
w
w

w
.e

ne
rg

y.
cz

vitae
listopad 2017

Nový Caralotion 
s velkým sebevědomím

Onemocnění srdce 
způsobená infekcí

Podpora imunity – tipy

Příloha magazínu

PRODEJNÍ 
MÍSTA ENERGY



Produkty měsíce listopadu
Listopad si nějak popletl sezony. Hned na počátku měsíce by 
měl teploměr vyskočit na velmi příjemné teploty, kolem 17. 
a koncem měsíce se zřejmě rozběhne málem do léta. Nicméně 
o to budou citelnější ochlazení kolem 12. a hlavně 22. dne. 
Výkyvy počasí nám ani náhodou dobře nedělají a přes barevný 
podzim nás občas napadají černé chmury. Rozhodně bychom 
jim to neměli trpět. Pokud se nás budou držet, vezmeme si 
Korolen – slunce v duši rozsvítí vše kolem nás a svět bude 
hned veselejší. Kromě rozladěnosti na podzim také útočí různé 
záludné a značně nepříjemné infekce. S nimi se statečně potýká 
Spiron, navíc jeho vůně po rozprášení nám může alespoň 
trochu zvednout náladu. Přizvukovat mu bude významně 
rakytník, známý snad ve všech kulturách a civilizacích. Máme ho 
připravený v Organic Sea Berry. Díky rozsáhlé škále možností se 
dokáže nejen postavit infekcím, ale zvládne regenerovat i značně 
vyčerpaný organismus. Antimikrobiálně působí také Maytenus 
ilicifolia. Oblíbené využití tohoto čaje je například u ekzémů, 
svými protizánětlivými účinky zpomaluje růst bakterií 
způsobujících akné. Iniciuje ovšem také aktivitu hormonálního 
systému, zlepšení činnosti ledvin a jater. A když už jsme u našeho 
vzhledu, neměli bychom zapomenout na Beauty kosmetiku 
a dopřát tělu pohlazení od Caralotion. Pleťové mléko obsahuje 
řadu minerálů a solí z třetihorní mořské vody slovenského vřídla 
Podhájska, které pokožku prohřívají, vyživují, chrání a bojují 
proti zcela jistě nežádoucímu předčasnému stárnutí pleti.

EVA JOACHIMOVÁ
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Buďme krásné 
s novým 
Caralotion 
Tělové mléko Caralotion mnohým z nás vstoupilo do životů 
a je nedílnou součástí našich koupelen již od roku 2004. 
Jde o výjimečné bioinformační hydratační tělové mléko 
s výrazným regeneračním a antioxidačním účinkem.

VYLEPŠENÁ RECEPTURA
Připomeňme si jeho složení. Základ tvoří bylinný protektinový 
extrakt, jenž zabezpečuje posílení čisticí funkce pokožky. 
Přirozený podíl minerálů dodává termální voda z Podhájske, 
což všichni oceňujeme. Kyselina azelaová přispívá k hojení 
a vykazuje ochranný efekt. Další kyselina – jantarová 
– je přirozenou součástí našich životů, živočišné 
i rostlinné říše. Ve stravě ji totiž konzumujeme 
v tmavém chlebu, kefíru, kysaném zelí, pivu, 
mořských plodech atd. a působí na naše 
tělo jako omlazovač. Důvěrně také známe 
z kosmetiky Beauty Energy proteinový 
komplex Helixin®, který pomáhá v kůži chránit 
kolagen před degradací a zároveň stimuluje 
tvorbu kolagenu nového. Helixin® obsahuje 
vysoký podíl proteinů, řadu vitaminů a minerálů, 
aminokyselin a fosfolipidů. Podporuje buněčnou 
obnovu a aktivuje přirozenou regeneraci. 

