanie prejavov starnutia.
S ním je, samozrejme, spojená starostlivosť o pleť, ktorá v zime
obzvlášť trpí. Tu sa môžeme obrátiť na Visage oil, odličovací
prípravok, ktorý predstavuje najjemnejší spôsob prirodzeného
očistenia pleti. Účinne odstraňuje z povrchu pokožky a jej pórov
baktérie, maz a nečistoty. Visage oil obsahuje iba prírodné
oleje, vzácne esencie a unikátny bylinný extrakt Protektin.
EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL
RADOSŤ VŠETKÝM DEŤOM
Aj vy máte na Vianoce nejaký zvyk
alebo moment, ktorý je pre tú chvíľu
dôležitý?
Spoločné stavanie stromčeka alebo,
že sa tato sviatočne oblečie a povie
príbeh z vojenčiny? Nezáleží na tom,
že príbeh je stále ten istý, aj to patrí
k Vianociam. Prípadne babka napečie
koláče a potom frfle, že ich nikto neje
a zaprisahá sa, že to bolo naposledy,
čo sa s tým trápila. Prípadne už
tradičné pozeranie Perinbaby, domáci
vaječný likér alebo polnočná omša.
Každá rodina to má iné. Ale vždy je za
tým príbeh a určitá forma opakovania.
U nás doma ešte stále „dolaďujeme“.
Manželka je zvyknutá jesť na
Vianoce hríbovú polievku, ja som
z kapustnicovej rodiny. Hoci, teraz mi
napadá, že každé Vianoce sa u nás
riešilo, že otec čakal na stole rybaciu

náš Ondro. Ako poznám našu realitu,
babky navláčia úplne všetko a Ondro
si aj tak vypýta langoš. Nezje ho, dá si
len slížikovú polievku a ktovie prečo,
priberiem len ja.
Vedeli ste, že Vianoce nie sú len
najkrajším, ale aj najviac stresujúcim
obdobím v roku?
Každý rok si povieme, že to nebudeme
tak prežívať, hlavne, že sme spolu a každý rok to napokon aj tak priveľmi
prežívame. Ešteže nám vesmír, alebo
Boh, dal deti. Môžeme tak ukryť to, že
Vianoce nám robia radosť, za vetu:
„Ale veď ja tie Vianoce veľmi nemusím,
len nech tie deti majú radosť…!“
V mene celého tímu Energy vám
chcem popriať hlavne pokojné Vianoce
a čo najzdravší rok 2021.
Nezabudnite, že najväčším darom je
polievku – halászlé, a mama zas
bezmäsitú kapustnicu. A vždy nakoniec zdravie a najkrajším úsmev. Ani jedno
z toho nie je samozrejmé, ale dá sa
muselo byť oboje. Takže to „ladenie“
dosiahnuť. Stačí len trošku chcieť.
u nás tiež asi ešte chvíľu potrvá.
JOZEF ČERNEK
Dôležité zrejme bude, čo si obľúbi

Privoňajte si k životu (2)
V novembrovom vydaní Vitae sme vás pozvali čítať náš nový seriál o aromaterapii Energy a novinke, piatich esenciách, a sľúbili
vám, že ich s nami postupne všetky „ochutnáte“. Dnes začneme prvou z nich – Sweet orange, sladkým pomarančom.

SWEET ORANGE:
POKOJ – PRISPÔSOBIVOSŤ – OPTIMIZMUS
EXOTICKÉ PLODY
Pomarančovník (citrónovník pomarančový) je stálezelená,
slnečné svetlo milujúca rastlinka z čeľade rutovitých, ktorá
pochádza z východu a v tradičnej čínskej medicíne má svoje
nezastupiteľné miesto. Esenciálny olej sa získava z kôry
plodov – pomarančov – lisovaním za studena. Už samotná
oranžová farba plodov evokuje radosť, nadšenie a sviežosť,
pri ochutnaní nám pomaranč pomôže zdvihnúť náladu
a chuťové bunky nasýti sladko-kyselkavou sviežou chuťou.
Zaujímavosťou je, že príbuzný pomarančovníka, divoký
pomaranč, skrýva v sebe viac než jednu esenciu. Z každej časti
divokého pomaranča sa získava iný olej s inou terapeutickou
hodnotou, esencia petitgrain z listov a kráľovská esencia neroli
z kvetov.
Už len samotné lúpanie pomaranča je malá lekcia aromaterapie.
Pri narušení kôry sa uvoľňuje zo silicových kanálikov typická
svieža, energetizujúca vôňa.
DARY POMARANČA
Po esencii pomaranča môžeme siahnuť, keď máme v nepohode
žalúdok a zažívanie, pociťujeme bolesti, kŕče, nadúvanie,
nevoľnosť či zápchu. Pomaranč má totiž protikŕčové,
karminatívne (znižuje plynatosť), antiseptické a antidepresívne
účinky. Je výborný v kombinácii s mätou, keď nás tlačí žalúdok

04 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

alebo sa nám na jazyk derú slová: „Tak toto neznášam!“ Tieto
dve esencie sú totiž obzvlášť dobré na strávenie a zažitie nielen
potravy, ale aj emócií a nových informácií.
Ale POZOR! Esencie Energy nie sú určené na vnútorné použitie!
Pomaranč podľa TČM náleží elementu Drevo, takže primárne
harmonizuje okruh pečeň–žlčník. Má dynamizujúce, tonizujúce
účinky a pomáha odblokovať stagnujúcu energiu v pečeni,
žalúdku a črevách.
Energia pomarančového oleja je z hľadiska vlhkosti aj teploty
neutrálna. Dokáže rozpohybovať a uvoľnit stagnáciu energie
čchi, ktorá by inak spôsobovala napätie, vznetlivosť, frustráciu.
POHLADENIE DUŠE
Teplá, slnečná aróma pomarančového oleja stimuluje,
energetizuje a povznáša. Navodzuje radosť, pozitívnu
náladu a rozptyľuje smutnú myseľ a popudlivosť. Nie je
nič jednoduchšie než si vo chvíľach, keď klesáme na mysli,
kvapnúť do dlaní pár kvapiek pomarančovej slnečnej esencie
a našu dušu rozjasní radosť, optimizmus a opätovný zmysel pre
humor. Olej súčasne harmonizuje a vyrovnáva činnosť oboch
mozgových hemisfér.
Čo sa týka pôsobenia na emocionálnej úrovni, pomarančová
esencia je vhodná pre ľudí nepružných, úzkostlivých,
naháňajúcich sa za úspechom a dokonalosťou. Ich prílišné
úsilie a malá tolerancia k neúspechu a nedostatkom sa
môže jemne liečiť pomarančovým olejom, ktorý ich naučí
uvoľnenejšiemu prístupu, vedomiu otvorených možností
a väčšej prispôsobivosti.
HRAVOSŤ VNÚTORNÉHO DIEŤAŤA
Olej v nás rozvíja aj našu jedinečnú kreativitu, pomáha
pochopiť pravý význam hojnosti a oprostiť sa od presvedčenia
o žití v nedostatku. Spája nás s vnútorným dieťaťom, prináša
do života spontaneitu, radosť a hravosť. Nie nadarmo sa
v skôr používanej lekárskej astrológii priraďoval pomarančový
esenciálny olej Jupiteru, planéte šťastia a optimizmu.
Pôsobenie esencie pomaranča by sme symbolicky mohli
prirovnať k vplyvu indického boha Ganéšu, ktorý prináša
štedrosť a nové príležitosti.

V tradičnej čínskej symbolike sa pomaranč spája so zdarom
a prosperitou. Darovať blízkym na čínsky Nový rok pomaranče
znamená priať im hojnosť a šťastie po celý nadchádzajúci rok.
Ing. NELA DAŇKOVÁ

VIANOCE S OSVIEŽENÍM
Svieža, sladká vôňa citrusu je ideálnym pomocníkom na
zimné obdobie. Tým, že pomáha získať ľahkosť bytia,
presvetlí, prehreje, poteší a vykúzli úsmev nielen na perách,
ale aj „na pečeni“. Keď sa „pečeň smeje“, život je správne
šťavnatý, rovnako ako sladký pomaranč. Užite si vianočný čas
so Sweet orange.
ENERGETICKÉ PÔSOBENIE
Teplá, drevnatá energia pomaranča harmonizuje predovšetkým
druhú a tretiu čakru. Pozitívne pôsobí na oblasť solar plexus,
kde uvoľňuje bloky spôsobené hnevom, krivdou, pocitom viny
a zároveň dostáva bytie do svojho stredu, teda do vyrovnanosti.
Rozprúdenie druhej a tretej čakry pomáha zmierniť únavu,
opustiť svoje strachy, odpútať sa od starých vzorcov správania
a posilniť imunitný systém.
Sweet orange je v zimných mesiacoch skvelým sprievodcom.
Jeho oranžová energia, zhodná s farbou druhej čakry,
presvetľuje dni, zaháňa chmáry a dodáva svetlo do každého
kúta nášho tela, mysle a duše. Zahaľte sa do tejto energie,

nechajte sa unášať krásnou vôňou oleja a vianočný zhon
nechajte transformovať na vianočnú pohodu.
POMARANČOVÝ ADVENT
Adventný čas je obdobie, keď sú anjelské energie viac
poznateľné. Všetko sa rozvibrováva a pripravuje na Vianoce.
Využite tieto sviatočné dni na zastavenie sa, starostlivosť o seba
a prebudenie vlastnej jemnosti.
Doprajte si počas adventu rituál so Sweet orange a každý
deň využite olej iným spôsobom. Možností je toľko, že sa dá
zostaviť „pomarančový adventný kalendár“. Môžete si napríklad
dopriať kúpeľ s pár kvapkami oleja (pred pridaním do kúpeľa
rozmiešajte s lyžicou terapeutického krému), pleťovú masku,
masáž nôh, rúk, vlasovú masku, aromaterapiu (pridaním oleja
do difuzéra), atď. Môžete len pozorovať otvorenú fľaštičku
a vnímať jej energiu.
Po advente, teda koncom decembra a v januári vám olej pomôže
prejasniť myseľ, presvetliť dušu a zahriať telo. Zimu a nedostatok
svetla budete nielen zvládať, ale dokonca si aj užívať na stíšenie
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seba samého. Darujte svojim blízkym na Vianoce Sweet orange
- darujete im radosť nielen do zimného obdobia.
KOMBINÁCIA S PRÍPRAVKAMI
Pridaním pár kvapiek oleja do krémov Energy prehĺbite ich
účinky a navyše budete krásne voňať.
» V kombinácii s Protektinom podporíte detoxikáciu pokožky,
pečene, sleziny a pankreasu. Zároveň budete spokojnejší.
» Do Ruticelitu si pridajte olej na ešte väčšiu aktivitu a radosť
zo života. Uvoľní sa vám aj hlava, dáte odpočinúť svalom aj
psychike.
» Ak chcete vyhladiť vlastnú pomarančovú kožu, vmiešajte olej
do krému Cytovital.
» Tonizáciu pokožky docielite kombináciou s krémom Cytovital
renove (pozor na zasiahnutie očí).
» Prečistiť pleť vám pomôže pomaranč s Protektinom renove.
POZOR – po použití Sweet orange môže byť pokožka
fotosenzibilná. Nepoužívajte ho pri opaľovaní, hrozí vznik
škvŕn na pokožke!
Sweet orange môžete pridať spolu so soľou Biotermal do
lavóra s vodou a užiť si starostlivosť o svoje nohy. Kúpele
pôsobia na reflexné body na chodidle a skrz energetické dráhy
sa bude harmonizovať a posilňovať celé telo.
Olej je vhodným doplnkom do celotelového kúpeľa v Balneole.
Po kúpeli pridajte ešte pomaranč aj do prípravku Caralotion
a premažte ním celé telo. Budete sa cítiť vláčni, prehriati,
presvetlení, uvoľnení a šťastní.
OSOBNÁ SKÚSENOSŤ
Pri prvom otvorení oleja Sweet orange ma príjemne prekvapila
sila a autentickosť vône. Nič neskrýva, nie je vtieravá a jemne
uvoľňuje dýchanie. Naladenie aromatického oleja je menej
sladké v porovnaní s tým, ako ho poznám, je na hranici
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medzi pomarančom a grepom. Po použití v masážnom,
neparfumovanom oleji sa vôňa postupne mení na sladšiu,
teplejšiu, vrelšiu a pomarančovejšiu. Olej je naozaj silný, stačí
teda pridávať len pár kvapiek.
Jeho aróma ma okamžite preniesla do Brazílie, kde som na
jednej z fariem zbieral a jedol čerstvé pomaranče. Je z nej cítiť
šťavnatosť, sladkosť aj kyslosť citrusových plodov. Po použití
oleja mi je príjemne teplo. Už sa teším, keď vyskúšam ďalší
z nového radu éterických olejov. Nabudúce to bude Geranium.
Pomarančový advent plný lásky, pohody, šťastia a zdieľania
vám praje ONDŘEJ VESELÝ

MALI BY STE VEDIEŤ
SPÔSOBY POUŽITIA ESENCIE SWEET ORANGE
Inhalácia: 2–3 kvapky do difuzéra alebo odparovača.
Masáže a aplikácia na kožu: 4–6 kvapiek zmiešame
s 20 ml rastlinného oleja.
Kúpele: Esenciu je nevyhnutné vždy najskôr rozmiešať
v emulgátore (rastlinný olej, tučná smotana alebo
ktorýkoľvek z terapeutických krémov Pentagramu®)
a potom pridať do vody. Na zvýšenie účinku možno obohatiť
o kúpeľovú soľ Biotermal. Doba kúpeľa je 20 minút.
»d
 ávkovanie na celotelové kúpele: 3–6 kvapiek
rozmiešať s 20 ml oleja, 150 ml smotany alebo 1 lyžicou
terapeutického krému. Pridáme do vane s teplou vodou.
» dávkovanie na kúpeľ nôh: 2–5 kvapiek rozmiešať
s 15 ml oleja, 75 ml smotany alebo s 1 vrchovatou lyžičkou
terapeutického krému. Pridáme do nádoby s teplou vodou,
ktorej by malo byť toľko, aby dosiahla nad členky.

