vitae

klubmagazin

Geriatrim, Cytosan fomentum:
új termékek hamarosan a klubokban

Mészáros Márta

– tanácsadónk reflektorfényben

Mit mivel együtt lehet szedni?
Körkérdésünk az Energy készítményeirôl

www.energy.sk

2009/2

HAMAROSAN Új termékek

GERIATRIM ÉS CYTOSAN FOMENTUM
A következő napokban-hetekben 2 újabb termékkel gazdagodik az ENERGY
magyarországi kínálata. A GERIATRIM elsősorban a középkorú és az idősebb
korosztály számára jelent nagy segítséget, míg a CYTOSAN FOMENTUM – külsőleg történő alkalmazással – a CYTOSAN ismert előnyös hatásainak további
kiaknázását teszi lehetővé.
A GERIATRIM kínai ördögcérna (Lyceum
chinensis), kudzu gyökér (Pueraria lobata),
páfrányfenyő (Ginkgo biloba), ginszeng (Panax
ginseng), homoktövis (Hyppophae rhamnoides), B-vitaminok, C-vitamin, valamint tökmagolaj egyedülálló kombinációját tartalmazó,
bioinformációs készítmény.

SEGÍTSÉG
AZ ÖREGEDÉS ELLEN
Összetételének köszönhetően segít megszüntetni az öregedéssel együtt járó, leggyakoribb panaszokat. A készítményben levő
flavonoidok és a páfrányfenyő-kivonat eltávolítják a szervezetből a szabad gyököket,
illetve jótékonyan hatnak az érrendszerre és a
nyálkahártyákra. A kudzu gyökér támogatja a
melatonin és a szerotonin képződését, ezzel javítja a kedélyállapotot, megkönnyíti az elalvást,
és nyugodtabbá teszi az alvást. Valamennyi
összetevő, köztük a tökmagolajban levő cink
is, optimalizálja az anyagcsere-folyamatokat,
ezen keresztül befolyásolja a szövetek re-

generációját, és életerőt, optimizmust ad. A
GERIATRIM alkotóelemei elősegítik a gyomor
működését, és javítják a látást.
A kínai ördögcérnában (Lyceumban) megtalálható 18-féle aminosav, beleértve a 8
esszenciális aminosavat is, valamint 21-féle
ásványi anyag és nyomelem (köztük kalcium,
magnézium, foszfor, cink, vas, réz és szelén).
Legértékesebb hatóanyaga azonban a termésében levő betain, béta-karotin és más
karotinoidok. A B-vitaminok gazdag forrása,
és van benne C- és E-vitamin is.
Kínában leginkább a középkorú férfiak körében népszerű a fogyasztása. A növény termése
tonizál, erősít, mérsékli vagy megszünteti az
öregedéssel járó, kellemetlen tüneteket, és
ez a hatása nem csak férfiaknál érvényesül.
A kínai ördögcérna a hagyományos kínai
orvoslás (HKO) szempontjából a vese- és a
májmeridiánban áramló energiát harmonizálja.
Kiegészíti mindkét pálya jinjét, valamint erősíti
a tüdőt. A már említett hatások mellett kiválóan alkalmazható derék- és térdgyengeség,
hányinger, fejfájás, elégtelen látás és köhögés
esetén is.

MÉREGTELENÍTÉS,
REGENERÁCIÓ A BŐRÖN ÁT
A CYTOSAN-nak a klubtagok által már jól
ismert, erős méregtelenítő hatását nem csak
belsőleg aknázhatjuk ki. Tudjuk, hogy a huminés fulvosavak káliumsójaként egyedülálló
módon képes „kicserélni” a szennyező- és méreganyagokat (pl. nehézfémeket, más toxinokat,
szabad gyököket, valamint a sejtanyagcsere
salakanyagait) a test számára létfontosságú
káliumra. A benne lévő szilimarin (máriatövismagból kivont alkaloida) védi a sejteket (főleg
a májsejteket), a borostyánkősav pedig ener-

giával tölti fel őket, mivel ez irányú biokémiai
folyamatokban vesz részt.
Ezt a páratlan felszívódó képességet és az
összetevőknek a sejtanyagcserében való részvételét lokálisan, vagyis a bőrön át alkalmazva
használja ki az új készítmény, a CYTOSAN
FOMENTUM, amelyet az ENERGY szakemberei
a klubtagok tapasztalatai és javaslatai alapján
fejlesztettek ki.
A CYTOSAN FOMENTUM elsősorban nehezen gyógyuló sebekre, a bőr egyéb sérüléseire,
elfertőződött krónikus sérülésekre (lokális
vagy teljes antibiotikumos kezeléssel együtt),
továbbá nedvedző ekcémára, lábszárfekélyre
és felfekvésekre használható.
Kásásított formában – amit úgy kapunk, ha a
CYTOSAN FOMENTUM-ot összekeverjük egy
kevés vízzel – mélyebben fekvő, puha szövetek
(a bőr mélyebb rétegei, az inak, az izmok)
gyulladásainál is jól alkalmazható. Kiválóan
használható továbbá ízületitok-gyulladás, íngyulladás vagy gennytasakok esetén is.
Alkalmazásának további lehetőségei: krónikus gyulladások és degeneratív megbetegedések – az egyes szervek mikrorendszereknél
(láb, kéz, fej, fül stb.) levő reflexzónáinak vagy
a Head-bőrzónák felületének kihasználásával.
A balneoterápia tapasztalatai alapján tudjuk,
hogy a tőzegkészítmények segítséget jelentenek még emésztési rendellenességeknél,
vese-, hormonrendszeri és nőgyógyászati
panaszoknál is.

OTT VOLTUNK AZ EZOTERIKUS FESZTIVÁLON
December 7-én, vasárnap az ENERGY is
jelen volt, külön standdal képviseltette magát
a Természetgyógyász Magazin és a Szintézis
Szabadegyetem hagyományos ezoterikus

fesztiválján, amelyre Budapesten, a Villányi úti
konferenciaközpontban került sor.
Egész nap hatalmas tömeg sétált fel-alá a különböző előadások helyszínei, a tanácsadások
és a kiállítók asztalai között. Nagy érdeklődést
tanúsítottak cégünk termékei iránt. Sokan
most először találkoztak készítményeinkkel,
amelyekből ezen a napon kedvezménnyel,
klubáron vásárolhattak is. Vitték persze a
katalógust és a Vitae magazint is, mint a cukrot. Biztosak vagyunk abban, hogy ezen a
napon több száz érdeklődővel gyarapodott
az ENERGY-vel barátkozó emberek tábora, és
közülük remélhetően új klubtagok is kikerülnek.
A siker, az egész napos helytállás a standon
munkatársainknak – Fazekasné Hicz Ivettnek
és Szieber Ágnesnek – is köszönhető.

Hírmozaik

Beszédes
tapasztalatok
Több hónapja hallom
„mezei” klubtagoktól és
klubvezetőktől egyaránt,
hogy sokkal több terméktapasztalatra van
szükség, elsősorban
ilyeneket adjunk közre a Vitae hasábjain.
Szívemből szóltak mindazok, akik emellett kardoskodtak, hiszen magam is vallom, hogy a
megtörtént esetek leírásából sokkal többet
hasznosíthatunk egészségünk javára, mint a
mégoly korrekt, de persze a műfajból adódóan szárazabb termékismertető szövegekből.
Nos, úgy tűnik, sikerült ebben is előrelépnünk. Hogy miért használom itt az „is”
szócskát? Mert (nem mellesleg) a december
– válság ide vagy oda – rekordforgalmat
hozott az ENERGY készítményeinek magyarországi értékesítésében, és (megint nem
mellékesen) az előző, dupla lapszámunk
teljes színessége is megmaradt. Ezentúl tehát
minden hónapban kívül-belül, „tetőtől talpig”
színes ruhába öltöztetett Vitae klubmagazin
jut el a tagok postaládájába.
A kis kitérő után vissza a terméktapasztalatokhoz. E lapszámunk középső 4 oldalán
ezúttal nem a klubok listáját találják meg,
hanem az ENERGY (magyar és külföldi)
felhasználóinak tapasztalatai alapján ös�szeállított 4 oldalas táblázatot. Ugyanez a
táblázat kerül bele a napokban az ugyancsak
korszerűsített Start újságba, amelyet az új
klubtagok kapnak kézhez kezdőcsomagjukban.
De ez még nem minden. Körkérdéssel
fordultunk vezető tanácsadóinkhoz, hogy
megtudakoljuk tapasztalataikat az egyes
ENERGY termékek együttes alkalmazásával
kapcsolatban. Ebben a hónapban megkezdjük a válaszok közlését, Gyenese Ibolya
és D. Kozsa Anita tapasztalataival. A jövő
hónapban folytatjuk a sort, Takács Mária
és a Kovács házaspár írásával.
Magától értetődik, hogy Mészáros Márta is
bőven szólt tapasztalatairól abban a beszélgetésben, amelyből többek között kiderül,
milyen út vezetett a patikából a gyógynövénybolton át az ENERGY egyik szegedi
klubjának vezetéséig.
Várjuk persze másoktól is véleményüket,
tapasztalataikat a készítmények alkalmazásáról. Osszák meg velünk – mindannyiunk
hasznára.
Kürti Gábor szerkesztő
kurti.gabor@energy.sk
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Mit tudnak A KLATRÁTOK?

E-VÍZ AZ ENERGY
KÉSZÍTMÉNYEIBEN
Először is nézzük meg, milyen hatású volt
a jelenleg használt víz elődje, a pi-víz. Mit is
tudunk erről a vízről, és hogyan érvényesültek
tulajdonságai az ENERGY készítményeiben?
A víz úgynevezett klatrátokat hoz létre. Ezek a
kristályhoz hasonlatosak, és rendkívül labilisak.
A másodperc egymilliomod része alatt szétesnek, majd ismét összeállnak. Tulajdonképpen
természetes, folyékony kristályok. (A latin klatrát
szó jelentése: „ketrecbe zárt”. Az elnevezés
a jég–metán anyagkombináció szerkezetére
utal, amelyben a jégkristályok által formált apró
ketrecek ejtik csapdába a metánmolekulákat.
Forrás: Wikipédia.)

