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Szeptemberi
termékajánlatunk
A Kakast, szeptember havának uralkodóját két alapvető terhelés veszélyezteti: a fáradtság,
valamint a pszichikai kimerültség. Mindkettő kezelhető a Tűz elemével.
Szeptemberben ideális a KOROLEN alkalmazása, amely visszaadja a Kakas jókedvét, és színt hoz
az életébe, segít feloldani a stresszt, így nyugodalmasabbá teszi az éjszakai alvást. Súlyosabb lelki
problémák esetében a KOROLEN használatát kiegészíthetjük a CELITIN vagy a VITAMARIN szedésével. A CELITIN memóriazavarok esetében segít, illetve akkor, ha úgy érezzük, semmi erőnk megmozdulni vagy dolgozni, a VITAMARIN pedig összességében stabilizálja a pszichikai állapotot.
A KOROLEN + VITAMARIN kombinációjának használata kifejezetten előnyös a diákok esetében,
és ez az első iskolai dolgozatok idején igencsak jól jöhet. Szeptemberben a gyomor- és a veseműködés is labilissá válhat, és ez ismételten fáradtsághoz vezethet. A szóban forgó probléma étvágytalanságot is előidézhet, sőt ilyen esetekben étkezés után sem érezzük a felfrissülést. A KOROLEN és a
VITAMARIN együtt képesek megoldani ezt a problémát is.
Tartós fáradtság esetén javasoljuk a FYTOMINERAL szedését. Ha pedig szeretnének gyorsan „erőre kapni”, vegyék elő a BARLEY-t.
(Joa)

ENERGY a világban

zője. A 2007-es vásár alkalmával olyan nagy érdeklődés mutatkozott
az ENERGY készítményei iránt, hogy a rendezvény végére csupán
egyetlen csomag CYTOSAN maradt a standon.

Az ENERGY nemzetközi jelenléte egyre markánsabbá válik.
Alább ízelítőt adunk a különböző országokban működő leányvállalatok tevékenységéből.
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A szlovák ENERGY legsikeresebb projektjeinek egyike az úgynevezett Egészséges gyermek program, amelyet 2002-ben kezdtek
meg. Óvodáskorú gyermekek egészségmegőrző és betegségmegelőző programjáról van szó, amelyhez Szlovákia minden részéből
csatlakoztak óvodák. A projekt célja, hogy az ENERGY készítményeinek segítségével megerősítsük a gyermekek immunrendszerét,
és csökkentsük a beteg gyerekek számát (mindezt elsősorban a
VIRONAL segítségével), illetve hogy bővítsük a szülők és a pedagógusok egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteit.
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Ausztria

Az ENERGY ausztriai jelenléte óta szoros együttműködés alakult ki
cégünk és az akupunktúrával, valamint a hagyományos kínai orvoslással (HKO) foglalkozó osztrák társaság vezetősége között, amely
a MedChinnel (a HKO osztrák képviselője) együtt a HKO és a fülkezeléssel történő orvoslás nemzetközi konferenciájának fő szerven
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Spanyolország

Az ENERGY Universe 2, S. L. védnöksége alá vette a Trifolium nevű
kutya-macska menhelyet, ahol több mint 100 kutya és 30 cica él. A
menhely Barcelonától 20 km-re található, csodálatos erdős területen,
amelyet természetvédelmi rezervátumnak minősítettek. A szponzori
tevékenység magában foglalja a menhely munkatársainak kiképzését (beleértve a SUPERTRONIC-kal való mérést és a készítmények
hatásainak ismertetését), valamint segítségnyújtást a szervezőmunkához.

Puerto Rico

Az ENERGY – Hugo Sanchez Caviedes bioenergetikai szakember
és a természetgyógyászatért felelős kormánybizottság tagja irányításával – idén tavasszal hivatalosan is megkezdte Puerto Ricó-i működését. A karib-tengeri sziget lesz az ENERGY oktatási központja,
ahol a környék spanyolul beszélő országaiban élők szakképzésével
foglalkoznak majd. A módszertani és pedagógiai támogatást a spanyolországi oktatói bázis biztosítja.
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Románia

A Lignum Vitae Társaságnak az utóbbi 6 évben sikerült jelentős
pozíciót kivívnia az étrend-kiegészítők román piacán, amit a cluji (kolozsvári) megyei kereskedelmi kamara által odaítélt díjak is bizonyítanak (2005-ben 2., 2006-ban és 2007-ben 1. helyezés). 2006-ban a
legjobb étrend-kiegészítőket forgalmazó cégek nemzeti listáján 580
résztvevő közül a 33. helyet vívtuk ki magunknak.
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Az ENERGY Poland állandó résztvevője a torúni országos vásárnak. A cég a legjobb természetes készítmények versenyében 2004ben a 2. helyen végzett a DRAGS IMUN-nal, majd egy évvel később a
VIRONAL kapott elismerést. Tavaly a természetes étrend-kiegészítők
versenyében a FYTOMINERAL nyert ezüstérmet.
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Klubmagazinunk

új utakon
Ettől a lapszámunktól kezdve néhány
változást
tapasztal
hatnak, Kedves Klub
társaink.
Többféle
módon is igyekszünk
a Vitae klubmagazint
még olvasmányosabbá, érdekesebbé és
hasznosabbá tenni.
Törekszünk arra, hogy
az eddiginél több magyar vonatkozású hír,
tudósítás, interjú kerüljön a lapba, és hogy
rendszeresen bemutassuk a kiemelkedő
munkát végző, vezető tanácsadóinkat.
Egy-egy új termék bevezetése – mint most
az IMUNOSAN – kapcsán betekinthetnek
a nemzetközi kutatásokba is.
Belbecs és külcsín együtt válik vonzóbbá a megújult Vitae hasábjain – legalábbis ez a célunk. Ezért a laptervezés grafikai megoldásain is módosítottunk, hogy
klubtársaink még több örömüket leljék a
magazinban. A legnagyobb lépést ebben
az irányban persze majd akkor tesszük
meg, ha átállunk a teljesen színes lapra.
Bízom benne, hogy egy-két éven belül eljutunk idáig.
Jómagam az ENERGY termékeivel
szerzett, igen kedvező tapasztalataim birtokában – több évtizedes újságírói-szerkesztői gyakorlattal, természetgyógyászként – szívesen vállaltam a szerkesztôi
feladatot. De hogy a klubmagazin valóban
még színvonalasabb legyen, az nem csak
rajtam múlik. Kérem, hogy segítsenek ebben, és ne fukarkodjanak a kritikával sem.
Számítok visszajelzésükre, ötleteikre, javaslataikra.
Kürti Gábor szerkesztő
kurti.gabor@energy.sk

Címváltozások
A Hungary Energy Kft. igazgatósága
augusztus 1-jétől a budapesti Várna utcából új címre költözött. Ez a következő: Bp.,
XIV. Róna u. 47. (a Fogarasi út és a Róna
utca sarkához közel, az OBI áruházzal
szemben).
Minden korábbi elérhetőség változatlan
maradt:
Tel.: (1-) 354-0910
Fax.: (1) 354-0911
E-mail: hungary.Energy@energy.sk
A Kis Éva vezette Budapest 2 Klub (Nice
Hajgyógyászat) ugyancsak elköltözött. Új
címük: Bp., XIV. Amerikai út 85. Korábbi
elérhetőségeik változatlanok.

Webes

orvosi tanácsadás
Bővült az ENERGY honlapján igénybe vehetô szolgáltatásaink sora. Tagjaink
szaktanácsadói fórumot, ingyenes orvosi
tanácsadást vehetnek igénybe, természetesen elsősorban a termékek használatával
kapcsolatban. Szakembereink – orvosok,
természetgyógyászok – szívesen adnak
egészségügyi tanácsot, de jó tudni, hogy ez
semmi esetre sem helyettesítheti a szakorvosi kezelést.
E sorok írásakor (augusztus 9-én) összesen 110 kérdés és válasz volt megtalálható
a http://www.energy.sk/hu/forum/board.asp
oldalon. Ha a kérdező „jelszót” is megad, akkor üzenete és a rá érkező válasz is titkosított
lesz, amit kulcsocska jelez. Tanácsadóink
egy-két héten belül válaszolnak a kérdésekre.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy mivel
kérdéseiket név nélkül, fantázianévvel is feltehetik, inkognitójuk megőrzéséhez nem feltétlenül szükséges a titkosításhoz folyamodniuk. Ha kérdésüket közérdekűnek tartják,
akkor hadd olvassák majd a rá adott választ
más klubtagok is – mindannyiunk okulására.

Boszorkányszombat
ZalaegerszegeN
Egy remek programról szeretnék Nektek
beszámolni.
Régi vágyam, hogy az ENERGY Klub valóban klubként működjön, tehát a tagok ne
csak vásárolni vagy kezelésre térjenek be,
hanem legyen közös programunk, egy kis közösség, ahol mindannyian gyarapodhatunk
egymás segítségével. Anitának (Dankóné
Kozsa Anita a zalaegerszegi 1-es számú
ENERGY Klub vezetője – a szerk.) erre nincs
energiája, hiszen ő a megélhetésért dolgozik
nap mint nap. Én is a munkahelyemen, de
azért nekem belefér…
Történt egyszer, hogy a csontkovácshoz mentem kezelésre, és ott toporgott a
Klubban egy hölgy, mert Anita épp nem volt
ott, és senki sem tudta megmondani neki,
hogy az alulműködő pajzsmirigyére men�nyit vegyen be a GYNEX-ből. Felajánlottam
a segítségemet, és kineziológiai izomteszttel
3 perc alatt megmértem, hogy hány cseppet
milyen hígításban, melyik napszakban és az
étkezéshez képest mikor szedjen.
A csontkovácsnak tátva maradt a szája.
Aztán szólt Anitának, hogy meg akarja tanulni ezt a módszert, mert egyszerűnek és
gyorsnak látszik – és főleg, mert mindig kéznél van. Mondtam, semmi akadálya annak,
hogy közkinccsé tegyem a tudásom, de akkor ezt a lehetőséget másnak is adjuk meg,
és szervezzünk erre egy tanfolyamot. Anita
azt mondta, hogy legyen boszorkányszombat. Na jó, de ha már boszorkányság is van
benne, akkor hozom a kávémat, és jósolni is
fogunk zaccból, persze csak annak, aki szeretné.
Június 21-én meg is tartottuk a boszorkányszombatot. Várakozáson felül sikerült! Bogár
Erika (aki Hévízről hozta ide a klubot, és Anita
is alatta van) azt mondta, hogy kellemesen
csalódott bennem, és nagyon örül, hogy eljött. Ugye, máskor is tartunk ilyet, kérdezte.

Mindenki szeretné, ha
lenne folytatás, persze
én is. Ez egy kitűnő
közösségi nap volt,
ahol nem én tartottam
egy előadást, hanem
közösen „benne voltunk” egy előadásban.
Mindenki hozzászólt,
sok mindent kérdeztünk egymástól, elmondtuk a tapasztalatainkat. Végül a kineziológián
kívül sok minden másról is szó esett.
De a lényeg az, hogy emberileg és szakmailag is közelebb kerültünk egymáshoz, és
szerintem csak így leszünk igazi csapat. De
most már biztosan azok leszünk, érzem!
Csak meg akartam osztani Veletek az örömömet, mert úgy érzem: nemcsak nekem,
hanem a klubtagok többségének is fontos,
hogy egy jó közösség részének érezhessék
magukat.
Takács Mária
tanácsadó, Zalaegerszeg
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Két felejthetetlen napVillanófényben
Várgesztesen
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Vezetô tanácsadók
Várgesztesen

Az ENERGY cég vezető tanácsadói és a magyarországi cég vezetői találkoztak immár hagyományosan Várgesztesen, július 5-én és 6-án. A Villa
Park kiváló körülményeket biztosított a rendezvényhez, mind a tapasztalatcseréhez, mind pedig a szabadidő eltöltéséhez.
Marosi Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszámolt a cég új kiadványairól, a megújult Termékkatalógusról
és A Pentagram krémes regeneráció című
füzetről. Ezek a kiadványok tetszetősebbek
a korábbiaknál, ezért nagy sikerük van a tanácsadók és a fogyasztók körében egyaránt.
Nem véletlen, hogy hamarosan utánnyomásukra kerül sor. Ugyancsak a közelmúltban
jelent meg a tavalyi tudományos találkozóról
szóló, annak eseményeit összefoglaló DVD.
Mondhatni, a legjobbkor, hiszen hamarosan, 2008 októberében kerül sor a következő hasonló tapasztalatcserére. Így ha valaki
habozna, hogy érdemes-e elmennie, a DVD
könnyen meggyőzheti: számos tudományos
érv, kedvező tapasztalat szól az ENERGY
készítményeinek sokoldalú felhasználhatósága mellett. Kiemelte még Marosi Zoltán
az ENERGY megújult weboldalát, különösen
a tagoknak nyújtott ingyenes orvosi tanácsadást a termékek használatával kapcsolatban. (L. a témáról cikkünket a 3. oldalon.)