Advent znamená „očakávanie“
Myslí sa tým očakávanie na príchod Spasiteľa, duchovná
príprava na Vianoce, čas stíšenia a rozjímania. Ľudia o tomto
čase postupne počas štyroch predvianočných nedieľ
slávnostne zapaľovali sviečky na adventnom venci. Usmievali
sa, tešili sa na slávnostné chvíle v kruhu blízkych a konali
dobročinné skutky.
Dnes sa pre mnohých z nás advent premieňa na nočnú moru.
Spýtala som sa susedky, čo pre ňu znamená adventné obdobie.
„Ježišikriste, ani mi to nepripomínaj!“ vyhŕkla. „My lekári sme
zúfalí! Máme plné ordinácie pacientov, ktorým sa všetky neduhy
zhoršia len z tej všeobecnej predvianočnej nervozity! Sme radi,
keď je to za nami!“
Čas odbúdajúci do slávnostnej vianočnej chvíle nám odmeriavajú
štyri nedele pomenované podľa kovu so stúpajúcou hodnotou.
Čím drahší kov, tým viac a dlhšie majú novodobé chrámy hojnosti
otvorené. Televízia na nás pokrikuje: „Už máte toto? Bez toho
nemôžete žiť ani minútu!“ „A nezabudli ste na toto?“ „Vymeňte
svojú starú za novú!“ Inzerent asi myslí novú televíziu, práčku,
auto, alebo…? Prečo mám meniť niečo, čo ešte slúži a mám to
rád, len preto, že tá „nová“ má o tlačidlo navyše?
Zoznam predvianočných úloh sa naťahuje ako žuvačka, ktorú sa
usilujeme odtrhnúť z topánky. A aj tak je príjemný. Čo všetko ešte
musím do Vianoc stihnúť?
– upiecť koláče
– umyť okná
– vyčistiť zásuvky v kuchyni
– vymyslieť, zohnať a zabaliť darčeky
– kúpiť stromček
– naplánovať návštevy príbuzných
–…

sa do neistej doby, ktorá prináša mnoho zmien. O to viac je
dôležité pripravovať sebe a svojim blízkym drobné radosti.
Deti dostávajú adventný kalendár. Každý deň si vybalia jeden
maličký darček v očakávaní Veľkého dňa. Majú radosť každý
deň. Urobme si aj my taký „adventný kalendár“. Hľadajme pre
seba cielene každý deň nejaké potešenie. A večer si ho zapíšme.
Dnes mi urobilo radosť… Nenechajme si iskrivý predvianočný
čas (a ani všetky ostatné) prekĺznuť v zhone pod rukami. Každý
deň môžeme vykonať jeden, hoci malý dobrý skutok. Môžeme
zavolať niekomu, koho sme už dlho nepočuli, zájsť, ak to už
bude možné, na návštevu za tetou alebo susedkou, ktorá je
sama, pomôcť s drobnou opravou, darovať časť napečených
koláčov, vyvenčiť psa. Bude to ako kruhy na vode. Vhodíme
jeden kamienok, ktorý urobí dobrú vlnku, a tá sa potom šíri ďalej
a ďalej… A kúzlo radostného adventného očakávania sa vráti.
BLANKA NEORALOVÁ

UŽ NECHCEM! KDE SÚ MOJE VIANOCE?
V poslednom čase sa stretávam s Vianocami začiatkom
novembra. Odniekadiaľ na mňa vykukne zapálená sviečka, milé
dievčatko s mamičkou, ktoré miniem na ulici, ľahké stmievanie,
hrejivé varené víno. Aj to voňavé pečenie, škorica s vanilkou.
A potom sa kolotoč začne rozkrúcať, až z neho vypadneme
24. decembra celkom vyčerpaní.
Priatelia, zastavme sa! Čas je to najcennejšie, čo máme. Venujme
ho sebe a svojim milým. Darujme si spoločné chvíle, keď sedíme
a plánujeme, kam sa spolu vydáme, čo si užijeme. Namiesto
vecných darov, ktoré mávajú pomínuteľnú hodnotu, sa navzájom
potešme zážitkami. Lístky do divadla, na koncert, do kina, cesta
za dobrodružstvom, na výlet, kde sme ešte neboli… Alebo
boli a veľmi sa nám tam páčilo. Prečo si to nezopakovať? Môžu
prísť časy, keď nebude všetko zaliate slnkom a naši blížni nám
začnú pripadať neznesiteľní. A práve krásne spomienky na
spoločne strávené chvíle nám pomôžu prekonávať prekážky
a uvidieť svojich milých opäť v lepšom svetle, než do akého sa
momentálne dostali.
Pred Vianocami je večer skoro tma. Seďme spolu pri stole,
rozprávajme sa, vyberme sa do slávnostne vyzdobených ulíc.
Pomaličky… Ako šiel Malý princ v získanej minúte k studničke.
Napime sa z nej vody súcitu a láskavosti.
MALÉ RADOSTI
Tohtoročné Vianoce budú ešte k tomu iné, než na aké sme
boli zvyknutí. Vďaka možnosti nákazy sa vzďaľujeme svojim
starším rodičom, priateľom, či chceme alebo nie. Dostali sme
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Tradícia je slobodná
a spája nás. Alebo nie?
rozsah v priebehu času mení. Pomôckou,
ako spoznať, či to, čo sa chystáme urobiť,
čomu hodláme venovať čas a energiu,
je to, čo chceme my, alebo náš strach, je
naše vnútorné cítenie.

Od prelomu roka 2012 a 2013, keď sa
mi z môjho pohľadu postupne obrátil
život nohami nahor, som sa začala veľmi
výrazne meniť. Priority sa mi spoľahlivo
prekrútili o 180 stupňov a ja som sa
začala prejavovať v mnohých situáciách
inak. Už som nedokázala (alebo nie tak
často) robiť niečo len preto, aby som
sa zavďačila, aby to nebolo hlúpe, aby
si o mne niekto niečo zlé nemyslel,
a tak podobne. Nespoznávala som sa
a nespoznávali ma ani ostatní. Skrátka
som si postupne začala viac chrániť svoj
priestor. Pre mnohých ľudí z môjho,
najmä vzdialeného okolia to bolo
veľmi nepohodlné. A samozrejme, že
za vinníka ich nepohodlia som bola
označená ja.
TEST NAŠICH HRANÍC
Prečo o tom píšem práve v adventnom
čase? Toto obdobie v nás viac než
kedykoľvek inokedy prebúdza súcit
so všetkým a všetkými. Rovnako je
naplnené rôznymi rodinnými tradíciami
a zvyklosťami, „cez ktoré nejde vlak“.
Na jednej strane sa nám otvára brána
k väčšiemu pocitu spolupatričnosti, a tým
aj pravého ľudského šťastia, na strane
druhej sme vystavení situáciám, keď je na
nás vyvíjaný tlak robiť niečo, čo by sme
normálne nerobili, jesť, čo by sme nejedli,
tráviť čas nad niečím, čím by sme ho
bežne netrávili, vidieť sa s niekým, s kým
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by sme sa vidieť nepotrebovali. Mnohí
z nás sú potom na začiatku nového
kalendárneho roka celkom unaháňaní,
vyčerpaní, unavení, so zažívacími
ťažkosťami a kilami navyše.
Obdobie adventu, vianočných sviatkov
a osláv príchodu nového roka nás
z môjho pohľadu každý rok veľmi
intenzívne testuje. Ide o to, na koľko si
vieme uchrániť svoj vnútorný priestor,
vymedziť hranice, prevziať za seba
zodpovednosť a urobiť to so súcitom
k sebe aj druhým ľuďom.
Nejde o to zavrhnúť tradície, nevyhovieť
niekomu inému, neurobiť mu radosť
alebo nevenovať čas. Vôbec nie! Ide
o udržanie rovnováhy medzi dávaním
a prijímaním, o prejav skutočnej lásky
a súcitu, a ten nikdy nie je na úkor iných.
Ak dávame lásku či starostlivosť na úkor
seba alebo niekoho iného, je za tým
strach – „ako by sme vyzerali“, „čo by
o nás povedali“, „potom sa na mňa tiež
vykašle, keď ho budem potrebovať“,
„inak sa nebude so mnou priateliť", atď.
Lenže tento prejav strachu aj tak nikomu
z dlhodobého hľadiska nepomôže.
Kde je hranica medzi tým, urobiť niečo
pre druhého človeka s láskou, a pritom
sa nespreneveriť sebe?
Predovšetkým, každý z nás má hranice
inde. Všetko je individuálne, rovnako
aj veľkosť nášho priestoru, ktorý
potrebujeme pre seba. Navyše sa jeho

ČO JE VNÚTORNÉ CÍTENIE?
Je to tichý, nevnucujúci sa pocit hlbšie
v našom vnútri. Sme schopní vnímať ho, až
keď sa upokojíme, nie v stave rozrušenia.
Takto môžeme naše cítenie odlíšiť od
strachu. Ten je veľmi hlučný, vtierajúci sa,
dožadujúci sa našej pozornosti a je viac na
povrchu. Strach cítime bez toho, aby sme
sa museli usilovať upokojiť sa.
Naše hlbšie cítenie je naozaj tichšie, ale
to neznamená, že je slabšie a menej
mocné! Je neporovnateľne silnejšie než
strach! Ale my rozhodujeme, čo budeme
poslúchať. Počúvneme strach
– zoslabneme. Počúvneme vnútorné
cítenie – posilníme sa a pocítime to
okamžite aj na svojom tele.
Takže – ako spoznáte, či to, čo chcete
urobiť, je v súlade s vami alebo nie je?
Pohodlne sa usaďte. Predstavte si
variant, že urobíte to, nad čím uvažujete.
Rozvíjajte predstavu, aký dopad bude
mať vaše správanie, ako sa v dôsledku
daného konania bude odvíjať vás život.
Stačí vychádzať z informácií, ktoré máte
k dispozícii, dohliadnuť, kam môžete,
a pracovať s tým, čo si aktuálne myslíte,
že by sa v dôsledku vášho konania stalo.
Pritom pozorujte, čo vnímate. Ak hlbšie
vo svojom vnútri budete cítiť zovretie,
uväznenie, obmedzenie alebo znudenosť,
tak dané konanie nie je aktuálne v súlade
s vami. Naopak, ak pri predstave tohto
kroku hlbšie vo svojom vnútri zavnímate
expanziu, rozvoj, pokrok, rozlet,
oslobodenie, uvoľnenie, vzrušenie, tak to
rozhodnutie je aktuálne v súlade s vami.
Súčasne to však neznamená, že ste zlí
alebo neschopní, keď sa v daný čas
nedokážete rozhodnúť zo srdca, ale
podľahnete strachu. To, že ste schopní
rozlíšiť, ktorý variant viac zodpovedá
tomu, akí naozaj ste, a ktorý je prejavom
strachu, je ohromná vec, veľký míľnik.
Hoci aj nedokážete na hneď na základe
toho konať, alebo nie celkom.
Prajem vám, aby ste si predvianočný
a vianočný čas užili so všetkým,
čo k nemu podľa vás patrí, a to v miere,
ktorá je vám príjemná.
Mgr. Ing. PETRA JELÍNKOVÁ

Offtusin – darček v darčeku
V našej, už tradičnej vianočnej zvýhodnenej akcii nájdete
v decembri celkom netradične nový prípravok, ktorý je
vlastne darčekom v darčeku. A ak ste z predchádzajúcej vety
zmätení, musíme to hneď uviesť na pravú mieru.
Offtusin je novinka vo všetkých smeroch. Ide o malé dražé,
ktoré majú ako hlavnú náplň práce boj proti kašľu. Sú malé,
príjemné a majú sviežu chuť. Napriek tomu, že každé z nich váži
iba 1 gram, rozhodne klamú telom. Obsahujú takmer 118 mg
piatich najúčinnejších extraktov, ktoré pomáhajú tíšiť dráždivý
kašeľ, pôsobia proti infekcii a urýchľujú proces regenerácie.
Žiadny extraktov tu nehrá prím, sú vyvážené, všetky rovnako
dôležité, účinné a celkom neplánovane pochádzajú takmer zo
všetkých kontinentov a podnebných pásiem.
VEĽKÁ PÄŤKA
Echinacea – všetkým známa, no v mnohých ohľadoch
neprekonateľná echinacea purpurová, ktorá zvyšuje odolnosť
proti infekciám. Odporúča sa užívať, ak je akýmkoľvek
spôsobom oslabená obranyschopnosť organizmu (pri nádche,
chrípke, zápale horných dýchacích ciest, a ďalších).
Pelargonium sidoides– extrakt z koreňa liečivého muškátu
z Južnej Afriky. Africkí domorodci používajú korene tejto

rastliny najmä na liečbu pľúcnych ochorení. Moderné štúdie
potvrdili antibakteriálne a imunostimulačné účinky tejto
rastliny a v súčasnej dobe sa používa v západnej medicíne na
liečbu nachladnutia.
Hedera helix – výťažok z listov brečtanu popínavého,
ktorý pomáha pri ochorení dýchacích ciest pri nachladnutí
a zápaloch priedušiek.
Sambucus nigra – extrakt bazy čiernej sa úspešne používa pri
kašli, chrípke, nádche, nachladnutí.
Cetraria islandica – pľuzgierka islandská alebo islandský mach
má silné protizápalové účinky. Bojuje proti choroboplodným
baktériám a vírusom. Uplatní sa pri podráždení slizníc v ústach
a nosohltane, a s tým spojeným suchým, dráždivým kašľom.
Offtusin obsahujúci 25 dražé získate ako darček pri
zvýhodnenom nákupe nad 40 € v priebehu decembra. Je
zabalený v novej darčekovej hliníkovej šraubovacej dóze, ktorá
vám môže do budúcna slúžiť ako skvelá škatuľka na vaše denné
alebo víkendové cesty. Pohodlne uskladní 30 tabliet alebo
kapsúl, dobre vyzerá, ľahko sa nosí v kabelke alebo taške
a najmä je vždy poruke.
(RED.)
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Krásne, pokojné a prevoňané Vianoce
Koniec roka sa nezadržateľne priblížil.
A bol to rok výživný, skúšal našu
psychickú vyrovnanosť a pevnosť
imunity. Pevne verím, že ste všetkým
prešli s čo najmenšími kopancami, a ak
ste nejaké dostali, že vás aj posilnili.
Mnohí z nás si možno uvedomili, že keď
naozaj nejde o život, tak ide o „nič“,
a s nádejou a odhodlaním vstúpime do
nového, iste lepšieho roka 2021. Teraz si
však poďme užiť vianočné sviatky tak,
ako sa patrí, vzdajme hold tradíciám
a poriadne ich prevoňajme typickými
zahrievacími koreninami.
KTORÉ KORENINY SÚ TYPICKÉ
PRE ZIMNÝ ČAS?
Škorica, klinčeky, badián, aníz, kardamón,
muškátový oriešok, ale aj citrusová kôra,
vanilka a ďumbier, to je pre mňa vôňa
Vianoc! A to nielen pokiaľ ide o koláče
– škoricové hviezdičky, ďumbierníky,
vanilkové rožky, perníčky! Ale aj varené
víno a punč, v ktorých nájdete práve
mnohé z týchto druhov korenín.
PREČO PRIDÁVAŤ KORENINY
DO JEDLA?
Zjednodušene preto, že pokrmu dodajú
nezameniteľnú chuť a vôňu. S korením
sa dá v kuchyni priamo čarovať! A kedy
inokedy by sme mali čarovať, ak nie cez
Vianoce? Dobre ochutené jedlo má tú
moc, že nám zdvihne náladu. Ale pozor,
korenie má aj svoje nepopierateľné účinky
na naše zdravie!
Badián asi nikto z nás v kuchyni nezamení.
Tieto typické hviezdičky sú plodstvo so
semenami stromu anízovca pravého, ktorý
pochádza z Ázie, najmä Číny. Má veľmi
podobnú vôňu ako aníz, chutí špecificky
korenisto a sladkasto. Je súčasťou
mnohých jedál ázijskej kuchyne,
obsahuje ho aj Korenie
piatich vôní, ale
nájdeme