EDITORIAL 

VÍLÍ KOUZLO
Miluju ty chvíle, kdy přestanu být „hodná holka“, nenechám 
se odradit a jdu si za svým. Všichni (všechny) to znáte určitě 
také. Jsou to kouzelné momenty, kdy se stane tak zvaně 

„zázrak“ a vám se podaří něco, v co jste ani doufali. Jenže vy 
jste doufali, ne že ne, někde ve skrytu duše jste museli věřit, 
že to dobře dopadne. Jinak by se to nepovedlo. 
Náš syn miluje jeskyně, cítí se v nich jako doma. Už jsme 
několikrát navštívili všechny jeskyně v Čechách i Moravském 
krasu, pak s manželem prošli i trasu „pro odvážné“, kde 
se plazili v bahně nějakými škvírami, a jako vrchol dostal 
poukaz na jednodenní výpravu do tak zvaného Rudického 
propadání pro nadšence, kde cesta není osvětlená a leze 
se tam po žebřících bez jištění. Mysleli jsme si tedy, že už 
u nás nic nového pro něj nenajdeme. Až jednou… Volala 
mi vloni na podzim kamarádka, která ho zná, a mezi řečí se 
ptala, jestli víme, že CHKO Moravský kras u příležitosti svého 
60letého výročí zpřístupní Amatérskou jeskyni, která je pro 
veřejnost uzavřená. No, nevěděli jsme to. Na internetu jsem 
bleskově zjistila, že akce je plánovaná na dva listopadové 
víkendy a je beznadějně vyprodaná. „Inu, to chce vílí kouzlo,“ 
pomyslela jsem si zvesela a zavolala zodpovědné paní. Jestli 
třeba náhodou někdo svoji rezervaci na poslední chvíli 
neodřekl. Syn má totiž v listopadu narozeniny, byl by to 
krásný dárek… „Ne, vše je dávno plné,“ omlouvala se paní, 

„bohužel.“ Za 10 minut – déle to vážně nebylo – mi od ní přišel 
e-mail: „Teď, zrovna teď mi tři lidi odřekli, na 13. listopadu. 
Berete?“ „No jasně!!!“ odepsala jsem okamžitě. A víte, co je na 
tom nejlepší? Že ten vstup byl nejen na den, kdy se Matyáš 
narodil, ale i na tu hodinu! Jako třešinku na dortu nás provázel 
pán, který Amatérskou jeskyni objevil a věděl o ní naprosto 
vše… Tomu tedy říkám splněná vesmírná objednávka, jak má 
být, co říkáte? Nikdy se proto, přátelé, nevzdávejte, NIKDY! 
Ať jde  o cokoliv! 

MUDr. KATEŘINA HIMMELOVÁ



V Caralotion najdeme také oleje lisované 
za studena. Konopný a makový již známe. 
Jsou součástí pleťového Protektinu 
renove a Artrinu renove. Dále je to lněný 
a sójový olej. Oba jsou v receptuře právě 
pro svou vysokou schopnost rychle zhojit 
a zregenerovat vysušenou a popraskanou 
pokožku. 
Caralotion momentálně prošlo obnovou 
tak, aby jeho složení vyhovovalo stále 
větším potřebám našeho organismu 
eliminovat chemické zátěže, kterých 
je i tak pro naše tělo kolem ještě dost. 
Proto vývojový tým zrevidoval recepturu 
tělového mléka tak, aby vyhovovala 
požadavkům zákazníků, a přiblížila se 
ještě více k čistě přírodním produktům.

A JAK ZMĚNU POZNÁTE?
Na první pohled určitě v balení. Lahvičku 
nahradí praktická tuba o obsahu 200 ml. 
A jelikož je vše promyšleno do detailu, asi 

