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Produkty měsíce října
Počasí nám na počátek října moc neslibuje, ale konec první 
dekády by měl nadělit krásné babí léto. Kolem 12. by se mělo 
ovšem dost ochladit a pak už bude počasí hodně podzimní.  
Říjen není lecjaký měsíc, každý rok zdůrazňujeme jeho význam 
v čínské medicíně jako mezidobí Země, zodpovědného za 
obranu a stálost organismu. Představitelem října je strážce 
a ochránce Pes. Tento mimořádný čas nám umožňuje návrat do 
centra, do Středu, usnadňuje návrat k sobě samému. Podaří-li 
se nám to, nebudeme potřebovat žádnou podporu ani obranu, 
posílíme naši imunitu natolik, že se nebudeme muset obávat 
žádného nepřítele, ať už jím myslíme viry, nebo nepříjemnosti 
doma či v kanceláři. Stačí k tomu málo, zastavit se, odhodit vše 
zbytečné, narovnat se a zhluboka se nadechnout. Někdy ale i to 
málo nemusí být jednoduché a pak posilujeme Zemi v nás. 
K dispozici máme celou řadu Cytosanů. Základní Cytosan 
známe jako báječný prostředek k vnitřní očistě. Užití Cytosanu 
Inovum pomáhá při nemocech střev a některých druzích 
zácpy, až po Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu. Přídavek 
zeleného jílu totiž zaručí, že zůstane převážně uvnitř střeva. 
Látky obsažené v Cytosan Fomentum gelu jsou zase 
schopné prostupovat zvenčí hluboko do tkání, vázat na 
sebe odpadní produkty a ty odvést přes kůži pryč z těla. 
Povrch pokožky se čistí, prokrvuje, hojí a regeneruje. 
Cestu za zharmonizováním Země pak můžeme završit 
každodenním malým, nejlépe ranním rituálem při použití 
mýdla a šamponu Cytosan, mezi 7. a 9. hodinou se totiž 
otevírá časový cyklus Země. A potom nádherně noví si večer 
po namáhavých dnech odpočineme v koupeli z Balneolu.

EVA JOACHIMOVÁ
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EDITORIAL 

NA ZAHRÁDCE
Letos jsme díky manželovým rodičům získali chatu se 
zahrádkou. Moc jsem si toho považovala a hned zjara se 
nadšeně a uvědoměle vrhla do pěstování vlastních potravin. 
Do svého mičurinského programu jsem mimo jiné zahrnula 
také dýně, které mám moc ráda. Dědeček se ochotně nabídl, 
že mi bude klíčit semínka, a nastartoval doma velkovýrobnu 
sazenic. Všechno běželo jako na drátkách… Krásné malé 
rostlinky, které slibovaly bohatou úrodu dýně hokkaidó 
a cuket, jsem nasadila do kompostu, zalila a odjela domů. 
Za týden na mě koukaly smutné stonky bez listů. „Jo, to dělají 
zrzaví slimáci ze Španělska,“ pravil děda, „neboj, vyklíčím ti 
nové dýně a nasypeš si k nim granule – spolehlivě ty potvůrky 
zničí, úplně se rozplynou… ale nedávej jich tam moc, jsou 
drahý!“ Jak pravil, tak jsme vykonali. Manžel nás pozoroval 
zpovzdálí s notnou dávkou despektu: „Dědo, kolikpak ty 
granule stojí?“ „110 korun!“ „No, a není lepší si tu dýni koupit?“ 
Ale kdepak, my neslyšeli, zasadili další sazenice a políčili „past“. 
Ráno v šest hodin, než bude v zahrádce výheň, jsem se šla 
podívat – z té nejkrásnější cukety zbyly dva listy – jeden s obří 
dírou a na druhém seděl poctivý český šnek a spokojeně si ho 
cpal do pusy. Jsem lidumil, potažmo zvířátkomil, ale fakt mě 
naštval. Tak jsem ho chytla, že poletí přes plot, ale on objímal 
ten list ze všech stran, jako by chtěl říct: „To je všechno moje!“ 
takže jsem ho utrhla i s ním. A nezbylo mi zase nic...

Tím skončil můj pokus o samozásobitelství dýněmi, dědečkovi 
jsem poděkovala za pomoc a v duchu se omluvila manželovi. 
Ještě mi zní v uších dědova poslední věta: „Jo, šnek? Tak ty 
jsem sem nasadil já – když byli kluci malí (můj muž a švagr), 
aby si měli s čím hrát!“
Jedu zítra na jednu malou farmu u Berouna, kde mají úžasný 
výběr dýní všeho druhu, za pár korun. A Vám všem přeji 
radostné období sklizně – tedy, pokud máte čeho! 

MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ

NOVINKA  
Kosmetické oleje: 
pohlazení pro 
pleť i duši 
Oleje se k péči o pokožku používaly dávno před naším 
letopočtem. Je to nejčistší přírodní produkt, jaký lze 
k ošetření použít, proto jsme zařadili do nabídky přípravků 
určených k péči o pleť hned dva úžasné oleje – arganový 
a mandlový.

ARGAN OIL
Když jsem se poprvé setkala s arganovým olejem, který máme 
nyní možnost získat v Energy, naprosto mě okouzlil. Jeho 
příjemná konzistence a především nádherná specifická vůně je 
nenapodobitelná. Dolaďuje ji kapička esence z květu argánie. 
A něco, co je výrobním tajemstvím, jež se po generace dědí 
v berberských rodinách, a tudíž se neprozrazuje. 
Olej se velice dobře vstřebává, nezanechává mastný film 
a pohladí na těle i na duši. Za svoji kosmetickou praxi jsem měla 
možnost vyzkoušet hodně typů arganových olejů od různých 
výrobců. Zjistila jsem, že kvalita je velice rozdílná a žádný 
z nabízených olejů mě tolik nenadchl. 
Používám ho jako pomocníka při setkání se sluníčkem. 
Neopaluji se cíleně v době, kdy je největší sluneční aktivita, 

04 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY



a na ranní a odpolední slunce mi úplně vyhovuje. Arganový 
olej neobsahuje chemické sluneční filtry, ale má přirozený nižší 
ochranný faktor. Pokožka na něj reaguje velice dobře, opaluje se 
souměrně, pěkně do hněda a nevysychá. 

ALMOND OIL
Od stejného výrobce pochází i mandlový olej, který je 
hutnější a výživnější než arganový. Jeho vůně je opět 
velice dobře rozeznatelná mezi ostatními mandlovými 
oleji. Dodávají mu ji slupky, které se lisují společně s jádry 
mandloní a řadí ho k nejluxusnějším olejům. Může se 
používat i pro miminka, protože je šetrný k pokožce, velice 
dobře se snáší. Jinak je vhodný k ošetření suché, hrubé 
a svědivé pokožky. 

Beauty Energy
Pro téměř zázračné liftingové a omlazující účinky jsme arganový 
olej zvolili jako základní složku při výrobě Beauty kosmetiky. 
Obsahují jej všechny krémy Renove i Visage serum. 
Taktéž mandlový olej je součástí všech Beauty krémů, dodává 
jim vláčnost a hutnost. Z tohoto důvodu si můžete arganový 
nebo mandlový olej přikápnout do všech krémů Beauty řady, 
a tak podpořit jejich výživnost a mastnotu. 

MARIE BÍLKOVÁ

ZKUŠENOSTI Z KOSMETICKÉ PRAXE
Almond oil
»  zklidnění citlivé pleti a výživa vedoucí ke zjemnění pokožky 

celého těla (tento efekt přinášejí víceméně všechny oleje 
lisované za studena, ne každý ovšem příjemně voní)

»  výživa nehtových lůžek a samotných nehtů, vlasový zábal
»  ideální olej pro miminka buď ve formě nanesení na pokožku 

celého tělíčka po koupání, nebo na opruzeniny a jejich hojení 
či jako olejová koupel u ekzematické pokožky

»  u zvířátek k jemnému čištění uší, jako prostředek na eliminaci 
ušního svrabu, k ochraně a péči o tlapky pejsků/koček v zimě

»  všeobecně doporučuji využití u jakkoliv poškozené kůže 
– popraskaná – strie, vysušená 
– atopický ekzém, lupénka 
– popáleniny, opálení

Argan oil
»  luxusní péče o pleť – velmi rychle regeneruje, vyhlazuje 

a zjemňuje zralou a vrásčitou pleť 
»  použití jako noční péče nebo masážní olej – zrychluje 

metabolismus pleti
»  nejlepší možná ochrana a péče o pokožku celého těla při 

opalování i následně po něm, díky komplexu nejcennějších 
látek – přirozená ochrana kůže

»  péče o vlasy – olej stejně jako pleti nese i vlasům maximální 
výživu v podobě vitaminů a minerálů

MARCELA ŠŤASTNÁ

MĚLI BYSTE ZNÁT

POUŽITÍ KOSMETICKÝCH OLEJŮ
Almond oil 
Suchá a citlivá pokožka: Na potřebná místa naneste několik 
kapek oleje a jemnou masáží jej vtírejte 1–2x denně. Vhodný 
je též na hrubou kůži. Pro vstřebání oleje do hloubky 
doporučujeme navlhčit ruce nebo tělo. 
Popraskaná kůže na rukou a nohou: Olej natřete na potřebná 
místa a na 20 minut zabalte do nahřátého ručníku. 
Pleťový peeling: Mírně zahřátý olej smíchejte s namletými 
ovesnými vločkami, jemně mletým sušeným kokosem a lehce 
masírujte pleť. 
Děti: Olej je pro ně vhodný již od prvních dnů po narození. 
Jemně vmasírujte jeho potřebné množství, preventivně na 
celou pokožku nebo na místa podrážděná a opruzená. 
Maminky: Nanášejte několik kapek oleje jemnou masáží 
na oblast břicha, prsou a stehen 1–2x denně. Vhodný je během 
celého těhotenství, kojení a období poporodní regenerace.  