MÉG A PI-VÍZNÉL IS
HATÉKONYABB
Az átlagos víz klatrátjai viszonylag nagy
méretűek. Minél kisebbek a klatrátok a vízben, annál jótékonyabban hat a víz az emberi
szervezetre.
A Lifeenergy Biocontrol berendezésen –
ezzel készül az átlagos vízből a pi-víz – való
áthaladás során olyan kisméretű klatrátok jönnek létre, amelyek hasonlítanak a gyógyvizek
klatrátjaihoz. A készülék egy japán szabadalom
alapján a két vegyértékű vas különleges vegyületének információival nemcsak a víz szerkezetét módosítja, hanem más folyadékokét
is. Az említett vegyület olyan tulajdonságokkal
jellemezhető, mint az embrió keringési rendszerének kialakulásakor megjelenő vérfesték,
vagyis a hemoglobin.
Az ENERGY termékek felhasználói számára
alapvető fontosságú az a tény, hogy a pi-víz
kizárólag a fent említett két vegyértékű vas
bioinformációinak segítségével készül, illetve
hogy ezeket a bioinformációkat a legdrágább
technológiai eljárásokkal állítják elő. Ám az
ENERGY kutatói (a sokkal gazdaságosabb)
elektromossággal ugyanilyen bioinformációkat
hoztak létre. Az elektromos jel segítségével a
pi-vízzel szinte teljesen azonos vizet készítenek,

ISTEN HOZOTT,

HANNA!

A legújabb ENERGY-baba 2008 őszén
érkezett erre a világra. Övé a szó:
„Hollósi Hanna vagyok. 2006-ban anyukám
felkereste Zalaegerszegen Kozsa Anitát, és
az ő tanácsára FYTOMINERAL-t és GYNEX-et
kezdett fogyasztani. Miután ezektől anyukám hormonrendszere rendeződött, nagy
ajándékot adtam nekik, magamat!
Hamarosan 5 hónapos leszek (a fotón még
3 hónapos sem vagyok), és nagyon szeretnek. Köszönöm, ENERGY, hogy lehetek.”

és bár a legtöbb pszichotronikai szakember
nem különbözteti meg a pi-vizet az elektromos
jellel módosított víztől, már csak etikai szempontból is előnyösebb, ha az ENERGY által
készített vizet Energy-víznek, vagyis E-víznek
nevezzük el.

KÖNNYEN BEFOGADOTT
BIOINFORMÁCIÓK
Az ily módon elkészített víz vagy más folyadék előnye, hogy teljes egészében elveszti
a korábbi bioinformációkat. Igaz ez mind a
pozitív, mind a nagyobb mennyiségben jelen
levő negatív információkra. A módosított víz
ezt követően könnyedén befogadja a kívülről
– a gyógynövényekből vagy a készítmények
egyéb összetevőiből származó – információkat;
egyszerűen magáévá teszi a mesterségesen
átültetett bioinformációkat a homeopátiás
készítményekből, a kristályok transzformációjából vagy a célzott elektromágneses térből.
Az ENERGY készítmények gyártási folyamatának lépései közé beillesztettünk egy generátort, amely a gyártás során felhasznált
vizet elektromágneses jel segítségével E-vízzé
alakítja át. Mindez extraháláskor lehetővé teszi a hatóanyagok jobb kinyerését, ám ami
még fontosabb: a végeredményként kapott
kivonat könnyedén befogadja az utólagosan
hozzáadott bioinformációkat. Ezzel a készítmények bioinformációs minőségét sokkal jobbá
tesszük. Az E-víznek köszönhetően a felhasználók hamarabb érezhetik a készítmények
regeneráló hatását, és sok esetben lerövidül
a regenerációhoz szükséges idő. Erősebben
megnyilvánul továbbá a készítményekben
levő összetevők együttes jótékony hatása
(szinergizmus – a szerk.), és a készítmény
egészében véve hatékonyabbá válik.

A ZSELATINKAPSZULA ELőNYEI
Széles körben elterjedt a tévhit, hogy a
lágy zselatinkapszula formájában előállított
készítmények kemények, szárazak, ezért
kevésbé hatékonyak. A valóság azonban
egészen más. A kapszulák ugyanis – a
CYTOSAN és a PROBIOSAN kivételével –
folyadékot tartalmaznak, többé-kevésbé
sűrű állagút ugyan, de folyadékot!
A kapszulák tulajdonképpen a szirup
formájú készítmény pontos, kis adagjai; és
magát a készítményt szirupként is forgalomba lehetne hozni. Ám a kapszulás kiszerelés számos előnnyel jár, az ENERGY ezért
döntött mellette. Az adagok csomagolása
tökéletesen tiszta és biztonságos. A kapszula kényelmesen bevehető, és bárhová
magunkkal vihetjük a napi adagot anélkül,
hogy az egész flakont kellene beletennünk
a táskánkba.
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VÁLASZOL GYENESE IBOLYA ÉS D. KOZSA ANITA

KÖRKÉRDÉSÜNK TANÁCSADÓKNAK:
MIT MIVEL EGYÜTT SZEDHETÜNK? (1.)
Körkérdéssel kerestük meg az ENERGY néhány tapasztalt tanácsadóját, hogy
a különböző készítmények együttes szedésével kapcsolatos tapasztalataikat
megismertessük a klubtagokkal. A válaszok alapossága és terjedelme a szerkesztőséget is meglepte. Így nem tehetünk mást, több részletben közöljük a
tapasztalatokat. Első alkalommal a keszthelyi Gyenese Ibolyáé és a zalaegerszegi D. Kozsa Anitáé a szó.
Az alábbi 3 kérdést tettük fel:
1. Milyen általános tanácsokat adnátok és
milyen tapasztalatokat szereztetek vagy
visszajelzéseket kaptatok a különféle
ENERGY-készítmények együttes szedésére vonatkozóan?
2. Melyek a legjobban bevált kombinációk és
adagolási javaslataik?
3. Mit mivel nem ajánlatos együtt szedni?

A BETEGSÉG MINDIG
KÖVETKEZMÉNY
Először is tudatosítani szükséges, hogy
a betegség következmény, amit nem más
ruházott ránk, hanem gondolataink, érzelmeink, tetteink következménye. Tisztázzuk
magunkban, hogy a betegség milyen formát
öltött: például zavaros gondolati, túlpörgött,

kitörő, elnyomott, elfojtott érzelmi reakciók,
testi fájdalomérzet.
Az ENERGY termékei semmilyen formában
nem árthatnak, mert az élet frekvenciái, impulzusai vannak bennük. Az ártalom kizárólag az
emberben fedezhető fel, a negatív érzelmek
által, amelyek rossz szokásokat hoznak létre,
ezekkel előidézve a romboló folyamatot. Ha
a fent leírtaknak nem vagyunk tudatában,
összeütközik az alkotó és a romboló ciklus,
és ez szenvedést, fájdalmat hoz, nem a kívánt
jobbulást.
Mindenkinek azt javasolnám, hogy elsősorban a belső, szabályozó cikluson haladjon
végig, mielőtt a külső körbe, az alkotásba
kezdene a gyógyulás folyamataiban. (Más
kifejezést használva fékezésrôl és táplálásról
van szó – a szerk.)

AMÍG A LÉLEK SZENVED,
NINCS GYÓGYULÁS
Ahhoz, hogy hatékonyan használjuk az alkotó és a szabályozó ciklust, meg kell határozni
erős és gyenge pontjainkat. Egyes bolygók
az év bizonyos szakaszában közel kerülnek
a Földhöz, és nagymértékben befolyásolják
viselkedésünket.
Ha például gyenge a májunk, könnyen kimerülhet, amikor a Fém elemmel és a tüdővel
kapcsolódó Vénusz Földközelbe kerül. Ez
haragban és döntésképtelenségben megnyilvánuló érzelmi kitöréshez vezethet, ami a máj
negatív energiáinak megnyilvánulása.
Betegségeink kezelésétől függetlenül igyekezzünk az évszaknak megfelelő elemmel
támogatni a szerveinket: tél–Renol, tavasz–
Regalen, nyár–Korolen, nyárutó–Gynex, ősz–
Vironal. Így védhetjük önmagunkat.
Táplálékunk legyen gyógyítónk!
Türelemmel, odaadással elérhetjük a
Pentagram® regeneráció adományát.
A szervek gyógyulása visszaadja jó lelki tulajdonságainkat:
✒ vese-húgyhólyag: ambíció-akaraterő;
✒ szív-vékonybél: melegség-vitalitás;
✒ máj-epehólyag: ellenőrzés-döntéshozatal;
✒ tüdő-vastagbél: erősség-tartalmasság;
✒ lép-gyomor: integráló-stabilizáló képesség,
középpontúság, egyensúly.
Aki a harag, szomorúság és depresszió hatása alatt áll, arra a gyenge tüdő, a tüdő negatív
érzelmei gyakorolnak befolyást. A meggyengült
máj ingerlékenységre, döntésképtelenségre
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hajlamosít. A nagyon dühös ember elveszíti
bátorságát, tisztánlátását. A sietős, türelmetlen
ember a szív negatív érzelmeinek hatása alatt
áll, elveszíti melegségét-vitalitását, vonzerejét.

HASZNÁLJUK AZ EGYSZERES
HÍGÍTÁST IS
Az ENERGY termékinek együttes szedése
egyénenként változik.
Látogatást tettünk egy tanácsadónknál, aki
fáradtságra, türelmetlenségre, ingerlékenységre, szívdobogásérzésre, szédülésre, a szem
kifáradására panaszkodott. Szedett RENOL-t
(3x6 cseppet), CELITIN-t (3x2 kapszulát), KING
KONG-ot (9 cseppet), FYTOMINERAL-t (kb.
30 cseppet), eleinte jobban is volt, aztán nem
érezte a javulást. Viselkedéséből és az elmondottakból rögtön láttam a szívburokgyulladás
biztos jelét.
Javasoltam, hogy mindent hagyjon abba,
majd a KOROLEN-t és a VITAMARIN-t kezdje
el: KOROLEN, 3x3 csepp nyelv alá +egyszeres
hígítás (21-szer felrázni a koncentrátumot,
majd 3 cseppet fél dl vízben 21-szer jobbra
elkeverni és meginni), 3x1 VITAMARIN. Az
első adag bevétele után 5-10 perccel megkezdődött a javulás.
Bármely elemhez tartozó szert szedünk, a
hatékonyság megnövelése céljából egyszeres
hígítást napi 1 alkalommal célszerű készíteni
és meginni.
Lehet a „fizikai szintű” nyelv alá csöppentés
egyikével együtt is bevenni-meginni.