víte, proč je obal potištěn kůrou břízy… 
Parfemaci Caralotionu totiž zajišťuje 
upravená kompozice parfému Protektinu 
renove a oba produkty řadíme k elementu 
Dřeva. Tím se dostáváme k další změně. 
Úprava parfemace pro naše potřeby je 
pozitivním krokem, snahou víc se přiblížit 
přírodním složkám. V neposlední řadě 
vás určitě zaujme změna konzistence. 
Caralotion je hustší, a tím se může zdát 
tužší, nicméně přidáním tzv. tenzidů, 
kterými bychom docílili řidší varianty, 
už by se nepodařilo zachovat přípravek 
opravdu čistě přírodní.
Věříme, že renovace vynikajícího tělového 
mléka vás nezarmoutí a přípravek 
zůstane nadále součástí péče o vaše 
tělo. Caralotion se krásně roztírá, velmi 
rychle se vstřebá a vůbec nemáte pocit 
lepkavosti nebo mastnoty. Tak to vnímám 
a mně osobně velmi vyhovuje.

PODPORA REGENERACE 
A ZPRACOVÁNÍ EMOCÍ
Pokud nevyjadřujeme optimálně své 
emoce, dusíme je v sobě, nebo je naopak 
ventilujeme cholericky, výrazně nám 
může dát kůže najevo nesoulad tvorbou 
ekzémů, akné, svědivé vyrážky apod. 

Osobně s tím mám zkušenost v podobě 
stresového ekzému na loktech a kolenou 
a setkávám se s tím i u svých zákazníků. 
Caralotion laděním jater/žlučníku přispívá 
k podpoře naší flexibility – tělesné 
i psychické, pomáhá obrousit hrany našich 
negativních emocí, a tak se na ně lépe 
podívat. Abychom vnímali spíše pozitiva 
než negativa a z toho plynoucí hněv 
a nespokojenost. To je naše schopnost být 
TADY a TEĎ v souladu s tím, co žijeme, být 
s tím spokojení a umět projevit empatii 
vůči druhým. V tom je síla elementu 
Země. Pokud si dokážeme poradit, 
budeme se cítit vyrovnaně, spokojeně 
a nemusíme propadat zoufalství 
a depresím. Vedle ostatních doplňků, jako 
jsou Regalen + Protektin terapeutický 
i renove, King Kong, Gynex + Cytovital 
terapeutický i renove aj., máme 
v Caralotion další a velmi příjemnou 
variantu podpory regenerace meridiánů 
jater, žlučníku, žaludku, sleziny a slinivky.

A víte, že „cara“ v latině znamená drahá, 
drahocenná? Myslím si osobně, že 
tělové mléko Caralotion takové určitě je. 
Přispívá nám k otevřené mysli.

MARCELA ŠŤASTNÁ

MĚLI BYSTE ZNÁT

VYUŽITÍ CARALOTION
»  Každodenní péče o tělo po koupeli 

či sprchování – hydratuje, vyživuje 
a regeneruje.

»  Zklidňuje svědivé vyrážky, akné, 
lupénku či atopický ekzém 
– obnovuje přirozenou čisticí 
schopnost kůže. 

»  Ošetřuje a zjemňuje hrubou 
a popraskanou kůži – doporučuji 
vyzkoušet na lokty, kolena, 
popraskané paty a otlaky.

»  Ochlazuje a zklidňuje dolní 
končetiny v případě přetížení 
– doporučuji v kombinaci s Visage 
water.

»  Ocení jej i pokožka po opalování 
či solariu – v kombinaci 
s Dermatonem oil nebo gel.

»  Celkově má silné antioxidační, 
protizánětlivé účinky a ochraňuje 
pokožku před negativními vlivy 
vnějšího prostředí.

Caralotion je přípravek, který 
nanášíme na pokožku celého 
těla. Kůže jako taková náleží 
k elementu Kovu. Je tedy velmi 
důležitým orgánem očisty, dýchání 
a také výživy. To si velmi dobře 
uvědomujeme, pokud jsme zvyklí 
používat řadu terapeutických 
i pleťových krémů Pentagramu® 
a sůl Biotermal či humátovou koupel 
Balneol. 
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Infekční onemocnění srdce
MYOKARDITIDA: 
ZÁNĚT SRDEČNÍHO SVALU 
Myokarditida je zánětlivé onemocnění, 
které postihuje přímo srdeční sval, jeho 
buňky čili myocyty. Vyskytuje se však 
často i během infekčních onemocnění 
jako je chřipka, parotitida (zánět 
příušní slinné žlázy), virová hepatitida 
(zánět jater) a jiné. Vzácněji se objevuje 
revmatická myokarditida, která bývala 
poměrně častou v minulosti. 