ho aj v našej kuchyni. Pridáva sa do
hruškových a slivkových lekvárov,
perníkového korenia, kompótov alebo
grogu. V liečiteľstve je známy svojimi
antivírusovými účinkami (vyrábal sa
z neho známy liek Tamiflu), ale aj ako
antireumatikum či pomocník proti kolikám.
V mnohých krajinách sa rovnako ako
kardamón žuje po jedle ako digestívum.
Klinčeky také, aké ich poznáme ako
korenie, sú vlastne sušené nerozvinuté
púčiky kvetov. Niekde som čítala, že to,
aké sú čerstvé, spoznáme tak, že klinček
hodíme do vody. Ten správny vo vode zvislo
pláva alebo sa potápa. Rovnako ako škorica,
aj klinčeky bývajú súčasťou vareného
vína a ďalších ovocných teplých nápojov,
nezaobídu sa bez nich vianočné perníčky,
niektoré sladké pokrmy, ale ani nakladaná
kapusta. Používa sa na dochutenie ryže,
výborný je v kombinácii s kuracím mäsom
alebo zverinou. Určite viete, že ako pravá
prírodná dezinfekcia pomáha pri bolestiach
zubov a proti zápalom v ústnej dutine.
Kardamón je korenie zo semien rastliny
kardamónu malabarského. Údajne ide
o tretie najdrahšie korenie na svete po
šafrane a vanilke. Má veľmi zvláštnu, akoby
mentolovú chuť, vďaka ktorej osviežuje
dych. Používa sa najmä v indickej kuchyni,
varí sa napríklad spoločne s ryžou basmati,
ale prekvapivo ho nájdeme aj v severských
krajinách, kde ho pridávajú do sladkých
chlebíčkov a pečiva. Známe je jeho použitie
pri príprave kávy a je súčasťou zmesi
korenia na prípravu čaju masala chai.
Škorica je kôra stálezeleného tropického
stromu škoricovníka. Je klasikou aj v našej
kuchyni. Pridávame ju do ranných kaší,
zimných smoothie, koláčov s jesenným
ovocím, džemov, likérov, ale aj pokrmov
s paradajkami, kde náramne dopĺňa
a podčiarkuje ich chuť. Má silné
zahrievacie účinky
a pomáha
tráveniu,
podporuje
chuť

do jedla, zaberá pri hnačkách a nevoľnosti,
nachladnutí, reumatizme, je silne
dezinfekčná.
Vanilka je vlastne fermentovaná tobolka
orchidey rodu vanilkovníka. Nesprávne
si o nej myslíme, že ide o struk. Všetci
poznáme jej príjemnú sladkú vôňu a chuť.
Používa sa nielen v potravinárskom
priemysle, ale aj ako dôležitá prísada
do parfumov a kozmetických výrobkov.
V jedle podčiarkne jemnú sladkosť
v chuti a rozvinie príjemnú elegantnú
a upokojujúcu vôňu. Americkí Toltékovia ju
poznali a používali do pokrmov a nápojov
z kakaových bôbov, ktoré mali mať účinok
na povzbudenie srdca a vzpruhu tela.
V Európe sa používala aj v liečiteľstve
proti horúčke a ako afrodiziakum. Dnes ju
bežne pridávame do múčnikov, dezertov,
zmrzliny, ovocných jedál a nápojov. Ale
pozor, nie je vanilka ako vanilka! Tá pravá,
najmä z oblasti Madagaskaru, je taká
úžasná, že rozdiel spoznáte na sto honov.
Ďumbier (zázvor) je korenie získané
z podzemku ďumbiera lekárskeho. Má
výraznú štipľavú, ľahko citrusovú chuť, je
veľmi aromatický. Používa sa sušený prášok
alebo priamo čerstvý podzemok. Poznali
ho už v starej Číne, Egypte, Grécku a Ríme.
Je neoddeliteľnou súčasťou kuchyne
mnohých národov. Nezaobíde sa bez neho
indická, ázijská, ale ani európska kuchyňa.
Nájdete ho v mnohých zeleninových
a mäsových jedlách, polievkach,
pridáva sa k sushi na neutralizáciu
chute. Určite poznáte ďumbierníky
a kandizovaný ďumbier, perníčky „ginger
bread“, ďumbierový čaj, ďumbierové
pivo a malinovku. Má antibakteriálne
a dezinfekčné účinky, stimuluje krvný obeh,
pomáha pri nachladnutí a nevoľnosti.
MÔJ POHĽAD
Milujem dobre pripravený masala chai či
yogi tea s mliekom a medom, ktorý pre
mňa znamená na Vianoce azda aj viac než
typické varené víno. Pohoda doma pri krbe
so šálkou silného korenistého čaju, domáce
perníčky a ďumbierníky, ale najmä dom
prevoňaný korením, pečenými jablkami
či orieškami s karamelom, ihličím zo
stromčeka... Prichádza duch Vianoc,
ktorý otvára naše duše, a my sa konečne
zastavíme, s vďačnosťou za to, čo máme,
a sme tu a teraz.
Krásne a voňavé Vianoce a optimistický
vstup do nového roka vám zo srdca praje
ZUZANA KOMŮRKOVÁ
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PEČENÉ JABLKÁ S VANILKOU
4 pekné väčšie jablká, 1 veľká hrsť orechov – ideálne pekanové
alebo vlašské, 1 hrsť hrozienok (alebo sušených brusníc), 1 lyžica
trstinového cukru, 1 lyžica javorového sirupu, 1 lyžička rumu
(nemusí byť), ¼ lyžičky zrniečok pravej vanilky, 4 plátky masla,
trocha vody, kyslá smotana, zmrzlina
Jablka umyjeme, odstránime jadro, dužinu vydlabeme viac do
bokov. Ale opatrne! V miske si pripravíme zmes na plnenie
– nasekané orechy, hrozienka, cukor, sirup, vanilku a prípadne
rum. Všetko premiešame a necháme chvíľu nasiaknuť. Rúru
vyhrejeme na 180°C. Do pekáča vložíme jablká, opatrne
ich naplníme zmesou. Na každé položíme plátok masla,
môžeme ho aj ľahko vtlačiť dovnútra. Podlejeme troškou
vody a pečieme cca 20–30 minút. Podávame s lyžicou kyslej
smotany alebo kopčekom vanilkovej zmrzliny.

MASALA ČAJ / YOGI TEA
2 lyžice zmesi korenia Masala tea / Yogi tea, 1 lyžica sypaného
čierneho čaju, ideálne Asam, 500 ml vody, 200 ml plnotučného
mlieka alebo 80–100 ml kondenzovaného mlieka, 2–3 lyžice
medu či cukru
Ak sladíme cukrom, dáme ho variť spoločne s korením do vody
na cca 8–10 minút. Potom vhodíme čierny čaj a varíme ďalšie
3 minúty. Pridáme mlieko, necháme opatrne 1–2x skypieť
a precedíme do kanvičky. Ak použijeme med, osladíme čaj až
teraz. Čím bude sladší, tým viac vynikne chuť korenia.

PRAŽENÉ ŠKORICOVÉ MANDLE
200 g nelúpaných mandlí, 150 g kryštálového cukru, 100 ml vody,
1 lyžička kvalitnej mletej škorice
Do panvice nalejeme vodu, pridáme cukor, mandle a za
občasného premiešania vareškou privedieme k varu. Akonáhle
začne sirup hustnúť, prisypeme škoricu. Stále miešame,
aby boli mandle rovnomerne obalené cukrovo-škoricovou
zmesou. Keď sa začínajú tvoriť kryštáliky, znížime teplotu
a miešame opatrnejšie, obal mandlí necháme skaramelizovať
podľa vlastnej chuti. Pozor na pripálenie! Priveľmi tmavý
karamel bude mať za následok tvrdosť mandlí. Hotovú zmes
dajte na tácku alebo plech vystlaný papierom na pečenie
a rozprestrite, aby mandle nezostali zlepené. Uschovávajte
v plechovej alebo sklenenej škatuľke.
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Ako sa rodia prípravky Energy (3)

PENTAGRAM® KRÉMOV
Pretože sme sa v minulom dieli seriálu
venovali výrobe základného Pentagramu®
bylinných extraktov, jasnou voľbou pre
pokračovanie sú ich nerozluční súrodenci,
krémy Pentagramu®.
ABSOLÚTNA ŠPIČKA
Z pohľadu vývoja a výrobných procesov
patria oba Pentagramy® krémov –
terapeutických i kozmetických- medzi
tie najnáročnejšie z celého sortimentu
Energy. Ich základné parametre sa
nachádzajú takmer na hranici súčasných
technologických možností. Obsahujú
veľký počet kľúčových účinných látok
vo veľmi vysokých koncentráciách
s výrazným individuálnym charakterom.
Treťohorná termálna voda, bylinný
extrakt s unikátnym podielom až 50%,
humáty, enzymatický a proteínový
komplex, latex Croton lechleri, prírodné
oleje, vzácne esencie… Všetky účinné
látky sa musia nielen dopĺňať a navzájom
násobiť svoj efekt, ale navyše v prírodnom
základe držať svoju konzistenciu, čistotu
a účinnosť počas celej záručnej doby.
Výrazným prvkom vo všetkých krémoch
sú jednoznačne bylinné extrakty. Ich
vysoký podiel je natoľko určujúci, že
nebolo možné použiť jeden univerzálny
základ, ale pre každý krém sa musel
navrhnúť nový, ktorý bude spĺňať
všetky požiadavky.

TRI HLAVNÉ KROKY A ODPOČINOK
1. Bylinný extrakt je teda prvým
a zároveň najdôležitejším krokom v rámci
celého výrobného procesu. Podobne ako
u základného Pentagramu® koncentrátov
je viaczložkový, obsahuje však odlišnú
zostavu jednotlivých bylín a má celkom
iný spôsob výroby. Byliny sa extrahujú
priamo do treťohornej termálnej vody,
ktorá sa pre každú výrobnú šaržu dováža
priamo z jej vrtu.
Vo finálnom extrakte sa tak nachádzajú
nielen stovky účinných látok z bylín, ale
aj desiatky dôležitých a významných
stopových prvkov, pochádzajúcich
z treťohornej vody. Spojenie týchto
dvoch výnimočných zdrojov dáva
krémom ich výrazný charakter a rokmi
preukázaný účinok.
2. Finálnu podobu získavajú krémy na
jedinom mieste– v Karlových Varoch.
Extrakty sa tu v presne stanovených
krokoch obohacujú o ďalšie účinné
zložky. Prvé sú tie, ktoré sa pridávajú pri
vyšších teplotách. Ide predovšetkým
o vzácne oleje, prírodné vosky
a materiály, ktoré sa upravujú na
koloidných mlynoch. Priebeh celého
procesu je prísne strážený tak, aby
v žiadnom okamihu zahrievania
neprekročil medzu, pri ktorej by sa
znehodnotil. V ďalšom kroku sa pridávajú
látky pri nízkych teplotách. Enzymatickoproteínový komplex, latex,
humáty a ďalšie,

ktoré vykazujú teplotnú senzibilitu.
Tretia fáza je určená pre najcitlivejšie
ingrediencie, ktorými sú esencie
a homeopatické zložky, ktoré si vyžadujú
zvláštnu starostlivosť.
3. Posledná fáza je skrášľovacia.
Znamená stále miešanie, prebiehajúce
vo vákuovom prostredí tak, aby krémy
získali typickú jemnú textúru a zbavili sa
malých bubliniek, ktoré sa v nich usadili
počas výrobného procesu.
4. Pred plnením do obalov krémy
odpočívajú, často sa tento moment
označuje ako „dozrievanie“. Ustália sa
všetky vnútorné procesy, hmota sa
pomaly upokojí, chladne. Všetky zložky
sa spolu naučili žiť a spolupracovať,
a sú pripravené ukázať všetky svoje
schopnosti.
TERAPIA VERZUS KOZMETIKA
Z hľadiska výroby je rozdiel medzi
Pentagramom® terapeutických
a kozmetických krémov dnes už
minimálny. Vychádza sa z podobných
prírodných základov a dodržiavajú sa
aj veľmi podobné výrobné postupy.
Kozmetické krémy, ktoré väčšinou
nazývame „Beauty krémy“, majú nižší
obsah vybraných účinných látok,
predovšetkým extraktov. Ich pôsobenie
je jemnejšie a účinky sa dosahujú síce
pozvoľnejšie, majú však tendenciu trvať
oveľa dlhšie. Obsahujú viac ošetrujúcich,
zvláčňujúcich a omladzujúcich látok a sú
vhodné predovšetkým na použitie na
tvár. Terapeutické krémy sú razantnejšie
a optimalizované pre rýchly účinok
a pomoc všade tam, kde je to potrebné.
PÄŤ MUŠKETIEROV
Pentagram® krémov je s nami už
neuveriteľných 20 rokov! Každý
z našich piatich „mušketierov“ má svoje
schopnosti, každý má svoje pevné
miesto. A hoci jeden z nich vyniká
a Artrin je už desať rokov najviac
predávaným krémom bez receptu na
slovenskom trhu, ich sila spočíva v celku
a komplexnosti. Aj preto sme sa rozhodli
pripraviť v rámci vianočnej ponuky pre
našich zákazníkov jedinečné balenie
celej pätice tak, aby sme v každom
okamihu mali poruke tú správnu voľbu
a okamžitú pomoc.
(RED.)

Odkaz vo fľaši

KÚPEĽ V BALNEOLE V ROKU 2021
Tento príspevok sa mi nepíše ľahko. Verím, že v čase, keď ho
budete čítať, už bude to najhoršie z druhej vlny epidémie
za nami. Vzhľadom na to, že tento rok bol podľa čínskeho
kalendára rokom „kovovým“, tzn. že najviac boli ohrozené
pľúca, prišiel koronavírus tak trochu do svojho prostredia.
Aj ďalší rok bude „kovový“, takže podmienky pri doznievaní
bude mať tiež uľahčené. Záleží len na nás, ako to obdobie
zvládneme – vonkajším dodržiavaním všetkých podmienok
a starostlivosťou o seba.
Osvedčený Balneol, používaný najčastejšie od jesene do jari,
je v tejto situácii síce nepriamy, ale napriek tomu veľmi vítaný
pomocník. Tentokrát vyzdvihnem jeho regeneračný vplyv na
telo aj psychiku. Prekrvenie a prehriatie balneolovým kúpeľom
pomôže nielen pri nachladnutí a viróze (pri absencii zvýšených
teplôt), ale aj na elimináciu a uvoľnenie akýchkoľvek stavov po
stresovej záťaži.
HVIEZDNY PORIADOK
Prinášam vám obľúbený, osvedčený každoročný rozpis kúpeľov
podľa postavenia Luny. Len stručne zopakujem, že termíny sa
vyberajú kvôli zvýšeniu účinnosti kúpeľa na dni, keď je Luna vo
vodných alebo zemských znameniach. S korekciami v obdobiach
splnov. Tento rozpis slúži zároveň ako prevencia nadmernej
záťaže, najmä pre chorých s obličkovými a obehovými