FOKOZATOS ADAGNÖVELÉS,
ÖNMEGFIGYELÉS
Az ember tapasztalja meg önmagát, de aki
először kezdi szedni az ENERGY termékeit,
tartsa be a fokozatos növelést a cseppek
adagolásában, és folytonos önmegfigyelést
végezzen. Minden embernek más szokásai
vannak, és más a feldolgozó képessége is.
Legyen a szándékunk alázattal telített, önmagunkkal szemben is. Így a várt eredmény
nem fog elmaradni.
Néhány konkrét kombináció:
CYTOSAN-REGALEN – tavasszal a legjobb
méregtelenítő.
KOROLEN-VITAMARIN – a legkiválóbb segítőtárs szív-, érrendszeri, idegrendszeri és
agyműködési problémáknál.
CHORELLA-BARLEY-SPIRULINA BARLEY
– a legjobb vitalizáló.
DRAGS IMUN - GREPOFIT- FL AVOCELVIRONAL – fertőzésekre, gyulladásokra, belső
vérzésekre.
SPIRULINA BARLEY-BARLEY-GYNEX –
kiváló zsírbontó, fogyásra is alkalmas.
PERALGIN-VIRONAL-REGALEN – allergiára.

Hírmozaik
Iránytű

2009. február

HASZNOS ÉS KERÜLENDô
TERMÉKKOMBINÁCIÓK
RENOL-CARALOTION-PROTEKTIN – ekcémára.
RENOL-DRAGS IMUN-FYTOMINERALDROSERIN – mandulagyulladásra, immunerősítésre és bátortalanságra.
RENOL-SKELETIN-ARTRIN-SPIRON – köszvényre.
VITAMARIN-GYNEX-CHLORELLA – menstruációs fájdalmakra.

EGYÜTT INKÁBB NEM
RENOL és REGALEN: két méregtelenítő,
kiválasztó – nem biztos, hogy a szervezet jól
tűrné, és a pszichés reverz tünet sem kellemes.
Vérhígítót szedők csak kis adagban szedjék
a DRAGS IMUN-t.
Májproblémával küszködő emberek a
CELITIN-t óvatosan szedjék, mert víz- és sóvisszatartást és lábödémát okozhat. A gyenge
máj a fehérjéket és a szénhidrátokat nem
képes lebontani, ami magas vérnyomáshoz, a
koleszterin- (triglicerid-) szint emelkedéséhez
és szívdobogásérzéshez vezethet.
Gyenese Ibolya
klubvezető, Keszthely

ÍZÜLETI PROBLÉMÁKNÁL
RENOL 3x3 csepp, SKELETIN 3x1 (2. doboz
2x1, 3. doboztól 1x1), ARTRIN krém a fájó
ízületekre, a vese, a hólyag tájékára felkenve. És 2-3 liter víz, az elején napi 20 csepp
FYTOMINERAL-lal, ami fokozatosan növelhető,
napi 40 cseppig. Fájó, gyulladt ízületnél csodát tesz a BALNEOL olaj felkenése. Hagyjuk
megszáradni, és 30 perc múlva mossuk le.

NÁTHÁRA
VIRONAL 2 óránként 4-5 csepp, GREPOFIT
5x2 kapszula, FYTOMINERAL-os langyos
tea. Ez 4-5 napig (már a második nap jobb
lesz), majd még 1 hétig VIRONAL 3x3 csepp,
GREPOFIT 3x1. (Na jó, még egy rendkívül titkos
recept nagyon begyulladt, megvastagodott
hangszál, torok esetére: 1 cl jó házi pálinka,
amit tartasz a szádban, míg nem csíp mindenhol, lenyeled, majd egy evőkanálnyi mézben
elkevert 5 csepp DRAGS IMUN-t szép lassan
elszopogatsz – mindezt 3-5-ször egy nap.
Próbáld csak ki, egynapos kúra csodát tesz!)

INFLUENZA ESETÉN
A VIRONAL-t felváltom a DRAGS IMUNra, adagolás, kísérőszerek ugyanazok. A
Flavocel-lel vigyázzunk: a gyulladásban
lévő szervezet sokszor savas, és ha hajlam
van a gyomorsavasodásra, a FLAVOCEL előhozhatja, és a feltörő sav még több roncsolást
végez a torkon!

ALLERGIÁK, BŐRTÜNETEK

BEVÁLT KOMBINÁCIÓK
A SKELETIN kiegészítője a RENOL, erős
ízületifolyadék-hiány esetén VITAMARIN-t is
adagolok, nagyobb mennyiségben (3-4x2).
Gyulladásoknál a DRAGS IMUN a nyerő,
GREPOFIT-tal, illetve FLAVOCEL-lel kiegészítve
hatékonyabbá válik.
A CELITIN-t szinte mindig kiegészítem a
VITAMARIN-nal, illetve ha agyi problémák,
tanulási nehézségek adódnak, a STIMARAL-lal.
Epeproblémákkal küzdőknél a REGALEN
mellé elmaradhatatlan a SPIRULINA BARLEY,
mivel a savat közömbösíti, illetve a benne lévő
kalcium és magnézium megköti, „becsomagolja” a savat, ezáltal a szervezetet tehermentesíti, és az nem az izmoktól vonja majd el a
magnéziumot, illetve a csontoktól a kalciumot.

Ekcéma: szinte mindig a vese a gyenge pont,
tehát RENOL 3x1 csepp, 3-4 naponta emeljük
az adagot 3x5 cseppig. A hisztamintermelés
csökkentésére PERALGIN, eleinte 3-4x2 kapszula, majd fokozatosan csökkentve az adagot
3x1-re. Lelki szinten a feldolgozatlan, elfojtott
érzések, félelmek a RENOL alkalmazásával
feloldódhatnak, illetve lélekgyógyász (vagy
egy igazán jó barátnő, barát) segítsége is
igénybe vehető.
Pikkelysömör (psoriasis): főként májprobléma, ezért a REGALEN a megfelelő alaptermék.
De sokszor herpeszvírus-fertőzés áll a háttérben, ebben az esetben a DRAGS IMUN, illetve
az IMUNOSAN segítségét is igénybe kell venni.
A többi termék ugyanaz, mint az ekcémánál.
Lelki szinten: erős felindulás, harag, düh másokkal vagy magával szemben, „páncélt ölt,
hogy ne bánthassák”.
Problematikus bőrre ajánlott a PROTEKTIN,
DRAGS IMUN, FYTOMINERAL és CYTOSAN
keveréke, száraz bőr esetén egy kis olívavagy szezámolajjal, nedvedző bőrre kevés
CARALOTION-nal lehet hígítani.

Bőrtünetek csökkentésére jó a BALNEOL,
akár fürdő, akár tömény felkenés formájában.
A BIOTERMAL sót nyáron érdemes kevés
vízben elkeverni, hogy pépet kapjunk, a napon
megszárítani, majd a fent leírt krémmel bekenni.

FELSŐLÉGÚTI,
SZÉNANÁTHÁS TÜNETEKRE
VIRONAL, 3-4x2 csepp (óvatosan, mert az
elején kiütések jelentkezhetnek, ebben az
esetben 2 hét IMUNOSAN szedését javaslom,
vagy CYTOSAN-os tisztító kúrát). PERALGIN
3x2, GREPOFIT 3x1, STIMARAL 2x3 csepp
(reggel, délben). Lelki ok: szeretetlenség vagy
túlszeretés. Ha por, pollen a fő ok, akkor jellemző a „szőrszálhasogatás”, az apró dolgok iránti
érzékenység, irritáció. Ebben az esetben estére
5 csepp REGALEN, egyszeres hígításban, a
fent leírt kúra mellett.

MÉREGTELENÍTÉSKOR
IGYUNK ELEGENDŐ VIZET
A RENOL-t és a REGALEN-t, mint tudjuk,
nem ajánlatos egy időben fogyasztani, mivel
a máj és a vese egyidejű méregtelenítése igen
megterhelheti a szervezetet.
A DRAGS IMUN-t nem adjuk, ha valaki vérhígító gyógyszert szed, mivel sűrítheti a vért,
ugyanezért kismamáknak sem javasolt.
Fontos: aki nem iszik elegendő mennyiségű (napi 2-3 liter) vizet, azt első lépésben
meg kell tanítani inni! Az ENERGY termékek
méregtelenítenek is, kevés folyadékfogyasztás mellett rossz közérzet, aluszékonyság, a
„mérgezettség” tünetei jelentkezhetnek, mivel
a vér telítődik a szervezetből kioldott méreganyagokkal.
E mérgek kimosását a vese képes elvégezni,
de csak kellő mennyiségű folyadékbevitel
esetén!
D. Kozsa Anita
1. sz. klub vezetője, Zalaegerszeg
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Előadások, rendezvények

2009. február

ENERGY klubok elôadásai, rendezvényei
Város

cím

dátum

előadás témája, előadó

Budapest

1149 Budapest,
Róna u. 47.

február 20., péntek,
17.30.

Alapinformációk és az Energy új termékei. Hotel Platanus ,
1087 Budapest, Könyves K. krt. 44.
A további részletekről érdeklődjön Juhászné Kerek
Mónika klubvezetőnél.

Budapest

Új cím: Rákóczi
Center Üzletház,
CÍMVÁLTOZÁS! 1074 Budapest,
Rákóczi út 54. I.
em. 103-as iroda
Szeged
Villornet
Hargitai u. 40.

Szeged

Mars tér 6/A.