Příčiny a projevy 
Myokarditida, jako samostatná 
chorobná jednotka postihující myokard, 
bývá nejčastěji virového, případně 
bakteriálního původu a projevuje se 
obvykle celkovými příznaky infekčního 
onemocnění. Zejména zvýšenou teplotou 
nebo horečkou, celkovou slabostí, 
nevýkonností, pocením, tachykardií 
(rychlou frekvencí srdce) a podobně. Při 
velmi vážném, těžkém průběhu může 
selhat srdce, zkolabovat krevní oběh 
a nastat smrt. 

Myokarditida tedy má různý klinický 
obraz. Může jít o mírný průběh 
s minimálními projevy, které jsou 
běžnými diagnostickými metodami sotva 
rozpoznatelné. Středně těžké onemocnění 
se vyznačuje horečkou s bolestmi na 
hrudníku, pocením, slabostí, jako např. 
při chřipce či zánětu průdušek. Někdy 
se vyvine těžké onemocnění s velmi 
vážnými celkovými klinickými projevy, 
jako je vysoká horečka, malátnost, bolesti 
v oblasti srdce, tachykardie, arytmie, 
srdeční selhání až náhlá smrt. 
Přidružit se může zánět osrdečníku 
s tvorbou většího množství zánětlivé 
tekutiny v osrdečníkovém vaku, která 
ještě více ztěžuje práci srdce a vede 
k oběhovému selhání. Bývá to zejména při 
revmatických myokarditidách. 
Pokud myokarditida probíhá benigně (tj. 
má lehký, nezhoubný průběh), zpravidla 
do několika týdnů úplně a bez jakýchkoliv 
následků odezní. Při těžkém postižení 
je nutný klid na lůžku, hospitalizace 
v nemocnici a monitorování EKG pro častý 

výskyt arytmií, dále sledování vitálních 
funkcí a celkového stavu jako při infarktu 
myokardu. 
Léčí se vždy základní onemocnění 
a symptomaticky všechny závažné 
projevy. Po zvládnutí akutního stavu 
následuje dlouhodobá, několikatýdenní 
rekonvalescence (zotavení), během 
které je třeba celkově posílit organismus 
a podporovat imunitu. 

PERIKARDITIDA: 
ZÁNĚT OSRDEČNÍKU 
Perikarditida je zánětlivé onemocnění 
osrdečníku čili vaku, který obaluje 
a chrání srdce z vnější strany. Normálně 
se v něm nachází malé množství 
tekutiny (několik mililitrů), která 
zlepšuje tření mezi osrdečníkem 
a povrchem srdce (epikardem) při 
srdečních kontrakcích. Zánět osrdečníku 
bývá nejčastěji infekčního původu 
a projevuje se obvykle významným, 
tj. mnohonásobným zmnožením 
tekutiny v dutině osrdečníkového 
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vaku. Mluvíme o zánětlivém výpotku 
(exsudátu), jehož bývá až několik set 
mililitrů – tehdy jde o tzv. exsudativní 
perikarditidu. 