ťažkosťami. Zvýraznené dáta sú ešte o niečo vhodnejšie. Vo
všeobecnosti odporúčam jeden až dva kúpele týždenne, či už
s Balneolom, alebo bez neho.
December 2020: 2–3, 7–8, 11–12, 15–16, 19–20, 25–26, 29–30
Január: 3–4, 7–8, 12, 16–17, 21–22, 26–27, 30–31
Február: 4, 8–9, 12–13, 17–18, 22–23
Marec: 3–4, 7–8, 12–13, 17–18, 21–22, 30–31
Apríl: 3–4, 8–9, 13–14, 18–19, 23, 27
Máj: 1–2, 5–6, 10–11, 15–16, 20–21, 25, 28–29
Jún: 1–2, 6–7, 11–12, 16–17, 21, 25, 29–30
Júl: 4–5, 8–9–10, 14, 18–19, 22–23, 26–27, 31
August: 1, 5–6, 10–11, 14–15, 18–19, 23, 27–28
September: 1–2, 6–7, 10–11, 14–15, 19–20, 24–25, 29–30
Október: 4, 8, 12–13, 16–17, 21–22, 26–27, 31
November: 1, 4–5, 8–9, 12–13, 17–18, 22–23, 27–28
December 2021: 2–3, 6, 9–10, 14–15, 20, 24–25, 29–30
Prajem vám zo srdca, nech vám Balneol aj táto pomôcka pomôžu
zvládnuť únavný maratón fyzicky aj duševne a priebežne
regenerovať a naberať sily, ktoré bude treba, kým odoznie nápor
„vírusu, ktorý neodpúšťa zanedbanie“. Bez strachu a paniky, stále
s vierou a nádejou. Raz to pominie a bude to dobré.
Pokojné, nádeje plné vianočné sviatky a požehnanie do nového roka
vám všetkým. Mgr. MICHAL ŠAMAN
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Starostlivosť o močové cesty
v zimnom období
V zime nám je často zima. Poznáte to príslovie, že nie je zlé počasie, je iba zle
oblečený človek? Ale skúste to aplikovať napríklad na jazdiareň, kam chodím ja, kde
mrzne a fúka, a musí vás počuť päť jazdcov na koňoch, ktorí sú bežne aj 30 metrov
ďaleko od vás, a to všetko tri hodiny denne!
Sú skrátka záťažové situácie, ktoré sa vymykajú bežným meradlám. Určite je ich
mnoho aj vo vašom živote. A to sú chvíle, keď skrátka prechladneme. Čo teraz?
Je nám zima, až sa niekedy trasieme, nohy sa podobajú na cencúle, začína bolieť
chrbát a močíme veľké množstvo veľmi svetlého moču. Nemáme chuť jesť, ale
potrebujeme piť horúce nápoje, napríklad varené vínko. Už nechceme ďalší kontakt
s chladom, tlačíme sa ku kachliam, obliekame sa. Ak sa však nedokážeme rýchlo
ohriať, ťažkosti sa zmenia.
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PRECHLADNUTIE PRECHÁDZA
DO ZÁPALU
Okrem prechodu do virózy sa môže
rozbehnúť aj problém s močovým
mechúrom. Časté močenie, tlaky a bolesti
v podbrušku, a keď sa chlad v tele začne
meniť na teplo, čo sa po čase začne, pridajú
sa ďalšie príznaky: zvýšená teplota, moč
tmavne, niekedy aj veľmi páchne. V tom
čase už býva prítomný aj bakteriálny zápal.
Prvá rada, taká nad zlato, je – neprechladnúť.
Ak sa to nepodarí, treba sa okamžite, hneď,
ako sa dá, zahriať až do ľahkého vypotenia.
Máme na to ideálny prostriedok – Balneol.
Vaňa s balneolovým kúpeľom nás dokáže
prehriať do hĺbky a ešte sa v nej aj krásne
uvoľníme. Vždy je vhodný aj horúci nápoj
zahrievacieho typu, napríklad Smilax
officinalis alebo Chanca Piedra.
INFEKCIE V MOČOVÝCH CESTÁCH
Lenže niekedy už močové cesty skrátka
nachladli a začína byť zle. V tejto chvíli
povoláme tri prípravky Energy. Jednak
brusnice – Organic Cranberry powder
a oil, ďalej Drags Imun a Renol.
» Brusnice sú plné antioxidantov, pôsobia
proti infekciám močových ciest, a dokonca
dokážu ochrániť obličky pred poškodením,
najmä zápalmi. Dokážu podporovať „dobré“
baktérie v našom tele, a tým sa upevňuje
pozitívny vplyv zdravého mikrobiómu na
množstvo imunitných dejov. V akútnom
štádiu použijeme rozhodne maximálnu
odporúčanú dávku, a to aspoň po dobu
10 dní. Odporúčam na prvé tri dni použiť
súčasne olej aj prášok, potom pokračovať
v jednom z týchto prípravkov ďalej, do
úplného uzdravenia.
» Drags Imun pôsobí protizápalovo tým,
že aktivuje nešpecifickú imunitu, teda tú
časť obrannej reakcie, ktorá sa dá prirovnať
k jednotke rýchleho nasadenia v armáde,
vyrážajúca ako predvoj na nepriateľa.
» Renol, teda koncentrát Pentagramu®,
pošle celé toto pôsobenie priamo do
oblasti obličiek a močového mechúra. Podľa
Pentagramu® je totiž oblasť močových
ciest spojená s elementom Vody, a ten je
harmonizovaný práve Renolom.
BAKTÉRIE ZAČÍNAJÚ MAŤ NAVRCH
Takýto sústredený nápor ustojí máloktorá
baktéria. A ak predsa, moč sa začne farbiť
na tmavo a teplota stúpa. Zmeníme
prístup. Tu už je jasné, že na prechladnutú
a oslabenú oblasť nastúpil zápal spojený
s baktériami, ktoré sú silnejšie. Ale aj tak
si môžeme pomôcť. Nasadíme Cistus
complex, ktorý pôsobí ako prírodné
antibiotikum a ponecháme Drags Imun
a Renol. Ak sa situácia do niekoľkých dní
nezlepší, bude treba predpísať antibiotiká,

teda navštíviť lekára. No antibiotiká sa
nedajú zacieliť tak, aby zničili iba škodlivé
baktérie. Vždy sa nimi oslabia aj niektoré
z tých „dobrých“. Preto vždy odporúčam
pridávať Probiosan, ktorý udrží mikrobióm
v dobrej kondícii. A na záver opäť posilníme
celú oblasť Renolom.
ZÁPAL OBLIČIEK
Zápal obličiek, to je už iná káva. Bolesti
chrbta, spojené s extrémnou únavou,
hojným alebo naopak priveľmi malým
množstvom moču, si okamžite vyžadujú
antibiotiká. Neradno sa zahrávať, pretože
tento stav už nie je žiadna zábava. Z praxe
však viem, že antibiotiká veľmi dobre
zvládnu akútny stav, ale mnoho pacientov
potom trpí únavou a veľkým množstvom
príznakov súvisiacich s elementom
Vody, ako sú bolesti bedier, kolien alebo
zhoršením sluchu.
To už je práca pre Renol, samozrejme
Probiosan – a tu by som sahla skôr po
Probiosane Inovum, pretože antibiotiká
používané na zápal obličiek patria medzi
tzv. širokospektrálne, inými slovami,
likvidujú baktérie v širšom zábere, a preto
by aj probiotiká mali obsahovať väčšie
množstvo bakteriálnych kmeňov. A túto
požiadavku napĺňa skôr Probiosan Inovum.
Navyše, kolostrum v ňom prítomné
ešte podporí imunitné deje a celková
rekonvalescencia je tak rýchlejšia. Na stavy
únavy sa v tomto prípade osvedčuje najmä
Tribulus terrestris.
OBLIČKOVÉ KAMENE
Nielen prechladnutím trpia naše močové
cesty. Ďalším veľmi častým neduhom
bývajú obličkové kamene. Kto niekedy zažil
obličkovú koliku, vie, aká odporná bolesť to
je. Druhýkrát ju už nechce. V tomto prípade
je asi ideálne piť čaj Chanca Piedra. Táto
rastlina dokáže rozbiť obličkové kamene (aj
žlčníkové), aspoň tak sa to traduje v starých
spisoch. Účinok potom zacielime z hľadiska
Pentagramu® tak, že na obličky pôjde
Renol (alebo na žlčník Regalen).
Určite je dôležité zaistiť dostatočný
príjem tekutín – teda 1,5 litra v nápojoch
– ideálne vody alebo čaju a 0,5 litra
v skrytej forme ako polievky alebo ovocie.
V súčasnosti sa mnohí domnievajú, že by
mali piť 4 litre tekutiny za deň! To je dávka
pre človeka, ktorý celý deň ryje v záhrade
v horúčave na slnku. Preháňanie príjmu
tekutín je rovnako škodlivé ako keď pijeme
málo. A mimochodom, na obličkové
kamene odporúčali starí urológovia jednu
plzničku denne.
CHRONICKÉ ZÁPALY
Mnohé ženy/ženy vo všeobecnosti majú

krátku a rovnú močovú trubicu, a preto
majú predispozíciu trpieť chronickými
zápalmi močového mechúra. Je potrebná
systematická a dlhodobá starostlivosť.
Odporúčam striedať pitie čaju Smilax
officinalis, ktorý pôsobí na mnohé ťažkosti
aj mimo močového systému, ale tu by
sme ho aplikovali pre jeho oslabujúce
pôsobenie aj voči veľmi odolným,
chronické choroby spôsobujúcim
baktériám. Je vhodné občas k nemu pridať
Renol a občas prestriedať s brusnicovým
olejom Organic Cranberry oil.
O STRACHU
Nezabúdajme aj na veľmi vážnu
epidémiu strachu, ktorá nás v súčasnosti
postihla. A strach je emóciou patriacou
k prvku Voda. Môžeme teda očakávať,
že u populácie oslabenej strachom sa
vo zvýšenej miere budú prejavovať
príznaky preťaženia tohto elementu. Aj
preto je vhodný Renol, ktorý ho posilní.
Najdôležitejšie je nepoddať sa strachu,
dbať na pekné a príjemné veci, tvoriť
a hľadať nové radosti. Práve v čase rôznych
obmedzení sú najlepšie podmienky
pre vznik nových a krásnych vecí. Ako
hovorievala moja učiteľka: Nemáš
peniaze? Tak to je čas tvoriť.
PREVENCIA
A teraz niečo k prevencii. Okrem vyššie
uvedených opatrení pri prechladnutí
odporúčam dopriať si každý rok v zime
Renol. V období chladných nôh a ľadových
vetrov rozhodne ešte brusnicu Cranberry,
či už vo forme prášku alebo oleja. A aby
sme boli celkovo fit, budeme udržiavať
svoju QI – teda silu, ktorá koluje v našom
tele a oživuje ho – na čo najvyššej úrovni.
Pri tom nám pomôže dobré odčítavanie
signálov z nášho tela, odpočinok, ak sme
unavení, a vyvážená strava. Ani niektoré
módne trendy neprospievajú obličkám
a močovým cestám. Viem, že sa to mládeži
nebude pozdávať, ale faktom je, že
džínsy so zníženým pásom a krátke tričká,
ktoré nekryjú chrbát, len otvárajú cestu
k problémom. Podobne aj mokré plavky,
ktoré máme po kúpaní dlho na sebe. Takže
myslime na budúcnosť a pomáhajme jej
aspoň týmito niekoľkými opatreniami. Ak
sa zamyslíme nad tým, ako sa obliekame,
čo by sme eventuálne potrebovali
podporiť, urobíme pre seba veľa.
Keď začneme deň QI drinkom, vtedy svoju
silu dobre naštartujeme. Dokáže totiž
podporiť trávenie, a to je systém, ktorý
zaisťuje výživu, a tým aj energiu pre všetko,
čo nás čaká.
Prajem vám, aby to boli pekné veci,
MUDr. ALEXANDRA VOSÁTKOVÁ
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Osteoporóza a jej prevencia
Svetová zdravotnícka organizácia definuje
osteoporózu ako systémové ochorenie
skeletu, charakterizované nízkou
kostnou denzitou (hustotou) a poruchou
mikroarchitektúry (stavby) kostného
tkaniva, vedúce k zníženiu kvality kostí
a ich zvýšenej fragilite (lámavosti).
Táto choroba veľmi príhodne dostala
priezvisko „tichý zlodej“, pretože jej
prvým príznakom býva až zlomenina.
DÔSLEDKY CIVILIZÁCIE
Rovnako ako choroby srdcovo-cievneho
systému a onkologické ochorenia,
aj osteoporóza patrí do skupiny tzv.
civilizačných chorôb, u ktorých hrá
kľúčovú úlohu životný štýl – najmä strava,
nedostatok pohybu a stres. Odhaduje sa,
že osteoporózou trpí asi 8% populácie
a incidencia bude ďalej narastať. Choroba
je spojená so starnutím populácie
a pomerne prekvapivý je údaj, že aj pri
možnostiach modernej medicíny umiera
do jedného roka od zlomeniny pätina
pacientov a polovica ich je doživotne
pohybovo hendikepovaných. To vedie
k nezanedbateľným socioekonomickým
dopadom.
DÔLEŽITÁ METABOLICKÁ
ROVNOVÁHA
Kostný metabolizmus je nevyhnutné
chápať ako dynamický proces. Takzvaná
kostná remodelácia zahŕňa kontinuálny
proces tvorby, udržiavania funkčného
stavu a odbúravania kostnej hmoty v rámci
potrieb organizmu, vrátane udržiavania
homeostázy, teda vyváženého stavu
iontov v krvi. Významnú úlohu v regulácii
metabolizmu minerálov hrajú obličky,
hormóny a vitamín D.
Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vznik
a vývoj osteoporózy, patrí vek, pohlavie
(častejší je výskyt u žien), genetická
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predispozícia (až v 70%) – tie sú dané.
Ďalej sem zaraďujeme príčiny, ktoré
môžeme ovplyvniť, t j. zdravý vývoj
kostry v mladosti, dostatočný prívod
vápnika, kaloricky a nutrične vyvážená
diéta, dostatok vitamínu D (2/3 súčasnej
populácie ho nemá) a pravidelný pohyb.
Je dôležité uvedomiť si, že kostná hmota
narastá až do 25. roku veku. Preto má
u mladej generácie značne negatívny vplyv
nedostatok pohybu vonku na slnku, pitie
sýtených, kofeínových a „fosfátových“
nápojov a u dospievajúcich dievčat včasne
nasadená a dlhodobo užívaná, veľmi nízko
dávkovaná hormonálna antikoncepcia.

Renol. Len treba byť opatrný pri jeho
počiatočnom dávkovaní u starších alebo
oslabených klientov. Z ďalších výživových
doplnkov má pre kostru najväčší význam
Skeletin, obsahujúci mikronizovanú sépiovú
kosť s výbornou biologickou dostupnosťou
minerálov pre organizmus a Fytomineral,
ktorý obsahuje minerály v koloidnom
roztoku, tiež plnohodnotne využiteľné.
Prípravky je vhodné užívať ako prevenciu
cez zimu, pri chorobe niekoľko kúr ročne.
Z pohybových aktivít je najdôležitejšia
pravidelná chôdza a na prevenciu pádov
cvičenie rovnováhy. Pamätajme si, že
prevencia je vždy lepšia než liečba!