Készül a Tanácsadói
kalauz új kiadása
Ezt követően Marosi László kereskedelmi
igazgató adott tájékoztatást a táplálékkiegészítők forgalmazásának jogi hátteréről. Mint
elmondta, étrend-kiegészítők forgalmazásához már nincs szükség külön engedélyre,
mint régebben, a forgalmazónak csupán
bejelentési (notifikációs) kötelezettségét kell
teljesítenie az OÉTI-nél. Az EU-n belül olyan
szabályozás van, hogy ha valamelyik EU tagországban egy-egy ilyen étrend-kiegészítő
legálisan forgalomba kerül, akkor a többi EU
országban az engedélyező hatóságnak már
automatikusan tudomásul kell vennie ezt a
tényt. Ennek ellenére kétségtelen, hogy még
nem mindegyik EU tagállamban igazították a
hétköznapi gyakorlatot ehhez a jogszabályhoz.
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A különböző kiadványokra, tájékoztató
anyagokra visszatérve Marosi László kiemelte: azok átdolgozása folyamatban van, ez a
munka hosszabb időt vesz igénybe, de az
eredményeit a tagok folyamatosan tapasztalni fogják. Új kiadás készül a Tanácsadói
kalauzból is, amely a korábbi tapasztalatok
alapján immár nem mappában fog megjelenni, hanem jobban, kényelmesebben kezelhető kivitelt választanak hozzá.

A zöld élelmiszerek
valódi energiabombák
A várgesztesi találkozón megjelent tanácsadók ez után terméktapasztalataikról számoltak be. Elsőként Kovácsné Ambrus Imola
debreceni klubvezető kért szót. Elmondta,
hogy számos terméktapasztalat gyűlik ös�sze náluk, hiszen minden hónapban sok előadást tartanak. Üdvözölte az újonnan megjelent IMUNOSAN készítményt, amelynek az
összetételét is alaposan szemügyre vette,
és kiderítette, hogy több van benne a kiváló
immunerősítő hatású távol-keleti gyógygombából, a Ganodermából, mint a konkurens
termékekben.
Kitért Imola a zöld élelmiszerekre is, amelyeket valóságos energiabombának minősített. Elmondta, hogy a napi első italt belőlük érdemes elkészíteni, a zöldárpát (fiatal
árpát) összeturmixolva vízzel és banánnal.
Ezt az italt érdemes 2-3 hónapon át fogyasztani, javasolta, mert akkor nyilvánul meg
igazán látványosan a hatása. Szólt még a
CHLORELLA alga készítményről is, amely kiváló hatású székrekedésre, először okozhat
ugyan néha puffadást, de később ez elmúlik.
Végül egy 83 éves idős férfiról beszélt, akit
KING KONG-függőnek nevezett, mert mióta ezt a készítményt szedi, már nem fullad,
amikor lépcsőn kell felmennie. Így tehát az
ENERGY cég az idősebbeknek is segít a készítményeivel.

Fogyás és rendezett
keringés
Ugyancsak Debrecenből érkezett a következő hozzászóló, Ráczné Simon Zsuzsa.
Ő tulajdonképpen Imola „jobb kezeként”
működik, természetgyógyász iskolát is végzett. Személyes beszámolóval kezdte: édesanyja, aki ritka fajtájú csontrákban szenved,
SKELETIN-t, valamint DRAGS IMUN-t szed,
és az állapota kielégítő, pedig az orvosok
már régen lemondtak róla.
Zsuzsa is beszélt az új IMUNOSAN készítményről, valamint a zöld élelmiszerek közül a
CHLORELLÁ-ról, amely tapasztalatai szerint

kiválóan leköti a gyomorsavat. Ha pedig valaki fogyni szeretne, akkor tapasztalatai szerint segít az este bevett VIRONAL és a reggel
fogyasztott KOROLEN kombinációja, amely
a súlycsökkentés mellett rendezi a keringést
is. Összefoglalva tapasztalatait, kijelentette,
hogy az ENERGY intelligens rendszer: ártani
nem lehet vele, hibát azonban elkövethetünk,
ezért is kell jól ismerni a termékeket és gyűjteni a terméktapasztalatokat.

A „gyerekgyáros”
így látja
Nagy Renáta budapesti klubvezető volt
a következő hozzászóló. Úgy fogalmazott,
hogy az emberek inkább hallgatnak a szomszédjukra, mint a tanácsadókra, ezért is jó és
hasznos a klubestek megrendezése – amelyekre inkább nők jönnek –, mert itt az emberek ki tudják cserélni egymással a tapasztalataikat.
Persze gyakran fel lehet tenni azt a kérdést, hogy végül is mitől gyógyulnak az emberek. Renáta válasza: energiát áramoltatunk
az emberekbe, ez a lényeg. Persze senki helyett nem gyógyulhat meg más, vagyis a gyógyuláshoz szükség van mindenkinek a saját
közreműködésére is.
Ismét egy debreceni, Nagy Margit kapott
szót, akit környezetében csak „gyerekgyárosként” ismernek. Bizony nemegyszer előfordul, hogy azzal állítanak be hozzá: „kérek
egy babacsináló cseppet”. Valóban, Margit
arról vált nevezetessé, hogy nagyon jó tanácsokat ad, valódi segítséget nyújt ahhoz,
hogy bekövetkezzék a régóta várt gyermekáldás. A legjobb, mondta, ha a párok együtt
jönnek el. Ilyenkor kikérdezi őket, felméri az
állapotukat és megbeszéli velük, milyen étrendi és életmódbeli változásokra van szükség ahhoz, hogy valóban megérkezzen a
gyermek. Le kell szokni a kólaivásról, a dohányzásról, és bizony rá kell szokni a rendszeres, megfelelő mennyiségű vízivásra.
Margit többnyire GYNEX-et ad ilyen problémákra. Emellett a kismedence vérellátását
tapasztalatai szerint remekül lehet javítani
CELITIN-nel. Ezeket néha reggeli és esti bevételre egyaránt ajánlja.
Hangsúlyozta, hogy feltétlenül szükséges
bevonni a terápiába a párok férfi tagját is.
Tapasztalata szerint kulcsfontosságú, hogy
sem az anyuka, sem az apuka szervezete ne
legyen elsavasodva, mert ilyenkor nem „jön
össze” a baba. Segíthetnek viszont a zöld

Két felejthetetlen nap Várgesztesen
Villanófényben
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Vezetô tanácsadók Várgesztesen
készítmények a szervezet lúgosításában, a
megfelelő kémhatás helyreállításában.
Felidézte ezután Margit egy 30 éves SM
beteg nő esetét (SM = sclerosis multiplex – a
szerk.). Az illetőnek a fél arca megbénult már,
amikor hozzá fordult, ám egy hét alatt sikerült jelentősen javítani az állapotán CELITIN
és B-vitaminok szedésével. Egy másik esetben a 24 éves, Hodgkin-korban szenvedő
betegnek segített a GYNEX és az ugyanakkor alkalmazott talpmasszázs. Ő ugyancsak
hangsúlyozta, hogy mindenki saját magát
gyógyítja meg, az ENERGY termékei és a tanácsadók legfeljebb segítenek ebben.
Az allergiaszezonban érdemes gondolni a
bevált kombinációra, amellyel kiválóan csillapíthatók, esetleg teljesen kivédhetők az allergiás tünetek: ez a VIRONAL és a PERALGIN
együttes alkalmazását jelenti. Úgy tapasztalta Margit, hogy az emberek a cseppeket
szívesebben veszik be, mint a kapszulákat,
talán ezért is van nagyobb igény a folyékony
gyógynövény-koncentrátumokra.

Hogyan győzhetjük le
a Candidát?
Az állatorvoslásban és gombaszakértőként egyaránt nagy tapasztalatokat szerzett
dr. Abidine Mahboubi kapott szót ezután.
Ő elsősorban a Candidáról beszélt. Mint
mondta, vizsgálatai és tapasztalatai szerint a
bél ilyenkor átjárhatóbbá válik, a gomba az
emésztőrendszerből belekerül a keringésbe,
így valamennyi belső szervbe eljuthat. Saját
tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a meddőségek 70%-a Candida eredetű, és ilyenkor
bizony kevés, önmagában nem hoz megoldást a diéta. Ha viszont a megfelelő étrendet
kiegészítik PROBIOSAN-nal és VIRONAL-lal,
akkor ez a kombináció együtt már alkalmas a
Candida gombafertőzés visszaszorítására.
Úgy látszik, a „gyerekgyártás” témája sokakat megihletett, mert ezzel kezdte mondandóját prof. dr. Sadowski Márton is. Kijelentése
derültséget keltett, mert a professzor már 74
éves, bár 10-15 évet nyugodtan letagadhatna. Elmondta, hogy régebben a meddőségért többnyire a nő volt felelős, valamilyen
petefészek-probléma (gyulladás, petevezető
átjárhatatlansága stb.) miatt. Ma már viszont
az esetek mintegy egyharmadában a férfi
a „tettes”, pontosabban ő tehet arról, hogy
nem „jön össze” a kívánt gyermekáldás, mert
nincs életképes spermája. Sadowski doktor
kiemelte: ebben bizonyára szerepük van a
modern életünkben olyannyira elterjedt különféle technikai eszközöknek, amelyek nagy
része sugárzást bocsát ki. Tudjuk viszont,
hogy minden sugárzás káros hatású az életerőre. Nem csoda, ha egy menedzser, aki
az ölébe vett notebookon dolgozik, nehezen
válik apukává… Mindehhez hozzájárulnak a
lelki problémák, amelyek tapasztalatai szerint mind a férfiaknál, mind a nőknél gyakran
az anyával fennálló kapcsolatra vezethetők
vissza, méghozzá az édesanyával való lelki
konfliktusra – az esetek kétharmadában a
férfiaknál, egyharmadában a nőknél.

A lelki, érzelmi háttér fontosságát hangsúlyozta a Keszthelyről érkezett Gyenese
Ibolya. Kiemelte, hogy a düh a hasban, az
irritáltság és a harag pedig a felsőtestben
okoz különféle panaszokat és tüneteket. Úgy
tapasztalta, hogy ha pánik és félelem keletkezik az érintettben, az alhasi fájdalomhoz
vezet. A gyógyuláshoz mindig fel kell oldani
az érzelmi problémákat, sebeket. Ő személy
szerint a Fa elemhez tartozó készítménnyel, a
REGALEN-nel, illetve a KING KONG-gal kezdi, mert így érzelmi szinten érhet el oldást a
máj „tervező” és az epehólyag „kivitelező” tevékenységében. Görcsoldásra tapasztalatai
szerint kiválóan bevált a KING KONG, amely
egy percen belül oldja a görcsöt és a fájdalmat.
Ángyán Józsefné Siófokról hozta el terméktapasztalatait, amelyekből nem kevés
gyűlt össze, hiszen ő már 10 éve tagja az
ENERGY hálózatnak, egyben természetgyógyászként, kineziológusként dolgozik.
Úgy találta, hogy ha az emberek felkeresnek
egy gyógyítót, mindig valamiféle visszaigazolást keresnek nála, és ha azt nem kapják
meg tőle, akkor tovább mennek egy másik
gyógyítóhoz. Olyan világban élünk, mondta,
amelyben a gépek egyre fontosabbá válnak
az emberek többsége számára, és várják,
szükségük van egyfajta gépi visszaigazolásra. Erre alkalmas a SUPERTRONIC készülék
által végzett vizsgálat. Inkább hajlandók ezt
elfogadni, az ajánlásokat követni, mint a még
oly tapasztalt gyógyító tanácsait.

Stressz, meddőség,
forró fürdő
A meddőségről szólva úgy fogalmazott:
stresszes életmód mellett sokkal gyakrabban következik be ilyen probléma. Ha a rohanó életet élő menedzserek bő fél órát áztatják testüket a forró fürdőben, akkor nem
csoda, hogy nehezen sikerül „összehozni”
a gyereket. Ilyenkor ő azt szokta javasolni,
hogy forró fürdő helyett a leendő apukák
inkább zuhanyozzanak, és már ez az apró
életmódbeli változtatás is sokszor segít. (A
herék optimális működéséhez alacsonyabb

hőmérséklet szükséges, ezért előnyös a forró víz kerülése, illetve az, ha a férfiak nem a
testhez simuló, hanem bő bokszer alsót hordanak – a szerk.)
Felidézte tanácsadónk egy 24. hétre
született, 3 és fél éves kislány esetét, aki
ikerterhességből jött világra. A kislány erősen visszamaradt a testi és a lelki fejlődésben egyaránt, amikor azonban a szülei elkezdtek STIMARAL-t, FYTOMINERAL-t és
KOROLEN-t adni neki, rohamosan elindult
a fejlődése mind a mozgásában, mind pedig
az értelmi képességeiben – néhány hét alatt
hatalmas változás következett be.