Příčiny a projevy
Perikarditida může nastat při různých 
infekčních onemocněních, nejčastěji 
bakteriálních a virových v oblasti 
dýchacích cest. Zejména, pokud je 
oslabená imunita organismu nebo 
původce nákazy je velmi agresivní. 
I v případech, pokud se zanedbá léčba 
takových onemocnění – „přechozená“ 
chřipka, nedoléčený zánět průdušek, plic 
a podobně. 
Příznaky jsou většinou prudké, akutní, 
především silné bolesti za hrudní 
kostí vystřelující do krku a oblasti zad. 
Současně je přítomna horečka, dušnost 
a celková schvácenost organismu. 
Srdce stlačuje nahromaděná tekutina 
v osrdečníku, čímž je ztížena jeho funkce 
pumpy. Může dojít až k selhání krevního 
oběhu a nastat smrt. Proto je důležité 

včas rozpoznat onemocnění, správně 
diagnostikovat (RTG hrudníku odhalí 
rozšířený stín srdce, echokardiografie zjistí 
přítomnost zvětšeného množství tekutiny 
v perikardiálním vaku) a důsledně ho léčit 
(podává se antibiotická, resp. protiinfekční, 
protizánětlivá a podpůrná léčba). 
Perikarditidy s výpotkem vznikají i při 
některých chronických onemocněních, 
jako například chronická renální 
insuficience (selhání ledvin), onkologické 
nemoci, revmatický zánět kloubů, 
tuberkulóza. 
Existuje také suchá forma perikarditidy, 
kdy se netvoří nadměrně tekutina 
v osrdečníku čili nedochází k jeho 
rozšíření, ale projeví se třecím šelestem 
perikardiální blány o povrch srdce 
– epikardu. Dá se slyšet při auskultačním 
vyšetření fonendoskopem. Taková suchá 
forma zánětu osrdečníku může vzniknout 
například při akutním infarktu myokardu. 
Důležité je vždy odhalit a léčit základní 
onemocnění, které perikarditidu 
způsobilo. 
Podporou imunity je do jisté míry možné 
předcházet zejména infekčním zánětům 
perikardu, tj. provádět určitou prevenci 
vzniku tohoto závažného onemocnění. 
Proto by mělo být snahou každého 
udržovat si dobrou obranyschopnost 
organismu správnou životosprávou, 
přiměřeným cvičením a otužováním, 
samozřejmě nekouřením a nepoužíváním 
rozličných škodlivin a návykových látek. 

ENERGY PRODUKTY
Z přírodních doplňků výživy Energy lze 
u obou onemocnění využít více přípravků 
na prevenci, detoxikaci a podpoření 
imunitního systému. Potřebné je myslet 
více preventivně, už při prvních projevech 
nemoci, resp. při podezření na oslabení 
organismu, učinit adekvátní opatření ve 
smyslu vyvarování se větší fyzické zátěže, 
dopřát tělu více spánku a odpočinku. 
Vhodné je preventivní užívání přírodních 
doplňků výživy, vitaminů, antioxidantů 
– Flavocel, Vitaflorin, některé ze zelených 
potravin – Barley Juice, Spirulina Barley, 
Organic Chlorella, Organic Beta, Organic 
Goji, Acai. Z léčivých čajů pak Lapacho 
a Uncaria tomentosa. Potrava má být 
lehce stravitelná s upřednostněním 
rostlinné syrové stravy, ovoce a zeleniny, 
před pečenými a smaženými, těžko 
stravitelnými živočišnými potravinami. 
Je třeba účinně podporovat imunitu 
pomocí přípravků Vironal, Drags 
Imun a polykompozitního Imunosanu. 
Při pocitech bolesti a škrábání v hrdle je 
účinné včasné použití spreje Grepofit, 
při dráždivém kašli i Grepofit v kapslích. 

Bylinný krém Droserin je určený na lokální 
použití – potírání kůže v oblasti krku, 
mandlí, hrudníku, průdušek, plic, srdce. 
Jednou až dvakrát do roka je účelné 
a pro zdraví velmi prospěšné vyčistit si 
organismus zevnitř pomocí přírodních 
humátů obsažených v přípravcích 
Cytosan a Cytosan Inovum. 
Jelikož imunita sídlí i v tlustém střevě, 
je důležité udržet ho čisté, na což slouží 
již zmíněné dva humátové produkty, 
podpořit ji pomůže také bylinný 
koncentrát Regalen. Správnému osídlení 
tlustého střeva pomáhá Probiosan/
Probiosan Inovum s obsahem přátelských 
bakterií a inulinu. Zvláště po užívání 
antibiotik dokáže napravit zničenou 
příznivou střevní mikroflóru, a zabránit 
tak hnilobným a kvasným procesům 
v trávicím traktu. 
Předcházet arytmiím a pomoci 
harmonizovat činnost kardiovaskulárního 
systému po prodělané myokarditidě 
pomůže bylinný koncentrát Korolen 
a také koloidní roztok minerálů 
Fytomineral. 