Argan oil 
Pleť: Naneste několik kapek oleje na obličej, šíji a dekolt nebo 
místa zvýšeného výskytu vrásek. Vhodný je k péči o oční 
okolí, kde provádějte aplikaci lehkým poklepem. Lze použít 
jako podklad pod oblíbený krém. 
Tělo: Naneste několik kapek na navlhčené ruce nebo tělo 
a jemnou masáží vtírejte do pokožky těla, šíje i dekoltu. 
Hlava a vlasy: Před mytím vlasů vetřete dle potřeby olej do 
pokožky hlavy a vlasů, na 20 minut zabalte do nahřátého 
ručníku. Na suché a poškozené vlasy jej lze aplikovat i po 
umytí. 
Ruce a nehty: Několik kapek vetřete do dlaní a na nehty. 
Do koupele: Přidejte 1–2 pipety do vany o teplotě 38 °C 
a užívejte lázeň po dobu 10–20 minut. 
Pro ruce a chodidla: Přidejte 1 pipetu do nádoby s vodou 
o teplotě 38–44 °C a ponořte do ní chodidla nebo ruce na 
10–20 minut. 
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Pane Helali, provozujete několik manufaktur v oblasti 
Vysokého Atlasu v Tunisu a Maroku, kde vyrábíte 
velmi cenné, čistě přírodní oleje. Extrahujete je 
z místních rostlin s využitím starých berberských 
postupů a dávných znalostí, které se předávají 
z generace na generaci…
Ano, narodil jsem se zde a moje babička žila v těchto místech. 
Byla léčitelka, bylinářka, znala mnoho z naší tradiční medicíny. 
Když jsem byl malý, měl jsem s ní „školu po škole“ – brávala 
mě s sebou do přírody, do lesa, vyprávěla mi o jednotlivých 
rostlinách, jejich účincích, sbírali jsme je, naučila mě vše, co 
znala. Později jsem se vydal do Evropy, kde jsem studoval 
základy farmacie a aromaterapie. Získal jsem další cenné 
odborné znalosti principů a postupů výroby, zaměřených 
na klasickou i přírodní medicínu. V mé hlavě vznikl nápad 
propojit to všechno a předávat dál, dalším lidem. Vím, že 
staré berberské dovednosti a znalosti mohou pomoci i lidem 
v Evropě, například u některých civilizačních onemocnění, tak 
typických pro tyto země. Je to moje filozofie, snaha o rozšíření 
této myšlenky.

Jak jste získal první manufakturu?
Koupil jsem pozemky v horách za všechny peníze, co jsem 
měl, a budoval ji kámen po kameni, ze začátku mi pomáhal 
i bratr a kamarád. Je to můj svět, dávám do té práce všechno. 
Od samého počátku je pro mě na prvním místě kvalita, které 
je podřízeno vše. Vysvětluji zákazníkům, že pokud chtějí tu 

nejvyšší možnou kvalitu, mohu vyrobit jen omezené množství 
produktů, ne více. Moje výrobky jsou pro mne jako moje děti, 
věnuji jim veškerý svůj čas a energii. Semena rostlin, které 
pěstujeme, sháním vždy jen ta nejlepší, aby byla zaručena 
kvalita z nich získávaných vzácných olejů a esencí. Je to moje 
tvář, moje image, můj charakter. Musím být sám spokojený 
s výsledkem, abych jej mohl nabízet.

O marockém zlatu 
a berberské moudrosti
Možná si pamatujete z úvodu našeho seriálu „Tajemství Beauty Energy se odkrývá“, 
který jsme uváděli po dva roky ve Vitae, zmínku o panu doktorovi Zouhaierovi 
Helali – výrobci vzácných přírodních olejů a esencí, používaných v Energy Beauty 
kosmetice. Měli jsme to štěstí a možnost setkat se s ním osobně, v Praze na 
aromaterapeutické konferenci, kde nám věnoval svůj čas a zodpověděl pár otázek.

Dr. Zouhaier Helali
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Jaký máte vztah k mandlovému oleji, který vyrábíte?
Mandlový olej mám moc rád. Je velmi přínosný pro pokožku, 
může se používat i pro miminka a malé děti. Jeho použití je 
bezpečné, nevyvolává alergické reakce na kůži, působí opravdu 
jemně. Má široké uplatnění – na kůži, vlasy, k masážím… 

Je výhodné kombinovat jej s dalšími látkami 
nebo používat samotný?
Mandlový olej není pouhý nosič – má své vlastní terapeutické 
vlastnosti. Obsahuje řadu aktivních látek, vyživujících 
a hydratujících pokožku, proto je vhodný i u ekzémů, 
při vypadávání vlasů a jejich regeneraci – zjemňuje jejich 
strukturu. Samozřejmě je možné jej ale také kombinovat jako 
součást kompozic do šamponů, krémů či masážních přípravků.

Mezi naše novinky patří nyní i Váš arganový olej…
Ano, ten je velmi specifický pro Maroko, nenajdete ve světě 
obdobný. Pokud chcete vysokou kvalitu, je výhodné obracet 
se na malovýrobce, kteří sídlí v horách a mají vlastní stromy 
a rostliny. My nyní spolupracujeme s lidmi, kteří začali pěstovat 
arganové háje. Řadu let trvá, než se stromy dostanou na nejlepší 
výnosy, je to mezi 12. a 24. rokem jejich růstu. Nyní se nacházíme 
v 17. roce tohoto cyklu. Kvalita takto získávaného oleje je 
opravdu velmi vysoká.
Má velice pozitivní vliv na celé tělo, ale i duši. Lidé neznají 
všechny jeho účinky, mají často určitou nedůvěru k přírodním 
produktům a nechávají se obalamutit chemií – je důležité o tom 

komunikovat přímo s těmi, kdo přírodní přípravky vyrábějí, 
a vstřebávat od nich informace o tom, jak působí.

Váš arganový olej je opravdu odlišný od jiných, 
které jsou na trhu, také má úžasnou vůni… 
Čím to je způsobené?
Je to za prvé dané jeho složením, kompozicí, přidávám do něj 
i esenci z květů argánie. Ale také mým přístupem k práci, vyrábím 
jej velmi pečlivě. Abych mohl takto pracovat, musím být zcela 
v pohodě. Když jsem ve stresu, raději i několik týdnů vynechám. 
Jsem přesvědčený, že moje vnitřní pohoda přímo ovlivňuje 
výsledný produkt. Pečlivě si vybírám také své kolegy, musí to 
být lidé, se kterými konvenuji, abych s nimi mohl v takovéto 
konstelaci spolupracovat. Musím mít také svoji vizi a lidem zajistit 
vědomí, že jejich práce má skvělý výsledek a odbyt, že nepracují 
nadarmo. A že budou dobře ohodnoceni. Pak mají svůj klid, jasný 
cíl a to vše se projeví v našich produktech.

Vím, že při extrakci olejů a esencí pouštíte  
ve Vaší manufaktuře hudbu od Bedřicha Smetany.  
Jak vznikl tento nápad?
Nebyl to ani tak momentální nápad, spíše souhra okolností. Moje 
maminka měla vážnou nehodu a nějak se dostala k české vážné 
hudbě, která jí v jejím stavu velmi pomáhala. Tak se i stalo, že ji 
používám při své práci, a také, že působím na českém trhu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré,  
MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ
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Temná koupel 
vyhání temnotu 
Rád se koupu „v objetí“ přípravků Energy. Alespoň jednou 
týdně si dopřeji pohodovou půlhodinku, kterou prožívám jako 
stabilizující rituál. Celý proces začínám nasypáním Biotermalu 
a nalitím Balneolu na dno vany. Na ně pomalu napouštím teplou 
vodu. Jelikož nemám teploměr, spoléhám se při určování teploty 
na zkušenost těla. Soli i humátové koupele si však dopřeji o něco 
více, než je zmíněno v příbalovém letáku, takže i voda ve vaně 
je tmavší. Moje tělo si za léta soužití s   programem Energy zvyklo 
na vyšší koncentraci jednoho i druhého, proto si kupuji Balneol 
v profi balení.
Před vstupem do vany mám už hodnou chvíli některé části těla 
tam, kde to považuji za nutné, začerněné Cytosan Fomentum 
gelem. Zapálená svíčka a zhasnuté světlo doplní kolorit rituálu 
správnou náladou, pár kapek Dermatonu oil zlepší zážitek 
z vůně a já si užívám rozkoš očistné vitalizující koupele. I staří 
Římané, vyznavači balneologických zážitků, by mi mohli závidět!
Radost z prožitku ve vodě si dopřeji při každém návratu 
z přednáškových turné po Klubech a Regeneračních 
centrech Energy. Nánosy cizích energií z hotelů a ubytoven, 
elektromagnetického smogu vlaků, energoinformačních polí 
prostoru a množství lidí, se kterými se setkávám, ale i nepříznivé 
působení různých klimatizačních zařízení je třeba co nejdříve 
smýt –    než se vtisknou do bioinformačního pole mého těla. 
Země v podobě humátů vytáhne během koupele z těla všechno 
temné.