Állatokon is segít
az ENERGY
Győrből érkezett Kocsis Ilona, aki hangsúlyozta, hogy állatok kezelésében is igen hatékony a FYTOMINERAL és a KING KONG
kombinációja. Ami a CYTOSAN-t illeti, neki
bevált gyomorégésre ez a készítmény: ha ezzel a céllal akarja bevenni, akkor szétszedi
a kapszulát és vízzel nyeli le. Ugyancsak saját tapasztalata a Lyme-kór kivédésében az,
hogy a nagy dózisú antibiotikum helyett, illetve mellette érdemes alkalmazni a VIRONAL
és a DRAGS IMUN kombinációját, mindkettőt
nagy adagban. Ha valaki fogyni kíván, azt a
tanácsot szokta adni, hogy reggel vegyen be
GYNEX-et, este pedig KOROLEN-t, valamint
fogyasszon zöld élelmiszereket, így garantált
a siker. Nem mulasztotta el hangsúlyozni,
hogy az ENERGY készítményei – bármilyen
nagyszerűek is – önmagukban nem működnek, csak akkor, ha az érintett hozzáadja a
magáét, meg akar gyógyulni és lépéseket is
tesz érte.
Marosi László zárta be a jó hangulatú találkozót, egyben meghívta a résztvevőket az
esti közös vacsorára.
A vacsora a közeli étteremben természetesen fesztelen, oldott hangulatban zajlott –
ehhez az elsőrangú konyha is hozzájárult –,
sok vidámsággal, tánccal, felhőtlen beszélgetéssel.
K. G.
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Újdonsság
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Újdonságunk, az

IMUNOSAN

Az ENERGY családhoz tartozó fogyasztók és forgalmazók nagy örömére nemrég
került a hálózatba az IMUNOSAN – a természet leghatékonyabb egészségvédő
anyagainak egyedülálló kombinációját tartalmazó, bioinformációs készítmény.
Alkotóelemei erősítik a szervezet (specifikus és nem specifikus) védekezőképességét. Mindemellett tudományosan igazolt hatásaik révén fontos szerepük lehet a
daganatos megbetegedések megelőzésében és kiegészítő terápiájában.

Néhány szó
az összetételről
Az IMONOSAN hétféle növényi összetevőt
és kétféle gyógygombát tartalmaz, így ötvözi az évezredes távol-keleti és az európai
gyógymódok legjobb hagyományait a korszerű tudományos kutatások eredményeivel. Alkotóelemei a következők: Astragalus,
Ganoderma lucidum, Atractylodes macro
cephala, szibériai ginszeng, közönséges fagyal, réti here, Agaricus blazei Murrill, zöld
tea, Dangshen. Az új termékben megtalálható több gyógynövény és gyógygomba közös
tulajdonsága, hogy jang- és energiatonikként
működnek. Vegyük sorra őket.
1. A z Astragalus (csüdfű) fokozza a betegségekkel és a gyengeséggel szembeni
ellenálló erőt, védi a szívet és az ereket,
felgyorsítja a sebgyógyulás folyamatát,
tisztítja a májat és a vesét, életenergiát ad,
és segít megszüntetni a fáradtság érzését.
Értékes vizelethajtó, javítja az emésztést,
kiegyensúlyozza az összes belső szerv
energiáját.
2. A Ganoderma lucidum távol-keleti gyógygomba erősíti az immunrendszert, gátolja
a rákos sejtek osztódását, méregteleníti és
regenerálja a májsejteket, jótékonyan hat
az allergiával és a gyulladásokkal szemben, védi a szívet és az ereket, lassítja
az öregedés folyamatát. Prof. dr. Fachet

József rákkutató, imunológus szerint hatóanyagai stimulálják a szervezet immunrendszerét, minden káros mellékhatás
nélkül gátolják a daganatok keletkezését,
növekedését, illetve szóródását.
3. A
 z Atractylodes macrocephala növény
erősíti a gyomor, a lép, a hasnyálmirigy
és a vese működését, fokozza a szervezet
energiatartalékait. Megakadályozza a víz
felhalmozódását a szervezetben, elősegíti
a felesleges vízmennyiség kiürülését.
4. A szibériai ginszeng vagy tajgagyökér
(Eleutherococcus senticosus) a legalaposabban kutatott gyógynövények egyike,
ugyanakkor Kínában dokumentálhatóan
2000 éve használják a hagyományos orvoslásban. A legjobb orvosságnak tekintik
az álmatlanság ellen. Erősítő, ugyanakkor
nyugtató hatású.
5. A
 közönséges fagyal (Ligustrum vulgare)
gyulladásellenes és fertőtlenítő hatású
növény, hozzájárul a szabad gyökök sejtpusztító hatásának közömbösítéséhez,
erősíti a gyomorműködést.
6. A
 lóhere, réti lóhere (Trifolium pratense)
hasznos lesoványodásra, mellteának, a
hörgők és a gyomor zavarainál, fehérfolyás esetén. Gátolja a rákos sejtek osztódását, eltávolítja a szervezetből a méreganyagokat.
7. A z Agaricus blazei Murrill ugyancsak a
Távol-Keleten közismert, népszerű gyógygomba. Erősíti az immunrendszert, segít

megelőzni a civilizációs betegségek kialakulását. Gátolja a rákos sejtek osztódását,
mérsékli az allergiás reakciókat, védi a májat, a szívet és az ereket.
8. A zöld tea (Camellia sinensis) antioxidáns
és rákellenes hatású, erősíti az immunrendszert, védi a szívet és az ereket, javítja
az emésztést, élénkítő hatásával megszünteti a fáradtság érzését. Cserzőanyagtartalma véd a fogszuvasodástól. Értékes
flavonoidjai jelentős szerepet játszanak a
véráramlás és a mikrocirkuláció javításában, az érfalak regenerálásában.
9. A
 Codonopsis pilosula (Dangshen) támogatja az immunrendszert, fokozza az életerőt, erősíti a stresszel szembeni ellenálló
képességet, megszünteti a fáradtság érzését, jótékonyan hat álmatlanság esetén, és
javítja az étvágyat.
A fent részletezett gyógynövények és
gyógygombák mindegyike koncentrátum
formájában – a hatásukat növelő bioinformációkkal együtt – megtalálható az ENERGY
cég IMUNOSAN termékében. A termékismertető szövege az ENERGY honlapjáról is
letölthető.

Gyógygombák – nemzetközi kutatások
A gyógyító gombákat már az ősi kínai és
japán civilizációkban is ismerték, egyes fajtákat közülük szentnek tekintettek, és kizárólag
a császár fogyaszthatta őket. Ma már a nyugati világ is tisztában van kiváló immunerősítő és más előnyös hatásaikkal, és világszerte
egyre módszeresebben kutatják őket.
A gyógygombákkal foglalkozó szakfolyóirat, az International Journal of Medicinal
Mushrooms beszámolt a 2007. szeptember 23-27. között Ljubljanában tartott 4.
Nemzetközi Gyógygomba Konferenciáról,
amelyet a ljubljanai egyetem és a szlovéniai
gombatermesztők szövetsége szervezett. Öt
kontinens 46 országából mintegy 300 kutató vett részt a tanácskozáson,
amelyen
a szakértők többek
között a gyógyító
gombák rendszerezésével, gyűjtésével,
feldolgozásával, farmakológiai
hatásm e c ha niz mu s áva l,
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gyógyszerekben,
táplálékkiegészítőkben és a homeopátiában való felhasználásukkal kapcsolatos
tapasztalataikat cserélték ki. Kiemelten
elemezték a következő fajok hatásait:
Cordyceps, Canoderma, Grifola, Phellinus,
Pleurotus és Trametes.
A következő, 5. Nemzetközi Gyógygomba
Konferenciát 2009. augusztus 2-7. között
tartják a kínai Chang-Chun városában.
Találomra választottunk egy cikket az
említett szakfolyóirat gazdag kínálatából,
hogy érzékeltessük, mi mindennel foglalkoznak a gombakutatók. A japán szerzők,
a Kobe Egyetem munkatársai – Takanobu
Morimoto, Michihiro Takagi, Masashi Mizuno
– az Agaricus brasiliensis gyógygombával
tápláltak bőrgyulladásban (dermatitis) szenvedő egereket, és azt találták, hogy a gomba
adagolása visszaszorította a gyulladásos folyamatot. (IntJMedMushr. v10. i1.30)

Nem kevésbé érdekes egy másik cikk:
ebben két, Amerikában élő kutató – Alice
W. Chen és John Seleen – a Ganoderma
lucidum (más néven Ling Zhi vagy Reishi)
gomba hatását vizsgálta
mellrákos betegeken. A
IIIa stádiumban lévő betegeknél a standard orvosi
protokoll szerinti kezelést
(műtét előtti kemoterápia,
műtét, sugárkezelés és
műtét utáni kemoprevenció) alkalmazták, és kiegészítő (adjuváns) terápiaként Ganoderma
lucidum gombakivonatot kaptak. Többféle
jótékony hatást tapasztaltak, ilyenek voltak:
a tumor méretének gyorsabb zsugorodása,
a kemoterápia és a sugárkezelés mellékhatásainak minimálisra való csökkenése, illetve
gyorsabb megszűnése, a betegek életminőségének javulása – azokhoz a páciensekhez
képest, akik csak a hagyományos orvosi
terápiában részesültek. (IntJMedMushr. v9.
i1.40)

Előadások, rendezvények

2008. szeptember

ENERGY klubok elôadásai, rendezvényei
Város

cím

Budapest

előadás témája, előadó

telefon

Hotel Platanus,
szeptember 19.,
Madrid terem,
péntek, 17.30-18.30
VIII. ker., Könyves között
K. krt. 44.

Alapvető információk az ENERGY készítményekről,
előadó: dr. Czimeth István fitoterapeuta, természetgyógyász
vizsgáztató, felnőttoktatási szakértő.
Személyes szaktanácsadásra kérjen időpontot kollégáinktól!

061/354 0910
061/354 0911
E-mail: hungary.
energy@energy.sk
www.energy.sk

Budapest

VIII. ker. József
krt. 2. I. e. 6.

minden hónap 2.
keddjén 17 órától

Előadó: Nagy Renáta, klubest

0620/261 2243
E-mail: ozisz.bt@
citromail.hu

Szeged

Villornet
Hargitai u. 40.

minden hónap
második szerdája
18 óra

Előadó: Dr. Szabó Ida, csecsemő- és gyermekgyógyász
szakorvos-természetgyógyász
Téma: előadás és szaktanácsadás.

0662/480 260

Szeged

Mars tér 6/A

minden hónap páros Előadó: Mészáros Márta gyógyszertári analitikus
szerdája 17 óra

0662/322 316

Debrecen

Nagy Lajos
Király tér 1-5.
„Technika Háza”

szeptember 5.
(péntek) 18 óra

ENERGY klubest, Felkészülés az új tanévre az ENERGY
készítményeivel, előadó: Ráczné Simon Zsuzsanna fitoterapeuta, természetgyógyász.

(30) 458-1757
E-mail: info@
imolaenergy.hu

szeptember 19.
(péntek) 18 óra

ENERGY klubest, Egészséges táplálkozás, 3. rész,
előadó: Schneider Imréné dietetikus, természetgyógyász.

szeptember 27.
(szombat) 13-19 óra
között

ENERGY nyílt egészségnap: 1. előadás: Immunrendszerünk
erősítése, az új ENERGY készítmény, az IMUNOSAN bemutatása.
Előadó: Daróczi Zoltán természetgyógyász, minisztériumi
vizsgabiztos;
2. előadás: Lúgosítás a „zöld” élelmiszerekkel – a Fiatal árpa
és az Chlorella alga csodái.
Az előadások után bemutató jellegű terápiákkal, számítógépes állapotfelmérésekkel, terméktesztelésekkel, orvosi
tanácsadással várunk minden kedves érdeklődőt!
További információ: Kovácsné Ambrus Imola klubvezető

Nyíregyháza

dátum

minden 2. hét kedden Klubnap és konzultáció.
17:30 – 19:30 –ig
Érdeklődjön Fitos Sándor klubvezetőnél

0620/427 5869

Győr

minden hónap első
kedd 18 óra

Terméktapasztalatok, információk cseréje.
Előadó: Kocsis Ilona klubvezető

0696/335 650
0620/395 2688

Pécs

Minden hónap 1.
szerdáján

Téma: alapinformációk új érdeklődőknek
Érdeklődjön Molnár Judit klubvezetőnél

0630/253 1050

Minden hónap 3.
szerdáján

Téma: Haladó előadás

Május 1. tér

Minden hónap páros Téma: Megbeszélés tanácsadóknak.
szerdáján
Zalaegerszeg Ady E. u. 31.

szeptember 9. (kedd) klubtagsági megbeszélés, témák kiválasztása.
17 óra
További információ: Kozsa Anita klubvezető

(30) 857-4545,
E-mail: kozsanita@freemail.hu

Zalaegerszeg Arna-Viva
Bíró M. út 3.

szerdánként 17:00-tól Klubnap és konzultáció.
Érdeklődjön Paucsa Lívia klubvezetőnél!

0630/449 6560

Kecskemét

szeptember 19.
17 óra

A Pentagram termékekben található gyógynövények és
azok hatásai, előadó: Ráczné Simon Zsuzsanna.
További információ: Karmazsin Sándor

0630/855-0406,
karmazsin.sandor@vipmail.hu

minden héten szerdán 16-18 óra között

Klubnap. További információ: Ficzere János klubvezető.

szeptember 9-én,
kedden 16-17 óráig

Orvosi tanácsadás.
További információ: Ficzere János klubvezető.

0630/856-3365,
E-mail: fj58@
citromail.hu

Inkubátor ház,
3. em.

Kazincbarcika Barabás M. u.
56.

Miskolc

ITC földszinti
szeptember 16-án,
kamaraterem
kedden 17 órától
(Miskolc,
Mindszent tér 1.).