DIAGNOSTIKA A KLASICKÁ LIEČBA
Diagnostickým štandardom je v súčasnosti
röntgenové vyšetrenie, hodnotiace na
skelete miesta náchylnejšie na vznik tzv.
predilekčných zlomenín, medzi ktoré
patrí zápästie, bedrová chrbtica a krčok
stehennej kosti (následky tejto zlomeniny
majú podstatný vplyv na ďalšiu kvalitu
života seniorov). Hodnotí sa skóre,
určujúce stupeň závažnosti osteoporózy
a typ odporúčanej lečby.
Z klasických liekov sa pri ostopénii
podávajú suplementy vápnika a vitamínu
D, pri osteoporóze potom tzv. bisfosfonáty
brzdiace odbúravanie kosti. U ťažších
foriem choroby sa využíva biologická
liečba aktivujúca kostný rast.

v januári prebehne na túto tému online webinár.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac –

ALTERNATÍVNY PRÍSTUP
Z pohľadu komplementárnej medicíny
je nevyhnutné zdôrazniť kľúčovú
úlohu OBLIČIEK, ku ktorým patria
aj kostné tkanivo a zuby. Nejde iba
o „biochemickú“, t.j. z krvi a moču
diagnostikovateľnú kondíciu obličiek, ale
aj o ich harmonický, energetický stav.
Z prípravkov Energy má pre zdravie obličiek
jednoznačný význam bylinný koncentrát

MUDr. BOHDAN HALTMAR

VIETE TO?
TYPY OSTEOPORÓZY
Podľa vyvolávajúcich príčin
rozoznávame osteoporózu primárnu,
súvisiacu s vekom. Výrazne častejšie
postihuje ženy. U nich hrá významnú
úlohu náhly úbytok ochranného
vplyvu estrogénov po prechode.
Druhou formou je sekundárny typ,
spôsobený chorobami endokrinných
orgánov, napríklad prištítnych
teliesok a štítnej žľazy, či častejšie sa
vyskytujúci u chronických chorôb
obličiek, pečene, pľúc, ale aj stavov
výrazne obmedzujúcich pohyb.
Výrazný vplyv môžu mať aj niektoré
dlhodobo užívané leky, napríklad
kortikosteroidy, lieky na riedenie krvi
a imunosupresíva. Miernejšou formou
choroby je takzvaná osteopénia
(so zníženou hustotou kostnej hmoty
a vyšším rizikom vzniku osteoporózy).

Zdravé koleno
Rada sa s vami podelím o príbeh manžela mojej kamarátky.
Nesprávne pochopenie dávkovania Renolu zavinilo stratu
výrastku na kolennom jabĺčku a prekazilo pánovi doktorovi
operáciu. (Určite na radosť pacienta aj ortopéda.)
Ako písala v jednom staršom Vitae magistra Tereza Viktorová,
„prevezmite zodpovednosť a robte si, čo chcete“. Náš pacient po
mojej ledabolo utrúsenej poznámke, že by mal sám skúsiť dať si
koleno do poriadku, aj konal. Ešte sme z návštevy u neho neprišli
domov a už telefonovala jeho manželka (mimochodom tiež
terapeutka), že koľko mu má dať kvapiek Renolu. Asi to poznáte,
doma nie je nikto prorokom. Odporučila som teda 3x denne
5 kvapiek Renolu, 2x denne 2 kapsuly Skeletinu a natieranie
kolena Artrinom podľa potreby.
Ale čo čert nechcel – alebo to bol zlý zrak 60-ročného muža? začal užívať 1x denne 35 kvapiek Renolu (!) a občas aj pridal, alebo
to prestriedal s 30 kvapkami Tribulus terrestris. To už ho viedla
intuícia. Keď mi kamarátka volala a zmienila sa, koľkože muž
berie kvapiek, myslela som, že spadnem zo stoličky. „A nie je mu
zle alebo nemá nejaké zhoršenie?“ pýtala som sa. „No, má dosť
opuchnutý malíček, ale koleno ho nebolí.“ Je vidieť, že močový
mechúr nestíhal odplavovať toxíny. Po mesiaci tohto užívania
navštívil muž pána doktora, aby dohodli termín operácie. Potom
mal prísť ku mne na terapiu. Bola som pripravená upokojiť ho, že
operácia prebehne v poriadku a s prípravkami Energy zrýchlime
rekonvalescenciu. Milo ma prekvapil, vlastne som tajne dúfala, že
operáciu nebude treba. Oznámil mi, že výrastok je preč a niet čo
operovať. Je tomu rok a koleno je v poriadku. Moje odporúčanie:
radšej Renol v takýchto dávkach neskúšajte, mohla by nastať
veľmi nepríjemná reverzná reakcia!
DANA ŠVESTKOVÁ, Tasov

Nebyť tradičnej
čínskej medicíny

Nedávno mi zomrela mamička, ktorá, bohužiaľ odmietala pomoc
tradičnej čínskej medicíny, ktorú som vyštudovala. A u môjho
manžela sa začali rovnaké zdravotné ťažkosti ako u nej.
Hypertenzia. Neraz sa s ňou dopracoval až na infúznu liečbu,
krvný tlak bol extrémne vysoký a musel ho držať na uzde
pravidelným užívaním liekov. Mal šťastie, že pred deviatimi
mesiacmi som prišla domov a rázne povedala dosť! Vysvetlila
som mu, ako sa veci majú a čo s tým. Šiel na diagnostiku k pani
Zuzke Mikulovej. Veľmi rýchlo bola odhalená príčina zákerného
vysokého tlaku. Nasledovala liečba kvapkami Renol, Fytomineral,
následne Korolen, čaj zo srdcovníka a Tribulus terrestis.
V určitých etapách pod dohľadom pani Mikulovej manžel
postupne vysadil všetky lieky! A z prípravkov Energy ďalej užíva
len Tribulus a Fytomineral. Odstránila sa totiž príčina, je to až
neuveriteľné, ale je to tak. Nedovolila som mu dostať sa do štádia
desiatich liekov ráno a desiatich večer, ako sa to väčšinou končí.
Stačí mať trochu možnosť vyspovedať ľudí, ktorí prechádzajú
nejakým problémom. Radi vám porozprávajú aj to, čo by ste
radšej vedieť nechceli, pravda býva krutá. Čím viac orgánov sa
poškodí, tým dlhšie problém trvá, ak vôbec ešte je možnosť
vyriešiť ho.
Osobne považujem prípravky Energy za bezkonkurenčné. Bez
týchto prípravkov - nie liečiv, ale slovo „vyliečiť“ je absolútne
vhodné - a bez znalostí pani Mikulovej by sme všetci boli
zdravotne niekde celkom inde.
LÝDIA KUSÁ, Trenčín

NÁZOR ODBORNEJ RADY:
Kazuistiky – skúsenosti čitateľov sú veľmi prospešné, no odporúčame mať vždy na zreteli, že každý prípad je individuálny a treba
použiť rozvahu, prípadne si vyžiadať odbornú radu (viď príbeh o Renole). Aj pri jeho stredných dávkach som u relatívne mnohých
ľudí pozoroval reverzné reakcie. Inak, aj ja som skôr priaznivcom vyšších dávok než celkom nízkych. Rovnako pri príspevku zo
Slovenska o dekompenzovanej hypertenzii, ktorú bolo treba liečiť infúznymi hypotenzívami a kombináciou antihypertenzív.
Teoreticky je možná aj alternatívna liečba, ale riziko, že sa hypertenzná kríza v záchvatoch vráti, reálne existuje, dokonca s možnými
vážnymi, až fatálnymi následkami (napr. krvácavá mozgová príhoda, v lepšom prípade s ochrnutím). Na druhej strane vôbec
nepochybujem o možnosti zbaviť sa medikamentov u recentnej miernej hypertenzie.
MUDr. BOHDAN HALTMAR
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VÝHODNÉ
VIANOČNÉ
NAKUPOVANIE
ZĽAVA 10%
NA VŠETKY
VETERINÁRNE
PRÍPRAVKY

ZĽA
VA

10  %

MOTIVAČNÁ AKCIA JE URČENÁ
LEN PRE ČLENOV ENERGY

Akcia platí od 1. do 31. 12. 2020 alebo do vypredania zásob.

Terapeutické metódy (13)

PÄŤ TIBEŤANOV

Mnohí z nás hľadajú prameň mladosti.
Návod, ako zostať zdraví a plní síl
navzdory pribúdajúcim rokom. Možno
ho nájdete pri čítaní nasledujúcich
riadkov. A možno ste o ňom už počuli.
PRASTARÉ TAJOMSTVO
Ide o súbor piatich cvikov
pochádzajúcich z Tibetu. Ich sústava má
korene v joge – alebo naopak, joga má
korene v nich. Ktovie. Celý príbeh ich
objavenia je pútavý.
Istý plukovník Bradford počul v Indii
o skupine mníchov, ktorí podľa
rozprávania poznajú tajomstvo prameňa
mladosti. Žijú v kláštore, ktorý je pre
okolitý svet prakticky neprístupný.
Legenda hovorila o starých mužoch,
ktorí kláštor našli, bývali v ňom a akýmsi
tajuplným spôsobom získali zdravie,
silu a vitalitu. Aj on sa preto po čase
opäť vydal do Indie a kláštor našiel.
Vrátil sa o niekoľko rokov a priatelia ho
nespoznávali. Zo zhrbeného penzistu bol
výrazne mladší muž s rovným držaním
tela. Vyzeral ako svoj syn. Čo sa v Tibete
naučil, rozhodol sa zvestovať ďalej. Tak
vyšla kniha s názvom Päť Tibeťanov.
Tí hĺbavejší či zvedavejší môžu pátrať po

celom príbehu v tomto pôvodnom dieli,
či hľadať vysvetlenie a dôkazy v jeho
pokračovaní. Nájdu v ňom aj príbehy
ľudí, ktorí cvičenie praktizujú. Zároveň
sa autor v knihe s pomocou vedcov
usiluje odhaliť, v čom spočíva účinnosť
Tibeťanov. Priamočiarejší záujemcovia
iste nájdu kurz, kde si vypočujú skrátenú
verziu od zasväteného lektora, a pod
jeho vedením jednotlivé cviky správne
zvládnu.
LEN NECH SA KRÚTIA!
Plukovník Bradford vysvetľoval
prospešnosť cvikov tak, že ovplyvňujú
všetkých sedem čakier, alebo
energetických centier, aby sa správne
krútili. V zdravom tele sa tieto
energetické víry krútia veľkou rýchlosťou
a umožňujú kozmickej energii prúdiť.
Ich spomalenie či zastavenie je vlastne
choroba a starnutie. Každá z čakier má
konkrétny vzťah k niektorej zo siedmich
žliaz s vnútorným vylučovaním a funkcia
čakier spočíva v ovplyvňovaní produkcie
hormónov príslušnej žľazy.
Lámovia nazývajú cviky obradmi, pričom
každý z nich je účinný sám osebe.
Najlepšie výsledky však poskytuje

cvičenie všetkých piatich rituálov. Nie
sú ťažké a keď sa skamarátite, zaberú
vám pár minút. Objavíte účinný a časovo
úsporný systém cvičenia, ktorý môže
praktizovať naozaj každý. Keď budete
cvičiť každý deň, po mesiaci pocítite
prvé výsledky. Asi po desiatich týždňoch
budete mať z cvičenia zjavný prospech.
Aj vaše okolie uvidí, že vyzeráte mladšie
a zdravšie.
NA VLASTNÉ OČI, KOLENO
A BEDRÁ
Tibeťania a ja spolu trávime čas každý
deň. Aj ja chcem byť stále mladá, krásna
a zdravá. Po niekoľkých týždňoch ma
prestalo bolieť koleno a chrbát. A potom
si kamarátka všimla, že mi neslzia oči.
Po troch rokoch každodenného pálenia,
uplakaného vzhľadu a zlého videnia.
Nevšimla som si. Postupne som si totiž
odvykala od ťažkostí, takže mi hneď
nedošlo, že už ich nemám. A nechýbali
mi. Nech už to funguje akokoľvek, u mňa
to zaberá.
Existuje jedna možnosť, ako zistiť, či tieto
rituály pôsobia aj na vás. Vyskúšať ich.
MARKÉTA KOPECKÁ
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Od polarity k jednote,
od choroby k zdraviu LVII.

Ak budeme hľadať prepojenia energií Panny a Rýb, isto
nájdeme mnohé. Ich antagonizmus polohy a charakteristík
zároveň naznačuje ich spojitosti pri hľadaní jednoty. Panna
je spätá s racionálnym pragmatickým prežívaním reality v jej
hmotnej podobe, Ryby nás vedú iracionálnymi tokmi empatií,
obrazov, emócií, fantastických zážitkov. Akoby predstavovali
polaritu mozgových hemisfér, ktoré však navzájom neustále
komunikujú, poskytujúc rozdielny, zároveň však celistvý
pohľad na vnímanú skutočnosť. Panna ako zemské znamenie
sa stará o telo v jeho organickej, materiálnej podobe, energiou
Rýb je organizmus popretkávaný v podobách meridiánov,
nádí, aury, reflexných spojení. Bez jedného ani druhého
nedokážeme komplexne existovať, lebo ľudské telo nie je
len biochemická továreň, ako to urputne tvrdia zástancovia
mechanistického pohľadu na svet, no nie je počas pozemského
jestvovania ani čisto energo-informačnou entitou.
Poruchy v informačnom priestore sa somatizujú na telesnej
úrovni, neharmónie v telesnej schránke sa odrážajú v emočnej
a citovej sfére, rozkolísaní energií, čo sa spätne prejaví
v ďalšom zhoršovaní zdravotného stavu tela. Pritom stačí veľmi
malý impulz, aby dostal všetky tieto oblasti nášho žitia do
disharmónií. Zlá hygiena, nevyvážená strava, o ktorú sa Panna
prestane starať, poškodí črevný mikrobióm, náš druhý (prvý?)
mozog, vyvolajúc zmätok v energetickom tele. Ale i necitlivý
zásah do „jemnohmotného sveta“ organizmu sa dokáže podieľať
na poškodení organických štruktúr. Strata duchovného rozmeru
života má takisto na starosti pád do zajatia hmoty, čím sa stráca
jeden z dôležitých rozmerov nášho bytia, ktoré nás odlišuje od
väčšiny biologických bytostí na Zemi, počlovečuje nás. Lebo
z nás človečina srší iba v dokonalej symbióze spomínaných
oblastí. V opačnom prípade sa skutočne stávame len
spomenutou „biochemickou fabrikou“.
Platí stará múdrosť „Nielen chlebom je človek živý.“ Energetické
pozadie Rýb v nej zastupuje nie iba biblickú skúsenosť,
ale v dnešnej dobe celú kultúrnu a duchovnú nadstavbu
spoločnosti. Ak porovnáme jej väčšinové (väčšinou spoločnosti
prijímané) masové niveau s podnetmi, ktoré sme dostávali
pred niečo viac ako dvomi, tromi desiatkami rokov, ak sa
dívame na intelektuálnu i duchovnú ponuku, ktorú na nás
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chŕlia mienkotvorné médiá, môžeme pokojne konštatovať,
že naša duša živorí viac, než kedykoľvek predtým. Kým sú
v ponúkanej náplni propagované najnižšie kultúrne hodnoty,
ťažko stráviteľný balast, paškvil, duchovný odpad, začne po
podvyživenej duši strádať aj telo, zahltené „psychotoxínmi“
najťažšieho kalibru. Všetky staré, múdre zdravotné systémy nám
totiž radia, aby sme udržiavali krb svojich myšlienok v čistote.
Hodnotová kríza, ktorá v súčasnosti prechádza jedným
z vrcholov, akoby pri uvedomení si uvedeného dostávala svoje
opodstatnenie. „Nainfikovaná“ väzba len na hmotné statky nás
oberá o odolnosť voči „jemným“ podnetom, o imunitu, stávame
sa vnímavejšími voči vonkajším atakom, krehkejšími, naše telo
je náchylnejšie podľahnúť alergiám, závislostiam, infekciám,
a podobne. Stačí len manipulačne rozkolísať emočnú hladinu
populácie enormnými podnetmi (strach, nezáujem o druhých,
nevšímavosť, silná väzba na hmotu, vymazávanie duchovného
sveta, permanentná „tu a teraz“ zábava, hrozba vojnového
konfliktu, strata slobody, a podobne), aby sme spôsobili epia pandémie akéhokoľvek druhu.
Duševné i telesné problémy však dokáže pripravený jedinec
zvládnuť, ak nepodľahne panike a spoľahne sa na „vnútornú
múdru bytosť“, ktorá prebýva v každom z nás (len sa nie vždy
dokáže naplno realizovať). Stačí ju prebudiť, energeticky
podnietiť, správne podpichnúť, hoci aj energoinformačnými
prípravkami, aké ponúka firma Energy. Vybrať tie najvhodnejšie
sa však neodvažujem, lebo sú také, ktoré budú u niekoho viac
pôsobiť na telo, a také, ktoré rozvibrujú energie prebúdzajúce
duševné hnutia i duchovné potreby.
Prešli sme teda chodníkom zodiaku, všetkými energetickými
poľami, archetypálnymi priestormi nazývanými znamenia.
Každé z nich má svoje špecifikum, každé z nich zodpovedá istej
oblasti nášho života, nesie zodpovednosť i za telesné štruktúry.
Aby sme aspoň čiastočne prenikli do vzájomných vzťahov
medzi nimi, jednoducho pochopili, ako sa to môže odraziť
v bežnom, každodennom živote, uvedieme si ich v kvadrátnych
a opozitných postaveniach, kde sa somatizujúce napätia
prejavujú najsilnejšie. Ale to až nabudúce.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