Debrecen

Nagy Lajos
király tér 1-5.
Technika Háza

Nyíregyháza

Május 1. tér

Győr
Pécs

Zalaegerszeg Ady E. u. 31.
1

minden hónap
2. keddjén 17 órától

minden hónap
második szerdája
18 óra
minden hónap páros
szerdája 17 óra
február 27., péntek,
18 óra

kapcsolat

061/354 0910
061/354 0911
E-mail: hungary.
energy@energy.sk
www.energy.sk
Előadók: Várkonyi Edit kineziológus, természetgyógyász és 0620/261 2243
ozisz.bt@citromail.hu
Varga Judit kineziológus

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

Energy klubest. Téma. Méregtelenítés az Energy készítményeivel.
Előadó: Ráczné Simon Zsuzsanna fitoterapeuta, természetgyógyász.
minden 2. hét kedden Klubnap és konzultáció.
17.30 – 19.30 között Érdeklődjön Fitos Sándor klubvezetőnél
minden hónap első
Terméktapasztalatok, információk cseréje.
kedd 18 óra
Előadó: Kocsis Ilona klubvezető
Minden hónap
Téma: alapinformációk új érdeklődőknek
1. szerdáján
Érdeklődjön Molnár Judit klubvezetőnél
Minden hónap
Téma: Haladó előadás
3. szerdáján
Minden hónap páros Téma: Megbeszélés tanácsadóknak.
szerdáján
minden hónap 2.
Előadások a klubban.
keddjén 17 órától
Érdeklődjön Kozsa Anita klubvezetőnél.

Zalaegerszeg Arna-Viva
szerdánként
2
Bíró M. út 3.
17 órától
Kazincbarcika Barabás M. u. 56. minden héten szerdán 16-18 óra között
Keszthely
Lovassy Sándor minden kedden
u. 13/A.
17.30-19 óra között

Klubnap és konzultáció.Érdeklődjön Balogh Natália vagy
Paucsa Lívia klubvezetőknél!
Klubnap. További információ: Ficzere János klubvezető.
Energy klubnap. További információ: Gyenese Ibolya
klubvezető

0662/480 260

0662/322 316
0630/458 1757
E-mail: info@
imolaenergy.hu
0620/427 5869
0696/335 650
0620/395 2688
0630/253 1050

0692/347 746
0630/857 4545
kozsanita@freemail.hu
0630/449 6560
0630/634-5946
0630/856 3365,
fj58@citromail.hu
0630/560 7785
0630/225 4917
ibi-bazsa@freemail.hu

Egyéb rendezvényekrôl érdeklôdhet a helyi ENERGY klub vezetôjétôl telefonon vagy e-mailben!

ENERGY társaság
új munkatársai
Kiskunfélegyháza:
Szatmáriné Valika reflexológus, Voll-féle
elektroakupunktúrás állapotfelmérés
	ELIXÍR Stúdió, Kiskunfélegyháza,
Batthyány u. 3., tel.: 0620/226 4000
Nagykanizsa:
Szávai Szilvia,
Biotikum, Natúr termékek
boltja, Nagykanizsa, Fő u. 10.,
tel.: 0670/654 6693
Szentgotthárd:
Klement Józsefné Zsuzsi, masszőr,
Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 2.
tel.: 0670/550 0199
Kőszeg
Neudl Marianna
BIOTÉKA gyógynövényszaküzlet
Kőszeg, Rákóczi u. 3.
tel.: 06/94-360-980
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Postai árurendelés
A Hungary Energy Kft. üzleti rendszerében lehetséges a megrendelt termékek postai kiszállítása
is, a következők szerint:
➢ Termékrendelést írásos formában fogadunk
el: levél, fax, e-mail.
➢ A postai szállítás utánvétes formában történik
úgy, hogy az utánvét összege a postaköltséget
is tartalmazza.
➢ A cég budapesti központi klubja – 1149
Budapest, Róna u. 47., tel/fax: (1)-354-0910,
(1) 354-0911 – kifizeti a postaköltséget, ha a
rendelés összege – az esetleges árengedmény igénybevétele után – eléri a bruttó
40 000 Ft-ot.
➢ A z ország többi klubjában az utánvét összege
minden esetben tartalmazza a postaköltséget,
kivéve, ha az érintett klub vezetőjével ettől eltérő,
egyedi megállapodás történik.
A fentieken túl a cég budapesti központi klubja a
megrendelt termékeket Budapest területén díjmentesen kiszállítja, ha a rendelés összege – az esetle-

ges árengedmény igénybevétele után – eléri a bruttó
80 000 Ft-ot.
Postai rendelés: Hungary Energy Kft., 1149
Budapest, Róna u. 47.
Kérjük, hogy rendelés esetén adja meg az alábbi
adatokat:
➢ címzett pontos neve és címe;
➢ regisztrációs szám (ha klubtagunk);
➢ telefonszám, e-mail, egyéb elérhetőség;
➢ rendelt termék pontos megnevezése, darabszáma;
➢ dátum, aláírás.
A postai rendelés kézhezvételétől számított 3
munkanapon belül postára adjuk a megrendelt
termékeket. Rendeléssel, szállítással, sérüléssel
kapcsolatos reklamációval cégünk központi igazgatóságánál élhet. Sérülésmentes, felbontatlan
terméket az átvételtől számított 8 munkanapon
belül lehetősége van árkorrekcióval (árkülönbözet
esetén) más ENERGY termékre cserélni.
Hungary Energy Kft.

tapasztalatI tÁBlÁzat

az eNeRGY teRMékek HaszNÁlatÁHoz

Afta
Agyműködési zavar
Akne
Alkoholizmus
Allergia (légúti)
Allergia (bőr), ekcéma
Allergia (étel)
Alvászavar, felébredés
Alvászavar, nehéz elalvás
Alzheimer-kór
Anorexia (kóros fogyás
lelki okokból)
Aranyér
Arcüreggyulladás
Asztma
Autizmus
Autoimmun betegségek
Ájulás
Ásványi anyagok pótlása
Baktériumfertőzés
Bechterew-kór
Bepisilés (éjszakai)
Bélproblémák (vastagbél)
Bélproblémák (vékonybél)
Böfögés
Bőrproblémák
Bulimia (kényszeres evés
hányással)
Candida gomba
Cellulitisz
Ciszta, herében
Ciszta, petefészekben
Ciszta, vesében
Cukorbetegség
Csontritkulás
Csonttörés
Dadogás, dyslexia
Daganatok orvosi
kezelésének kiegészítése
Depresszió
Derékfájás
Dohányzás
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Spiron

Balsamio

Silix

Diamant

Audiron

Balneol

Biotermal

Spirulina Barley

Barley

Chlorella

Geriatrim

Imunosan

B!omultivitamin

Flavocel

Peralgin

Skeletin

Grepofit

Vitamarin
Celitin
Probiosan

Fytomineral

Drags Imun

Cytosan fomentum

Cytosan

Ruticelit

Protektin

Droserin

Cytovital

Artrin

Stimaral

King Kong

Korolen

Gynex

Renol

Regalen

Egészségi probléma

Vironal

A táblázatból látható, hogy a magyar és külföldi felhasználók tapasztalatai szerint mely állapotok esetében melyik termék
vált be. Az elsősorban bevált, a termékfogyasztók által leginkább ajánlott készítményeket dupla szimbólummal jelöltük.

Ekcéma
Elhízás
Emésztési panaszok
Epepanaszok, epekő
Égési vagy fagyási seb
Érelmeszesedés,
más érproblémák
Értelmi fogyatékosság
Étvágytalanság
Fáradtság, fizikai
Fáradtság, szellemi
Fejfájás
Fekély (emésztőrendszeri)
Felfekvés, bőrfekély
Felfúvódás
Festékhiányos bőr (vitiligo)
Fogak gyengesége
Fogfájás
Foghúzás
Fogínygyulladás
Fogváltás
Fülpanaszok
Fülzúgás
Fülzsír
Gerincpanaszok
Gombás fertőzés
Gyomorproblémák
Haj- és körömproblémák
Hajszálerek
Hallászavar
Hasmenés
Helicobacter pylori
Herpesz
Hereproblémák
Hiperaktivitás
Homloküreg-gyulladás
Hormonzavar
Hörghurut
Húgyutak gyulladása
Hüvelygyulladás
Ideggyulladás
Idegkimerültség
Immunrendszer erősítése
Impotencia (potenciazavar)
Izomproblémák
Ínysorvadás
Ízületi problémák
Klimax (menopauza)
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Balsamio
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Diamant

Audiron

Balneol

Biotermal

Spirulina Barley

Barley

Chlorella

Geriatrim

Imunosan

B!omultivitamin

Flavocel

Peralgin

Skeletin

Grepofit

Vitamarin
Celitin
Probiosan

Fytomineral

Drags Imun

Cytosan fomentum

Cytosan

Ruticelit

Protektin

Droserin

Cytovital

Artrin

Stimaral

King Kong

Korolen

Gynex

Renol

Regalen

Vironal

Egészségi probléma

Koleszterinszint, magas
Koncentráció zavara
Köhögés
Körömgomba
Kötőszövet erősítése
Köszvény
Központi idegrendszer
problémái
Lábizzadás
Lábszag
Lábszárfekély
Lépproblémák
Mandulagyulladás
Magas vérnyomás
Máj méregtelenítése
Májfolt
Megfázás
Megkésett beszédfejlődés
Méhproblémák
Mellben csomó
Melldaganat orvosi
kezelésének kiegészítése
Memóriazavar
Menstruáció előtti
panaszok (PMS)
Menstruáció zavara
Migrén
Mióma
Napégés
Nehézfémek eltávolítása
Nemi vágy fokozása, nő
Nemi vágy fokozása, férfi
Nőgyógyászati panaszok
Nyirokrendszer
működési zavara
Nyombélfekély
Orbánc
Orrdugulás
Orrvérzés
Ödéma
Övsömör
Pajzsmirigy alulműködése
Pajzsmirigy túlműködése
Parkinson-kór
Pattanások
Petefészek betegségei
Pikkelysömör
Porckopás
Prolaktin szint, magas
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Egészségi probléma

Prosztataproblémák
Pszichés zavarok,
szorongás
Puffadás
Reflux
Rekedtség
Reuma
Rovarcsípés
Sárgaság
Sclerosis multiplex (SM)
Sebgyógyítás, sebhely
Stressz
Sugárkezelés
Szájszag
Szem alatti duzzanat
Szemproblémák
Szemölcs
Szenilitás
Székrekedés
Szélütés (sztrók)
Szívproblémák
Szoptatás, tejelválasztás
Tályog
Tápanyag-felszívódási
zavar
Tüdőproblémák
Terhesség idején
támogatás
Terhességi csíkok
Terméketlenség, férfi
Terméketlenség, női
Térdfájdalom
Torokgyulladás
Trombózis
Urológiai problémák
Utazási betegség
(kinetosis)
Vashiány
Veseműködés zavara,
vesekő
Végtag duzzanata, ödéma
Vércukorszint ingadozása
Vérképzés
Vérnyomás, alacsony
Vérnyomás, magas
Vérszegénység
Viszketés
Vizelési panaszok
Vírusfertőzés
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TANÁCSADÁS A NETEN