0630/856-3365,
A leghatékonyabb gyógymódok, folyékony akupunktúra a
E-mail: fj58@
gyakorlatban, új termékeink.
citromail.hu
Előadó: Tóth Péter természetgyógyász, Kassa.
További információ: Ficzere János klubvezető, Kazincbarcika

Egyéb rendezvényekrôl érdeklôdhet a helyi ENERGY klub
vezetôjétôl telefonon vagy e-mailben!
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Klubjegyzék
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ENERGY Klubok és képviseletek országos jegyzéke
BUDAPEST 1
Klubvezető: Juhászné Kerek Mónika
Nyitvatartás: H-P: 8-16:50
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás,
Elérhetőség:
Hungary Energy Kft.
1149 Budapest, XIV. Róna u. 47.
Telefon: 06-1-354-0910, fax: 06-1-354-0911
E-mail: hungary.Energy@ENERGY.sk
Web: www.energy.sk«
BUDAPEST 2
Klubvezető: Kis Éva
Nyitvatartás: H-P: 10:00-18:00
Tevékenységi kör:
hajgyógyászat és oktatóközpont, a fejbőr
és hajpanaszok külső és belső, testi és lelki okainak feltárása és kezelése komplex holisztikus módszerekkel, ENERGY termékek
forgalmazása, bioinformációs fejbőrgyógyászati termékek gyártása és forgalmazása.
Ingyenes vizsgálatok: személyre szabott
számítógépes termék meghatározás az
ENERGY készítményeiből. Földsugárzás bemérése aurából.
Tanfolyamok:
Holistic Pulsing masszázs, skalpdiagnosztika, hajgyógyászat Kis Éva módszerével.
Elérhetőség:
Nice Holisztikus Hajgyógyászat
www.nicehajgyogyaszat.hu
1145 Budapest, XIV. Amerikai út 85
Telefon: 06-1/267-8725, 06/20-9640-830
Email: vikica01@t-online.hu
BUDAPEST 3
Klubvezető: Nagy Renáta
Nyitvatartás:
H-Cs: 9:00-16:30, P: 9:00-15:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése és szaktanácsadás, Supertronic készülékkel történő
energetikai szintfelmérés, Enzimed terápia
és masszázsprogram; hang-fény illetve csakraterápia, hajvizsgálat; fej-bőr és skalpdiagnosztika, lézeres fejbőrkezelés, SPA méregtelenítő lábkezelés.
Elérhetőség:
1088 Budapest, József krt. 2. I. e. 6.
Mobil: 06-20-261-2243
E-mail: ozisz.bt@citromail.hu
DEBRECEN
Klubvezető: Kovácsné Ambrus Imola
Nyitvatartás: H: szünnap, K: 9:00-18:00,
Sz-Cs: 9:00-12:00, P: 13:00-17:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás
Elérhetőség:
4032 Debrecen,
Nagy Lajos király tér 1-5 „Technika Háza”
(Egyetem sugárút)
Mobil: 06-30-458-1757
E-mail: imolaEnergy@freemail.hu
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GYŐR
Klubvezető: Kocsis Ilona
Nyitvatartás:
H-Sz-P: telefonos egyeztetés,
K: 9:00-18:00, Cs: 13:00-18:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, mágnesterápia MCR készülékkel, UROfitnesz, UROgentális területek tornája UROfit edzőgépen,
polarizált fényterápia biostimul készülékkel,
vitalizáló chi-masszázs chi géppel, biofizikai
állapotfelmérés és regeneráció, zsírégető,
testsúlycsökkentő program, nikotinfüggőség
kioltása, infraszauna, szaktanácsadás
Elérhetőség:
9022 Győr, Szent István út 12/3 fsz.4
(A Kereskedelmi és Iparkamara mellett)
Telefon: 06-96-335-650, 06-20-395-2688
E-mail: ilona.kocsis@t-online.hu
KALOCSA
Klubvezető: Hargitainé Mónika
Nyitvatartás:
H-P: 14:00-18:00,
P: 14:00-17:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, meditáció,
biorezonanciás mérés, bioenergetikai kezelés, szaktanácsadás
Elérhetőség:
6300 Kalocsa, Málna u. 2
Telefon: 06-78-462-018, 06-30-326-5828
E-mail: hargitainemoni@freemail.hu
KAZINCBARCIKA
Klubvezető: Ficzere János
Nyitvatartás: Sz: 16:00-18:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, biorezonanciás mérés, orvosi tanácsadás
Elérhetőség:
3700 Kazincbarcika, Barabás M. u. 56
Mobil: 06-30-856-3365
E-mail: fj58@citromail.hu
KECSKEMÉT
Klubvezető:
Karmazsin
Sándor
és
Karmazsinné Marika
Nyitvatartás: H-P: 7-9-ig és 15-19-ig
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, tanácsadás,
akupresszúra, reflexológia, VOLL mérés
Elérhetőség:
6000 Kecskemét, Dózsa György út. 33.
Telefon: 06-30-855-0406, 06-30-449-8078
Email: karmazsin.sandor@vipmail.hu
KESZTHELY
Klubvezető: Gyenese Ibolya
Nyitvatartás: H-P: 13:00-18:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, masszázs,
meditáció, lélekgyógyászat
Elérhetőség:
8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 13/A
Telefon: 06-83-310-603, 06-30-225-4917
E-mail: ibibazsa@freemail.hu

MISKOLC
Klubvezető: Ficzere János
Nyitvatartás:
hétfő: 14-17, szerda: 10-14,
csütörtök: 14-17 óra között
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, tanácsadás, terméktesztelés
Elérhetőség:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I.emelet
Telefon: 06-30-856-3365
E-mail: fj58@citromail.hu
NYÍREGYHÁZA
Klubvezető: Fitos Sándor
Nyitvatartás:
H-P: 13:30-16:30
Klubnap és konzultáció:
minden 2. hét kedden 17:30–19:30–ig
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, Supertronic
mérés, szaktanácsadás
Elérhetőség:
4400 Nyíregyháza, Május 1 tér
Mobil: 06-20-427-5869,
E-mail: thetan@freemail.hu
PÉCS
Klubvezető: Molnár Judit
Nyitvatartás:
K: 8:00-10:00 K: 16:00-18:00
CS: DE 7:30-9:40, DU 17-19
Mezőszél utca 1: szerdán 16:00-19:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, Supertronic
mérés, szaktanácsadás
Elérhetőség:
7635 Pécs, Tímár u. 21-23
Mobil: 06-30-253-1050
E-mail: ENERGYpecs@freemail.hu
SZEGED 1
Villornet Kft.
Nyitvatartás:
H-P: 8:00-17:00
Tevékenységek: ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás
Elérhetőség:
6725 Szeged, Hargitai u. 40
Telefon: 06-62-480-260
SZEGED 2
Klubvezető: Mészáros Márta
Nyitvatartás:
H,P: 10:00-12:00,
K,Sz,Cs: 10:00-17:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás, állapotfelmérés, köpölyös cellulit
és fogyasztó masszázs tekercseléssel, infra
szaunával, köpölyös hátgerinc masszázs,
ránctalanító köpölykezelés, testmasszázs
Elérhetőség:
6724 Szeged, Mars tér 6/A
Telefon/fax: 06-62-322-316,
		
06-30-289-3208
E-mail: m-marta@invitel.hu

Klubjegyzék, további munkatársak
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ENERGY Klubok és képviseletek országos jegyzéke
SZOLNOK
Klubvezető: Berczi Lászlóné
Nyitvatartás:H-P: 9:00-17:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése
Elérhetőség:
5000 Szolnok Arany János út 23
Telefon: 06-56-375-192
SZOMBATHELY
Klubvezető: Nánási Tiborné
Nyitvatartás: H-P: 9:00-12:00 du.13:00-17:00
		
Sz: 9:00-12:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás, Supertronic és biorezonanciás állapotfelmérés
Elérhetőség:
Naturatéka 9700 Szombathely, Fő tér 38
(Külsikátor), Mobil: 06-30-534-2560

ZALAEGERSZEG 1
Klubvezető: Dankóné Kozsa Anita
Nyitvatartás: K, Cs, P: 11:00-18:00,
		
Hétfő és szerda szünnap
Tevékenységek: ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás, biorezonanciás mérés, infraszauna, masszázs, mágnesterápia,
fényterápia, oxigénterápia, hajgyógyászat
előzetes bejelentkezéssel
Elérhetőség:
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 31
Telefon: 06-92-347-746, 06-30-857-4545
E-mail: kozsanita@freemail.hu

ZALAEGERSZEG 2
Klubvezető: Paucsa Lívia, Balogh Natália
ARNA-VIVA
Gyógyászati Segédeszköz
Szaküzlet
Nyitvatartás: H-P: 09:00-12:00
		
és 13:00-17:00
Tevékenységek:
ENERGY termékek értékesítése, szaktanácsadás, mágneses terápia, fényterápia
Elérhetőség:
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. út 3.
Tel.: 0692/347-328 Balogh Natalia
Mobil: 0630/634-5946, 06 30/449-6560
E-mail: b-nati@freemail.hu,
pallivia@arnaviva.t-online.hu

E N E R G Y t á r s a s á g t o vá b b i m u n k a t á r s a i
Ajka:
Kun Gyula, okleveles akupresszőr
természetgyógyász
Kun Gyuláné Zsuzsa természetgyógyász
okleveles gyógymasszőr
	Vitál Sziget Wellness központ:
8400 Ajka, Szabadság tér 20.
Héliosz Üzletház
Biorezonanciás terméktesztelés,
Hajgyógyászat,
Budapest:
Hajnalné, Tóth Gyöngyi
	Bio-Med Zóna Egyetemi Gyógycentrum
(Műszaki egyetem kollégiuma - Orvosi rendelő)
1114 Budapest, Bartók Béla út 17.
Tel./fax: 06 1/217-2476,
06 70/229- 7421
betegség, góckeresés minden hónap
első csütörtök, péntek, szombatján.
Greskó Anikó 1037, Bp.,
Orbán Balázs u. 35. I. em.
Tel.: 0620/955-1226
Szilágyi Judit, kineziológus,
Tel.: 0630/319-8928
Dr. László Mária, belgyógyász,
onkológus, reumatológus,
1136 Bp., Raul Wallenberg u. 12. IV/3.
Tel.: 0620/480-0246
Dezső Éva Edit,
1095 Budapest, Tinódi u. 12.,
	Energetikai szintfelmérés bejelentkezéssel,
Tel.: 06 1/218-1342, 0630/558-6134
Domonkos Anna, Fittpont Biobolt
1024 Budapest Lövőház u. 26,
Tel: 30/424-4267
Kiss Ágnes, Budapest,
Tel.: 0630/250-3548
Czető Ágnes, természetgyógyász,
1053 Budapest, Ferenciek tere 4.,
Tel.: 0630/205-0963
Mázsár Csabáné, 1043 Bp., Árpád út 77,

Jókai Biocentrum,
Tel: 0670/539-9360
Abidin Mehboubinené Erzsébet
Candida mérés és kezelés,
Tel.: 0630/292-0977
Melcherné Hácsek Ildikó, Budapest,
Tel.: 0620/997-5548
Nagy Irén Éva, fülakupunktőr,
kineziológus, akupresszőr,
Tel.: 0630/ 942 3155
Unginé Sachs Henrietta, 1144 Budapest,
Füredi u. 11/b. VIII/32.,
reflexológia, akupresszúra,
radiesztézia, Tel.: 0620/522-8185
Szentgyörgyi Edit, kineziológus
Budapest, XX. Fás u. 24.
Tel.: 0630/266-1452
Szieber Ágnes, Bp.,
Tel.: 0630/387-6599
Dr. Bán Marianna, Budapest
fogorvos, természetgyógyász,
auraszóma, Tel.: 0630/475-2859
Várkonyi Edit, természetgyógyász,
kineziológus, Attractiv Center
Wellness & Egészségközpont
Budapest, XIII.k. Radnóti M. u. 2.,
Mobil: 0620/334-1932
Szentgyörgyi Tamás, Bp. XI.
Orlay u. 10 III/4. shiatsu gyógyász,
reiki, gyógymasszőr
Tel.: 061/214-5691,
06 70/272-4888
Vitalpont Oktatási és Referencia
Központ, 1115 Bp., Etele út 42/B fsz.
Tel: 30/624-3071, 20/988-3608,
20/240-0986
E-mail: vitalpont@ citromail.hu
Mátai Marina, Bp XIII. és XI. ker.
természetgyógyász fülakupunktúra, thai
masszázs, autogén tréning, méregtelenítés
Tel.: 06-20-3459408