U obou onemocnění pomáhá organismu 
zůstat v dobré kondici pravidelná 
životospráva, zdravá racionální strava, 
dostatek pohybových a sportovních 
aktivit – zejména v čistém přírodním 
prostředí, pravidelný odpočinek a relax, 
jakož i užívání vhodných přírodních 
doplňků výživy.

MUDr. JÚLIUS ŠÍPOŠ
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Su Jok – lidské tělo na dlani 
Naše tělo je jako maličký, dobře vyladěný vesmír, ve kterém všechno souvisí se vším. Celý organismus můžeme pozorovat 
na dlani, chodidle, oku, uchu… Různé body na chodidlech a rukou tak mohou ovlivňovat oblasti hlavy, trupu nebo končetin. 
Pokud se s nimi naučíme pracovat, pomůžeme sobě i svým blízkým. Nahlédněme do principů metody Su Jok, jejíž největší 
výhodou je, že se dá snadno naučit a ještě snadněji provádět. Léčí i chronické problémy, které klasická medicína často označí za 
nenapravitelné.

Metoda Su Jok má kořeny v klasické čínské a národní korejské 
medicíně. Objevil ji a rozpracoval profesor jihokorejské univerzity 
v Soulu Park Jae Woo, který tento léčebný systém s úspěchem 
použil na Ukrajině při léčení nemoci z ozáření po černobylské 
katastrofě. Tak vznikl v Evropě hluboký zájem o tento medicínský 
směr a odtud se začal velmi rychle šířit po celém světě.

PRINCIP METODY
Při aplikaci Su Jok se vychází z toho, že na rukou a nohou jsou 
místa odpovídající orgánům a částem lidského těla. Ruce a nohy 
jsou tedy brány, fungují jako zvláštní řídicí pulty, díky nimž 
můžeme ovlivňovat a léčit různé nemoci. Je to jednoduché. Když 
se něco pokazí, tělo vyšle signál o poruše a na rukou a nohou 
se problém projeví vznikem bolavých bodů. Ty se od ostatních 
liší elektromagnetickým nábojem, někdy se na nich také utvoří 
například bradavice nebo skvrny. Tělo dá ruce či noze informaci, 
že něco není v pořádku. 
Su Jok se zakládá na standardním působení pěti prvků. Na ruce 
nebo noze vyhmátneme bolavé místo, a pokud je začneme 
ošetřovat, dáme nemocné části těla signál, že se má začít 
uzdravovat. Důležité je vybrat ten správný bod. Najdeme-li 
ho, můžeme na něj působit tlakem, speciálními magnety, lepit 
na něj stimulátory (např. semínka různých rostlin), barvit jej 
a zahřívat. Velkou výhodou je rozdělení ruky na pět prstů, každý 
z prstů představuje jeden prvek. Pracujeme-li pouze s jedním 
prstem, můžeme daleko intenzivněji působit na harmonizaci 
problému. 

S ČÍM SU JOK POMÁHÁ
Su Jok lze aplikovat u nepřeberně mnoha diagnóz: při 
artritidě, astmatu, vysokém nebo nízkém krevním tlaku, 
vysokém cholesterolu, cukrovce, problémech s ledvinami, 
obezitě, migréně, nespavosti, depresi, bolestech kolen a zad, 

menstruačních těžkostech, ale i například při potížích 
s početím, ochrnutí, bolestech kloubů, otocích 

končetin či jako celkovou tonizaci 
organismu. Mimořádně zajímavé 

je například okamžité zvládnutí 
epileptického záchvatu.