ČISTÍME SEBE I ZEMI
Jednou na konci minulého roku mě během procitání z požitků 
a vypouštění vody z vany napadlo cosi, o co se chci s vámi 
podělit. Ta myšlenka byla natolik neodbytně pozitivní, že se mi 
v duši rozlil pocit blaha a na tváři zazářil úsměv. Až jsem se divil, 
že nepřišla dřív!
Uvědomil jsem si, že složky koupele vyvolaly v mém organismu 
silný regenerační proces a pomohly mi zbavit se civilizační špíny. 
Jejich působení však pokračuje také během celého průtoku 
kanalizačním systémem a pomáhá s čisticím procesem i kdesi 
za městem, v čističce odpadu. Ba ani tam to nekončí. Informace 
se dostávají do řeky protékající městem, do spodních vod, 
zanesených množstvím jedovatých výdobytků moderní doby. 
A čistí, regenerují, harmonizují, energeticky nabíjejí prostor, 
kterým procházejí. Právě uvědomění, že svou trochou do 
mlýna pomáhám Matce Zemi, Gaie, vneslo do mé duše klid 
a pocit úsměvného blaha. Od této chvíle, kdy mě zalilo „světlo 
uvědomění“, po každé koupeli vypouštím z vany černou vodu 
s myšlenkou: „Ty jsi pomohla mně. Děkuji a chci, jak se jen dá, 
pomáhat i já tobě, Matko Země. Děkuji!“

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Kalendář humátových koupelí v Balneolu 
PODZIM 2017 – JARO 2018
S postupujícím podzimem přichází opět období, kdy bude 
potřeba koupelí vyšší, využijeme je tak častěji a s chutí. 
A to nejen při různých zdravotních obtížích, ale i pro 
uvolnění a psychickou pohodu (viz Vitae č. 11/2015, 2/2016 
a 12/2016, 1/2017). Jako praktickou pomůcku vám proto 
opět přinášíme tento rozpis, zvýrazněny jsou nejvhodnější 
dny pro koupel. 

Září: 23–24, 28–29
Říjen: 2–3, 7–8, 11–12, 15–16, 20–21–22, 25–26, 30–31
Listopad: 3, 7–8, 12–13, 16–17, 21–22–23, 26–27
Prosinec: 1–2, 5, 9–10, 14–15, 18–19–20, 23–24–25, 28–29
Leden: 1, 5–6, 10–11, 15–16, 20–21, 24–25, 29 
Únor: 2, 6–7, 11–12, 16–17, 21–22, 25–26 
Březen: 1, 5–6, 10–11, 15–16, 20–21, 24–25, 29

Mgr. MICHAL ŠAMAN

08 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY



Přivodit si popáleninu druhého stupně 
není žádný med a není to také ani 
moc velké umění. Dítě si na sebe 
třeba zvrhne horký čaj, ale takové 
případy končí prakticky okamžitě 
a vždy na pohotovosti. Pokud si ovšem 
popáleninu pořídí kdokoli jiný než 
dítě, ne vždy se mu k doktorovi chce... 
Nikoho samozřejmě nenabádám 
nechodit k lékaři s takovým zraněním, 
ale pro případ, že byste lékařskou 
pomoc vyhledat nemohli, budou se vám 
hodit následující informace.

PÁRA A MOTORKY
Jestliže se náhodou přitisknete ke 
kovové krytce výfuku horké páry nebo 
k motoru své milované Javy a postižené 
místo se promění v mokvající ložisko, 
měli byste, pravda, uznávám, ať už 
v jednom, či druhém případě vyhledat 
lékařskou pomoc. Tak se ovšem v jednom 
z uvedených případů nestalo.
Zatímco já jsem s obtiskem kovové 
krytky nad kotníkem sama dojela autem 
do nemocnice, poslušně se podrobila 
ošetření, ze kterého jsem odlezla po 
čtyřech, a dalších 14 dní nemohla chodit 
vůbec, jeden nadšený, ke všemu čerstvě 
mladistvý motorkář se zalekl, že by mu 
rodiče mohli prohánění na motorce 
zatrhnout, pokud by zjistili, že si spálil 
lýtko tak ohavným způsobem, a tak 
to neřekl ani rodičům, natožpak aby 
šel k doktorovi. Určitě to byla starost 
oprávněná, ale nutnost léčby pociťoval 
značně. Rána velikosti 3 x 4 centimetry 
hnisala, tlustý strup praskal... nebyl na to 
pěkný pohled. 

ZÁCHRANNÁ AKCE
Raněný Horáček (říkejme mu třeba tak) 
vyhledal pomoc své učitelky, o které, 
předpokládám, věděl, že je dost vzdělaná, 
aby problém zvládla, a dost šílená na to, 

aby ho „nenaprášila“ mamince. Uznávám, 
že učitelka měla toho důvěřivého 
deváťáka poslat k lékaři a popřát mu 
pěkné uzdravení, leč nestalo se tak. Sáhla 
do šuplíku, rozpojila kapsli Cytosanu 
a kritizujíc stav současného zdravotnictví 
nasypala obsah kapsle Horáčkovi 
přímo do otevřené rány. „Takhle bych 
to udělala já!“ oprášila si učitelka ruce, 
vzala učebnice a odešla básnit o lidských 
rasách a Beringově úžině. Horáček 
nestačil ani mrknout.

PACIENT SPOLUPRACUJE
Od té chvíle chodil Horáček do kabinetu 
dvakrát denně celý týden. Vyhrnout 
nohavici, zasypat Cytosanem, nechat 
dýchat a ještě jednou znovu po obědě. 
Chodil rád, komunikoval na výbornou, 
spolupracoval skvěle. Sprchoval si 
mokvající ránu vlažnou vodou každý 
den. „Škoda, že takhle nespolupracuje 
i v hodinách…“ říkala si učitelka, ale radši 
se s ním pobavila o motorkách a muzice. 
Zasypávání Cytosanem způsobilo, že 
strup byl uhlově černý, místy už začal 

odpadat, ale z rány stále něco vytékalo. 
Vypadalo to pořád ošklivě... a těžko by se 
to vysvětlovalo... byla to kruciální chvíle 
celé té lapálie. 

SYPAT, SYPAT, MAZAT
Učitelka měla ovšem pevné nervy 
a vlastní zkušenosti, hlavně byla ráda, že 
Horáček chodí po svých, což jí po stržení 
strupu z podobné rány v nemocnici 
nebylo dáno... Věděla moc dobře, co 
dělá, ať už to vypadalo jakkoli. Sypala dál 
i druhý týden, dala Horáčkovi Cytosan 
domů, aby ho na ránu používal i tam. 
Když bylo zřejmé, že se rána vyčistila 
a není už tak citlivá na dotek, natřela 
na ni učitelka Artrin. Třetí týden už 
Horáček do kabinetu nechodil, stačilo 
jen říct: „Dobré ráno, já vás zdravím, 
děkuji vám, posaďte se, Horáček, nohu.“ 
Pak už to spělo rychle k dobrému konci. 
Horáčkova popálenina se zahojila, 
student nezameškal ani hodinu, 
maminka měla klidné spaní a já jsem si 
tááááááááááááákhle oddychla.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ, Praha

Dobrého 
nepálí, 
chytrého 
vyléčí 
Cytosan 
a Artrin
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Zvažovala jsem, zda jít či nejít 
na mamograf, jsem ve věku, kdy 
pojišťovny i lékaři doporučují či nutí 
jít. Nakonec jsem šla a vyzbrojila 
se květovou vodou Visage water 
a Artrinem balm. Tak jsem to vnímala. 
Po vyšetření mamografem bylo 
„cítit“, že se prsní tkáň natahuje, 

ale zastříknutí vodou a přetření 
balmem okamžitě zklidnilo jakoukoliv 
další reakci. Takže myslím super 
zkušenost. Určitě chápu spoustu 
žen, které mají menší prsa, že je pak 
opravdu hodně bolí.... A gelová forma 
Artinu balm je mnohem rychlejší 
v účinku než klasický Artrin. Vedle 

toho má Artrin balm dřívější nástup 
u angín při aplikaci na krční mandle, 
při únavě a potřebě ochlazení, k rychlé 
aktivizaci lymfatického systému u otoků, 
detoxikuje podkoží a v případě potíží 
s lymfou vyloučí problém v podobě 
sekretu na povrch pokožky.

MARCELA ŠŤASTNÁ, Buchlovice

Na co? Na celkově mizerný stav po intoxikaci alkoholem, lidově zvaný kocovina. 
Je nepříjemný a většinou se ho ihned chcete zbavit. A já vím, že nejlepší 
vyprošťovák je Cytosan.

VYCHYTÁVKA
Možná je to každému jasné, možná ne. 
Cytosan, respektive huminové kyseliny 
v něm obsažené, umí vychytávat malé 
molekuly, těžké kovy a odpadní látky 
a vyloučit je z těla ven. Molekula alkoholu 
(C2H5OH) je poměrně malá, snadno je 
huminovou kyselinou navázána, jakmile 
se potkají. Proto je dobré mít Cytosan 
vždy po ruce. 

NENÍ TO ANI LIDSKÉ, 
JE TO ANIMÁLNÍ
Neříkám, že zrovna vy situaci 
nezvládnete a ráno budete lapat po 
dechu. Někdo blízký nebo vzdálený by 
se ale do takového stavu mohl dostat. 
Lidem se to občas stává. Koneckonců 

zkvašené ovoce kvůli obsahu alkoholu 
vyhledávají i primáti a ptáci. Nejeden 
kos už se po přezrálých třešních 
potácel…

NO A NEPOMOZTE JIM,  
KDYŽ VÍTE JAK
Pokud nasadíte Cytosan, jakmile 
dotyčný ráno začne tápat po vodě, 
zabere megadávka a on stráví své ráno 
po propité noci chlubením se, že mu 
vůbec nic není. Pokud byste náhodou 
pili vy sami, pak je strategické vypít 
velké množství vody a vzít si megadávku 
Cytosanu, než si půjdete k ránu lehnout. 
Záleží na množství požitého alkoholu, 
3–6 kapslí by mělo stačit.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ, Praha

Vyšetření na mamografu

„Vyprošťovák“
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Terapie 
usmíváním 
Každé ráno, dřív než ještě stačím otevřít 
oči a mé vědomí se naplno vynoří s prvním 
hlubokým nádechem, v té chvíli, pokud to 
chytnu, praktikuji terapii usmíváním. 