Baja:
Árnika Natúrbolt 6500 Baja, Deák F. u. 12.
Tel.: 20/464-7008
Rubesch István, 6500 Baja, Rudnai u. 18
Tel.: 06 79/423-244, 0620/215-8885
Árnika Natúrbolt 6500 Baja,
Deák F. u. 12. tel:20/464-7008
VITAL WELNESS KLUB
Tóth Kálmán tér 8.
Tel.: 06-20-431-3845
számítógépes okfeltáró vizsgálatok
Balmazújváros:
Baloghné Kiss Ilona, fizikoterápiás
szakasszisztens, Energy tanácsadó,
Tel.: 0670/452 3660
Békéscsaba:
Bartyik Edit, 5600 Békéscsaba,
Herbária, Andrási út 47/1.
Tel.: 0666/322-355
Debrecen:
Mandala Életfa Kft, Daróczi Zoltán,
	minisztériumi vizsgabiztos, természetgyógyász, vizsgáztató és szakértő, Egyetem
sugárút 38.
Tel.: 0630/963-1635,
0652/537-777
Fodor Ilona, védőnő,
Tel.: 0652/456-695
Ráczné Simon Zsuzsanna,
fitoterapeuta-természetgyógyász,
Tel.: 0630/449-2304
Lévainé Szűcs Ibolya, szemtréner,
akupresszőr, kineziológus
Vargakert u. 1. fszt. 9/13.
Tel.:0630/634 3146
komplementer medicina oktató
Dunakeszi:
Szabó György, Életerő Egészségcentrum, 2120 Dunakeszi,
Garas u. 24. II/8. Tel.: 0627/341-239
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Dömsöd:
Nagy Enikő - Energy szaktanácsadó
Energetikai állapotfelmérés
2344 Dömsöd, Gólya út 6.
Tel.: 06-20-5907827
Eger:
Czibik Mártonné, 3300 Eger,
Wallon u. 11. Tel.: 0620/389-4003,
0636/325-277
Érd:
Hegymeginé Pintér Gabriella,
	tanácsadás, energetikai állapotfelmérés,
Tel.: 06-30/901-24-74
Győr:
Smaragd Sziget, Bedi Margó
9023 Győr Tihanyi Árpád u. 85.
Tel.: 06-20-467-5684
Gyulafirátót:
Glatz Zoltán,
8412 Gyulafirátót, Faiskola u. 12.
Tel.: 06 88/457-101, 0630/381-9924
Hódmezővásárhely:
Méhészeti és Gyógynövény Szaküzlet,
6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 1.,
Tel.: 0662/236-525
Jánoshalma:
Dr. Horvát Katalin, 6440 Jánoshalma,
Remete u. 2., Tel.: 0677/403-652
Kalocsa:
Makkegészség Reform Szaküzlet
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 53.
(sétáló utca)
Tel.: 70/369-6062, 78/466-870
Kápolnásnyék:
Manna Natura Bt.,
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 31.
Kiss Elvira, Tel: 0670/250-1118
Kecskemét:
Szathmári Margaréta,
6000 Kecskemét,
Petőfi S. u. 6. VI/17
Tel.: 0620/547-3247
E-mail: margareta59@t-online.hu
Euro Patika, 6000 Kecskemét,
Kápolna u.15.
Kiskőrös:
Napraforgó Bio és Naturabolt
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 15.
Tel: 70/382-7078
Makó:
Sisy Szépségház,
6900 Makó, Vásárhelyi u. 15.
Tézsla Csaba, Tel.: 0620/366-5934
Nyitva: H-K: 9.00-12.00;
15.00-18.00-ig, Cs-P: 9.00-12.00-ig
MEDHAUSE Bt. 6900 Makó,
Szép u. 13., Tel.: 0662/219-356
Mélykút:
Szűcs István, 6449 Mélykút,
Tel.: 0677/460-249
Mezőkövesd:
Molnár Zsófia, 3400 Mezőkövesd,
Rigó u. 5., Tel.: 0649/313-257
Mezőnyárád:
Vighné Novák Erika
3421 Mezőnyárád, József A u. 7,
Telefon: 49/425-290
Reflexológus, Energy tanácsadó
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Miskolc
Vitalitás -Természetes gyógymódok
szaküzlete-Orgonvíz Centrum, 3530 		
Miskolc, Széchenyi u. 68. I.em.,
Tel.: 0646/344-811
Mosonmagyaróvár:
Bio-Spektrum-Orvos-természetgyógyászati központ
9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 8.
	Teljeskörű orvos természetgyógyászati
szolgáltatás Dr. Tóth Ildikó homeopátiás
orvos és bio- fogorvos
Tel: 06-30/ 6181-712 du.17 óra után
Nyírbátor:
Kolozsváriné Nagy Anikó,
4300 Nyírbátor, Kiss szoros u. 14,
Telefon: 42/283-390
Supertronic mérés, Energy tanácsadó
Nyíregyháza:
Kelet Bio-Kontroll Egészségügyi Kft. Orvosi rendelő, Jaroscsák Attila
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9-10.
fsz. 2., Tel.: 0630/229-9702
Türk-Paszabi Anna, 4400 Nyíregyháza,
Tel.: 0620/312-9457
Orosháza:
Oskó Csilla, 5900 Orosháza,
Thék Endre u. 4.
Tel.: 0630/974-3506
Vitaporta Gyógynövény és Biobolt,
5900 Orosháza,
Rákóczi út 16, Tel.: 0630/286 8510
Pannonhalma
Szaifné Albert Adrienne,
9090, Gizella királyné u. 13.
természetgyógyász, kineziológus
Tel.: 0620/439-4896.
Pécs:
Gölöncsér Ágnes, 7632 Pécs,
Éva u. 1., Tel.: 0620/518-5411
Csürke József, Tel.: 0670/944 6163
Dr. Enikő Ivanova, 0670/244 4211
Pilisborosjenő:
Guba Józsefné Piroska,
2097 Pilisborosjenő, Szent Donát
u. 29., Tel.: 0626/337-276,
Mobil: 0630/970-9602
	Állapotfelmérés, mágnesmező - energetikai kezelés.
Püspökladány
Sebestyén Csaba, fitoterapeuta,
bioenergetikus Tel.: 0670/619-0754
Siófok:
Natura Patika, Tácsik Attiláné,
8600 Siófok, Sió u.10.
Tel.: 0620/431 9696
Ángyán Józsefné, természetgyógyász
8600 Wesselényi út 19.
Tel.: 0620/314 6811
Szalaszend:
Széplaki Béláné,
3863 Szalaszend, Béke u. 60/A.,
Tel.: 0630/505 2955

Szeged:
Calendula Gyógynövény szaküzlet
Miklós Mária,
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 23/B,
Tel.: 0662/458-652
Natura Bolt, Szeged, Csongrádi sgt. 9.,
Tel.: 06 62/425 739
Székesfehérvár:
Ostorháziné Jánosi Ibolya,
Székesfehérvár, Sarló u. 13.
Tel.: 0620/568-1759
Szekszárd:
Herbária Borágó Bt, 7100
Szekszárd, Széchenyi u.19.
Tel.: 0674/315 -448
Szentes:
Herbária üzlet, 6600 Szentes,
Ady E. u. 1, Tel.: 06 63/ 316-443
Menta Gyógynövénybolt,
6600 Szentes, Horváth Mihály u.
4/a, Tel.: 06 63/400-378
Szigethalom:
Fábián Edit, földsugárzás mérés,
Mű út 184. Schnellgang Bt,
Feng Shui sziget
Tel.: 0670/229-0491,
0630/383-7625
Szírmabesenyő:
Kecskés Jánosné,
3711 Szírmabesenyő
Biocentrum Klub Művelődési Ház
udvar, József Attila. u. 2.,
	Értékesítés, szaktanácsadás, Supertronic
energetikai szintfelmérés.
Ny: K-Cs-P.14-18-ig, Sz: 11-14-ig
Tel.: 06-46-317782 / 06-30-44l7746
E-mail: verasanyi@t-online.hu
Tótkomlós:
Nagyné Leginszki Andrea,
Hárs Natura Bolt,
Tótkomlós, Hársfa u. 10.
Tel: 06 68/462 341,
Mobil: 0630/466 9996
Fabó Lászlóné, 5940 Tótkomlós,
Aradi u. 1., Gyógynövény bolt,
Tel.: 0668/462 -616
Zebegény:
Mundi László, masszőr, reflexológus,
	pedikűrös, energetikai szintfelmérés bejelentkezés alapján.
2627 Zebegény, Árpád u. 23.,
Tel.: 0627/373-119

Üzlet

2008. szeptember

Üzleti lehetôségek
– amit az ENERGY kínál

Az ENERGY cég eddigi magyarországi működésében az üzleti lehetőség – mint cél – erősen háttérbe szorult az egészségügyi célokkal szemben, tagjaink túlnyomó többsége „csak” a termékek fogyasztását, egészségügyi problémáinak megoldását tartja fontosnak.
A Hungary Energy Kft. azonban nem nonprofit cég, ennek megfelelően tagjainak is
kínál olyan üzleti lehetőségeket, melyekkel
számottevő jövedelemre tehetnek szert.
Vizsgáljuk meg ezeket a lehetőségeket.
Értékeljük át az eddigi működésünket, és értsük meg, hogy a két fontos cél az ENERGY
esetében nem ellentétes egymással, hanem
szakképzett tanácsadóknál egymás megvalósulását erősíti.
A Hungary Energy Kft. MLM (Multi-Level
Marketing) – vagy más néven hálózati – rendszerben értékesítő cég. Ennek oka egyrészt
az, hogy termékeink értékesítésekor alapvetően fontos az eladó (tanácsadó) és a vevő
személyes kapcsolata, másrészt az értékesítés dinamikus, mindenki számára jövedelmező fejlesztése.
Üzleti lehetőség az ENERGY tanácsadói
számára egyrészt a termékek közvetlen, haszonnal történő értékesítésében, másrészt a
hálózat építésében, illetve a hálózati értékesítésben rejlik.

Miért jó üzlet az MLM?
• Nem igényel befektetést, az ENERGYnél még költséges kezdőcsomag sincs,
ezért mindenki számára elérhető.
• A befektetett munka, energia a hálózat
bővülésével növekvő ütemben sokszorozódó jövedelmet hoz.
•Mindenki a saját üzletét építi, nincs főnöke, maga dönti el, hogy mikor, mennyit,
kikkel és hogyan dolgozik.
• Kiválóan alkalmas családi üzlet kiépítésére

Melyek a sikeres MLM
feltételei?
Lássuk ezeket sorban:
1. Legyen kiváló minőségű, egyedi termék
vagy termékcsalád, melyet a vevők folyamatosan, hónapról hónapra igényelnek.

Az ENERGY termékcsalád ezt a követelményt maximálisan kielégíti.
2. Az MLM rendszert működtető cég a termékekkel saját jogon rendelkezzen; legyen
növekedési szakaszban, valamint pénzügyileg stabil és megbízható; az üzletpolitikája
átlátható legyen.
A Hungary Energy Kft. 10 éve működik sikeresen Magyarországon, az ENERGY anyavállalat pedig több mint 15 éve piacon van
10 országban Európa-szerte. A cég forgalma évről évre dinamikus növekedést mutat,
minden fizetési kötelezettségét pontosan
teljesíti, üzletpolitikája minden tagja számára világos.
3. A cég marketing terve inkább az egyedi,
jó minőségű termékre épüljön, ne csak magára az MLM üzleti lehetőségeire.
Az ENERGY-nél ez olyannyira megvalósul,
hogy inkább az üzleti lehetőségek erősítésére kell törekednünk.

4. A jutalékfizetési rendszer áttekinthető,
érthető és ösztönző legyen.
Az ENERGY jutalékfizetési rendszere mindenki számára – aki úgy dönt, hogy kihasználja az ENERGY által kínált üzleti lehetőségeket – megismerhető és megérthető. A
rendszer biztosítja a befektetett munka és tudás megfelelő szintű díjazását. A Tanácsadói
kalauz című kiadványunk a cég jutalékfizetési rendszerét részletesen ismerteti.
Remélem, hogy e néhány gondolattal sikerült felkeltenem az érdeklődést az ENERGY
üzleti lehetőségei iránt, és az eddigieknél
többen választják egészségügyi céljaik megvalósítása mellett jövedelemszerzésre is az
ENERGY által nyújtott lehetőségeket.
Sok sikert kívánok!
Marosi László
kereskedelmi igazgató
Hungary Energy Kft.

Az eredményes hálózatépítés néhány alapszabálya
• Alaposan ismerd meg az ENERGY termékcsaládot, legyenek saját tapasztalataid, ismerd
meg és alkalmazd mások tapasztalatait. Tanulj sokat az elején.
• Készíts címlistát, mindenkit keress meg, ne döntsd el előre mások helyett, hogy érdekli-e
őket.
• Másold le azt, ami már sikeres.
• Dolgozz ki hatásos módszert az emberek motiválására, vedd figyelembe az erős konkurenciát, és tudatosítsd az ENERGY egyedi jellegét, alkalmazásának eredményességét.
• Tudnod kell, hogy az üzletépítés kudarcokkal jár, ezt tűrnöd kell.
• A z üzletépítést lendületesen, lelkesen és őszintén kell végezni, de visszafogottan és hitelesen.
• Legyen bemutató készleted, ismertető anyagod és néhány apró ajándékod az érdeklődők
számára.
• Legyél mindig, és többféle formában elérhető (telefon, fax, e-mail).
• Mindig legyél vidám, tiszta, ápolt és jól öltözött, mert Te vagy az egészséget szolgáló termékek képviselője. Ha rossz napod van, vagy nem érzed jól magad, ne tervezz üzleti találkozót.
• És végül tudnod kell, hogy eredményes üzletet csak kitartó, pontos és szorgalmas munkával lehet építeni, de ebben a munkában az ENERGY csapata melletted áll, segít és számít
Rád.

Kreatív termékhasználat,
avagy mi minden jó egy sebre…
A nyáron elmentünk úszni a családdal, barátokkal egy tóra. Az egyik gyerek térde megsérült, a kavicsos aljzat nagyon felhorzsolta
a lábát. Eléggé vérzett, és persze nagy volt
a riadalom.
Más nem volt kéznél, mint a SPIRON spray,
amivel rögtön befújtam a lábát. Nosza, volt
ordítás, mindenki fújta a gyerek térdét. De… a
vérzés elállt, a seb láthatóan letisztult.