Syndróm ťažkých nôh
Pocit ťažkých nôh môže mať viacero príčin. Najčastejšou sú
ochorenia žíl, predovšetkým kŕčové žily, čiže varixy. Obvykle
ich sprevádza chronická žilová nedostatočnosť s tvorbou
opuchov, ktoré pocit ťažkých nôh umocňujú. V pokročilom
štádiu sa častejšie pridruží zápal a tvorba krvných zrazenín,
tzv. tromboflebitída, čo sa prejaví zhoršovaním opuchu
s ešte výraznejším pocitom ťažoby a napätia v celých dolných
končatinách. Ďalšie, menej časté príčiny syndrómu ťažkých
nôh sú príčiny ortopedické a neurologické, napríklad
plochá noha, postihnutie veľkých kĺbov dolných končatín,
postihnutie dolnej časti chrbtice, roztrúsená skleróza (čiže
skleróza multiplex). Zriedkavejšie sú niektoré reumatické,
zápalové, infekčné alebo nádorové ochorenia, ako artritída,
ruža (eryzypel), lymfatický opuch pri elefantiáze alebo
nádorovom postihnutí.
(Existuje aj syndróm nepokojných nôh, o ktorom si povieme
v niektorom z ďalších článkov.)
Varixy, spolu so žilovou nedostatočnosťou, sú absolútne
najčastejšou príčinou syndrómu ťažkých nôh. Postihujú žily
celých dolných končatín, najmä oblasť lýtok a stehien, čo je
oblasť veľkej a malej safény. Príčin je viac, okrem dedičnej
predispozície je to zlá životospráva, nedostatok pohybu,
dlhodobé nesprávne sedenie (s prekríženými nohami),
dlhodobé státie, nevhodná obuv. Náchylnejšie je ženské
pohlavie, tehotenstvo, pôrod, obezita, pribúdajúci vek a ďalšie.
Významnú rolu pri vzniku varixov všeobecne zohráva dlhodobo
zvýšený žilový tlak, predovšetkým v dolných končatinách pri
vzpriamenej polohe. Ďalej je to zvýšená námaha, či už v sede
alebo stoji a najmä dlhodobé státie na jednom mieste bez
pohybu. Vážnym, avšak najľahšie ovplyvniteľným rizikovým
faktorom dnešnej populácie je nedostatok aktívneho pohybu,
hlavne z dôvodu sedavého zamestnania. Taktiež nesprávne
sedenie s prekríženými nohami, nosenie tesného spodného
odevu – ponožiek a podkolienok s úzkymi gumičkami, ktoré
sa vrezávajú do kože a bránia voľnému žilovému návratu
krvi. Významný vplyv zohráva obezita, hormonálne zmeny,
tehotenstvo, pridružené choroby obličiek, pri ktorých sa
narúša ich funkcia, zadržiava sa voda v tele a tvorí sa opuch.
Dlhotrvajúca porucha prúdenia krvi v žilách v dôsledku ich
rozšírenia vedie k vzniku degeneratívnych zmien a zápalu
cievnej steny, zhoršuje sa funkcia žilových chlopní, môžu
sa vytvárať tromby. To všetko ešte viac zhoršuje diskomfort
v dolných končatinách s pocitom ťažkých, unavených nôh.
Neskôr sa poškodzujú okolité tkanivá, koža aj podkožie, ktoré
atrofujú, vznikajú nepekné fľaky, hyperpigmentácie, až sa
môže vytvoriť kožný defekt – vred predkolenia, ktorý sa veľmi
ťažko hojí. Spôsobuje to ešte väčší opuch, zápal, bolesti a riziko
rozšírenia infekcie do vnútorných orgánov.
Pri prevencii vzniku a zhoršovania varixov, opuchov a ťažkých
nôh je potrebné bojovať proti obezite, pravidelne sa
hýbať, nenosiť tesnú spodnú bielizeň. V prípade sedavého
zamestnania je dôležité častejšie sa postaviť, poprechádzať,
urobiť aspoň zopár krokov, vystrieť sa a precvičiť svaly dolných
končatín. Tehotným ženám sa odporúča nosiť správnu veľkosť
vhodných elastických pančúch, robiť pravidelne prechádzky,
pri dlhšom sedení si vykladať nohy na podnožku a tiež
nesedávať s prekríženými nohami. Pri pocite ťažkých nôh
z dôvodu opuchu, varixov, žilovej nedostatočnosti, je potrebné

v diéte obmedziť príjem kuchynskej soli. Ak uvedené opatrenia
nestačia, podávajú sa z klasických liekov venotoniká, ktoré
zlepšujú stav žilovej steny, znižujú jej priepustnosť, tvorbu
opuchov a pocit ťažoby.
Priaznivý účinok môžeme dosiahnuť aj prírodnou cestou
pomocou prípravkov Energy:
Celkovo sa uplatňuje bylinný koncentrát KOROLEN, ktorý
harmonizuje, detoxikuje a regeneruje celý srdcovocievny
systém. Jeho účinok zvonku významne podčiarkne bylinný
krém RUTICELIT, ktorý tonizujúcim efektom podporí cievnu
stenu žíl, čím pomôže odstrániť pocit napätia v dolných
končatinách. Ak je prítomný opuch podkožia, najčastejšie
v okolí členkov a na predkoleniach, účinný bude krém ARTRIN.
Priaznivý účinok má aj celkové podávanie prípravku CYTOSAN,
ktorý okrem detoxikačnej funkcie pomáha zlepšiť reologické
vlastnosti krvi. Tým sa zlepší jej prúdenie v cievach a zníži sa
riziko vzniku zápalu a trombózy. Podporiť cievnu stenu žíl
pomáha FLAVOCEL a viaceré zelené potraviny, ako ORGANIC
BARLEY JUICE, SEA BERRY POWDER, GOJI či BETA.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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O Heraklovi v nás
– posledné úlohy hrdinu
Než odíde Herakles na kraj
vtedajšieho sveta po zlaté jablká
(s podobným námetom sa stretávame
aj v slovenských rozprávkach),
skúsme si ešte na chvíľu posvietiť na
témy podsvetia a smrti, ako sme ich
spomenuli v predchádzajúcom texte,
lebo sa bytostne dotýkajú každého
z nás. Zvlášť v dobe, keď vo svete
naokolo i v nás samých v kríze „smrti
kukly a zrodu motýľa“ zomierajú staré
hodnoty, aby ich mohli nahradiť nové,
neošúchané, neopozerané. Lebo nové
úlohy sa nedajú riešiť pomocou starých
algoritmov.
Symbolika mýtu môže mať rôzne úrovne
interpretácie. My sme sa vydali na cestu
hľadania významov prostredníctvom
archetypálnych astrologických obrazov.
Ak sme uviedli, že téma stretnutia
s Kerberom sa najviac blíži tematike
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znamenia Škorpión, nebolo to len preto,
že osteň na konci chvosta podsvetného
psa s tromi hlavami mohol byť bodcom
škorpióna, ale i z ďalších dôvodov.
Znamenie Škorpión sa na zodiaku
nachádza medzi Váhami a Strelcom. Váhy
sú spojené s partnerstvom/partnerstvami,
s obdobím nášho života, keď objavíme
partnera, ktorý sa stáva súčasťou
našej životnej cesty, toho osudového.
Ľúbime ho a chceli by sme s ním žiť až
do posledných chvíľ. No sú momenty,
keď si uvedomíme, že je to len „pium
desiderium“, ktorým sa v šťastí letmých
stretnutí opíjame. Že príde čas, keď
zostarnúc z materiálneho sveta, odídeme.
Že ani partnerská láska v príjemne
prežívanej podobe netrvá večne. Tak sa
nám pripomína motív smrti ako jedna
z náplní významu znamenia Škorpión.
Aký význam majú potom všetky tie
radosti, ale tiež plahočenie, odriekanie?

To duša pochopí v prijateľnej podobe,
keď sa z temnej ríše úzkosti vynorí do
svetla, aby prešla filozofickou výukou
ohnivého Strelca, nájduc svoj autentický
svetonázor. Času, v ktorom príspevok
tvorím, vládne podušičková energia
Škorpióna, takže i to, i spoločenské
udalosti ma viedli k hlbšiemu ponoru do
tematiky smrti, ale viem, že čas čítania
už bude spätý so silou Strelca – filozofa,
aby mnohým pomohla otvoriť tajomstvá
bájnych ďalekých svetov archetypov.
Počas prechodu Herakla podsvetím,
pomáha svojim priateľom uväzneným
v temnej ríši, ba dá i sľub, že si
Meleagrovu sestru Déianeiru zoberie za
ženu, čím čiastočne napĺňa symboliku
Váh. „Démona hlbiny“, trojhlavého
Kerbera objavuje pri bránach podsvetnej
rieky Αχερων, gr. – Acheron, ktorej
význam názvu – mena je odvodený
z gréckeho slova αχεω‚ αχευω,gr. – súžiť

sa, rmútiť sa, úzkosťou zvierať, postihovať
súžením, trápiť. Samotný Kerberos je
predstaviteľom týchto významov, no
Herakles ho predsa premôže! A vyvedie
na svetlo! Má predsa naporúdzi takých
pomocníkov, akými sú Aténa a Hermes
– múdra bojovníčka so schopnosťou
robiť dobré rozhodnutia. Potom ho môže
pokojne, zmeneného poznaním svetla,
odniesť späť do hlbín temnoty.
Nášmu vnútornému hrdinovi pomáha
počas prechodu temnými dobami
a chvíľami zdolávania „démonov“,
spôsobujúcich zármutok a súženie, celý
program Energy tak, ako sme ho doteraz
boli v stovkách príspevkov i prednášok
a stretnutí s aténskou vervou hermovsky
odkomunikovali a vysvetlili. Doviesť
niekoho (i seba samého) do svetla
poznania je vždy spojené s námahou
a odvahou. No vynesenie nevedomých
obsahov psychy do úrovne vedomia
a ich pomenovanie ich zbavuje temného
významu, pomenovanú nepriateľskú silu
potom zdoláme oveľa úspešnejšie. Lebo
vieme, čo alebo kto je naším protivníkom.
(Najväčším prekvapením však býva
pre mnohých poznanie, že skutočným

nepriateľom sme si nakoniec my sami.)
Na ceste z Tartaru si mýtický hrdina
ovenčí hlavu vetvami stromu, ktorý
vysadil vládca podsvetia v Elýziu, sídle
blažených. Jeho listy sú z jednej strany
biele, na druhej tmavé (topoľ biely).
Pripomína mu to neustále, že prežil časť
života aj v „temnej ríši“.
A aké posolstvo z toho plynie pre nás?
Veľmi jednoznačné – okrem svetlých
stránok života musíme prijať aj tie temné,
pretože v ich vybalansovaní sa skrýva
dynamika sveta. Lebo monády jin a jang
sú vždy vo veľmi krehkej rovnováhe.
Prílišné stotožnenie sa s temnými
stránkami sveta sa prejaví somatizáciou
chorôb, pochádzajúcich zo samého
súženia, ale i stotožnenie sa len so svetlou
charakteristikou „Elyzejských polí“, ich
príliš exponovanou pozitivitou, pôsobí
toxicky. Priveľa jangu rodí jin, nadmiera
jinu zase jang!
Filozofia programu Energy teda pomáha
nášmu „vnútornému héroovi“ zdolať
nástrahy nerovnováhy, ktoré si privodil
svojím nerozvážnym životným štýlom.
Aby sme učinili zadosť zvedavosti tých,
ktorí by chceli vedieť, aké jedovaté

rastliny, zároveň liečivky to vyrástli na
miestach, kam padli Kerberove sliny,
vyjdime z pôvodne zapísaného zdroja,
z mýtu samého. V prvom rade to bola
prilbica, prudko jedovatá bylina, ktorej
odborný názov Aconitum je odvodený
z gréckeho základu ακονιτι; ακονιτικος;
ακονιτον, gr. (akoniti, akonitikos,
akoniton) s významami bez zaprášenia
(v aréne), bez zápasu, bez námahy;
prilbicový; prilbica jedhojová (rastlina),
nepremožiteľná. V Kresánkovom Atlase
liečivých rastlín nájdeme vysvetlenie
„zvíťaziť bez boja (vzhľadom na vysokú
toxicitu)...“. Vo veľmi nízkych dávkach
má však značne silné liečivé účinky
na rôzne zdravotné problémy. Ďalšou
bylinkou, ktorá sa pri tom objavila,
bolo „plané origanum“, považované za
univerzálny liek. Takisto tam bol blen,
spôsobujúci závraty a šialenstvo, rastlina
určená na magické úkony a liečenie
v celom starovekom i stredovekom svete.
Dioskorides ju spomína ako opojnú
rastlinu, v stredoveku sa využíval ako
chloroform. No pre silnú jedovatosť bol
používaný veľmi opatrne.
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 23

IVE – Inštitút vzdelávania Energy
CENNÉ SKÚSENOSTI S PRÍPRAVKAMI ENERGY
OD ČESKÝCH LEKTOROV