VÁLASZOL: DR. SZABÓ IDA
Ebben a rovatunkban az internetes tanácsadás kérdéseiből és válaszaiból
tallózunk, némi szerkesztéssel és rövidítéssel. A dr. Szabó Idától származó
válaszokat dőlt betűkkel jelöltük. Ha Ön is szeretne tanácsot kapni, felteheti
kérdését a következő címen: http://www.energy.sk/HU/forum/NEW.ASP?tema=14
Érdeklődni szeretnék, hogy a pánikbetegség
gyógyítható-e? Ez betegség vagy lelkiállapot?
Előre is köszönöm a választ.
A lelkiállapot és a testi egészségi állapot
szorosan összefügg egymással, így nem különíteném el a kettőt. Az viszont igaz, hogy
a pánikbetegség gyógyítható, és a gyógyításában is testet-lelket együtt kell kezelni.
ENERGY szempontból pánikbetegség esetén
a KOROLEN-nel vannak igen jó tapasztalataink, amennyiben (gyakran) stressz is szerepel okként; a GYNEX a másik ajánlott szer. A
KOROLEN-ből fokozatos adagemeléssel napi
6-7 csepp, a GYNEX is hasonló adagú lehet, a
szokásos szünetekkel szedve. Emellett tudni
kell, hogy bármilyen kellemetlenek is a tünetek, elmúlnak, tehát nem kell kétségbe esni.

Ha érzi, hogy jön a rosszullét – általában ájulásérzés, szívdobogás – akárhol is van, üljön le,
lélegezzen lassan, mondjon magában valami
olyasmit, hogy „na, megint itt vagy, rosszullét,
tudom, hogy mindjárt elmúlsz”, és előbb a
bal, majd a jobb csukló felett 3 ujjnyival – az
alkar közepén a tenyéri oldalon – néhány
percig masszírozza a karját. Az ENERGY szerekkel biztosan ritkulni fognak a rosszullétek.
Meggondolandó egy jó pszichológussal való
beszélgetés is.
Jobbulást: dr. Sz. Ida
A RENOL terméküket szeretném elkezdeni szedni, visszatérő húgyúti fertőzésre
(Enterococcus baktérium miatt), illetve krónikus nőgyógyászati gyulladásra. Kérdéseim:
Ez utóbbira (nőgyógyászati gyulladás) is jó

lehet ez a termék? Szedhető-e gond nélkül
pánikbetegeknek is? Nem a betegség gyógyítása céljából, csupán az érdekelne, hogy
nem erősíti-e fel a betegséget?
A válaszom határozott igen, szedhető a RENOL
a pánikbetegségben, csak én arra vigyáznék,
hogy az 1x7 csepp adagot FOKOZATOSAN
érjem el és mindenképp a rengeteg vízivásra is
gondot kell fordítani. (Azért emelném óvatosabban az adagot, mert a RENOL a Víz elemhez
tartozik, és a félelem mint érzelem ebbe az
energetikai körbe tartozik.) Mivel harmonizáló
szer, a félelmi reakciókat is
tompíthatja. A GYNEX napi
1x7 cseppnyi adagban hozza rendbe a női gondokat,
IMUNOSAN mehet mellé,
és ha a pánikbetegséget
ezek nem hozzák rendbe,
későbbiekben az erre való
szer a KOROLEN.
Minden jót: dr. Sz. Ida

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
CSEHORSZÁGBÓL
Édesapámat egy hete műtötték a szívsebészeten billentyűelégtelenséggel, mechanikus
implantátumot kapott. 68 éves. Az operáció
utáni vizsgálatok eredményei (vérnyomás stb.) a
normaértékeken belül vannak, de elég gyengének érzi magát. Tudna ajánlani olyan ENERGY
készítményt, amely segíti a lábadozását, és
megerősíti a szervezetét?

2x6 csepp egy pohár vízben). És még egy
jó tanács: ne próbáljon mély levegőt venni,
amikor úgy érzi, hogy nem megy, illetve ha a
mély lélegzetvétel gondot okoz, pl. ha szúrást
érez a szívcsúcs környékén. Próbáljon inkább
nyugodtan, lassan, felületesebben lélegezni,
meglátja, hogy pár perc után a probléma megszűnik, és a lélegzete magától is mélyebb lesz.

Az ilyen nehéz műtét utáni, több hétig vagy akár
hónapig tartó gyengeség teljesen természetes,
a páciens szervezete ilyenkor regenerálódik.
Az ENERGY készítményei közül a KOROLEN-t
ajánlanám (kis adagokban kezdje a kúrát, az
első napokban csak napi néhány cseppet
vegyen be), valamint a B!OMULTIVITAMIN-t
(naponta 1 kapszula) és a BARLEY-t (naponta
2x1 mérőkanálnyi BARLEY-t oldjon fel egy pohár vízben). A megfelelő mennyiségű folyadék
fogyasztása is nagyon fontos.

(A fenti 2 kérdésre dr. Július ŠÍPOŠ válaszolt.)

Van egy nagy problémám (már pubertáskorom
óta): időnként nem tudok igazán mély lélegzetet
venni. Olyankor mindig előre kell hajolnom, mert
ez segít a leggyorsabban, hogy nagy levegőt
vehessek. Az ECHO, EKG és RTG vizsgálatok normális értékeket mutatnak. Szeretném
megkérdezni, hogy segítségemre lehetne-e
a KOROLEN?
Igen, a KOROLEN használata az Ön esetében
megfelelő. Gyakran előfordul azonban, hogy
inkább a STIMARAL válik be (rendszerint napi

Szeretnék tanácsot kérni, melyik készítmény
használata segíthetne a fiamon, aki krónikus
pancreatitisben (hasnyálmirigy-gyulladásban)
szenved, és 4 hónappal ezelőtt akut rohamon
esett át. Jelenleg szigorú diétán van, és tünetmentes.
A regenerációs folyamatot a VIRONAL-lal lenne
érdemes kezdeni, az első kúrában csak 2x2,
2x3, 2x4 cseppel naponta – az adagolást hetente növeljék. Három hetes alkalmazás után
egy hét szünet következik, majd napi 3x5-6
cseppre növeljék az adagolást – 3 héten keresztül. Később szóba jöhet a REGALEN használata is: vagy önmagában, vagy a VIRONAL-lal
kombinálva (egyik nap REGALEN, másik nap
VIRONAL). Az adagokat most már napi 3x7-8
cseppre is növelhetik, fia életkorának és akut
állapotának függvényében. A hasnyálmirigy
és a gyomor fölötti területet érdemes naponta 2-3-szor vékony rétegben kenegetni
PROTEKTIN-nel vagy CYTOVITAL-lal.

Gyakran szenvedek migrénes
fejfájásban, átlagban hetente
háromszor tör rám, és néha 2-3 napig is eltart. A
migrén az első gyermekem születése után jelent
meg az életemben. Tudna, kérem, segíteni?
A migrén a nők esetében rendszerint a test
középvonalában haladó energetikai pályák
(Chong Mai és Ren Mai) legyengülése miatt
alakul ki, elsősorban a máj, illetve a vese gyenge energetikája következtében. Ha a fájdalom
a fej oldalsó részein, a halántéknál jelentkezik,
a REGALEN és a GYNEX kombinált használata
nyújtja a leghatékonyabb segítséget (egyiket
egyik nap, másikat másik nap, egészen a második 3 hetes kúra végéig). Abban az esetben
viszont, ha a fájdalom inkább a tarkó felől indul
ki, és a fejtetőn keresztül a homlok, valamint
a szemgödrök felé húzódik, akkor inkább a
RENOL + GYNEX használatát javaslom. Az
első kúrában szedett adagok legyenek alacsonyabbak: első héten 2x2, második héten
2x3, harmadik héten 2x5 csepp naponta. Az
egyhetes szünet után növelheti az adagokat napi 3x5 cseppre, és továbbra is egyik
nap az első készítményt (a REGALEN-t vagy
a RENOL-t), másik nap a GYNEX-et szedje,
szintén napi 3x5 csepp adagban. Azonnali
enyhülést a RUTICELIT vagy az ARTRIN hozhat.
Naponta többször vékony rétegben kenegesse
a homlokát, halántékát, tarkóját.
(A fenti 2 kérdésre dr. Gizela Bartová válaszolt.)
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SZEGEDI BESZÉLGETÉS MÉSZÁROS MÁRTÁVAL

„A KÉSZÍTMÉNYEKBEN EGYÜTT
VAN MINDEN, AMI HASZNOS”
A vezető tanácsadókat bemutató sorozatunkban ezúttal Mészáros Mártáé a
szó. Számtalan érdekességet kiragadhatnánk a beszélgetésből, de nem akarunk
rangsort felállítani közöttük, nem lenne igazságos. Csak annyit tanácsolunk:
olvassák el az interjút, érdemes! A Szeged 2. klub vezetőjével a szerkesztő,
Kürti Gábor készített interjút.
– Ha bulvárra hajazó címet akarnék adni
előre ennek a beszélgetésnek, akkor ilyesmi
lehetne: „Gyógyszertárból az ENERGY-be”.
Kifejtenéd részletesebben, hogy is történt ez?
– Érettségi után évekig dolgoztam Szegeden
gyógyszertárban. Egészen más világ volt az,
mint a mienk. Gyakorlatilag az volt a dolgunk,
hogy kiadtuk, amit az orvos rendelt. A patikaprivatizáció után létszámleépítés történt.
Munkanélküli lettem, huszonvalahány év
munka után. Akkor nyitottam egy gyógynövényboltot.
– Nem jutott eszedbe az, ami a legtöbb
kollégádnak, hogy keress egy partnert, és
vegyetek egy patikát?
– Nem, viszont 43 éves koromban elkezdtem komolyabban foglalkozni a gyógynövényekkel. Ez nálunk családi hagyomány is,
édesapám gyógynövényszakértő volt – szárítással, gyűjtéssel foglalkozott – annak idején,
Jugoszláviában. Igaz, a tanulmányaim során
nem szerettem a drogismeretet, olyan nehéz
volt az anyag: anyanövény, család, radix, meg
egyéb meghatározások.