Szidtam magam, hogy a mindig szokásos
DRAGS IMUN cseppem nincs nálam. A táskámban találtam viszont egy BALSAMIO fogkrémet. Hátha… És bizony szépen bekentem
a gyerek térdét ezzel a gyógynövényes, kissé
mentolos, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő
krémmel.
És láss csodát! A gyerek 10 perc múlva önfeledten rohangált a többiekkel. Este, fürdés

után odajött hozzám, és mondta, hogy kenjem be a lábát a „fog-térd krémmel”.
Úgyhogy csak bátran, kreatívan továbbra
is! Semmivel nem tudunk ártani, ha ésszel és
a szabályok figyelembevételével használjuk
az ENERGY termékeit.
Kozsa Anita
klubvezető, Zalaegerszeg
Energy klub magazin - vitae 11
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Bemutatkozik:
Két felejthetetlen
a debreceninap
Kovács
Várgesztesen
házaspár
Portré

Bemutatjuk a debreceni kovács Házaspárt

„Öröm látni az emberek
testi-lelki megújulását”
Új rovatunkban rendszeresen bemutatjuk az ENERGY vezető tanácsadóit – mindazokat, akik eredményes tevékenységükkel, tapasztalataikkal rászolgáltak, hogy életük, munkásságuk reflektorfénybe kerüljön, és jobban
megismerjék őket a klubhoz csatlakozott fogyasztók és tanácsadók. Elsőként a debreceni ENERGY klub gazdáit,
a Kovács házaspárt – Imolát és Lászlót – kérdezte a szerkesztô, Kürti Gábor.
– Gondolom, nagyon sűrű az életetek, előadások, tanácsadások követik szinte naponta egymást. Így igaz ez ilyenkor, nyáron is?
(Kérdéseinket júliusban tettük fel – a szerk.)
Kovácsné Ambrus Imola: – A nyári hónapokban is a már megszokott időben vagyunk
nyitva a debreceni ENERGY klubban, folyamatos a tanácsadás ebben az időszakban
is. Mostanság például sok allergiás keres
fel bennünket, a VIRONAL és a PERALGIN
meggyőző ereje napról napra egyre több emberhez jut el.
Természetesen a nyári hónapokban mi
is kicsit lazábban élünk, szakítunk időt a pihenésre, a fizikai és szellemi feltöltődésre.
Többek között ilyenkor szervezzük az őszi-téli programokat: előadásokat, Supertronictanfolyamot, egészségnapokat, kiállításokat
– ezekből lesz bőven a jövőben is.
– Ennyi év után személy szerint mi mindent jelent számotokra az ENERGY cég, a
hozzá tartozó filozófia és a termékek?
Imola: – Ma is ugyanazt a varázslatos, különleges érzést jelenti, amit évekkel ezelőtt
éreztem, amikor egyik barátnőm révén (ő az
Interneten böngészve talált rá) kapcsolatba
kerültem a GYNEX koncentrátummal, majd
magával az ENERGY családdal. Nagyon
közel áll hozzám mindaz, ami körülveszi ezt
az egyedülálló energetikai rendszert. Az
ENERGY készítményei a táplálékkiegészítők
csúcsát jelentik.
Az is szimpatikus az emberek számára,
hogy itt nincs agresszív nyomulás annak érdekében, hogy vásárolj, vegyél minél többet,
hívogasd az embereidet stb. Természetesen
azért a minimális információ rendszeresen
eljut a klubtagokhoz, mert ahogyan a mondás tartja, „a jó bornak is kell a cégér”.
Az a klubtag is ugyanolyan értékű, aki
csak önmaga és családja számára szeretné
biztosítani az egészséges életmód feltételeit,
és tiszteletben tartjuk, hogy távol áll tőle a készítmények népszerűsítése.
Aki viszont úgy érzi, hogy ő ezt tudja, és
szeretné népszerűsíteni az ENERGY-t ismerősei, munkatársai körében és ezzel plusz
jövedelemre szert tenni, természetesen számíthat a segítségünkre. Tudjuk, hogy komoly
lehetőségek vannak a készítmények forgalmazásában, népszerűsítésében.
Az ENERGY újság néhány mondatát idézném: „Bármelyik szakemberünket, tanácsEnergy klub magazin - vitae 12

adónkat megkérdeznék, miért választották
az ENERGY által felkínált utat, a legtöbbször
a válasz az lenne, hogy a döntésük meghozatalában a legnyomósabb érv saját pozitív
tapasztalatuk volt. Könnyű olyan készítményeket másoknak is ajánlani, melyeknek
hatásfokáról és minőségéről önmagunk is
meggyőződtünk. Sokak számára öröm az
ENERGY jó hírét terjeszteni, mert ilyenkor saját pozitív tapasztalatukra, belső meggyőződésükre támaszkodhatnak.”
Az a szakember, aki kapcsolatba kerül az
ENERGY-vel, annyira elégedett a készítményekkel, hogy akár az ország más részén
élő kollégáját, jó ismerősét (számítógépes
állapotfelmérő terapeuta, orvos, test- és talpmasszőr, dietetikus stb.) is megismerteti velük. Ezután már ő jelentkezik nálunk, hogy
biztosítsunk számára megfelelő készletet
a készítményekből, és ettől kezdve az új tanácsadót mi látjuk el postai úton készítményekkel, termékdokumentációkkal, egyéb
információkkal. Ebből a szempontból mindegy, hogy nagyvárosról, vidéki kisvárosról,
községről, faluról van szó, hiszen tudjuk,
hogy még a legkisebb településen is akad
olyan ember, aki ezt a hivatást szívvel-lélekkel képes végezni és az emberek bizalommal fordulhatnak hozzá.
Kovács László: – Léteznek persze más
cégek által forgalmazott kiváló termékek is.
Sokszor még a hozzáértőnek sem könnyű
kiválasztani, hogy a sok táplálékkiegészítőt
forgalmazó cég készítményei közül melyik
az igazán megfelelő. Az a rengeteg információ, impulzus sem könnyíti meg a választást,
amely nap mint nap éri az embert, sőt inkább
elbizonytalanítja. Akik racionális választ
várnak, azoknak ajánlom figyelmükbe az
ENERGY SUPERTRONIC-kal végzett műszeres mérést. Vannak olyan terapeutáink, akik
a legmodernebb számítógépes állapotfelméréssel, készítmények bemérésével tudják
megkeresni a leghatékonyabb megoldást.
Látnunk kell, hogy az ENERGY készítményeinek hatásmechanizmusát, minőségét,
eredményességét tekintve valóban különleges „gyöngyszem” van a kezünkben. Ehhez
párosul az anyacég áldozatos munkája a
kutatás-fejlesztés területén: mindig a legkiválóbb, minőségi összetevőkből, világszerte
ritkaságszámba menő, organikus alapanyagokból, nagy gondossággal állítják össze
az új készítményeket. Persze ahhoz, hogy
a klubok minőségi produktummal tudjanak szolgálni, elengedhetetlen a cégveze-

tés hozzáértő, megbízható munkája. Hála a
magyarországi ENERGY cég irányítóinak,
nyugodtan tervezhetjük a jövőt: emberileg,
pénzügyileg és szakmailag egyaránt jó kezekben van a cég.
– A visszajelzések mindig megtalálnak
Benneteket? Mi a jellemző: aki elégedett valamelyik ENERGY-termékkel, az hangot is ad
ennek? Vagy inkább az jelentkezik Nálatok,
akinek nem igazán javult a panasza vagy a
betegsége?

Imola: – Hál’ istennek, szinte csak örömteli tapasztalatokkal találkozunk. Lexikon
vastagságú könyvet meg lehetne tölteni a
szebbnél szebb eredményekkel, fogyasztói
tapasztalatokkal . Sokan csak beszaladnak
a klubba vagy felhívnak telefonon, hogy elmondják, milyen jól vannak. Akad olyan eset
is, amikor csalódottan jelentkezik az illető,
mert a várt hatás elmarad – általában ilyenkor az adagoláson kell változtatni, és az adott
készítmény szedése előbb-utóbb eléri célját.
Például allergiaszezonban vannak olyanok,
akiknél a VIRONAL adagját a 2x5-ről 3X9-re
kell emelni. Azt is tudomásul kell venni, hogy
– a helytelen életmódból, táplálkozásból,
gondolkodásmódból eredő – sok év, évtized
alatt felgyűlt salakanyagoktól nem mindenkinek sikerül rövid idő alatt megszabadulni.
– Ti magatok – az életviteletek, magatartásotok révén – jelentetek-e valamilyen példát
az ENERGY termékeit fogyasztóknak, illetve
a vonzáskörötökbe tartozó többi tanácsadónak? Ha igen, hogyan látjátok, elsősorban
miben?

Két felejthetetlen
Bemutatkozik:
Portré
a debreceni
nap Várgesztesen
Kovács házaspár
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„Öröm látni az emberek testi-lelki megújulását”
László: – Mi magunk is rendszeres fogyasztói vagyunk a készítményeknek. A teljes palettát használjuk, az újakat természetesen az elsők között próbáljuk ki.
Évekkel ezelőtt, amikor megismerkedtünk
az ENERGY-vel, éppen egy nagyon komoly
válság kellős közepén voltunk, mely fizikailag, lelkileg, pénzügyileg egyaránt rendkívüli
módon próbára tett bennünket. A talpra állásban rendkívüli segítséget nyújtottak a
PENTAGRAM cseppek – ez a személyes tapasztalat pedig többet ér bármilyen prospektusnál, könyvnél, ajánlásnál.

„Magyarországon mindegyik klubban lelkiismeretes munka folyik”
Imola: – Személyes meggyőződésünket
csak megerősítik a nap mint nap hozzánk
eljutó pozitív tapasztalatok. Elmondhatatlan
büszkeséget jelent például, amikor hosszú
évek gyermektelensége után a GYNEX terápia révén már boldog kismamaként jelentkeznek az addig már szinte minden kipróbált
lehetőség sikertelenségébe belefásult hölgyek. Vagy amikor a sok-sok éve tartó allergiás tünetek – melyek szinte ellehetetlenítették a páciens mindennapjait – a VIRONAL
és/vagy a PERALGIN hatására a minimálisra
csökkentek, esetleg megszűntek. Számtalan,
addig megoldatlan s megoldhatatlannak tartott esettel találkozunk. Sokszor előfordul,
hogy sportolók, nehéz fizikai munkát végzők
a KING KONG vagy a SKELETIN eredményeképpen új erőre kapnak; újjászületve, megerősödve bírják a rájuk nehezedő nyomást
fizikailag-szellemileg egyaránt. Vagy itt vannak a szülők, akik látják gyermekük tanulmányi eredményének javulását a STIMARAL
és a CELITIN hatására, mert jobban tudnak
koncentrálni az iskolában, vizsgákon – és
ugyanez a helyzet a szellemi munkát végző
pedagógusokkal, egyetemistákkal, üzletemberekkel stb. Nem szólva a feleségekről és
férjekről, akik tapasztalják, hogy párjuk „ördögből angyal” lett, mondjuk, a KOROLEN
vagy a VIRONAL hatására. Nap mint nap
tapasztaljuk, hogy az ENERGY készítményeknek köszönhetően a szervezetben újra
beindul az életenergia.
- Van-e a debreceni klubnak valamilyen titka, receptje a sikerhez, amit megoszthatnátok a többi tanácsadóval?
László: – Magyarországon mindegyik klubban lelkiismeretes munka folyik, remek emberek alkotják az ENERGY családot. Talán
annyi az előnyünk itt, Debrecenben, hogy
több kiváló, országosan is elismert szakemberrel állunk szoros kapcsolatban: orvosokkal, természetgyógyászokkal. Partnereink
között több kiváló kineziológus, homeopata,
kozmetikus, patikus, tanár, kutatóorvos, minisztériumi vizsgabiztos, fitoterapeuta, dietetikus, háziorvos, fogorvos, bioenergetikus,

egészségügyi szakasszisztens, csontkovács,
test- és talpmasszőr, íriszdiagnoszta van.
Több terapeutánk végez SUPERTRONIC,
Voll-, illetve Nelson-féle számítógépes állapotfelmérést.
Bár az alternatív medicina területén működő szakemberek számát tekintve Budapest
értelemszerűen verhetetlen, úgy gondolom,
hogy szakmai szempontból, a terápiák minősége alapján már fej-fej mellett haladunk.
Sokat köszönhetünk a kazincbarcikai (és
most már a miskolci) ENERGY klub vezetőjének, Ficzere Jánosnak. Ő volt az, aki időt,
energiát nem sajnálva, sokoldalú tapasztalatával, emberségével, nem utolsósorban
végtelen türelmével segített nekünk elindulni
ezen az úton.
Imola: – Ez egy visszaható folyamat: kiemelkedő az ENERGY energetikája, rezgése.
Örömmel végezzük a dolgunkat, s bár kitölti
a napjainkat, sokat dolgozunk – javarészt
mégsem munkaként éljük meg az ENERGYvel való foglalkozást. Szerteágazó a tevékenységünk, hiszen a személyes, telefonos,
illetve internetes tanácsadás mellett, természetgyógyász-rendelők, masszőrök, egészségcentrumok készítményekkel való ellátását is biztosítjuk, valamint a Debrecenen,
megyén kívüli szakemberek, fogyasztók által
megrendelt készítmények postázása is a feladataink közé tartozik.
Az ENERGY eredményeinek egyre jobban
híre megy, így sokfelől hívnak előadást tartani a készítmények filozófiájáról, felhasználásáról.
És hogy van-e recept? Évekkel ezelőtt olvastam az egyik ENERGY Hírmondóban a
következőket:
„Az ENERGY nem csupán egy lehetőség.
Ez a név a jövő egészséges túlélését jelenti.
Az ENERGY nem cél, hanem út, az ENERGY
nem a fogyasztók, hanem az ínyencek társasága. Az ENERGY elősegíti az önmegvalósítást, és azoknak, akik tisztában vannak
azzal, hogy a sikert nem osztogatják ingyen,
megmutatja a pénzügyi önállóság felé vezető utat. Tudnunk kell, hogy a siker ahhoz jön
el először, akinek öröme telik az életben és a
munkában, akiből nem hiányzik az egészséges kíváncsiság és a kedv, hogy megtanuljon valami újat, valami érdekeset, amely nem
csupán a maga, de a közösség előnyére is
válik. Az ENERGY-n belül olyan emberekkel
találkozhat, akikhez közel áll a természethez
való visszatérés gondolata, a lelki béke, valamint az emberhez méltó értékek.”
– Ha elképzelitek az életeteket közép- és
hosszabb távon, milyennek látjátok önmagatokat 1-2, illetve 5-10 év múlva? Milyen hos�szú távú céljaitok vannak?
László: – Arra törekszünk, hogy harmonikus legyen az életünk. Mi minden munkánkat, amióta összeházasodtunk – sőt már előtte is – együtt végezzük. Eltérő a habitusunk,
de meghagyjuk a szabadságot a másiknak,
és ez általában jól működik. Úgy gondolom,
hogy jól kiegészítjük egymást. Imolának a