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ
Vycházím z předpokladu, že vnější postoj 
je nevyhnutelným odrazem postoje 
vnitřního. Naši vnitřní pravdu možná 
vidí ostatní mnohem lépe, než my sami. 
Každý ajurvédský lékař ví o svém pacientovi 
všechno díky pouhému pozorování jeho 
příchodu. Naše tělo totiž neumí lhát. 
Náš postoj, pohled, gesta a grimasy... 
to všechno prozradí, co se v nás opravdu 
odehrává. Jak uvnitř, tak navenek. Jenže ta 
cesta funguje i druhým směrem. A to je ten 
vtip. Pokud zaujmeme fyzicky jiný postoj, 
náš mozek prostě dostane jiné informace 
a právě toho využívám při terapii usmíváním. 
Jak navenek, tak uvnitř.

OBLIČEJOVÁ MUDRA
Jednou mi totiž došlo, že samotné 
jógové mudry jsou vskutku nervosvalové 
stimulátory a pozicí prstů se dá ovlivnit 
nečekané množství pochodů v těle, 
dokonce i krevní tlak. Co teprve pozicí 
mimických svalů, jejichž inervace to nemá 
do mozku daleko… Cítíte svůj obličej, když 
se usmíváte? Dokážete si užít toho luxusu 
usmát se jen tak bez příčiny? Mysl je chytrák 
a nějakou příčinu si okamžitě najde. Jen si to 
zkuste.

RANNÍ PSYCHOHYGIENA
Neusmívám se tedy proto, že bych se cítila 
kdovíjak skvěle, usmívám se právě proto, aby 
se skvělý pocit dostavil. Je to takový malý 
trik a funguje spolehlivě. Jen je třeba provést 
ho ve stavu hlubokého uvolnění, kdy je 
podvědomí přístupnější. 
Terapii usmíváním můžete provádět kdykoli 
během dne podle potřeby, čím víc, tím 
líp samozřejmě, ale ta chvíle těsně před 
procitnutím stojí za to. Je to prostor mezi 
jinem a jangem, chvíle, kdy jsou naše svaly 
– doufejme – po spánku uvolněné a vědomí 
těla i mysli je možné naprogramovat 
jedním krásným dlouhým úsměvem ke 
spokojenému pocitu.

Proto se usmějte na každou buňku svého 
těla a poděkujte jí, že pracuje pro vaši věc. 
Pak se třikrát hluboce nadechněte a budete 
spokojeni sami se sebou. Jedna dva tři, a je 
to tak. To jsou počty Universa.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ

VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY ~ 11



CO JE TUK?
Tuk je pro nás společně s bílkovinami 
a sacharidy jednou ze tří hlavních živin 
(makroživin). Dodává nám energii, 
ochraňuje vnitřní orgány, udržuje tělesnou 
teplotu, pomáhá při vstřebávání důležitých 
látek a některé vitaminy (A, D, E, K) by se 
bez něj nevstřebaly vůbec. Z celkového 
denního příjmu potravy by tuky měly tvořit 
30–35 % (podle naší fyzické zátěže), což 
činí zhruba 60–80 g neboli 3–4 polévkové 
lžíce. Děti potřebují ještě více, dokonce až 
40 %. Mluvíme zde ale o přirozených tucích 
a za studena lisovaných olejích, které jsou 
zdraví prospěšné, na rozdíl od regimentu 
průmyslově vyráběných levných variant 
a pak těch skrytých ve sladkém pečivu, 
sušenkách, dortech, polevách či uzeninách. 
Tuky se skládají z mastných kyselin 
spojených do řetězců. A podle toho, jak 
jsou řetězce uspořádány, existují tuky 
nasycené a nenasycené. 

NASYCENÉ TUKY A CHOLESTEROL
Řetězec nasycených tuků je pevnější, 
a proto mají v chladu tužší formu: 
sádlo, máslo, slanina a tuk z masa, 
ale i palmový či kokosový olej. Jsou 
také v sýrech, ztužených tucích 
a margarínech. Často bývají spojovány 
se zvyšováním cholesterolu, obezitou 
a srdečně-cévními chorobami. 
Problematiku srdečně-cévních 
onemocnění však nelze zjednodušit jen 
na cholesterol. Ten má obecně mnoho 
užitečných funkcí: nachází se v mozku, 
nervovém systému, v hormonech, 
podporuje imunitu. Jde totiž o daleko 
komplexnější děje: jako příklad lze uvést 
nedostatek antioxidantů, který může 
způsobit, že se jinak prospěšný cholesterol 
oxidací přeměňuje na škodlivou, v cévách 
se usazující látku. (Antioxidanty jsou 
především v čerstvé zelenině, ovoci anebo 
zelených potravinách.) 

Nasycené tuky do našeho jídelníčku 
v přiměřené míře a přirozené podobě 
(máslo, sádlo, mléčný tuk, kokosový 
olej) rozhodně patří. Dle statistik jich ale 
konzumujeme v průměru dvojnásobně 
více, než potřebujeme! 

NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY: 
PRO NAŠE TĚLO NUTNOST
Všichni je známe jako omega-3, -6 a -9. 
Trojka a šestka jsou tzv. esenciální, tedy 
pro naše tělo nezbytné, jelikož si je samo 
neumí vyrobit. Řetězce mají naopak 
volnější, a proto se s nimi setkáváme 
v tekuté podobě: je zde řeč zejména 
o rostlinných olejích a rybím tuku. 

PŘEKVAPIVÁ OMEGA-9
Omega-9 (kyselina olejová) je překvapující 
svým poměrně vysokým podílem 
i v sádle. Nejvíce ji ale získáme z olivového 
a avokádového oleje, méně z řepkového. 

Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji tě já! 
ANEB ZASVĚCENÍ DO TAJE OLEJŮ A TUKŮ
Asi každý z nás pamatuje na „olejový“ jazykolam, který jsme v dětství zkoušeli říkat stále dokola. Ale jak moc toho o tucích 
a olejích doopravdy víme? Ohledně těchto makroživin kolují různé mýty a nejasnosti. Proto si zde vysvětlíme, jakým způsobem 
můžou ovlivňovat naše zdraví. Kvalitní olej je prý totiž něco jako dar z kosmu: jakási přeměněná sluneční energie.
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Má neutrální vliv na cholesterol, snižuje 
riziko aterosklerózy. Tělo si ji částečně 
dokáže vytvořit, a tak ji neřadíme mezi 
esenciální mastné kyseliny.

OMEGA-3 KAŽDÝ DEN
Omega-3 mastné kyseliny (kyselina 
alfa-linolenová – ALA, kyselina 
eikosapentaenová – EPA a kyselina 
dokosahexaenová – DHA) najdeme 
v rybách, čerstvých mořských řasách 
(ne sušených), lněném a konopném 
semínku, vlašských ořeších a olejích 
z nich. Jsou ale i v kvalitním másle 
(od krav pasoucích se na loukách) či 
zvěřině. Z produktů Energy je najdeme 
v Organic Maca a hlavně v Organic 
Sacha Inchi. Omega-3 snižují vysoký 
krevní tlak, riziko srdečních chorob, mají 
protizánětlivý účinek, udržují tepny 
elastické a preventivně působí proti řadě 
civilizačních chorob. V naší stravě jich 
bohužel není dostatek (množství omega-3 
se snižuje i alkoholem). Přitom bychom je 
měli konzumovat denně! 

OMEGA-6: DŮLEŽITÁ 
JE ROVNOVÁHA
Omegu-6 (kyselinu linolovou) najdeme ve 
slunečnicovém, světlicovém, kukuřičném 
a sójovém oleji, a také v olejích z klíčků. 
Zodpovídá za správnou funkci mozku, 
růst a vývoj organismu, snižování 
cholesterolu v krvi, prevenci před 
nemocemi srdce a cév. Konzumujeme jí 
ale přespříliš, a tím si narušujeme tolik 
důležitou rovnováhu mezi omega-3 a -6! 
Ve 2. polovině 20. století totiž začaly 
být masově doporučovány rostlinné 
oleje a margaríny. Lidé poprvé v historii 
zásadně omezili přirozené živočišné tuky 
a nastolili „moderní“ éru slunečnicového 
oleje. Kvůli tomu jsme doslova přehlceni 
omega-6 a naopak trpíme nedostatkem 
omega-3. S čím dál vyšší spotřebou 
„zdravých“ rostlinných olejů souběžně 
narůstal výskyt srdečních chorob, a pitvy 

prokazovaly tepny zúžené vrstvami tuku. 
Až později se zjistilo, že Eskymáci, živící se 
velkým množstvím ryb (omega-3), vůbec 
srdečními chorobami netrpí. Ukázalo 
se, jak důležitý je poměr omega-3 a -6 
v našem jídle.

NENÍ OLEJ JAKO OLEJ
Rostlinné oleje lze rozdělit na rafinované 
a nerafinované (za studena lisované 
neboli panenské). Ty rafinované poznáte 
podle plastového obalu, nízké ceny, bez 
specifické vůně, nikdy se nezkazí. Takový 
olej byl při výrobě vystaven vysokým 
teplotám, při kterých mohou vznikat 
vedlejší toxické látky. Kvalitní oleje jsou 
vždy dražší, baleny v tmavých skleněných 
lahvích kvůli ochraně před světlem. Mívají 
zachovány cenné živiny a přirozenou 
strukturu mastných kyselin. 