Ráda vysvětluji svým 
klientům působení 

tzv. masážního prstýnku – malé spirálky v podobě prstenu. 
Při jejím přejíždění po prstu je aktivováno tělo ve vertikální 
podobě, masírováním prstů dochází k uvolnění blokád na 
drahách čchi. Je tak možné ovlivnit stav celého těla. Odstraňuje 
se například stres, únava, zlepšuje stav pohybového aparátu 
a krevní oběh. Použít můžeme prstýnek v barvě odpovídající 
prvku, jehož aktivace urychlí obnovení správné funkce. 

APLIKACE
Body můžeme masírovat kruhovými pohyby 1–2 minuty nebo 
do odstranění bolesti. U akutních problémů na ně působíme 
tlakem – používáme cokoli ostré, nehet, párátko, větvičku… 
Při chronických potížích stimulujeme bod intenzivně a rychle 
několikrát po sobě, klidně 3x denně. Velmi účinná je kombinace, 
kdy léčená místa nejprve pečlivě vymasírujeme, pak na ně 
na 24 hodin nalepíme semena – např. pohanky, pšenice, 
dýně, fazole nebo jablek. A opět můžeme vybrat semínko, jež 
odpovídá barvou prvku, který potřebujeme k aktivaci místa. 

VÝHODY TERAPIE SU JOK
Funguje rychle – při správném použití se organismu uleví už za 
několik minut.
Je bezpečná – správné použití člověku neuškodí.
Má univerzální použití – touto metodou lze léčit kteroukoli část 
těla, jakýkoli orgán.
Je vždy po ruce – kdo metodu jednou pochopí, může ji používat 
celý život.
Lze ji snadno kombinovat – báječně se doplňuje s koncentráty 
a krémy Energy. 

STŘÍPKY Z PRAXE
Su Jok se snadno naučí i děti – mám s tím bohaté zkušenosti 
ze své praxe. Pomáhají si při bolesti bříška, kašli. Jsou šikovné 
– umějí si třeba mamince říci o Vironal, který jim většinou velmi 
chutná, a nejsou nemocné ani v období chřipkové epidemie. 
Často u dětí využívám léčení barvami, někdy také chtějí na 
místo působení raději nakreslit kočičku nebo srdíčko, než nalepit 
semínka. Ta používám při ošetření dospělých. Téměř žádný klient 
ode mne neodchází bez nalepení fazolí. Například při stimulaci 
ledvin… přidáme k tomu Renol, a životní síla je posílena! Mým 
favoritem na ošetření je žlučník, v případě, kdy nejde povolit 
krční páteř, migrény, závratě, omdlévání, bolest kyčlí a jiné… 
Velkou výhodou je použití Su Joku u těhotných maminek, 
protože se jedná o neinvazivní metodu. Ostatní kromě těhulek 

dostanou na cestu domů odpovídající koncentrát 
a doporučení týkající se životosprávy.

DANA ŠVESTKOVÁ
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Díky produktu Vironal se vnuk ve věku 4 let dostal 
z antibiotikové pasti, kdy mu lékařka předepsala již osmá 
antibiotika během 1 roku. Problém ale nebyl vyřešen, neboť 
jeho imunita už byla na nule a organismus stále prolezlý viry 
a bakteriemi. Díky  jedné paní léčitelce, která pro něj Vironal 
doporučila, se během 14 dnů užívání jeho tělíčko očistilo (vyšlo 
z něj velké množství hlenu). Od té doby už uplynulo 7 let a dítě 
je zdravé. Při prvním příznaku nemoci mu dcera dá 2 kapky 
Vironalu a do půl hodiny i 2 kapky Drags Imunu. Takto  ho 
léčí po 3 dny a je zdráv. Takže na Vaše produkty přešla celá 
rodina. Díky za ně, přeji hezký den.