pozitív gondolkodásmódja, vidám természete, az emberek szeretete alapvető.
Bár folyamatosan nő az ENERGY ismertsége, elismertsége, azt gondolom, hogy
még inkább az út elején járunk. Komoly
céljaink vannak, rövid és hosszú távon egyaránt, mind a magánélet, a család, mind az
ENERGY tekintetében.
A mai kor emberére ráerőszakolják a versenyt életének szinte minden területén, a
felgyorsult világra hivatkozva a tempó emelését követelik meg – és ezzel az egyes embert tartós stressznek teszik ki, mely hosszú
távon rombolja az életenergiát. Tisztelet a
kivételnek, de hitvány „élelmiszerekkel” etetik – anélkül, hogy tudna róla. A bizonytalanság, a kilátástalanság, a tartóssá vált félelem
a legkeményebb anyagból „gyúrt” embert is
kikezdheti.
Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy megértsük: a világban olyan társadalmi, gazdasági, éghajlati és más változások kezdődtek
el, melyek rendkívüli megpróbáltatások elé
állíthatják az emberiséget. Hogy ezekhez
alkalmazkodni tudjunk, nekünk, embereknek is változnunk, változtatnunk kell. A „nem
döntés” is döntés! A nőkre, családanyákra,
feleségekre hárul a feladat, hogy férjüket,
gyermekeiket, családjukat testileg-lelkileg
egyensúlyba, harmóniába hozzák.
Az ENERGY remek lehetőségeket kínál
ezeknek a problémáknak a hatékony kezelésére. Például itt vannak az úgynevezett
zöld élelmiszerek (BARLEY, CHLORELLA,
SPIRULINA BARLEY), vagy épp a legfrissebb családtag, az IMUNOSAN.

„Az ENERGY elősegíti
az önmegvalósítást”
Imola: – Célunk, hogy az ENERGY neve
minél jobban „csengjen”. A minőségi táplálékkiegészítők, vitaminok, regenerációs
készítmények ma már egyre inkább elengedhetetlen kellékei egy egészséges család
mindennapjainak – gyermekektől az idős
családtagokig. Sokan még úgy gondolják,
hogy ez csupán „úri huncutság”. Csakhogy
a ma emberének energetikai problémái vannak, mivel bár a természetben született és az
abban való életre van tervezve, nem annak
megfelelően él. A civilizáció táplálékai finomítottak, tartósítottak, emellett a mai kor emberét életviteli stressz terheli. Egyre többen
jönnek rá, hogy a gyógyulás több energiát,
időt, pénzt igényel, mint az egészséges állapot fenntartása. Az ENERGY készítményei
páratlanul hatékonyak, fő céljuk pedig a prevenció, a betegség megelőzése, valamint segítenek a betegség legyőzésében és javítják
az emberi élet minőségét.
Öröm látni azt a sok-sok embert, aki látják önmagukon és szeretteiken a testi-lelki
megújulást. Szeretnénk minél több emberrel
megismertetni azt a ragyogó, különleges világot, amit az ENERGY jelent.
-bor
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A sokoldalú peralgin

Allergia, fájdalmak, görcsök, stressz
A PERALGIN megjelenését 2006-ban már nagyon vártuk, mert az allergiás panaszok kezelése terén immár
több éve rendkívül jó tapasztalataink voltak a bokros perilla (Perilla frutescens) kivonata és a REGALEN vagy a
RENOL kombinált használatával. A PERALGIN – összetételének köszönhetően – a gyakorlatban sokkal hatékonyabbnak bizonyult magánál a perilla-kivonatnál.
Nemcsak az allergiás problémák esetében sikerült jótékony hatást elérni, hanem
az is bebizonyosodott, hogy szélesíthetjük
a készítmény felhasználhatóságának körét.
Egyetlen probléma a PERALGIN alkalmazásával kapcsolatban az, hogy a méhviaszra
vagy a szójatermékekre allergiás páciensek
nem fogyaszthatják, és ennek az anamnézis
felállításakor ki kell derülnie. (E tekintetben,
a készítmény összetételében kedvező változás történt, l. másik cikkünket ezen az oldalon – a szerk.)
Az alábbiakban közreadjuk a třebíči
ENERGY Központ által szerzett legfontosabb
tapasztalatokat.

Allergiás légúti
és bőrreakciók
A PERALGIN használatának ezek a leggyakrabban előforduló indikációi. Nehéz
megbecsülni, hány embernek javasoltuk
ezek miatt a PERALGIN szedését, de több
száz betegről lehet szó. Kedvező eredményt
az esetek kb. 90%-ában sikerült elérni – ha
teljes gyógyulást nem is, állapotjavulást
egész biztosan. Az állapot rosszabbodása
nem fordult elő, ám fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a méhviaszra és a szójatermékekre
allergiás pácienseknek PERALGIN-t nem
írtunk elő. Az étkezési szokásokon minden
esetben változtatni kellett. A PERALGIN-t
leggyakrabban a REGALEN-nel és a RENOLlal kombináljuk.
Esettan: 45 éves férfi, gyermekkora óta
jelentkező allergiás reakciók, amelyek elsősorban a légutakban és a bőrön lépnek fel
– arcpuffadás, az egész testet borító kiütések, gyakori légúti fertőző megbetegedések
–, továbbá emésztési problémák (felfújódás
és gyomorégés), valamint stressz. Korábbi
orvosi kezelés: antihisztaminok és kortikoszteroidok hosszan tartó szedése.
Kivizsgálás az ENERGY Központban
2007. 05. 15-én. Javaslat: étrendváltoztatás,
REGALEN, PERALGIN és VITAMARIN szedése.
Kontroll: 2007. 08. 20-án. Szubjektív és objektív javulás, antihisztaminokat csak kivételesen kell szednie.
Utolsó kontroll: 2008. 05. 05-én.
Problémamentes, antihisztaminokat nem
szed. Javaslat: STIMARAL, PERALGIN és
B!OMULTIVITAMIN hosszan tartó szedése.

Autoimmun
pajzsmirigygyulladás
A PERALGIN-t a szóban forgó autoimmun betegség kezelésekor is viszonylag jó
eredményekkel alkalmaztuk. Az allergiás
betegektől eltérően a pajzsmirigygyulladás
kapcsán csak kb. 10 esetről van szó (nőkről),
mivel a PERALGIN-t erre a betegségre csak
a tavalyi évtől kezdve adjuk.
Túlműködéssel kísért autoimmun pajzsmirigygyulladás esetében GYNEX-et vagy
KOROLEN-t, PERALGIN-t és FYTOMINERAL-t
alkalmazunk. Alulműködéssel kísért autoimmun pajzsmirigygyulladás esetében pedig a
GYNEX, a PERALGIN és a VITAMARIN kombinációja vált be.

Fejfájás
A PERALGIN rendkívül előnyösen hat bizonyos típusú fejfájásokra – elsősorban a
menstruáció előtti, illetve a kiegyensúlyozatlan hormonháztartás okozta fejfájásra.
Stressz okozta fejfájás esetében is hatékony. Ezekben az esetekben a PERALGIN
+ GYNEX vagy B!OMULTIVITAMIN kombinációja vált be.

stressz és pszichikai
problémák
Ilyen panaszok esetén elsősorban középkorú, lelki problémákkal küzdő hölgyeknél értünk el sikereket a PERALGIN-nal, amelynek
használatát megtámogattuk a PENTAGRAM
koncentrátumokkal (főleg a GYNEX-szel és a
KOROLEN-nel) vagy a STIMARAL-lal. A pszichikai nyomás, valamint az érzelmi stressz
hatása jelentősen csökkent.
Esettan: 43 éves nő, lelkileg megterhelő
munka, időnként álmatlanság és idegesség.
Korábbi orvosi kezelés: Neurol antidepres�száns.
A KOROLEN + PERALGIN kombinációja rövid időn belül erőt és vitalitást adott, a
páciens ma már nem szed antidepresszáns
gyógyszereket.

Izomfájdalom
és görcsök
Először azt vettük észre, hogy azoknál a
pácienseknél, akik más okból ugyan, de alkalmazták a PERALGIN-t, megszűntek az
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Felelős szerkesztő: Kürti Gábor, kurti.gabor@energy.sk
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izomfájdalmak és a
görcsök. Ezt követően
– német partnereink tapasztalatait is felhasználva – a PERALGIN
szedését
elkezdtük
célzottan javasolni az
izomfájdalomban vagy/
és különböző görcsökben szenvedő pácienseknek. A PERALGIN
használatát ilyen esetekben rendszerint a
REGALEN-nel kombináljuk, és a krémek közül a PROTEKTIN-t alkalmazzuk.
Dr. Alena Molík, Jiří Molík
Třebíč

Megújult
összetétel
– jó hír az allergiásoknak
Az ENERGY cég három év után a
PERALGIN megújult változatával jelentkezik a piacon. A PERALGIN pályafutása nehezen indult a vásárlók körében, először
elenyésző volt az érdeklődés, de az idő
előrehaladásával a termék tartósan erős
pozíciót vívott ki magának a hatékony készítmények sorában.
Az újítások, illetve a változtatások elsősorban a termék hatóanyag-összetételét
érintik. A készítményből kivontuk a méhviaszt, amely a méhek által előállított anyagokra allergiás páciensek esetében nagy
problémát okozott. A készítményben levő
egyéb hatóanyagok mennyisége és ös�szetételi aránya változatlan maradt.
A felhasználók, valamint orvosaink
hároméves tapasztalatai alapján kiszélesítettük a PERALGIN felhasználhatóságának körét. A PERALGIN eredendően
csökkenti az allergiás reakciók kialakulásának kockázatát, ám emellett bizonyítást nyertek más előnyös tulajdonságai is.
Kiderült, hogy hatékonyan képes enyhíteni, sőt bizonyos esetekben meg is szünteti
a görcsöket és a fájdalmat (menstruációs
fájdalom, fejfájás); nyugtatja az idegrendszert (stressz, szorongás és kedélyállapot-ingadozás esetében); és harmonizálja
a hormonrendszer működését. Energiát
ad a szervezetnek, erősíti a vitalitást, és
előnyösen hat fáradtság esetén.

Felelős kiadó: Marosi Zoltán ügyvezető igazgató
Nyomdai előkészítés és kivitelezés:
Fingerprint Reklámügynökség, www.fingerprint.hu
A VITAE KLUBMAGAZIN belső terjesztésű, utcai árusításban nem kapható.

VIRONAL, GREPOFIT, AUDIRON

Ne hagyja legyûrni magát!
A nyári szabadság, a pihenés és az örömteli napok után ismét itt a szeptember, amely képzeletbeli mutatóujját felemelve, mintha csak azt mondaná: „Vége a tréfának, gyerünk vissza dolgozni!” Így megy ez minden
évben. A szeptember iskoláskorunk óta minden évben újra meg újra azt
kívánja tőlünk, hogy viselkedjünk felnőtt módjára, felelősségteljesen, lelkiismeretesen, és térjünk vissza a kötelességeinkhez.
Mindehhez rendkívül erős eltökéltségre
van szükség. Idén ráadásul még inkább úgy
érezzük, hogy semmi kedvünk visszatérni a
szabadságról, hogy a motor egyszerűen nem
akar ismét beindulni. A környezetünknek
szinte rá kell beszélnie bennünket arra, hogy
dolgozni kezdjünk. Az elmúlt 12 év Tűzének
kitartó hatása, amely örömmel és életerővel
töltött fel bennünket, most valamelyes gyengült, és az uralmat a konzervatív Föld veszi
át. Őt pedig nehezen lehet rábeszélni, hogy
„felálljon a kerti napozóágyról”.