NÁŠ TIP: ZÁZRAČNÉ OLEJE 
JAKO POJISTKA ZDRAVÍ
Olej ze semen černuchy seté neboli 
černého kmínu se užívá k léčbě různých 
nemocí již více než 2 000 let. Je ceněn 
pro své antioxidační a protinádorové 
účinky, v Asii také černuchu konzumují 
proti střevním parazitům. Tento zázrak 
v podobě Organic Nigella Sativa 
posiluje naši obranyschopnost aktivací 
syntézy bílých krvinek a svým přímým 
antibakteriálním působením. Proto je 
často využíván jako skvělý podpůrný 
prostředek při léčbě širokého spektra 
zdravotních potíží. 
Olej ze semen peruánské rostliny Sacha 
Inchi získal ve světě ohromné uznání jako 
nejbohatší zdroj omega kyselin. S Organic 
Sacha Inchi dodáte tělu omega-3, -6 a -9  
v ideálním poměru. Těch omega-3 
obsahuje dokonce 13x více než losos! 
Díky pozitivnímu vlivu na vývoj mozku 
a nervového systému děťátka velmi 
doporučujeme těhotným ženám jako 
každodenní doplněk stravy.

Ing. ŠTĚPÁNKA GRUBEROVÁ

VÍTE TO?
1:2 je ideální poměr živočišných tuků 
ku rostlinným v naší stravě.
1:2 až 1:5 jsou doporučované podíly 
omega-3 a omega-6 nenasycených 
mastných kyselin (toto pravidlo 
úžasně splňuje Organic Sacha 
Inchi!). Čím více jíme omega-6, o to 
více je nutné přidat i omega-3!  
Jednoduše řečeno, strava, která má 
vysoký obsah omega-6, ale nízký 
podíl omega-3, podporuje vznik 
zánětu, zatímco strava, která má 
vyvážené množství obou, jej snižuje. 
Odborníci tvrdí, že dnešní běžná 
strava čítá zdraví nebezpečná čísla 
1:20 ve prospěch omega-6!

KOUŘOVÝ BOD je teplota, při 
které olej nebo tuk začíná kouřit 
– přepalovat se – a stává se svými 
rakovinotvornými látkami škodlivým. 
S oleji o kouřovém bodu mezi 
140 a 160 °C můžeme jen vařit, dusit 
nebo péct při nízkých teplotách! 
Na smažení a pečení při vysokých 
teplotách jsou vhodné ty s kouřovým 
bodem od 180 °C. (Máslo: 150 °C, 
olivový olej extra virgin: 160–190 °C, 
sádlo: 180 °C, kokosový olej 
nerafinovaný: 180 °C, řepkový olej 
rafinovaný: 200–240 °C, slunečnicový 
olej rafinovaný: 230 °C, ghí:  
200–250 °C, avokádový olej 
nerafinovaný: 270–300 °C.) 

(S použitím knihy BioAbecedář  
od Hanky Zemanové, 2013)
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V HLAVNÍ ROLI NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY
Existuje několik klinických studií, realizovaných např. ve Velké 
Británii, Švédsku, Dánsku a Austrálii, které prokázaly, že užívání 
kombinace omega-3 a omega-6 nenasycených mastných 
kyselin ve správném poměru pomáhá se zlepšením koncentrace 
pozornosti, s opožděným vývojem řeči, s problémy při čtení 
a psaní a s obtížemi v chování (hyperaktivita, impulzivita, 
agresivita). Tyto potravinové doplňky (oleje) fungují především 
v době aplikace, ale neodstraní další příčiny dysfunkcí – malé 
množství neuronů či jejich výpadky, chybějící nervové spoje 
a psychickou, stresovou příčinu. Proto některým dětem či 
dospělým pomohou a jiným ne. Lékařská praxe eviduje, že část 
dětí na tuto podporu nereaguje (předpoklad je asi 30 %). 

POSÍLENÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
Vysokou účinnost vykazuje i olej ze semen Sacha Inchi, jež je 
jednou z unikátních rostlin peruánské nižší a střední Amazonie. 
Obsahuje až 90 % nenasycených mastných kyselin, které 
jsou zastoupeny v přírodním ideálním poměru. Z řady 
nenasycených mastných kyselin, které si náš organismus 
nedokáže sám vyrobit, má 48 % omega-3, což je 13x více 
než v mase lososa, dále omega-6 a omega-9, které pomáhají 
zvyšovat vstřebatelnost produktu až na 96 %. Olej je přirozeným 
zdrojem bílkovin, jodu i vitaminů A a E. Má jemnou oříškovou 
chuť, takže s jeho užíváním nebudou mít problémy jedinci, 
kteří nesnášejí rybí aroma a přitom nenasycené mastné 
kyseliny potřebují. To může být dobrá informace pro rodiče 
dětí s různými mozkovými dysfunkcemi, které rybí produkty 
odmítají.
Sacha Inchi má protizánětlivé účinky, posiluje celkově imunitu, 
podporuje léčbu autoimunitních onemocnění. Harmonizuje 
všechny děje v organismu, a to jak po stránce fyzické, tak 
psychické. Významně podporuje správnou funkci ledvin 
a vodního hospodářství, srdečně-cévní oblast. To má význam 
pro transport živin i kyslíku do krve a mozku, který je díky tomu 
lépe vyživován. Proto zlepšuje Sacha Inchi činnost centrální 
nervové soustavy. To je cenné při stresu, únavě, nervovém 
i psychickém vyčerpání, podrážděnosti, nespavosti, demenci 
a depresích.

JAK OLEJ UŽÍVAT?
Na základě zkušeností s užíváním obdobných potravinových 
doplňků bude vhodné užívat první 3 měsíce větší dávku – děti 
dvě moka lžičky a dospělí 2 čajové lžičky denně, od 4. měsíce 
snížit na udržovací dávku, 1 moka či čajová lžička denně. 
Individuální množství  je vhodné ověřit svalovým testem. 

Mgr. STANISLAVA EMMERLINGOVÁ

Sacha Inchi 
a mozkové 
dysfunkce
Mozkové dysfunkce, které trápí řadu školáků, ale i dospělých 
lidí, mají několik příčin, žádnou nemůžeme přeceňovat 
či podceňovat. Mezi ně patří i poruchy vznikající na 
neurofyziologickém podkladě, které souvisejí se zdravotním 
stavem jedince a s výživou mozku.
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Léto uteklo jak voda a my jsme od vás dostali příběhy 
a zkušenosti s užíváním zelených potravin. Co jste nám psali? 
»  Například že vám Organic Sea Berry totálně dobil baterky, 

když už jste byli téměř na dně kvůli dvojnásobnému množství 
práce za polovinu kolegů na dovolené.

»  Po Acai jste byli příjemně energizováni a pracovali jak 
„motorová myš“ celé dopoledne.

»  Uvědomili jste si, že některé zelené potraviny jsou prostě 
nejlepší ve smoothie.

»  Organic Chlorella vám zase zázračně rychle pořešila 
kvasinkové infekce i střevní problémy a nedáte na ni dopustit 
při zahraničních cestách… 

KDO VYHRÁL
Srdešně gratulujeme vylosovaným výhercům balíčku zelených 
potravin pro posílení imunity a podporu energie (Organic 
Maca + Organic Sacha Inchi + Organic Sea Berry):
»  Eva Ónodi Otoupalíková, Brno
»  Jarmila Šestáková, Karlovy Vary
»  Hana Kaplánková, Otaslavice

DOPIS, KTERÝ NÁS ZAUJAL
Raw Aguaje nejen na prsa
Sestra tvrdí, že prsa máme „po tatínkovi“. Řekla bych, že jsem 
na tom proti ní trochu lépe, ale situace (velikost) se vždy 
zhorší v létě, kdy 3 měsíce jezdím do práce na kole (21 km tam 
a zpátky). Jako první mi vždy nechtěně zhubnou prsa a pak 
teprve ostatní problémové partie.

Toto léto bylo výjimkou. Můj gynekolog (pan doktor Haltmar) 
mi náhodou před prázdninami doporučil kromě jiného i Raw 
Aguaje. Četla jsem si leták a byla jen tak z legrace zvědavá, jestli 
se při každoročním letním sportování tradičně změní má plná 
prsa na „jakoby dehydrovaná“. Výsledek mne mile překvapil… 
Co bych ale zejména chtěla zmínit, je fakt, že výše popsaný efekt 
je absolutně nepodstatný v porovnání s jiným účinkem Raw 
Aguaje. Této palmě jsem podle všeho vděčná za „ostrý konec 
měsíčků“. Vysvětlím: vždy po skončení měsíčků (silného krvácení) 
u mne následovalo 7 dlouhých dní lehkého, omezujícího 
„špinění“. Poté, co jsem užívala Raw Aguaje, mi již druhé měsíčky 
končí „ostře“ – tedy po 5 dnech. Už žádných + 7 „růžových“ dní 
(ocenil i manžel). 

Janka FASNER ČERMÁKOVÁ, Choceň

Letní soutěž se 
zelenými potravinami

UŽÍVÁTE ZELENÉ POTRAVINY? 
PODĚLTE SE S NÁMI!