– Nem, bár nagyon érdekelt. Azon a bizonyos
előadáson döbbentem rá, hogy ez az, amivel
segíthetek az embereknek. Többet is tehetek,
mint hogy ajánlok valamilyen vitamint vagy
egy-két gyógynövényt. Azután egyre jobban,
egyre többet foglalkoztam a meridiánokkal, és
a végén már úgy láttam, hogy csak ENERGY
termékekre és kevesebb táplálékkiegészítőre
van szükség a boltban.
– Csak ezeket a termékeket keresték nálad,
mást nem is vittek? Vagy jó szívvel már nem
is tudtál mást ajánlani?

„...a legtöbb teakeverékben nincs ennyi
alkotórész, és főleg
ennyi információ.”

„a vevő már visszaküldte három szomszédját,
a láncreakció beindult”
– Mitől változott meg ez az érzésed, kapcsolatod a gyógynövényekkel?
– Az élet hozta magával. Aki patikában
dolgozik, az alig néhány gyógynövényt ismer:
a kamillát, a hársfát, talán még a citromfüvet.
Én akkoriban már kisegítettem egy gyógynövényboltban. Majd átvettem az üzletet, és 6-7
évig dolgoztam ott. Ebben a gyógynövényboltban találkoztam az ENERGY-vel. Akkor még
Szlovákiából hozták át a termékeket. Csanádi
Marika ismertetett meg velük jó egy évtizede
az üzletben, és ő tájékoztatott arról, hogy
lesz egy előadás a természetgyógyászatról.
Az előadást nagyon érdekesnek találtam. A
gyógynövényboltomban is voltak minden bajra
cseppek, de olyan készítmény nem, amely
komplex és a meridiánokra hat. Olvasgattam
a kiadványokat, és teljesen beleszerettem a
termékekbe. Akkor – október 23-án, többnapos
ünnep lévén – három nap és három éjszaka,
folyamatosan, ötvenszer is elolvastam a kiadványokat, teljesen be voltam kattanva…
– Ismerted már korábban a hagyományos
kínai orvoslást?
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– Mindenképp. Például a legtöbb teakeverékben nincs ennyi alkotórész, és főleg ennyi
információ. Ha pedig nincs benne információ,
akkor véglegesen nem tudja helyreállítani a
meridiánok egészséges működését.
– Azután eljutottál odáig, hogy már csak az
ENERGY-vel foglalkoztál?
– Időközben levizsgáztam természetgyógyászatból, és elvégeztem a hivatalos reflexológia
(talpreflexzóna-masszázs) képzést. Nekem
azért ez egyszerűbb volt, mint másoknak, mert
korábban is az egészségügyben dolgoztam.
Rendelőt nyitottam, ahol masszíroztam. De a
legnagyobb szerelmem továbbra is az ENERGY
maradt, ezt mindig is mondtam, és öt éve igazán már csak az ENERGY létezik számomra.
– Ma már nem is masszírozol?
– Talpat azért még mindig szoktam mas�szírozni, meg nyirokmasszázst is végzek, és
segítek, ha valaki fogyni akar. Mindig belsőleg
igyekszem hatni az adott problémára, megtalálni a kiváltó okot. Lehet persze masszírozni,
lazítani az izmokat, de annak mindig megvan
az oka, hogy miért lép fel az izomgörcs, miért
fáj a gerinc.

– Mindig elmondtam, hogy például egy
nőgyógyászati problémára vásárolhat az illető
valamilyen teakeveréket, és lehet, hogy az
ideiglenesen segíteni is fog, de ha végérvényesen meg akar gyógyulni, akkor többre,
a meridiánok normális energiaáramlásának
visszaállítására van szükség. Miután használt,
amit ajánlottam, a vevő már visszaküldte három
szomszédját, tehát a láncreakció beindult. Ha
lándzsás útifüvet kértek, azt mondtam: ott
a VIRONAL, abban együtt van minden, ami
hasznos. Mindmáig ezzel érvelek, ezt teszik
a kolléganőim meg a gyógynövényboltosok
is. Mert ezekről a készítményekről elmondhatjuk, hogy összetételük komplett és a hatásuk
maradandó.
– A fitoterápiában létezik egy olyan alapelv, hogy minél több alkotórészből áll egy
keverék, annál hatásosabb. Teakeveréket
persze sokfélét ismer az ember, de olyan
keverékről, amelyben 15-16-féle összetevő
van, nem igazán tudunk. Az ENERGY-nél lehet
talán egyedül ennyiféle növényt találni az
alapszerekben. Így van?

– És annak mi a titka, ha van egyáltalán
ilyen, hogy a tiéd évről évre az első három,
legjobban teljesítő ENERGY klub között van?
Létezik valamilyen sikerrecepted erre, amitől
a dolog működik? Hátha mások is ötletet
kapnak belőle.
– Szerintem attól működik, hogy az embernek olyan múltja van, hogy egyaránt ismeri a
nyugati és keleti orvoslást. Már összegyűlt
annyi tapasztalatom, hogy látom az összefüggéseket és azt, hol lehet és kell segíteni. Jól
jön a patikai múltam, hiszen amikor a beteg
elmondja, milyen gyógyszereket szed, akkor abból is tudom, milyen problémája van.
Segítenek a gyógynövényboltban szerzett
tapasztalatok is. Ha a páciens elmondja, hogy
mit szedett – például lándzsás útifüvet meg
halolaj kapszulát –, akkor ismerem ezeknek az
összetételét, figyelembe veszem a hatóanyagtartalmat, és tudok helyettük mit ajánlani az
ENERGY kínálatából.
– Tehát az egyénnel való törődés, a személyre szóló ajánlat a lényeg. Jól látom?
– Igen. A holisztikus szemlélet alapján az
egész embert kell nézni a környezetével, a
problémáival, a lelkével, testével együtt.
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MEG KELL KERESNÜNK A MÉLYBEN A PROBLÉMÁT
– Ennyi év után is úgy érzed, hogy hazaérkeztél, hogy jó helyen vagy?
– Mindenképpen. Úgy gondolom, az
ENERGY nemcsak tartást ad, hanem emberileg
is nagyon sokat kapok tőle, az egész kollektívától, a cégtől. Ezt nem győzöm hangsúlyozni.
És ha ezt nem találtam volna meg, akkor nem
biztosíthattam volna a családomnak azt, amit
most tudok.
– Egy-két alkalommal, amikor valahol együtt
voltunk, úgy éreztem, hogy te olyan „megmondó” ember vagy. Ami a szíveden, az a
szádon – akár jó, akár rossz.
– Így van, és ebből adódtak is már problémáim az életben. Ugyanakkor van ennek előnye
is, ha hasonló karakterű emberrel találkozom,
mint amilyen én vagyok. Mert ha hasonlóak
vagyunk, akkor az őszinteségemért nem fog
megharagudni. Nem szeretem azokat az embereket, akik mosolyognak, a hátunk mögött
pedig…

– Tudsz valami többletet abban is adni, hogy
a rászoruló ne csak megvegye és használja a
terméket, hanem rávezeted, mit tegyen még
azért, hogy egészségesebben éljen?
– Egyértelműen. Talpmasszázzsal megkeresem, mi a helyzet a belső szervekkel, miként
működnek, melyik zóna érzékenyebb. Emellett
a SUPERTRONIC műszert is használom. Majd
folytatjuk a táplálkozással, a lelki problémákkal,
azzal, hogy milyen vizet iszik. És persze nem
mindegy a lélek állapota, mert nagyon sok
esetben onnan indul ki a betegség.
– Azt tapasztaltam, hogy a helyes étkezés,
illetve az egészséges víz előnyeiről könnyebb
meggyőzni az embereket, mint a mozgás szükségességéről. Vannak ebben is tapasztalataid,
esetleg eredményeid?
– Fiatal koromban sokat sportoltam, kajakoztam meg úsztam. Most egy éve járok tornázni,
heti rendszerességgel 4 órát, és elmondhatatlan, milyen jót tesz nekem. Az edzőteremben
én vagyok a legidősebb, mivel 30-35 év közötti
korosztállyal edzek, de ők az edzés második
óráját nemigen szokták bírni. Én vagyok az
egyetlen, aki végigcsinálom a két órát. Mintha
kevésbé fáradnék el, mint a fiatalok.

„Senkire soha nem
erőszakoltam rá semmit, helyette nem tudok
„... én mindig a meridiámeggyógyulni.”
nokból indulok ki.”
– Persze, de ha valaki ilyen módon közelít az
emberekhez, az egyrészt hitelesebbé teheti, ha
érzik, hogy valódi segítőkészség van mögötte,
másrészt az őszinteséget sokra becsülik, még
ha a stílus kicsit érdesebbnek tűnik is.
– Igen, elfogadják. Sok esetben nyíltan
megmondom, hogy a döntés és a változtatás
a gyógyulni akaró feladata, a továbbiak csak
rajta múlnak. Senkire soha nem erőszakoltam
rá semmit, helyette nem tudok meggyógyulni.
Amikor azt mondják, hogy valami sokba kerül,
mindig azt válaszolom: ha nem lesz ereje, ideje
és pénze most a saját egészségére, akkor
sajnos majd a betegségére kell időt szakítania,
nem is szólva a pénzéről meg a türelméről.
Krónikus betegségnél sokszor nehezen hiszik
el az emberek, hogy az ENERGY készítmények
képesek segíteni.
– Ezekre a betegségekre szokták azt mondani az orvosok, hogy „tanuljon meg vele
együtt élni”.
– Igen, azután jön a legnagyobb meglepetés,
mert a beteg gyógyulni kezd... Persze életmódváltásra, szemléletváltásra is szükség van.