Menekülés
a betegségbe?
Idén szeptemberben ezért, akaratunkat
megerősítve, energiát kell szereznünk, és fel
kell vértezni magunkat az esetleges problémákkal, nehézségekkel szemben. Ha ugyanis nem lesz elég erőnk a munkánkhoz vagy
az iskolához, sokkal veszélyeztetettebbnek
érezzük magunkat, és egész biztosan bevonzzuk életünkbe a konfliktusokat. A szomatikus konfliktus szeptemberben nem más,
mint a fertőzés; ezért könnyen előfordulhat,
hogy testünk fogékony lesz a legkülönbözőbb betegségekre.
Legyünk őszinték, és valljuk be, hogy a
legtöbb banális fertőző megbetegedést mi

magunk „keressük” – csak azért, mert egyszerűen nincs kedvünk elvégezni egy-egy
feladatot, mert az egésztől elment a kedvünk,
mert már nincs erőnk vitatkozni a makacs főnökünkkel. (Nevezhetjük ezt a „betegségbe
való menekülésnek” vagy „pszichoimmun
reakciónak” – mindig ugyanarról van szó.)
A betegség gyakran az utolsó és egyben
kétségbeesett mentsvárunk, hogy miért ne
tegyünk meg valamit. Ha azonban képesek
leszünk, akár „karddal a kezünkben”, kiállni
önmagunkért, szükségleteink és elképzeléseink mellett, akkor a betegségekre nem
lesz szükségünk.
Ilyen kard lehet a kezünkben az ENERGY
három termékének – VIRONAL, GREPOFIT
és AUDIRON – a kombinációja, amely a család minden tagjának jól jöhet. Mind a három
készítmény a Fém elemhez tartozik, elegendő belső szilárdságot és fegyelmet kölcsönöz, megerősíti a védekezőképességünket,
és energiát ad, amelyre nagy szükségünk
lesz, hogy ki tudjunk állni önmagunkért.

Mintha sodronying
védelmezne
A VIRONAL-t elsősorban megelőzésképpen érdemes használni, főleg reggel 7 óra
előtt – ebben az időszakban kezd ugyanis

aktiválódni a testben a wej-csi védelmi energiája. Tegye a VIRONAL-t az éjjeliszekrényre,
és reggel, amint kinyitja a szemét, vegyen be
néhány cseppet (gyerekek 3-5 cseppet, a felnőttek 5-7 cseppet), majd csukja be újra a
szemét, és képzelje el, hogy teste körül védőpajzs formálódik. Használja a (keleti harcművészetekből származó – a szerk.) kedvenc
megerősítő mondatomat: „Most aktiválom a
sodronyingemet.”
A GREPOFIT-nak akkor jön el az ideje,
amikor már valóban nem érzi jól magát, és a
„csata” kellős közepén van. Használja azzal
a tudattal, hogy ez a legerősebb fegyvere, és
válassza a „szőnyegbombázás” stratégiáját,
vagyis egy hétig maximális adagban szedje
a GREPOFIT-ot.

Segítség a fülnek
Az AUDIRON óriási segítséget nyújt a gyerekeknél gyakran előforduló középfülgyulladás kezelésében, de ugyanilyen hatékonyan
védi az ön fülét is, ha valami olyasmit hall,
amit nem szeretne. Fáradtság és ingerültség
esetében kenje be vele a halántékát, de azt
is megteheti, hogy néhány csepp AUDIRON-t
csepegtet a szórófejes flakonba (amelyben
természetesen víz is van), majd fúj néhányat
a levegőbe, és ezzel a permettel nemcsak a
betegségeket terjesztő kórokozóktól szabadulhat meg, hanem egyszersmind felfrissítheti a szoba levegőjét.
Szívesen zárnám optimista felütéssel soraimat, hiszen a szeptember mégiscsak a naposabb hónapok közé tartozik, még meleg
van, és remekül lehet piknikezni, és a boltokban ilyenkor dívik a szezonvégi kiárusítás…
Sajnos azonban a szeptember nem ennyire
pozitív. Éppen ezért alaposan öltözzön fel, és
előre vértezze fel magát!
Tereza Viktorová

Kazincbarcikaiak kirándulása
A kazincbarcikai klub, híven hagyományaihoz, az idén is sikeres nyári kirándulást
szervezett 2008. július 23-27. között.
Kezdetben az eső is útitársunkká szegődött, az első napon a lengyelországi
Zakopane esős arcát mutatta. A második
naptól már javult az idő, délelőtt a világörökség részét képező wieliczkai sóbányát látogattuk meg. Láttuk páratlan kamráit, melyek
megőrizték a bányászati munkák nyomait,
szerszámokat és gépeket, kápolnát sóból
faragott szobraival, domborműveivel, a világ
legszebbjének tartott, Szent Kinga nevét viselő kápolnát, mely 101 méter mélységben
helyezkedik el, és sós tavat is. A délutánt
Krakkóban, Lengyelország történelmi fővárosában töltöttük, láttuk a Wawelt a Királyi
Palotával, a székesegyházat a reneszánsz
kápolnával, a főtéren többek között a Mária
templomot és a Posztócsarnokot.
A harmadik napon néhányan szerettük
volna az ENERGY-s zászlót felvinni 2500

méterre, a Rysy csúcsra, de a kedvezőtlen
időjárás miatt be kellett érnünk a Morskie
Oko fölötti tengerszemmel. Sebaj, így is gyönyörű túra volt.
A negyedik napon, ragyogó napsütéses
időben megtapasztalhattuk a podhájskai
termálvíz gyógyhatását: az egész napot a
strandon töltöttük. Az ötödik napon már
hazai terepen, a Pilisben túráztunk, a Rámszakadék–Rám - hegy–Ferencz y- szikla–

Dobogókő útvonalon. Úgy tartják, hogy
itt található a Föld szívcsakrája, amelynek
közelében gyógyul, megújul, feltöltődik az
ember.
Köszönöm útitársaimnak ez a felejthetetlen néhány napot.
Ficzere János
klubvezető, Kazincbarcika

Biotermal fürdôsó
– a természet adta csoda
A BIOTERMAL fürdősó több egyszerű
nátriumkloridnál. Nagy mennyiségben tartalmaz olyan természetes ásványi anyagokat is
(Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I stb.), amelyek
a fürdés során bejutnak a hámrétegbe, táplálják azt, valamint a felületén védő filmet
hoznak létre. Ennek köszönhetően a bőr
nem szárad ki úgy, mint a kémiai fürdőadalékok használata után. A bőrsejtek a sós fürdő ideje alatt láthatóan regenerálódnak, és
a hámréteg a fürdő után sokkal finomabbá
és rugalmasabbá válik. Az ásványi anyagok
bejutnak a bőrön, valamint a tüdő léghólyagocskáin keresztül a véráramba, így regenerálják az egész szervezetet. Előnyösen befolyásolják az izmok, a csontok és az ízületek
(Ca, Mg, B, Sr), az idegrendszer és a vérkeringés
(Li, Mg, K, Na) állapotát, valamint fertőtlenítő
(I, Br), gyógyító (Mg, Br) és fájdalomcsillapító
(Ca, Mg, Br) hatásuk van.
Mivel a BIOTERMAL-ban számos kénvegyület található, a készítmény kiválóan
alkalmazható különböző bőrbetegségek
gyógyításában (gombás fertőzések, akné,
sömör, atopikus ekcéma, illetve más, viszketéssel járó bőrkiütések). A BIOTERMAL-ban
levő, nagy mennyiségű kovasav felgyorsítja
a sebgyógyulás folyamatát, elősegíti a kötő-

szövetek regenerálódását, javítja a bőr rugalmasságát és gátolja öregedését, valamint
akadályozza a ráncok képződését. Emellett
a kovasav kiválóan alkalmazható narancsbőrre és a terhességi csíkok (striák) ellen. A
benne található bórsav jelentős mértékben
enyhíti a gyulladt ízületek okozta fájdalmat,
illetve – a jóddal és a brómmal együtt – fertőtlenítő hatású, ami fontos lehet nőgyógyászati problémák gyógyításakor is.
Mindemellett a sós gőz belélegzése elősegíti a felső légutak és a hörgők gyulladásos
megbetegedései, továbbá az asztma gyógyulását.
Ha Ön azt szeretné, hogy a BIOTERMALos fürdő maximális élvezetet és intenzív regenerálódást nyújtson, akkor:
• teremtsen kellemes környezetet fürdőszobájában;
• mielőtt beülne a fürdővízbe, zuhanyozzon le;
• szórjon a kádba 1–3 evőkanálnyi BIOTERMAL-t;
• a víz hőmérséklete a test hőmérsékletéhez igazodjon;
• a fürdő alatt kényeztesse magát masszázzsal;
• lassan és mélyeket lélegezzen, de vigyázzon, el ne aludjon fürdés közben;
• ne mossa át testét se szappannal, se tusfürdővel;
• a fürdő után vegyen langyos zuhanyt;
• kenje be a bőrét bioinformációs krémmel: CYTOVITAL-lal (narancsbőrre), PROTEKTIN-nel (aknék
esetén), RUTICELIT-tel (visszerekre) vagy ARTRIN-nal (ízületi/izomfájdalom esetén);
• fürdő után hagyja a testét pihenni.

Egészséges kényeztetés BALNEOL fürdôolajjal
A BALNEOL huminokat, illóolajokat és ricinusolajat is tartalmazó, bioinformációs, nem
habzó fürdőolaj.
Koncentrátumként kerül forgalomba: 110 ml
BALNEOL megfelel 400 ml fürdőadaléknak.
Harmonizálja a húgyhólyag, a vese, a lép és a
hármas melegítő energiavezetékeket, a jin ös�szekötő meridiánját, a vastagbél és a vékonybél összekötő meridiánját, így jótékonyan befolyásolja az ezekkel kapcsolatos problémákat.

A tőzeg huminjainak
áldásos hatása
Sokan hallottak már a tőzegfürdők pozitív
hatásáról. A tőzegben – és a BALNEOL-ban
is –megtalálható humin anyagok miatt ez a termék több egyszerű fürdővíznél.
Az emberi szervezetre a bioinformációs
BALNEOL fürdő több szinten hat egyidejűleg.
A hatóanyagok befolyásolják a bőr állapotát,
illetve a tüdőn keresztül eljutnak a szervezet
más részeibe. Fürdés közben a fürdővíz és a
test között többféle szintű anyagcsere megy
végbe. A salakanyagok távoznak a testből, miközben a jótékony hatású összetevők – kálium
és több mint 30 más elem – bejutnak a szervezetbe. A ricinusolaj a fürdő után a bőrfelületen
filmet hagy.
A BALNEOL-ban található bioinformációk a
reflexzónákon és az energiapályákon keresztül harmonizálják a belső szerveket. A fürdő
élettani szempontból a leghatékonyabb reggel
vagy este.

Aromaterápiás hatás

A Balneol alkalmazása ugyanakkor aromaterápiát is jelent. Az illóolajok a meleg vízben
elpárolognak: baktériumölő hatásuk van, segítik a légzést, a tüdőn keresztül könnyen eljutnak a vérbe, gyorsan nyugtatják az izmokat
és a lelket. A fürdőnek – a humin anyagok és
az illóolajok okán – méregtelenítő (detoxikációs) hatása van, serkenti a vérkeringést, és
mozgósítja az immunrendszert. Az illóolajok
előnyösen hatnak az anyagcserére és a központi idegrendszerre. Az aromaterápiás fürdő
a fáradt testnek energiát, életerőt, frissességet
ad, miközben kellemesen hűti, nyugtatja és
frissíti a bőrt.
Hogyan fürödjünk otthon?
A testnek nyakig benne kell
lennie a vízben, a víz ne legyen forró. Általában azt
javasoljuk, hogy a hőmérséklete 32-36 C° legyen,
és a fürdő ne tartson tovább 10-15, legfeljebb
20 percnél. A 20 percesnél hosszabb fürdő
már nagyon fárasztó.
A fürdés után célszerű
hideg vízzel zuhanyozni, ezzel mozgósítjuk az
immunrendszerünket.
A fürdő után javasolt a
fájdalmas részeket bekenni ENERGY bioinformációs krémekkel.

Mikor és hogyan
használjuk a BALNEOL-t?
• A huminok az egész test regenerációját
biztosítják. Jó hatásuk van mozgássérült embereknél, degeneratív ízületi betegségekben,
az ízületek regenerációjában, reuma, csuklófájdalom esetén, keresztcsonti és hátgerinc
problémáknál.
• Olyan illóolajokat is tartalmaz, amelyek
segítik a bőr és az izületek jobb vérellátását.
Így javul a tápanyag- és oxigénellátás, sokkal
gyorsabbá válik az ízületek és a sejtek regenerációja, hamarabb szűnnek a fájdalmak.
• Nagyon jó a fürdő izomgörcsök esetén, az
inak fájdalmainál. Igen hatékony bokaduzzanat, dagadás esetén, serkenti a nyirokrendszer
működését.
• A bőr gyulladásaiban, bőrbetegségeknél,
övsömörnél, ekcéma, pikkelysömör, herpesz
esetén segíti a sejtek oxigénnel való ellátását,
antioxidánsként hat.
• Megköti a szabad gyököket, melyek a sejteket pusztítják, ezért fiatalító hatású. A huminok lassítják a rákos sejtek növekedését, és
vírusellenes hatásuk is van, főleg a herpesz
vírusokra.
• A BALNEOL-terápia összenövéseknél is
igen hatékony; elősegíti a véraláfutások és
vérömlenyek felszívódását, gyorsítja a gyógyulást.
• A kámfor és a tuja illóolaja előnyösen hat
az asztmásokra.