Napište nám své zkušenosti s užíváním zelených potravin 
na email: stepanka.gruberova@energy.cz. Pokud váš příběh 
zveřejníme v magazínu Vitae, odměníme vás poukázkou, 
se kterou si ve svém Klubu nebo Konzultačním centru 
Energy můžete vyzvednout 1 zelenou potravinu dle 
vašeho výběru.
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Neurologická 
onemocnění
NÁDORY NERVOVÉHO SYSTÉMU
Dnešní téma není moc radostné, nicméně patří k relativně častým chorobám NS. 
Diagnostika i léčba je jednoznačně v rukou neurologů a zejména neurochirurgů. 
Nádorová onemocnění postihují i NS, stejně jako jiné části organismu. Jako jinde 
v těle se dělí na nezhoubné a zhoubné. V oblasti centrálního nervového systému 
je však pojem nezhoubný velice relativní. I nezhoubný nádor mozku může být 
nebezpečný svým uložením.

NEZHOUBNÉ NÁDORY MOZKU 
Jsou poměrně časté a opakovaně 
se objevují jako náhodný nález při 
vyšetření mozku CT tomografem 
nebo magnetickou rezonancí. 
V pokročilejším stadiu, kdy už narostou 
do velkých rozměrů a začnou utlačovat 
důležité struktury v mozku, se projeví 
neurologickými příznaky. Většinou jsou 
provázeny bolestmi hlavy.
Meningeomy jsou nejčastějšími 
nezhoubnými nádory mozku. Jedná se 

o útvary, vyrůstající z mozkových obalů, 
neprorůstající nervovou tkáň. Tuto pouze 
utlačují a často rostou řadu let, než jsou 
objeveny. Nemusí se operovat, jestliže 
nezpůsobují obtíže. Pokud jsou nešikovně 
uloženy, tak se operovat nedají.
Dalšími nezhoubnými nádory NS 
– v oblasti periferního nervového systému 
– jsou neurinomy, tedy nádory vyrůstající 
přímo z nervů. Nejznámější je neurinom 
statoakustického nervu, který se projeví 
obrnou lícního nervu (jenž je v těsné 

blízkosti) a ztrátou sluchu, protože je 
napaden sluchový a rovnovážný hlavový 
nerv. Vzhledem k tomu, že tento nerv leží 
v těsné blízkosti důležitých mozkových 
center v oblasti mozečku, je operace 
nutná, ne vždy však zcela bezpečná 
a v žádném případě není jednoduchá. 
Bývají trvalé změny. 
Schwanom vyrůstá z obalů nervů, vadí 
spíše mechanicky, neurofibrom bývá 
součástí onemocnění neurofibromatózou, 
kdy se na těle vyskytují četné výstupky 
na kůži a mohou být i v nervovém 
systému. Operace nebývá vždy nutná. 
Ependymom ohrožuje čtvrtou mozkovou 
komoru v blízkosti míchy, takže příznaky 
tomu odpovídají.

ZHOUBNÉ NÁDORY MOZKU 
Ohlásí se poměrně rychle a agresivně. 
Ohrožují nositele přímým zásahem do 
nervových center. Na rozdíl od nádorů 
jiných orgánů v těle mozkové nádory 
nemetastazují (nešíří se). Nejčastějším 
velmi agresivním nádorem CNS je 
glioblastom. Prorůstá expanzivně 
mozkovou tkáň a svého nositele poměrně 
brzy zahubí. Léčba je neurochirurgická, 
kdy po operaci dochází často k defektům 
tkáně, a tedy i neurologickým příznakům. 
Využívá se chemoterapie, radioterapie, 
biologická léčba. Prognóza však 
přes veškerou snahu není příznivá. 
Devastujícím nádorem dětského věku je 
meduloblastom, objevuje se v jakémkoliv 
věku dítěte. Méně zhoubnými jsou nádory 
typu astrocytomu, které se dají operovat 
a ozařovat. Výsledek záleží na mnoha 
faktorech. Méně často se vyskytují nádory 
míchy, tyto potom způsobují většinou 
ochrnutí těla či končetin.

NÁDOROVÉ METASTÁZY
Posledním typem nádorů jsou metastázy 
z jiných orgánů do CNS. Nejčastěji se 
jedná o rozsev nádorů prsu, prostaty 
a plic. Nejednou pacient umírá na 
metastázy do mozku než na vlastní nádor.

PRODUKTY ENERGY
U nádorů CNS můžeme být užiteční 
k energetické podpoře organismu, 
imunity a detoxikaci těla. V neposlední 
řadě významnou úlohu hrají antioxidanty. 
Využijeme Annonu muricata, Imunosan, 
Cytosan, Flavocel. Při rekonvalescenci po 
operaci, ozařování či chemoterapii potom 
Fytomineral, Stimaral, Celitin. Vše je 
třeba otestovat Supertronicem, abychom 
pacienta nepřetížili. Čaje: Uncaria 
tomentosa, Maytenus illicifolia, Lapacho, 
ze zelených potravin Organic Goji.

MUDr. IVANA WURSTOVÁ
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Království  
drahých kamenů (13)
OCEÁN KLIDU – AKVAMARÍN
Tišitel bouří, zastánce čistoty a ticha…  
mocný a magický akvamarín:
»  receptivní
»  pod vlivem Měsíce
»  ve znamení Vodnáře, Ryb, Vah a Blíženců
»  náležející k čakře hrdla (5.), čela (6.) a solar plexu (3.)

Akvamarín je modrozelená odrůda berylu, křemičitan s obsahem 
hliníku a berylia. Dostal jméno podle barvy mořské vody – aqua marina, 
jejíž rozbouřené hladiny prý dokáže zklidňovat. Jako ochranný amulet 
se odpradávna používal při plavbě lodí. Vědělo se totiž, že chrání před 
nebezpečím. 

MISTR ČISTOTY
Akvamarín je kamenem vizionářů, mystiků a léčitelů, který připomíná, 
jak důležité je udržovat čistotu mysli, čistotu úmyslů a čistotu činů. 
Vybízí k tomu být za každé situace dobrým člověkem bez ohledu 
na cokoli. Přináší pocit spokojenosti, mírní podrážděnost a zkrátka 
nás smiřuje s realitou takovou, jaká je. Život se podobá vlnám na 
moři – nahoru, dolů, přínos i zmar, bolest i radost jsou jen různé 
strany téže mince zvané život. Akvamarín vytáhne moudrost smíření 
z hlubin našeho vlastního oceánu mysli, díky níž se její vody projasní 
a pročistí. Světlo vždycky pokoří tmu. Nemá smysl zatemňovat svoji 
mysl bahnitými nánosy křivdy, pocity zrady či sebelítosti. Akvamarín 
nám připomíná, že cestou ke světlu je čistota činů, slov i myšlenek. 
Nošen okolo krku, působí proti nadměrnému používání hrubých slov 
a zušlechťuje způsob, jakým komunikujeme. Podporuje také léčbu 
horních cest dýchacích, zmírňuje kašel a vložen do úst prý mírní bolesti 
čelistí, dásní a zubů. 

MISTR TICHA
Akvamarín je kamenem meditace a velmi vhodným duchovním 
průvodcem, který posiluje vnitřní i vnější zrak. Ukázalo se, že je 
vhodným materiálem pro broušení čoček do brýlí a kromě toho 
pročišťuje a pozvedá vědomí duše. Bystří naši pozornost na to, co nám 
je většinou skryté. Je to také jeden z mála kamenů, který je vhodné 
čistit a nabíjet výhradně na měsíčním světle. Důraznost, síla a moc 
slunce totiž nejsou kvality souznící s akvamarínem. Je kamenem mistrů 
ticha, rozplynutí, ukazuje, že vliv na stav věcí můžeme mít i z poslední 
řady…

TIŠITEL BOUŘÍ
Akvamarín je prý tím nevhodnějším darem nevěstě od jejího ženicha 
v den svatby. Je symbolem klidu, radosti a štěstí z urovnání všech 
případných sporů. Akvamarín tiší citová a emocionální vzplanutí stejně 
jako rozbouřené vlny na moři. Podobně jako se námořníci obávají 
běsnícího oceánu, obávají se milenci ničivého efektu běsnících emocí. 
To žena je jako oceán, který dává život, ale může být i zdrojem naprosté 
zkázy. Akvamarín mírní slovní výlevy, předchází citovému vydírání 
a posiluje partnerskou oddanost klidu a vzájemnému respektu – ideální 
kámen pro ideální manželky. Akvamarín je symbolem jistoty, že po 
každé bouři se nebe opět projasní. A nemá mít nevěsta náhodou při 
sobě něco modrého? Co třeba akvamarín?

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ



Makrobiotika bývá propagována 
jako kompletní životní styl vedoucí 
k rovnováze. Její vyznavači běžně tvrdí, 
že může zabránit nemocem včetně 
rakoviny a léčit je. Své názory opírají 
o fakt, že každá potravina obsahuje jin 
i jang, ale v každé z nich jedno převládá. 
Je tedy více jangová, nebo více jinová. 
Pokud se dostanou tyto dvě síly v těle 
do nerovnováhy, vzniká nemoc.
Ve 20. století tento směr na Západě 
zpopularizoval filozof George Ohsawa, 
který věřil, že jednoduchý život je klíčem 
k dobrému zdraví. Ohsawovu teorii pak 
více rozvedl jeho následovník Michio 
Kushi, který založil i vlastní institut, se 
svou manželkou napsali o makrobiotice 
mnoho knih. 

CO JEDÍ MAKROBIOTICI?
Makrobiotika má několik stupňů, od 
nejpřísnějších, kde je příjem omezen 
pouze na celozrnnou rýži, nebo obilniny, 
až po mnoho méně striktních. Stavebním 
kamenem jídelníčku makrobiotiků 
jsou celozrnné obilniny. Ty obvykle 
tvoří 50 –60 % denního příjmu potravy. 