V októbri sa konalo dvojdňové školenie Energy, na ktoré sme
pozvali známych dlhoročných lektorov z Českej republiky. Pre
pandémiu sme tentokrát školenie zorganizovali na diaľku,
prostredníctvom internetu, t.j. formou webinárov. O svoje
vedomosti a bohaté skúsenosti z praxe sa s nami podelili
MUDr. Bohdan Haltmar – gynekológ, MVDr. Milena Martincová
– veterinárna lekárka, MUDr. Alexandra Vosátková – lekárka
celostnej medicíny a pani Marie Bílková – prírodná kozmetička.
V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niektoré ich postrehy
a zaujímavé skúsenosti s používaním prípravkov Energy v praxi.
Veríme, že tieto informácie budú prospešné všetkým vám, ktorí
ste sa nemohli školenia zúčastniť.
MUDr. Bohdan Haltmar uprednostňuje konzervatívnu
prírodnú a hormonálnu liečbu pred operačnou. Pri poruchách
menštruačného cyklu preferuje harmonizáciu hormonálneho
systému prípravkom Gynex, detoxikáciu a dopĺňanie účinných
aktívnych substancií. V ďalšom slede odporúča Regalen,
Renol, Stimaral, Fytomineral, Vitamarin, tiež Aguaje, krémy
Cytovital, Artrin a Protektin. Gynex je indikovaný pri všetkých
gynekologických ochoreniach. Spolu s Cytovitalom, ktorý slúži
na jemnú masáž, ich odporúča pri mastopatii a mastodýnii
(ochoreniach a bolestiach prsníkov), ďalej pri poruchách štítnej
žľazy spolu s Vitamarinom a Fytomineralom. Fytoestrogény
Gynexu majú ochranný účinok aj na cievnu stenu, sliznice
tráviaceho traktu, tvorbu krvi, psychickú a vegetatívnu rovnováhu.
Pri akútnych stavoch je dávkovanie 3x7 kvapiek, pri chronických
3x5 a pri veľmi vyčerpanom organizme len 1 až 3-krát denne
1 až 3 kvapky ½ hodiny pred jedlami. Gynex sa môže nasadiť
KEDYKOĽVEK počas menštruačného cyklu. Pri maternicových
myómoch je okrem Gynexu vhodný aj Cytosan, prípadne
Cytosan a Regalen. Ak je prítomné krvácanie, tak dávkovať
Korolen spolu s Flavocelom. Vhodný je aj Fytomineral a krémy.
V drvivej väčšine myómov sa ich rast zastaví a operácia nemusí
nasledovať. Na pošvové mykózy, výtoky, odór a prechladnutia
odporúča Probiosany, lokálne Audiron na tampón, vhodné sú aj
výplachy riedeným Audironom či Drags Imunom. Drags Imun je
širokospektrálny, odporúča ho 3x10 kvapiek, zároveň posilňovať
obličky, konzumovať teplé varené jedlá. Na podporu a moduláciu
imunity odporúča Imunosan, Drags Imun, tiež Artrin krém, na
podráždenú kožu a sliznice mydlá Drags Imun a Cytosan.
MVDr. Milena Martincová má veľmi dobré skúsenosti
a výsledky s používaním prípravku Imunovet, a to zvnútra aj
zvonka na početné problémy, zápaly a rôzne hnisajúce rany
u zvierat. Pri poruchách správania sa u domácich zvierat, psov
a mačiek, odporúča bylinný koncentrát Etovet.
MUDr. Alexandra Vosátková prezentovala využitie prípravkov
v súvislosti s prvkami Pentagramu podľa TČM. Napríklad pri
depresiách, ktoré sa dnes v populácii vyskytujú veľmi často,
odporúča kombináciu Korolen + Revitae, ktorá podporí oheň,
pomôže pri studených rukách a celkovom psychickom spomalení.
V prípade strachu odporúča Renol. Pri nadmernom smiechu
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a povznesenej nálade, kde „šľahá patologický oheň“, pomôže
Korolen. Pri problémoch s chuťou, trávením, žalúdkom, slinivkou,
slezinou pomáha Gynex, najlepšie spolu so Stimaralom. Slezinu
potrebujeme zahriať najmä v zime, na čo nám dobre poslúži
slzovka s kozincom v prípravku QI drink, ktorý pijeme ráno.
Naštartuje trávenie. Podporiť pľúca, hrubé črevo, imunitu aj kožu
pomôže Vironal, ktorý spolu so Stimaralom zlepší dýchanie.
Pri oslabenej imunite pridáme Tribulus, ktorý povzbudzuje
testosterón, ale aj estrogény a podporuje silu. Poruchy čuchu
súvisia vždy s pľúcami, čo sa vyskytuje aj teraz, pri ochorení Covid19. Pomôže nasadiť Vironal 3x7 kvapiek na 3 mesiace - a čuch sa
vráti. Pri bolestiach hrdla odporúča Renol, často je účinnejší ako
Grepofit. Prípravok Annona forte odporúča pri nádoroch – veľmi
dobre účinkuje na bolesti pri rakovine pankreasu (slinivky), kde
síce nádor neodstráni, ale pacienti netrpia silnými bolesťami.
V tomto smere je jedinečný. Probiosany odporúča na podporu
čriev. Peralgin má aj antidepresívne účinky a odstraňuje horúčosť
kože. Vitaflorin je veľmi dobre účinný pri vypadávaní vlasov
a vyčerpaní organizmu.
Pani Marie Bílková sa venuje celostnej starostlivosti o pleť
pomocou kozmetiky Energy. Ako prípravky prvej voľby odporúča
Probiosany, Cytosan a Cytosan Inovum na čistenie čreva ako
párového orgánu kože, ďalej Fytomineral, kúpele s Biotermalom
a Balneolom. Na kuperózu je vhodný Korolen + Droserin,
resp. Droserin renove. Tiež Ruticelit renove, ktorý obsahuje
vermesin (enzýmy). Na pleť sú vhodnejšie krémy Renove, ktoré
sú jemnejšie. Najmä, ak je človek veľmi „zanesený“, znáša ich
lepšie ako telové krémy. Protektin neutralizuje aj toxické látky, je
vhodný na mastnú pleť, pretože je zo všetkých krémov najsuchší.
Visage oil odporúča ako najjemnejší spôsob prirodzenej očisty
pleti. Balance water je novinka, pleťová čistiaca a tonizujúca
voda. Obsahuje zmes hydrolátov z Cistu ladaniferu a Levandule
stoechas, je vhodná pre všetky typy pleti. Čistenie odporúča
večer, ale aj ráno, pretože počas noci sa z tela vylúčia toxické
látky, ktoré treba z pokožky odstrániť (pred nanesením krému).
Oleje odporúča nanášať na zvlhčenú pokožku, pričom mandľový
je mastnejší, vhodnejší v zime. Marhuľový olej je na jemnú kožu
a dobre sa vstrebáva. Kvapky Drags Imun je možné pridať do
krémov, pokožka sa spevní a zvlhčí. Máme ich aj v kréme Artrin
renove, ktorý zadrží vodu. Cytovital renove je mastnejší, určený
pre zrelšiu pleť. Najmastnejší je Droserin Renove, preto je vhodný
na zimu a suchú pleť. Visage rejuve je rýchla, päťminútová maska,
ktorú odporúča nanášať štetcom. Po 5 minútach pôsobenia
a osprchovaní rýchlo rozjasní pokožku. Najskôr však vždy
treba pleť očistiť prípravkom Visage oil a Visage water. Nová
„zelená“ maska je Visage balance, obsahuje biely íl – baruk. Je
upokojujúca, vhodná pre všetky typy pleti. Čistí póry, odstraňuje
maz, je vhodná aj na akné, ekzémy, zápaly. Obsahuje aj Cistus
ladaniferus, má široké spektrum použitia. Na čistenie pleti je tiež
vhodná cytosanová maska. Po opaľovaní a na podráždenú pleť je
ideálny Dermaton gel.
MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ

Niet na svete byliny,
aby na niečo nebola
PIMENTOVNÍK ALEBO NOVÉ
KORENIE
Korenie, ktoré poznáme ako „nové“, je
vlastne dosť staré. Pochádza zo Strednej
Ameriky a Karibiku, kde jeho kvality už
dávno ochutnali tamojšie civilizácie.
Prvým bielym mužom, ktorý sa
s pimentovníkom stretol, bol až Krištof
Kolumbus, keď sa na svojej druhej ceste
zastavil na Jamajke. Nazval ho jamajské
korenie a spolu s ďalšími plodmi Nového
sveta ho na počiatku 16. storočí priviezol
do Európy. Trvalo však ďalšie storočie,
kým sa používanie pimenty rozšírilo po
starom kontinente. Pre relatívne nové
korenie, navyše z Nového sveta, sa tak
vžil obchodný názov nové korenie“.
Otec botaniky Carl Linné ho oficiálne
pomenoval Myrtus dioica, teda myrta.
Až v roku 1947 sa z myrty stala pimenta,
Pimenta dioica.
DOMA V RAJI
Jeho domovom sú svahy vlhkých tropických
lesov a saván Antíl a Strednej Ameriky:
južné Mexiko, Honduras, Kostarika, Jamajka,
Dominikánská republika, Kuba, Bahamy
a ďalšie nádherné destinácie v Karibiku.
Svoju domovinu vlastne dodnes neopustil.
O komerčné pestovanie sa síce pokúšajú
aj v juhovýchodnej Ázii, ale s menšími
výnosmi. Neznáša mrazy, v obľube má
teplé, slnečné stanovištia s bohatou,
pieskovou pôdou.
BEZ VTÁKOV ŽIADNE KORENIE
Pimenta je stálezelený, 10 až 15,
výnimočne aj 20 metrov vysoký strom
s tenkou šedobielou borkou, ktorá sa
odlupuje v šupinách aj celých plátoch. Má
veľké, aj 20 cm dlhé a 9 cm široké, kožovité

protistojné listy s eliptickou čepeľou. Sú
na nich viditeľné silicové žliazky – listy
po rozmrvení príjemne voňajú. Až sto
drobných bielych kvetov sa združuje do
asi 10 cm dlhej laty prisadnutej v úžľabí
listov. Kvietky sú sčasti obojpohlavné,
funkčne však väčšinou jednopohlavné,
samčie so stovkou tyčiniek, samičie len
s 50 a so spodným semenníkom, ktorý
sa po oplodnení mení na plod – asi 1 cm
veľké guľaté, žliazkami zdrsnené bobule
s 1 až 3 plochými semenami. Tie môžu
vyklíčiť až po priechode vtáčím tráviacim
ústrojenstvom.
Na zber si pestovatelia musia počkať.
Pimenta rastie pomaly, plne plodiť začína
až v 20 rokoch, pričom priemerný ročný
výnos je asi 50 kg bobúľ na rastlinu.
Bobule sa zbierajú nezrelé, ešte zelené.
Tradičným sušením na slnku získajú žltoaž červenohnedú farbu, pripomínajú
guľôčky korenia. Výťažok z ich šupiek
obsahuje až 5 % silíc, najmä eugenolu,
triesloviny, vitamíny A, C, B1, B2, B3, ďalej
množstvo minerálov: železo, draslík,
horčík, mangán a organické kyseliny.
VŠEHOCHUŤ V KUCHYNI
Aróma pimenty v sebe spája vôňu a chuť
korenia, klinčekov a škorice, preto sa jej
kedysi hovorilo všehochuť, v angličtine
dodnes “allspice“. Z tradičnej karibskej
kuchyne sa nové korenie rozšírilo do
celého sveta a stalo sa nenahraditeľnou
zložkou mnohých národných jedál.
Pridáva sa do mäsa, klobásy, omáčok,
marinád, zmesí kari a chilli, tiež do
sladkého pečiva, koláčov, pudingov, tort
a dokonca žuvačiek. Charakter dodá
mnohým alkoholickým nápojom, tradične
samozrejme jamajskému pimento dram.

Esenciálny olej z bobúľ pimenty je zložkou
parfumov, voňaviek, mydiel, toaletných
vôd a ďalšej kozmetiky. Z listov sa vyrába
potravinový konzervant aj prírodný
pesticíd. Za zmienku stojí drevo pimenty
využívané najmä na palice a násady
dáždnikov pre svoju tvrdosť, pružnosť
a krásnu červenohnedú farbu.
NOVÉ KORENIE, STARÝ LIEK
Už starí Mayovia objavili liečivé schopnosti
pimenty. Okrem toho, že bola vhodná na
balzamovanie zosnulých, pomáhala aj pri
nachladnutí či tráviacich ťažkostiach. Nové
korenie má lokálne anestetické a mierne
antiseptické a antibakteriálne účinky.
Preto sa dá užívať nielen pri zmienených
zápaloch dýchacích ciest a na podporu
trávenia pri hnačkách či nadúvaní, ale
aj na modriny, boľavé kĺby a svaly, pri
menštruačných ťažkostiach, bolestiach
zubov a zápaloch ďásien, pomáha pri
cukrovke, atď. Klinické štúdie preukázali,
že niektoré zložky pimenty majú dokonca
protirakovinové účinky. V neposlednom
rade pomáha aróma nového korenia
maskovať nepríjemnú chuť iných
liekov. Vyhnúť by sa mu mali osoby
citlivé, tehotné a dojčiace matky a chorí
s chronickými tráviacími chorobami.
Spomeňte si na tento rastlinný poklad
Nového sveta napríklad vtedy, keď
si budete pochutnávať na sviatočnej
sviečkovej omáčke. Na krásne Vianoce
a zdravie v budúcom roku si potom
môžeme pripiť jamajskou pimentou.
Veď najmä v tomto období posilní už
len predstava tropického raja, pravlasti
nového korenia.
Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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O tohoročnom Kračúne
(možno trochu inak)
Starým, ba azda najstarším
pomenovaním sviatku, ktorý my
dnes nazývame slovom Vianoce,
odvodeným zo starej nemčiny, je
Kračún. U našich slovienskych predkov
aj v podobách kračun, kračuň, koročun,
karačun (v podobe kračoň a neskôr
karácsony - karáčoň ho prevzali od
našich predkov aj starí Maďari). Dodnes
sa používa v niektorej zo spomenutých
podôb aj na dnešnom území hlavne
východného a stredného Slovenska.
Ba na východe v svidníckom okrese
(severovýchodne od Prešova) sa
nachádza obec s názvom Kračúnovce,
ktorej história sa píše už do trinásteho
– štrnásteho storočia. Na jej erbe
sa okrem poľnohospodárskych
predmetov – snopu obilia a kosáka objavuje aj osemcípa „betlehemská
hviezda“ s chvostom kométy. K nej sa
v texte ešte vrátime.
Etymológia názvu sviatku Kračún
je odvodená z charakteristiky dňa,
počas ktorého sa slávi/slávil. Je to
najkratší deň roka, Slnko sa presúva
zo znamenia Strelca do Kozorožca.
V našich zemepisných šírkach je teda na
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najnižšom mieste zodiaku a vystupuje
počas poludnia len niečo viac ako
sedemnásť stupňov nad južný obzor. Nad
horizontom ho vidíme (približne) osem
hodín. Slovo kračún je teda odvodené
od adjektíva krátky, pričom sa cez
praslovanský tvar kortъ (kortiti – krátiť)
dostaneme až k pôvodnej indoeurópskej
(indoslovanskej) podobe (s)ker- krájať,
rezať, (zrejme aj krčiť, krútiť, vracať
(sa), ohýbať). Takže pôvodný význam
bol zrejmý - zrezaný, skrátený rezaním,
(skrútený, stočený, vracajúci). Je to úplne
pochopiteľná etymológia pre obdobie,
keď sa z každého dňa odreže kúsok ako
z „okrúhleho koláča/kola roka“. Chvíľu,
keď sa to deje, nazývame zimný slnovrat.
Pár dní potom sa už dni neskracujú ani
nepredlžujú (viac sa nekrčia). Až v období
medzi sviatkami a Silvestrom začne dĺžka
dňa narastať z minúty na minútu, aby na
Nový rok bol deň dlhší „o slepačí krok“,
teda oproti času slnovratu približne o šesť
minút. (Dĺžka „slepačieho kroku“ je teda
pomerne veľká, ak vyberieme ako mieru
priemernú rýchlosť svetla, ktoré potrebuje
na to, aby doletelo napr. zo Slnka na Zem
asi osem minút.:-))) S novým svetlom sa
narodilo nové slnečné božstvo.