– Megállítottad az órát?
– Megállítottam, mert tudom, milyen fontos
az ember életében a mozgás, az anyagi és a
lelki biztonság. Mert ha nincs anyagi biztonság, akkor lehet az ember lelkileg boldog, de
ha nem tud megélni, akkor az előbb-utóbb
magával rántja a lelkét.
– Az előbb már érintetted, csak aztán tovább
mentünk a beszélgetésben, hogy mennyire
fontos a lelki háttér. Tudsz ebben is valami
tanácsot vagy segítséget adni a hozzád fordulóknak?
– A lelki problémák mögött gyakran ott van a
félelem, ami a vesét károsítja. Tehát ha valakinél
a vese zónájában vagy konkrétan a veséjével
van gond, esetleg derékfájásra panaszkodik a
munkája miatt, akkor az illetőnek nyilvánvalóan
magánéleti problémája van. Mivel a vese páros
szerv, a párkapcsolati problémák eleve a vesét
fogják terhelni.
– Akkor egy kissé pszichológusnak is kell
lenned?
– Mint egy búvárnak, meg kell keresni a
mélyben a problémát. De nem csak a gépek
döntenek. Át kell gondolni az összefüggéseket.
Például ha valakinek gyenge a tüdeje, akkor
ott nyilván a vastagbél is érintett, vagy fordítva:
ha a vastagbél gyenge, akkor a tüdő is le fog
gyengülni. Vagy néhány éve történt, hogy egy
fiatalember panaszkodott, mert a hüvelykujját
nem tudja mozgatni. Egyéb problémája nem
volt. Amikor megkérdeztem, mikor járt utoljára
tüdőröntgenen, nagyon meglepődött, ugyanis az édesapja éppen akkor volt kórházban
rosszindulatú tüdődaganat miatt. Javasoltam,
hogy menjen el a tüdőgondozóba, nézesse

meg magát. Jó fél év is eltelt, amikor visszajött
a fiatalember, és bizony találtak nála valamit,
de kiderült, hogy még időben érkezett. Ezek
mind hasznos tapasztalatok. Vagy itt egy másik eset. Egy taxis nem tudott autót vezetni,
mert nem volt képes nyomni a pedálokat,
annyira fájt a lábfeje. Tudjuk, hogy ott halad
a májmeridián. Nagyon meglepődött, amikor
azt kérdeztem, szokott-e alkoholt inni, amikor
éppen nem vezet. Bevallotta bűneit... A lényeg
az, hogy miután a REGALEN-t szedte, és nem
fogott poharat, 3-4 nap múlva már képes volt
vezetni, pedig az orvosok több hónapon át
nem tudtak rajta segíteni. Szóval én mindig a
meridiánokból indulok ki.
– Előfordul olyasmi, hogy a készülék, az EAV
mutat valamit, te mégis azt mondod, mégsem
az a szer kell neki, mert biztos valami más a
probléma?

„Össze kell rakni a képet, mint egy mozaikot.”
– Össze kell rakni a képet, mint egy mozaikot. És vannak még a Szlovákiában évek óta
használt kis ENERGY kártyák is, amelyeket
én is alkalmazok. Kirakom őket a hozzám
segítségért forduló elé, ő pedig kihúz egyet.
Tulajdonképpen a Pentagramnak megfelelő
mandalák ezek. Ha valakinek a szervezetében
nem jól működik valamelyik meridián, akkor
az annak megfelelő képet fogja kiválasztani
a kártyasorozatból. Ameddig nem volt gép az
állapotfelméréshez, addig ez is jól működött.
Nagyon érdekes, hogy mindig tudom előre,
milyen kártyát fog kihúzni az illető. Persze előbb
talpmasszázzsal megnézem, majd a géppel és
a kártyával. Az eredményt mindig előre leírom,
végül az üvegeket lefordítva lerakom elé, és ő
azt húzza ki, amire szüksége van.
–Még egy kérdés, kicsit visszakanyarodva
a termékekhez. Ennyi év tapasztalata után,
személy szerint melyek a kedvenc termékeid,
és miért?
– A családban pillanatnyilag a VIRONAL,
a DRAGS IMUN és a GREPOFIT a „nyerő”,
én is ugyanezeket szedtem. Nem egyszerre,
hanem óránkénti eltéréssel vesszük be őket, a
VIRONAL-t evés előtt, a DRAGS IMUN-t valamikor étkezés után egy jó órával, a GREPOFIT-ot
pedig két étkezés között. Gyakran használjuk
a REGALEN-t és a RENOL-t is. És nem feledkezünk meg a vitaminbevitelről sem.
K. G.
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KLASSZIKUS GENETIKA HELYETT EPIGENETIKA (2.)

HOGYAN ALKALMAZHATÓ A GYAKORLATBAN?
A Vitae legutóbbi számában azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy mi is az
epigenetika, illetve hogy a modern tudományok miként vizsgálják a betegségek
kialakulásának okait. Próbáljunk ezúttal választ találni arra a kérdésre, hogyan
függnek össze az epigenetika és a pszichoszomatika ismeretei, valamint az
ENERGY készítmények hatásai.
A keleti orvostudomány szempontjából az
energetikai rendszerben kialakult törések
okozzák az ember lelki és testi problémáit.
Ez az energetikai egyensúlytalanság negatívan befolyásolja szerveink működését. Az
energetikai töréseket örökölhetjük elődeinktől
vagy kialakulhatnak betegség, stressz, esetleg valamilyen átélt trauma következtében
is. Az ENERGY termékeinek segítségével az
energetikai egyensúlytalanság kiküszöbölhető. A SUPERTRONIC-kal végzett méréssel
kiválasztható a megfelelő készítmény, illetve
a testnek az a területe, ahol a harmonizálást
kezdeni kell.

életünkben folyamatosan szerezzük meg, ám
a legfontosabb minták azok, amelyek a leginkább befolyásolnak minket, az anyai érzéseken keresztül már magzati korban, illetve a 7
éves korunkig terjedő időszakban alakulnak
ki. Tudatalatti „feljegyzéseink” leggyakoribb
szerzői a szüleink, partnereink, rokonaink,
tanáraink – és mindenki más, aki nagy hatást
gyakorol vagy gyakorolt ránk. Sokunk számára
talán elfogadhatatlan az a tény, hogy életünk
szerkezete a saját igazságainkból épül fel.
Saját realitásunkat ezeken a szűrőkön át érzékeljük. Meggyőződéseinknek köszönhetően
vonzunk magunkhoz bizonyos helyzeteket

A STRESSZ ÉS SAJÁT
HELYTELEN REAKCIÓINK

és embereket, amelyeken vagy akiken aztán
egész életünk során teszteljük, hogy a „feljegyzéseink” készítőinek igaza volt-e. Hogy
mindez miképpen zajlik bennünk, arról majd
máskor beszélünk.
Rossz meggyőződéseink képesek átalakítani az egészséges információkat beteg genetikai
információvá. Az átélt traumák hatására kialakult tudatalatti szimbólumok, valamint téves
meggyőződéseink miatt gyakran tudat alatt
stresszeljük magunkat, és ezzel elmélyítjük
az energetikai rendszerünkben régebben
keletkezett töréseket. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a gyógynövények képesek
ugyan újra meg újra harmonizálni a testünk
energetikai rendszerében áramló energiát, ám
káros meggyőződéseinket (ezáltal a visszatérő
egészségi problémáinkat) eltüntetni nem tudják. Ezért a gyógynövénykúra mellett nagyon

Gyakran előfordul azonban, hogy problémáink időről időre visszatérnek, és ilyenkor
az lehet az érzésünk, hogy a gyógynövénykészítmények sem segítenek. Ez elsősorban
megterhelő, stresszes időszak után következhet be, amikor túlhajszoltuk magunkat,
igyekeztünk megoldani valamilyen problémát
a családban, esetleg más kapcsolatunkban,
vagy egyszerűen csak valamit valakitől nagyon
megirigyeltünk. Feltételezhető, hogy a stressz
100%-ban saját helytelen reakcióink miatt
alakul ki, és a betegségeket a stressz révén
95%-ban mi magunk idézzük elő.
A gondolkodásmód és viselkedés tudatalatti mintáit, valamint a belőlük eredő bizonyosságainkat tapasztalataink alapján, egész
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fontos, hogy megváltoztassuk a tudatos és
tudatalatti gondolkodásunkat.
Az epigenetikus és pszichoszomatikus
összefüggéseket talán sikerül könnyebben
megértenünk, ha megismerkedünk egy igaz
történettel, amely sokak számára kitalált mesének tűnhet, de higgyék el, mindez valóban
megesett egy felnőtt nővel, aki az EFT módszernek köszönhetően megértette, miért alakult
úgy az élete, ahogy megélte.

EGY MEGTÖRTÉNT ESET
TANULSÁGAI
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Nevezzük, mondjuk, Mariskának. Anyja
gyakran sírdogált, mert a háborút gyermekként élte át, és traumás élményei miatt már
gyermekkorában is krónikus depresszióban
szenvedett. Amikor Mariska úgy 5 éves lehetett,
anyja megharagudott az apjára. Vasárnap volt,
anyja rosszul érezte magát, apja mégis arra
kényszerítette, hogy galuskát szaggasson a
levesbe. Meg volt győződve arról, hogy rendes
háziasszony nem tesz kész tésztát a levesbe.
Miközben az édesanya nyújtotta a tésztát, hol
a harag, hol az önsajnálat hullámai csaptak
magasra a lelkében. Két hüppögés között a
következő szavak hagyták el a száját: „Minden
férfi önző gazember...” A kis Mariska ezt nem
nagyon értette, csak azt látta, hogy anyja
sír, és ettől nagyon szomorú lett. Bár szavait
hamarosan elfelejtette, tudatalattija ezt a traumatikus eseményt „feljegyezte magának”.
Rögzítette, hogy minden férfi önző fráter, és
hogy az anyáknak mindig mindent, minden
áron ki kell bírniuk.
Amikor Mariska felcseperedett, elkezdte
anyja „bölcsességét” tudat alatt tesztelni, ezért
csak és kizárólag „csirkefogókat” vonzott a
saját életébe. Kapcsolatai során rendszerint ő
volt az, aki kosarat kapott, és „ő szerette jobban
a másikat”. Serdülőkorában része volt szexuális
zaklatásban, megpróbálták megerőszakolni,
minden kapcsolata zűrösen alakult, sikertelen
házasságában gyakran megcsalták, és hiába
próbált meg többször is kilépni belőle. Anyja
tudatalatti bölcsessége kezdett beigazolódni.
Hatéves házasság után Mariskának gyors
egymásutánban két gyermeke is született, egy
kislány és egy kisfiú. Már a szülések előtt is
többször szenvedett húgyúti gyulladásban (a
pszichoszomatika szerint ez valakivel, leggyakrabban a partnerrel szemben érzett haragra
vezethető vissza), bár hozzá kell tenni, hogy
az első ilyen jellegű panasza már 10 éves
korában jelentkezett. A gyulladás állandóan
kiújult, és a férjével kialakult válsághelyzetek
idején krónikussá vált. Elképzelhető, hogy már
Mariska szüleinek állandó vitája is hozzájárult
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mindehhez, hiszen a kislány szüleinek veszekedésekor állandó félelmet érzett. Mariska
gyakran sírdogált csakúgy, mint az édesanyja.
Férje sűrűn kimaradozott, legtöbbször valamilyen kocsmában töltötte az időt, és Mariska már
nem tudott megbízni benne. A férfi szüntelenül
csalta, de Mariska mindig megbocsátott, és
olyankor egy darabig harmonikussá vált a
kapcsolatuk, ám később minden kezdődött
elölről. Mariska 27 évig bírta. Mindazt, ami
körülötte történt, a gyermekei is átélték.