Patří sem hnědá rýže, celozrnná semena, 
ječmen, proso, žito, kukuřice, pohanka 
a další. U méně přísných zastánců se 
občas smí konzumovat ovesné vločky, 
nudle, těstoviny, chléb, pečivo a jiné 
výrobky z mouky. 
Obilniny se doplňují o místní a lokální, 
především vařenou nebo kvašenou 
zeleninu, která tvoří zhruba 30 % denního 
příjmu. Zelenina se však nejí jakákoli, 
zakázané jsou například brambory, 
rajčata, papriky, cukety a další druhy 
čeledi lilkovitých, špenát atd. 
Zbylý příjem je pokryt luštěninami, 
sójovými výrobky, jako tofu, tempeh, 
miso, natto, shovu  a mořskými řasami. 
Doplňkově lze občas zařadit ryby 
a mořské plody, lokální ovoce mírného 
pásma, semena, ořechy, oleje.
Makrobiotika zakazuje požívání 
průmyslově zpracovaných potravin a také 
většinu živočišných produktů. Jíst se 
nemá mléko a mléčné výrobky, vejce, 
cukr, polotovary, maso, tropické ovoce, 
aromatická a ostrá koření, bylinkové čaje, 
ovocné džusy, alkohol a káva.  Omezuje 
se rovněž množství přijímaných tekutin, 

pít se má pouze při pocitu žízně. Zakazuje 
se přejídání a je požadováno, aby 
potrava byla před polknutím důkladně 
rozžvýkána.

NĚCO DOBRÉ, NĚCO NE
Přiznám se, že na mě je to příliš striktní, 
moc zákazů. Jsem velký milovník jídla, 
ráda vařím a omezení rozsahu surovin 
a koření mě příliš neláká. Jako výživový 
poradce bych se zase obávala možného 
nízkého příjmu bílkovin a přílišné 
orientace na výrobky ze sóji, která 
pro nás Čechy jistě není přirozenou 
potravinou. Omezení pitného režimu 
mi přijde naprosto nelogické. U malých 
dětí bych se obávala zatížení trávicího 
traktu nepřiměřeně velkým množstvím 
vlákniny a opět nedostatku bílkovin, ale 
i některých minerálů a vitaminů. 
Nicméně musím přiznat makrobiotice 
i některá pozitiva, jako je orientace na 
průmyslově nezpracované a biopotraviny, 
důraz na celozrnné obilniny a velké 
množství lokální zeleniny, což je mi velmi 
sympatické. To, že jednotlivé suroviny 
mají nejen svou energetickou a živinovou 

Výlet za kořeny 
makrobiotiky
Název makrobiotika pochází z řeckého makrós bios, což znamená dlouhý život. 
„Narodila“ se v Japonsku a vychází z taoistického učení jin a jang. Zakládá se na 
poznání energií jídla (surovin) a umění využívat je ve snaze o docílení energetické 
harmonie. 
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hodnotu, ale také se na ně lze dívat 
z pohledu jin/jang, čili že něco ochlazuje 
tělo a něco zahřívá, je velmi obohacující 
pohled hodný zamyšlení. Díky nutnosti 
delší přípravy kvůli namáčení a vaření 
se také člověk více jídlu vědomě věnuje, 
zpomalí i díky pravidlu 50x pokousat 
každé sousto, což vidím jako velmi 
přínosné v dnešní uspěchané době. 
Logické mi také přijde při nemoci volit 
spíše potraviny, které nepřetěžují trávení 
a přinesou tělu možnost ušetřit energii na 
boj s chorobou. 
Myslím, že makrobiotika byla hitem 
minulého století, dnes se na ni už 
zapomíná, i když má jistě dostatek 
příznivců i v naší zemi. Bohužel se 
v médiích projevují spíše ti extrémní 
a striktní, kteří zrovna nepůsobí 
nejvyrovnaněji, čímž smysl svého 
životního přesvědčení lehce popírají. 
Rozkvětu makrobiotiky také zajisté 
nepřispěl fakt, že její největší propagátor 
Michio Kushi na sklonku života bojoval 
s rakovinou tlustého střeva.
 Krásný a co nejméně omezující podzim přeje

ZUZANA KOMŮRKOVÁ

JÁHLOVO-DÝŇOVÁ KAŠE

1 hrnek jáhel, 3 1/2 šálků rýžového či 
sójového mléka nebo vody, 1/4 menší 
dýně Hokkaidó, 1 šálek rozinek, skořice, 
sezamový nebo ořechový olej, špetka 
mořské soli, vlašské ořechy na dozdobení

Jáhly propláchneme horkou vodou, 
ideálně několikrát. Pak je uvaříme 
v mléce nebo vodě spolu s rozinkami, 

špetkou soli a skořicí. Jáhly se 
vaří jako rýže – tzn. pomalu, na 
malém plameni, přikryté pokličkou, 
průběžně je příliš nemícháme 
a vaříme asi 20–25 minut doměkka. 
Dýni nakrájíme na malé kostičky, 
orestujeme ji na oleji a přidáme 
k jáhlám na posledních asi 5–10 minut 
vaření. Dozdobíme ořechy. 

POHANKA S ADZUKI, TEMPEHEM A MRKVÍ
1 hrnek fazolek adzuki, 1 hrst mořské 
řasy Arame, 1 a 1/2 hrnku pohanky, 
2–3 mrkve, 2 hrnky vody nebo domácího 
zeleninového vývaru, 1/2 balení tempehu, 
1 cibule, 1 lžíce oleje, 1 lžička Tamari, 
1 lžíce sezamu

Fazolky přes noc namočíme, ráno 
vodu slijeme, propláchneme a v nové 
vodě uvaříme společně s řasou 

Arame doměkka. Na oleji orestujeme 
nakrájenou cibulku, nastrouhanou 
mrkev a propláchnutou pohanku, 
zalijeme vodou nebo zeleninovým 
vývarem a 15 minut povaříme. 
Do hotové pohanky vmícháme 
uvařené adzuki, nakrájený tempeh 
a dochutíme sójovou omáčkou Tamari, 
posypeme sezamem. Podávat můžeme 
v kombinaci s kvašenou zeleninou.
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Imunovet ve výhodném  
dvojitém balení!

UNIVERZÁLNÍ ANTIBIOTIKUM PŘÍRODNÍHO PŮVODU.

Dále vám také výhodně nabízíme  
Cytovet pro mazlíčka a Cytosan pro Vás!

Členská cena balíčku: 764 Kč, 34 bodů,  
ušetříte 767 Kč

Zákaznická cena balíčku: 993 Kč,  
ušetříte 997 Kč

Cytovet 1+1 ZDARMA
DETOXIKUJE ORGANISMUS, POSILUJE IMUNITU,  

SNIŽUJE ÚNAVU A TLUMÍ RŮST NÁDORŮ!

Více informací o preparátech a jejich podávání  
najdete na www.energyvet.czPlatnost akce: od 1. října do 31. října 2017 nebo do vyprodání zásob.

Energyvet.cz



DOŠLO NA ADRESU REDAKCE

POSVÁTNÁ GEOMETRIE
Letošní krásné léto jsem se divila, jak rychle mizí tašky Energy 
z mého skladu, a až pak mi došlo, že je na nich známý obrazec 
„květ života“. Přiznám se, že mě do té doby nijak nezajímal 
příběh tohoto tvaru tzv. posvátné geometrie, a chtěla jsem se 
o něm dozvědět více...
Posvátná geometrie je nauka vycházející z klasické geometrie, 
ve které se dává filozofický až duchovní význam některým 
tělesům a obrazcům, podobně jako např. ezoterická 
numerologie přisuzuje vyšší významy číslům.
Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal 
– můžeme je vytvořit pouze za pomoci kružítka. Stejně velké 
kružnice, které mají na svém obvodu středy dalších stejně 
velkých kružnic, tvoří semeno, květ i strom života a jsou samy 
o sobě mandalou. Ve vzniklé „síti“ můžeme najít řadu obrazců, 
symbolů a zákonitostí, kterých využívá i moderní architektura. 
Květ života je proto symbolem nejvyšší budovy světa 
Burdž Chalífy.
Symboly patří k historii lidstva od pradávných dob. Všechny 
kultury na Zemi je používaly a používají. Pro pochopení 
účinnosti a síly symbolů je nutné porozumět vnitřní rezonanci 
a vibracím, které obsahují. Někdy je používána síla obsahu slov 
– jako afirmace – jindy grafické symboly, matematické vzorce 
nebo zvuky. Květ života je považován za symbol obsahující 
veškerou geometrii života, tak jak jej známe na planetě 
Zemi. Je to univerzální vyjádření energie a spojení mezi vším 
existujícím.
Velice chválím tento nápad, jak tašky Energy, které se stávají 
tradicí, tak právě tu letošní „květovou“, ještě navíc v mé oblíbené 
barvě!

ŠTĚPÁNKA HAMPEKOVÁ, Nový Knín

UŠIJEME VÁM TÉMATA NA MÍRU!

Náplň seminářů Univerzity Energy chceme sestavit podle 
vašich potřeb. Uvítáme proto vaše návrhy na témata 
seminářů. Pište, volejte, mailujte...

BONUS PRO ÚČASTNÍKY UNIVERZITY:  
Absolventi alespoň 3 seminářů v rámci jednoho 
semestru mají nárok zúčastnit se ZDARMA 
1 jednodenního semináře následujícího semestru 
dle vlastního výběru. Kdo absolvoval 4 a více seminářů 
v jednom semestru, obdrží ještě dárek produkt Grepofit.