Sviatkom slnovratu v čase od 21. do
25. decembra vládol v časoch našich
dávnych predkov Koľada/Koljada. Aj pod
týmto názvom poznali sviatok Kračúnaa od neho sa ujal i pôvod koledovania,
chodenia predovšetkým mládeže kol
dokola po obydliach, pričom počas
návštev si ľudia vinšovali a priali úspechy
do ďalšieho života, za čo dostali malé
darčeky, odmeny, výslužky. Pamätám
sa na koledu z môjho detstva: „Zamrzla
prieluba na našom potôčku, nech vás
pánboh chráni v tomto novom rôčku“.
O zvykoch, jedlách týchto sviatkov som
už bol čosi napísal v predošlých rokoch
a nájdeme ich v množstve rôznych
zdrojov v knihách i na nete. Závisí len od
našich sklonov a rôznosti obľúbených
prameňov poznatkov. Niekto má rád
vyzývajúce šušťanie papiera, niekto
radšej zapadne do osídiel pletív a sietí.
Slnko, symbolizujúce životnú silu, energiu,
osobnostnú kreativitu i duchovný rozmer
človeka vyzýva, aby sme sa z jeho sily
potešili s ostatnými. Preto sú tieto sviatky
späté s podelením sa o radosť z nového
Svetla. Spájajú sa s návštevami rodiny,
susedov, blízkych, priateľov. Počas nich
sumarizujeme, ponúkame skúsenosti,

ktoré sme v predošlom období získali,
radujeme sa navzájom z dosiahnutých
úspechov, aby sme si vliali ďalších síl do
prichádzajúceho roka. Lebo energia v nás
i vo svete naokolo sa obnovuje, pomáha
podokončovať staré programy a nastoliť,
formulovať zámery pre budúci rok. Naši
predkovia mali pekný zvyk – podeliť
sa nielen s radosťami, ale aj s chlebom,
ktorý v niektorých lokalitách takisto
nazývali kračún, kračúnik. Mal okrúhly
tvar s priehlbinou v strede (do nej sa
niekedy vkladala fľaštička s medom, tá
sa po upečení vybrala a med sa používal
ako liek počas celého roka) a obsahoval
množstvo rôznych prísad – obilniny,
strukoviny, semená, šípky, petržlen,
cesnak, bylinky. Každá z ingrediencií
mala iný magický zmysel, lebo pokrývali
rôzne rozmery bytia. Odlomením alebo
odhryznutím z neho načínali nový kruh
roku.
„S kým sa podelím o chlieb, stáva sa mi
bratom!“
Tohoročný slnovrat nastáva u nás
21. decembra, necelú hodinu pred
poludním (11 hodín 3 minúty SEČ). Slnko
sa vnorí do znamenia Kozorožec, čím
začína svoj nový ročný cyklus stúpaním

týmto zemským znamením. Ponúka
nám tak regenerujúcu silu do ďalšieho
tvorivého obdobia.
A že som titulok textu doplnil slovným
spojením „možno trochu inak“, pokúsim
sa to v krátkosti objasniť z pohľadu
astrológa. Pár dní pred slnovratom
prekročí hranicu Vodnára, znamenia
nasledujúceho po Kozorožcovi,
Saturn. Ten si pobudol v zemskom
štruktúrovanom energetickom poli
Kozorožca, vo svojom domovskom
znamení, od slnovratu roku 2017,
s krátkou prestávkou na prelome
tohoročnej jari a leta. V januári sa
stretol v znamení s „temným vládcom
podsvetia“ Plutom - ten sa tu nachádza
od začiatku krízy (pre seba som ju nazval
hodnotovou) od roku 2008. Stretnutie
týchto archetypov završuje krízu hodnôt
a tento vrchol v rôznej sile pretrváva
dodnes (text píšem v prvej dekáde
novembra).
Začiatkom decembra 2019 sa k Plutovi
a Saturnovi pripojil v Kozorožcovi aj
Jupiter. Ten sa po ročnom pobyte
v znamení pridá k Saturnovi, vstúpiac
do Vodnára dva dni po ňom, a práve
v čase slnovratu sa stretávajú

v presnej konjunkcii na prvom stupni
najslobodomyseľnejšieho zo všetkých
znamení zodiaku, Vodnárovi, načnúc
novú etapu života spoločnosti, úplne
odlišnú od všetkého, čo sme poznali.
Túto „ponuku“ Vesmíru môžeme využiť!
Ale len, ak budeme chcieť a sami pre to
niečo urobíme!
Ku konjunkcii týchto dvoch planét
dochádza pravidelne s cyklicitou
dvadsiatich rokov, no nie každé
stretnutie je rovnako významné. Azda
najznámejšou je trojnásobná konjunkcia
Jupitera so Saturnom v Rybách –
„betlehemská hviezda“ - pred vyše
dvetisíc rokmi, kedy sa podľa všetkého
narodil ten, ktorý je zosobnením
jedného z najrozšírenejších náboženstiev
dnešného sveta, Ježiš.
Spektakulárny úkaz konjunkcie budeme
pozorovať vo večerných hodinách
po slnovrate, jeho energetické
dôsledky budeme môcť vnímať a prijať
v nasledujúcej etape vývinu ľudstva.
Do neho vám prajem veľa odhodlania,
životnej sily, múdrosti a predovšetkým
zdravia. Samozrejme, v harmonickom
spolužití s programom Energy!
Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK
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Meno

Adresa

Mobil, Telefon

Peter Štrelinger
Eva Luhová
Eva Tehlárová
Ing. Jana Bezděková
Monika Bittová
PhDr. Vanda Adamkovičová

Na Križovatkách 78/B, Bratislava 82104
Čechovova 15, Košice 04018
Coboriho 1 č. 43, OC Polygon, Nitra 94901
Dolná 47, Banská Bystrica 97401
Železničiarska 1425/34, Galanta 92401
Tranovského 9, Liptovský Mikuláš 03101

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
Eva Blahová - Biozdravíčko
Miriam Šormanová

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
M. R. Štefánika 6, Nové Zámky 94001
Trnavská 3, Žilina 01008

0905 744 596
0917 340 659
0905 274 137
0903 727 199
0940 327 993
0915 071 210
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
0907 795 926
0905 807 498

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.

Zoznam Konzultačných centier
Energy k 1. 12. 2020

Zoznam Klubov Energy
BRATISLAVA
Ján Šido
Krížna 44
(oproti Tržnici, budova Zdroj, 1. poschodie)
82108 Bratislava 2
Otváracia doba:
Utorok 13:00–18:00
Streda 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

BRATISLAVA II.
Ing. Soňa Soyková
Via Natura
Krížna 62
82108 Bratislava
Otváracia doba:
Po–Pia: 9:00–18:00
So: 9.00–12.00
Tel.: 02/55561442
E-mail: vianatura.sk@gmail.com

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

PREŠOV
MVDr. Eja Čechová
Slovenská 40
08001 Prešov
» Osobné konzultácie s MVDr. Ejou
Čechovou aj o veterinárnych prípravkoch
pre domácich miláčikov
» Meranie prístrojom Supertronic
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

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

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 9:00–17:00
Utorok 9:00–17:00
Streda 9:00–18:00
Štvrtok 9:00–17:00
Piatok 9:00–17:00
Mobil: 0918 477 528
Tel.: 055/633 2000
E-mail: regeneracnecentrum@gmail.com

MARTIN
Ing. Marianna Sokolíková
M. R. 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

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

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

TRNAVA
Zlatica Buchová
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: 0905 985 282
E-mail: zlaticabuchova@gmail.com

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
Takto označený Klub poskytuje
meranie prístrojom Supertronic.
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Čo mi priniesol Inštitút
vzdelávania Energy v roku 2020
Ak by som ale mal za seba hodnotiť, čo priniesla táto nová
skúsenosť, mám pocit, že sme všetci urobili dobre. Vedenie
firmy, keď sa rozhodlo pre túto formu pokračovania IVE, lektori,
ktorí prijali výzvy na iný spôsob komunikácie s účastníkmi
vzdelávania, ale v najdôležitejšej miere vy, ktorí ste na druhej
strane „obrazovky“, skrytí kdesi v intimite vypnutých kamier
a mikrofónov, no pozorne načúvajúci slovám lektorov, vnímajúci
obrazový materiál, ktorý je vám ponúkaný. Chcem veriť, že sa
situácia čoskoro zmení a budeme sa môcť opäť stretnúť zočivoči. Vaša túžba rozširovať poznatky, prehlbovať vedomosti
a aplikovať ich na sebe a svojich blízkych hovorí, že chcete byť
nielen zdraví, ale aj mať vedomosť, ako pre to čo najviac urobiť.
Ďakujem, že sa s vami môžem i takto (aj keď zatiaľ len virtuálne)
naďalej stretávať a verím, že to prinesie pre obe strany len
priaznivé výsledky.
Ak majú byť naše spoločné stretnutia i naďalej podnetné,
chcem požiadať, aby ste navrhli ďalšie témy, ktoré vás z oblastí
dotýkajúcich sa filozofie Energy, či tých, o ktorých viete, že by som
mohol ponúknuť (o mnohých sme pri spoločných stretnutiach
v Kluboch hovorili), zaujímajú. Vyberiem/me tie najzaujímavejšie
a skúsim/me ich zaradiť do ponuky na budúci rok. Adresy, na
ktoré môžete námety posielať, sú didymoi@post.cz alebo
miro.kostelnik@gmail.com; očakávam podnetné idey čo najskôr,
aby som ich vedel previesť do čo najpoužiteľnejšej podoby
a následne ich odprednášať. Teším sa na ďalšie stretnutia, hlavne
tie osobné u vás, v Kluboch Energy.
Prajem nám všetkým úspešný nový rok 2021,

Bola druhá polovica mája, keď sa to pre mňa vlastne začalo
všetko po novom. Namiesto toho, aby som prišiel k vám,
účastníkom IVE do klubu Energy v Dubnici, odprezentoval som
svoju prednášku prostredníctvom počítača, internetu. Ešte som
zďaleka netušil, ako sa situácia bude vyvíjať v ďalších týždňoch,
mesiacoch, lebo od začiatku sa nedalo predpokladať, aké
plány čakajú celú spoločnosť. A nás s ňou. Účasť poslucháčov
dištančnej formy vzdelávania však bola od samého začiatku
na našej strane. Iba som si nevedel predstaviť, ako budem
ako dotykový terapeut vysvetľovať využitie takých intímnych
produktov Energy, akými sú krémy, ako ich predstavím
ľuďom, ktorí sú odo mňa na míle vzdialení. Pre mňa je kontakt
s klientom, poslucháčom prednášky veľmi dôležitý, lebo sa pri nej
stáva každý jej spoluúčastníkom. Predtým som už videl webináre
niektorých firiem, ale predstavovanie produktov či obchodných
fines je niečo iné, než ukazovanie spôsobu ich aplikácie. Na to,
podľa mňa, virtuálny „kontakt“ nepostačuje. A musím sa priznať,
že doteraz som si naň nezvykol. Sila osobného stretnutia sa cez
obrazovku počítača vytráca, chýba inšpirácia, lebo dívať sa do
kamery je veľmi neosobné a nie som natoľko exhibicionisticky
zaťažený, aby som sa mal prečo dívať hodinu a pol, dve hodiny
na jedinú tvár, ktorú vidím na obrazovke - na tú svoju. No
jedno, čo na celom tomto mediálnom kontakte oceňujem, je
účasť poslucháčov. Tí nemusia kvôli ponúkanej téme prednášky
zodvihnúť telo z pohovky a pobrať sa kamsi do nepriazne
exteriéru, hlavne ak to majú navyše aj zakázané. Pohodlie
domova však po istom čase môže otupiť zmysly, pozornosť,
pamäť. Preto je len na mne, na nás prednášajúcich, aby sme
urobili naše vstupy čo najzaujímavejšími, aby upútali pozornosť
diváka. Nie je to jednoduché.

30 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY

prežitý tvorivo v aktívnom zdraví, MIRO KOSTELNIK

OZNAM

INŠTITÚT ENERGYVET

Dovoľujeme si vás informovať o veterinárnych
seminároch v Trenčianskych Tepliciach: vzhľadom
na súčasnú spoločenskú situáciu sú pôvodné termíny
seminárov zrušené. Nové dátumy budú určené podľa
možností. Zachovajte, prosím, priazeň Energyvet
a využívajte možnosti, ktoré nám ponúka.
S pozdravom a želaním pevného zdravia, DANIELA SÝKOROVÁ

ZVÝHODNENÝ NÁKUP

JANUÁR 2021

MAJTE RADOSŤ Z POHYBU
KOMBINÁCIA RENOLU A SKELETINU PODPORUJE:
» ZDRAVÝ STAV KOSTÍ, KĹBOV A VÄZOV
» ORGANIZMUS POČAS ŠPORTOVEJ ZÁŤAŽE

Akcia je platná 1.–31.1. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené prípravky sú výživové doplnky!

» KVALITU VLASOV, NECHTOV AA ELASTICITU POKOŽKY

BALÍČEK PRÍPRAVKOV
Renol + Skeletin

ČLEN ENERGY
cena

body

zľava

30,60 €

38

5,50 €

Nekonečný uzol…
Životný cyklus…
V KELTSKOM, ČÍNSKOM A INDICKOM UMENÍ
PREDSTAVUJE PLYNULOSŤ A NADVÄZNOSŤ,
DLHOVEKOSŤ A VEČNOSŤ. TAM, KDE SA
JEDNO UZATVÁRA, RODÍ SA NOVÉ. LÍNIE SA
PREKRÝVAJÚ BEZ ZAČIATKU ALEBO KONCA
A SYMBOLIZUJÚ NEKONEČNÚ MÚDROSŤ
A SÚCIT. DEFINUJÚ KONTINUITU AKO
ZÁKLADNÚ SKUTOČNOSŤ NAŠEJ EXISTENCIE.

Tento rok sa pomaly blíži k svojmu záveru.
Priniesol nám mnohé radosti i strasti a naučil nás
vnímať, prijať a pracovať s novými pocitmi
a energiami. Línie času a priestoru ale pokračujú
ďalej. Ponúknu nám nové zážitky a postavia nás
pred nové výzvy. A záleží len na nás, ako s nimi
naložíme. Čo nám môžu vziať alebo naopak,
čo nám prinášajú a v čom nás môžu obohatiť.
A pretože nekonečný uzol je zároveň symbolom
šťastia, zo srdca vám prajeme, aby bol aj pre Vás
celý rok 2021 rokom pokojnej mysle a životnej
spokojnosti.