ÖVÖN ALULI ÜTÉSEK
Mariska egy napon éppen 8 hónapos kislányát fürdette. Akkoriban már várandós volt a
kisfiúval. Férje részegen ment haza, és kislánya
fürdetése közben jelenetet rendezett. Azzal
vádolta Mariskát, hogy rossz anya, Mariska
pedig ezt övön aluli ütésnek érezte. A kislány
is sokkos állapotba került. Több órán keresztül
sírt, még Mariska sem tudta megnyugtatni.
Néhány hónap múlva Mariska kislánya ismét
sírt az esti fürdetés közben, és nem sokkal
később atópiás ekcémája alakult ki, amely
felnőtt korában szerencsére elmúlt. (A pszichoszomatika szerint bőrünk egyfajta védőfal,
amely megóv bennünket a körülöttünk zajló
eseményektől.) A kislány ekcémája 18 éves
korában vált krónikussá, amikor a lány már
túl volt több csalódáson és rosszul sikerült,
stresszes kapcsolaton. Érdekes, hogy a ma
már felnőtt lány bőrén főleg akkor erősödött
az ekcéma, amikor adott párkapcsolatát igyekezett rendbe tenni, illetve amikor édesanyja
próbálta magát túltenni a váláson – pedig a
lánya az eseményeknél fizikailag jelen sem volt.
És hogy mi történt a kisfiúval? Éppen akkor
született, amikor édesanyja megkapta édesapjától a következő „övön aluli ütést”. Fia születésekor Mariska stresszes állapotban volt, a
kórházban végig csak sírt, és elhatározta, hogy
válni akar. A kisfiúnál hamarosan hiperaktivitás
lépett fel, később képtelen volt koncentrálni, és
bajok mutatkoztak a tanulási képességei körül.
Más egészségi problémája nem jelentkezett.
Már felnőttként, főiskolára járva, egy nehéz
vizsgaidőszakban hőhullámok jelentkeztek
nála, elkezdett hullani a haja, és halálosan
félt attól, hogy valaki öv alatti ütést mér rá.
Egyértelmű, mikor és hogyan keletkezett ez
a törés az energetikai rendszerében. Az EFT
módszer és az ENERGY készítmények segítségével sikerült felkutatni mindennek a gyökerét,
valamint feloldani a lelki eredetű blokkokat. A
fiú problémái mára elmúltak.
És hogy mi lett Mariskával? Ő csak a válás
és 27 évnyi házasság után értette meg, miért
történt mindez az életében. Megértette azt
is, mi okozta saját és gyermekei lelki és testi
problémáit.
Ne okozzunk felesleges traumákat magunknak, a hozzánk közel állóknak, és főleg a
gyermekeinknek. Ne rójuk fel magunknak,
hogy ezekkel az összefüggésekkel korábban
nem voltunk tisztában, és hogy eddig mennyi
hibát követtünk el. Ne sajnáljuk magunkat, ne
legyünk tovább áldozatok, és alakítsuk saját
magunk az életünket.

GINKGO ÉS LECITIN: KIVÁLÓ EGYÜTTES HATÁS

A CELITIN TITKAI

A páfrányfenyő (Ginkgo biloba) a Föld
történetének legidősebb fája. Már 200 millió
évvel ezelőtt, a dinoszauruszok korában is
létezett, azóta mindmáig alig változott, így
tehát akár – mérhetetlen túlélő képességgel
rendelkező – élő kövületnek is tekinthetjük.
Egy-egy példánya akár ezer évig is elél.
Levelét és magvait már az ősi kínai orvoslás
is alkalmazta elsősorban asztma, a hörgők
és a tüdő betegségeinek gyógyítására, valamint a perfériás vérkeringésnek és az agy
vérellátásának javítására.
Korunk tudománya is elismeri a ginkgo
széleskörű egészségvédő, gyógyító hatását.
Európában ma a ginkgo az egyik legelterjedtebb természetes orvosság. Gyógyhatását a
kutatók elsősorban a növény erős antioxidánsként működő flavonoid diterpén tartalmának
tulajdonítják. Levelei kempferolt, kvercetint,
izoramnetint és más glikozidokat, proantocianidineket és nem flavonoid terpéneket,
bilobalidot és ginkgolid A, B, C-t, lignánokat,
illóolajakat és csersavakat tartalmaznak.

HIHETETLEN,
MI MINDENRE JÓ
A ginkgo javítja a memóriát, serkenti az agy
működését, jó hatású depresszió, szorongás
és migrén ellen. Hatásosan alkalmazható asztma, allergia, Alzheimer-kór, szív- és keringési
betegségek esetén. Gátolja a vérlemezkék
összecsapzódását, tehát a vérrögképződést.
A magas vérnyomást csökkenti, az alacsony
vérnyomást viszont növeli, tehát normalizáló szerepet tölt be. Jól használható máj- és
veseproblémák, különböző gyulladások,
potenciazavar, fülzúgás (tinnitus), időskori
halláscsökkenés (presbyacusia), látászavarok,
szédülés (vertigo), aranyér esetén. Elősegíti
a szervezetben a glukóz hasznosítását, ezért
előnyösen alkalmazható cukorbetegségben
(diabetes). Minthogy általában véve javítja a
szervezetben a keringést, adagolása csökkenti az öregedéssel együtt járó kellemetlen
tüneteket, fokozza a munkavégző képességet,
gyorsítja a sebek gyógyulását, hasznos vis�szérgyulladás utáni állapotban.

Említésre érdemes, hogy a ginkgo alkalmazásának számos előnye mellett gyakorlatilag
semmilyen mellékhatást nem tapasztaltak.
1989-ben több kutatóintézet és kórház egyidejűleg végzett ginkgo-hatásvizsgálatokat.
Összesen 8505 személyt vontak be a kutatásokba, és megállapították, hogy a ginkgo
6 hónapon át történő adagolása mindössze
33 embernél, tehát 0,4 százalékban okozott
– főleg emésztőszervi – mellékhatásokat, és
azok is csupán enyhék és időlegesek voltak.
Így tehát a ginkgo szedése gyakorlatilag kockázatmentesnek, biztonságosnak mondható.

ÁSZ A ZSÍRÉGETÉSBEN,
SEGÍTI A PIHENTETŐ
ALVÁST
Kiválóan kiegészíti a páfrányfenyő jótékony hatásait a CELITIN másik összetevője,
a lecitin. Fő alkotórészei a kolin és az inozitol,
amelyeket „zsírégető”, zsírbontó anyagként
tartanak számon, és ekként megakadályozhatják a zsírmáj kialakulását. A lecitin csökkenti
a koleszterinszintet, mivel a koleszterint és
egyéb zsírokat vízzel elegyedő (diszpergálódó) formává alakítja, így azok kiürülnek a
szervezetből. Jó székletlazító és puffadásgátló
hatása is van.
Tisztítja az érfalakat, erősíti a szívizomzatot.
Másik igen fontos hatása, hogy nagymértékben csökkenti vagy megszünteti az ízületi fájdalmakat. Nagy segítséget jelent az időjárási
frontokra érzékeny embereknek. Egészséges
színt ad a hajnak, és mérsékli a hajhullást.
Javítja az emlékezőképességet, enyhe
nyugtató hatású. A benne lévő foszfolipidek
alvás idején akadálytalanul áramolhatnak az
agyba, és ott közreműködnek a sejtmembránok regenerálásában. A lecitin abban is
segít, hogy többet és színeset álmodjunk,
ami elengedhetetlen az alvás pihentető, regeneráló hatásához.
A ginkgo és a lecitin egyedülálló kombinációja – a bioinformációkkal együtt – méltán tette
a CELITIN-t az ENERGY termékkínálatának
egyik legnépszerűbb tagjává.
-ti

Stanislava Emmerlingová
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Emlékezetes évbúcsúztató
December 13-án elegáns helyszín, a Hilton Budapest Westend adott otthont az
ENERGY magyarországi leányvállalata hagyományos karácsonyi rendezvényének.
Ezúttal a szokásosnál is gazdagabb program várta a klubvezetőket és a legeredményesebb tanácsadókat.
Marosi Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte a meghívottakat, majd áttekintette az
elmúlt év legfontosabb eseményeit, és felvázolta a 2009-ben várható fejleményeket.
Átadta az elismerő okleveleket a 3 legeredményesebb ENERGY klub vezetőinek. 2008ban ezt a kitüntető címet a következők nyerték el: Nagy Renáta (Budapest), Kovácsné
Ambrus Imola (Debrecen), Mészáros Márta (Szeged).
Különösen nagy tetszést keltett a meglepetés: Marosi Zoltán diabemutatója, amelynek
során ismert arcok és emlékezetes pillanatok elevenedtek fel.
A svédasztalos vacsora után sztárvendégként Somló Tamás, valamint szalontáncbemutató szórakoztatta a résztvevőket. A legjobb ENERGY tanácsadókat nem kellett
sokáig kéretni, a legelevenebbek táncra perdültek, ami a laktató vacsora után nem is
volt kis teljesítmény.
Képösszeállításunkban az este néhány pillanatát villantjuk fel.