VZDĚLÁVÁNÍ

SEKCE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CESTA KE SVÉ HODNOTĚ
21. 10. 2017, Brno

ZÁKLADY TČM A ENERGY
4. 11. 2017, Brno

PRODUKTY ENERGY V PRAXI
1. část (základní stupeň)
5. 11. 2017, Brno

NERVOVÝ SYSTÉM A ENERGY
11. 11. 2017, Praha

SEKCE SUPERTRONIC

KURZ SUPERTRONIC PRO ZAČÁTEČNÍKY – stupeň C
7. 10. 2017 (1. část) a 4. 11. 2017 (2. část), Hradec Králové 
– obsazeno 
8. 10. 2017 (1. část) a 5. 11. 2017 (2. část), Hradec Králové

Pro získání certifikátu „Odborný poradce pro  
Supertronic“ je nutné absolvování všech 3 stupňů 
školení a seminářů „Anatomie a fyziologie člověka“  
a „Základy TČM a Energy.“

Přihlášky na semináře Univerzity Energy najdete na:
www.energy.cz.

UNIVERZITA 
ENERGY
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LUŠTĚTE S NÁMI, 

MŮŽETE VYHRÁT 

Letní křížovka přinesla tajenku: 
„Budete-li se svým tělem 
jednat dobře, vydrží vám celý 
život.“ Správně luštili a výhru 
získávají:
»  Hana Modlíková 

Horská 659, Trutnov
»  Adéla Navrátilová 

Komňa 171, Bojkovice
»  Magda Grunová 

Zrzavého 7, Jihlava

Vylosovaní výherci obdrží poštou 
poukázku na jeden koncentrát 
z Pentagramu®, který si mohou vybrat 
v kterémkoliv Klubu Energy nebo 
u svého prodejce. 
Tajenku křížovky z tohoto čísla 
magazínu spolu se svojí adresou 
zašlete nejpozději do 22. října 2017 
na adresu redakce: 
Energy Czech Republic, a.s., 
Trojská 39/201, 171 00 Praha 7;  
e-mail: katerina.himmelova@energy.cz

Pan Lubomír se dotazuje, v jakém produktu 
Energy je obsažen zelený jíl, který mu 
byl doporučen jako součást preventivní 
detoxikace tlustého střeva před nádorovým 
onemocněním.

LUBOMÍR, Rudník

Zelený (francouzský) jíl je obsažen 
v Cytosanu Inovum. Celá řada Cytosanů 
obsahuje humáty, které na sebe váží 
nečistoty, usazeniny těžkých kovů z těla. 
Díky unikátnímu složení čistí, upravují, 
chrání a doplňují potřebné pro správnou 
činnost nejen střev, jater, vylučování 
žluče. Cytosan Inovum lze požívat jako 

nápoj. Také ho lze aplikovat v kombinaci 
s dalšími produkty Energy při léčbě 
pokožky. Cytosan Fomentum gel je 
vynikající při hloubkové očistě pleti. 
Pleť a její kvalita je přímým odkazem 
na kvalitu zažívacího traktu. 
Na první pohled se to může zdát být 
zvláštní, ale Cytosan šampon díky svým 
vlastnostem působí nejen na kvalitu 
vlasů a pokožky na hlavě, ale i na celou 
harmonii těla. A pokud vše doplníte 
o koupel s Balneolem, bude vaše tělo 
nadmíru spokojené a vaše mysl najde 
harmonii a klid.

ŠÁRKA VRÁNOVÁ

„Jednejte tak, jako by to, co děláte, mělo... (tajenka).“ 
William James

Zeptejte se hvězd
Šárka Vránová – (http://astrology.mysteria.cz) odpovídá na dotazy týkající 
se zaměstnání, bydlení, vztahů v rodině apod. Pomocí astrologie může dát 
návrh na řešení životních kroků, taroty pak mohou napovědět, co udělat 
v zájmu optimálního řešení problému. Doporučované produkty Energy určuje 
individuálně pomocí astrologie či automatické kresby. Dotazy s datem narození, 
a v případě otázky pro astrologii navíc s hodinou a místem narození, posílejte 
na adresu sarka189@volny.cz.
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Není na světě bylina,  
aby k něčemu nebyla

PUPAVA – ZAPOMENUTÉ ŠTĚSTÍ
Pupava bezlodyžná, Carlina acaulis, známá též pod mnoha 
lidovými jmény, např.: divoký artyčok, hnidák, hromový 
kořen, krasovlásek, poupava nebo zaječí řepka, je zajímavá 
nejen vzhledem, na který odkazuje český i latinský název 
(acaulis = bez stonku), ale i svým využitím v přírodní 
lékárně a kuchyni. Dříve byla pupava jako významná 
léčivka pěstována v klášterních zahradách, zejména proto, 
že „rozhání větry a otvírá zacpání“. Známá a oblíbená 
byla i mezi prostým lidem – květní lůžko hlavně mladých 
rostlin je totiž jedlé. Chutí připomíná kedlubnu s ovocným 
nádechem a pamětníci, kteří ho ještě jako děti konzumovali, 
proto znají pupavu jako „myslivecký chlebíček“. Sušený květ 
býval také často připevňován na dveře domů pro dekoraci 
i jako symbol štěstí.

HORALKA
Původní domovinou pupavy jsou Alpy. Dnes roste v celé 
Evropě, v nížinách i na horách, a to až do 2 800 metrů nad 
mořem. Vyhledává slunná a suchá stanoviště s hlubší kamenitou 
půdou jako jsou suché pastviny, lesní mýtiny, kamenité stráně, 
meze, okraje lesů, či stepní travní porosty. Má dva poddruhy, 
jeden s květenstvím přisedlým – nepatří mezi ohrožené druhy 
a vyskytuje se poměrně často i u nás, ale dost nerovnoměrně, 
takže v určitých oblastech byste jej hledali marně. Druhý, 
s květenstvím na o trochu delší lodyze – pupava bezlodyžná 
vyvýšená, která je v ČR kriticky ohrožená s jediným nalezištěm, 
takže o té psát nebudu.

BODLÁK NEBODLÁK
Pupava bezlodyžná je trvalka z čeledi hvězdnicovitých, tedy 
příbuzná např. kopretinám. Vzhledem však připomíná spíše 
slonem rozšlápnutý bodlák. Z oddenku vyrůstá velmi krátká 
lodyha (1cm), na které jsou v přízemní růžici nahloučené tmavě 
zelené, zpeřené, tuhé a pichlavé listy. Z jejich středu vykvétá 
během léta jediný, až 10 cm velký květ, takže se zdá, že roste 
přímo ze země. Jde o, pro hvězdnicovité typické, květenství 
– úbor. Trubkovité květy v jeho terči mají žluto-hnědou barvu, 

na okraji pak krášlí rostlinu dlouhé paprsky bílých, v chladnějších 
oblastech růžových, suchých listenů. Ty mají vedle své obvyklé 
funkce lákání hmyzích opylovačů další zajímavost – jsou 
zákrovní. Na ochranu pylu před vlhkem – při dešti a v noci 
kvůli rose prostě celý střed úboru zakryjí. Je to fyzikální, 
hygroskopický jev (takže funguje i po smrti rostliny), kdy buňky 
zespodu otevřených listenů nasají vzdušnou vlhkost, zvětší 
objem a listeny se tím ohnou. Při suchu se zas zmenší a úbor 
se rozevře. V lidovém moudru se proto pupava využívala i jako 
rosnička k předpovědi deště. Plodí ochmýřené nažky. 

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM
Pupava obsahuje polysacharidy (až 20 % inulinu), třísloviny, 
pryskyřice a flavonoidy, ale nejdůležitějšími účinnými 
látkami jsou silice (přes 1 %), jejichž složkami jsou carlinenem 
a carlinaoxid s antibakteriálním působením. K léčivým účelům 
se sbírá nepříjemně zapáchající kořen pupavy, který se v květnu, 
nebo až na podzim po odkvětu vykope, rozporcuje na menší 
kusy, při sušení (do 40 °C) ztratí zápach, načež se skladuje ve 
vzduchotěsných nádobách, aby znovu nenabral vlhkost. 
Možná je to historickým vývojem minulého století, ale ještě 
na jeho začátku byla pupava známou léčivkou v celé Evropě. 
Dnes je u nás, ostatně jako mnoho jiných, skoro zapomenuta, 
kdežto „na západě“ se stále těší značné oblibě. Potopudné, 
močopudné a projímavé účinky byliny urychlují vylučování 
odpadních látek z těla a nacházejí tak uplatnění zejména při 
detoxikaci a zlepšení funkce ledvin. Dezinfekční působení je 
doslova širokospektrální – bojuje se záněty močových cest, 
prostaty, střev, střevními parazity (pupavové víno vyhání 
tasemnice) i se záněty horních cest dýchacích. Zevně pak 
ve formě koupelí, obkladů či mastí je pupava výborným 
pomocníkem při plísňových onemocněních, ekzémech či 
hnisavých kožních infekcích. Užívá se jako prášek, čaj, odvar, 
zmíněné koupele, připravuje se i pupavový balzám, tinktura, 
víno a ocet. 
Doufejme tedy, že se povědomí o této krásné, zajímavé 
a užitečné bylince opět mezi nás navrátí.

Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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Poděkuje ti.

Vyčisti
své tělo!
www.energy.cz 

Při zakoupení jakékoliv 
kombinace z naší nabídky 
získáte ZDARMA produkt 
ve stejné nebo nižší hodnotě.

1+1 ZDARMA
» CYTOSAN/CYTOSAN INOVUM 

» CYTOSAN FOMENTUM GEL

» CYTOSAN MÝDLO

» CYTOSAN ŠAMPON

» BALNEOL