ANNA KOŽUŠNÍKOVÁ, Ostrava-Poruba

Již několik let používá celá naše rodina přípravky od 
Energy. Bez Grepofitu, Flavocelu, Regalenu, Vironalu nebo 
Audironu se nevydávám na žádnou cestu. Letos v létě 
se mi stal úraz, po kterém jsem byla nucena podstoupit 
operaci kolena. Při mém léčení mi účinně pomáhal hlavně 
Artrin, ale i ostatní moji kamarádi z Energy. Jsem ve věku, 
kdy se hlavně ženám nedostává vápníku. Můj lékař si to 
o mně též myslel, dal mi tedy udělat rozbor. Byl velice 
překvapený, když zjistil, že mně žádný minerál nechybí. Vždyť 
pravidelně užívám Skeletin! Nyní zahájím podzimní očistu 
s Cytosanem a Cytosanem Inovum. Již brzy bude mé léčení 
nemocného kolena zdárně ukončeno, proto si pojedu své 
tělo zregenerovat do Podhájske. Bez Energy se naše rodina již 
neobejde.

MARIE BENEŠOVÁ od Jičína

S výrobky Energy řeším již 10 let prevenci. Začátky byly s většími 
reverzními reakcemi – čištění těla je dlouhodobý proces, ale 
stojí to za to! Chce to postupně tělo navykat na tyto přírodní 
produkty a pomalu zvyšovat dávky, pozorovat signály těla, raději 
z prvopočátku dát nižší dávkování. Nyní už nemám problém 
užívat jakýkoli produkt, žádné větší reverzní reakce nepociťuji. 
Během roku kromě jiných dalších výrobků užívám střídavě od 
jara koncentráty Renol a Gynex, na podzim Vironal. Novější 
produkty musím teprve vyzkoušet! Také si už téměř pravidelně 
beru Vitamarin, který je velmi prospěšný s omega-kyselinami. 
Ve své lékárničce mám stále Audiron, když mi zvoní v uších, 
nebo bolí zuby. A na King Kong nedám dopustit, dodává mi 
energii při fyzické aktivitě, jako je cvičení, větší procházky atd. 
Z krémů je můj nejoblíbenější Artrin, na klouby a k ošetření 
poranění – je výborný, protože se rána nezanítí. 
Energy výrobky jsou úžasné tím, že zanechávají v těle pozitivní 
stopu, a tím pádem prodlužují účinek. Děkuji všem, kdo se 
podílejí na těchto produktech, jež mne provázejí životem 
ve zdraví.

EVA PÁNKOVÁ, Rudoltice

Únik z pasti

Bez Energy 
se neobejdeme

Život ve zdraví
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Neurologická 
onemocnění
ZÁCHVATOVÉ STAVY
Jedná se o stavy, které přicházejí náhle, většinou bez varování. 
Ojediněle je předchází „aura“, jakýsi signál, že se něco bude dít. 
Do této skupiny spadá zejména epilepsie, která se vyskytuje 
poměrně často. Ještě častějším záchvatovým onemocněním 
je migréna. I náhlé psychogenní stavy mohou patřit k těmto 
chorobám. V našem článku se budeme věnovat epilepsii.

EPILEPSIE 
Choroba známá již v dávných dobách, zřejmě stará jak lidstvo 
samo. Již Hippokratés uvažoval, že příčina je v poruše mozku. 
Onemocnění bylo nazývané svatou, božskou nemocí či trestem 
božím.
Epilepsií je nespočet druhů, v oficiální medicíně se přísně dělí 
dle klinického obrazu, věku, dispozic a způsobu léčby až na 
40 typů. Nemoc nevynechává žádnou věkovou skupinu, velké 
procento epileptiků se rekrutuje již v útlém dětství. Z kapitoly 
o vývojových poruchách mozku už víme, že během porodu 
dochází občas k poranění nervové soustavy, vzniká dětská 
mozková obrna, často provázená právě epilepsií.
Výskyt v populaci je 0,5–1 % obyvatel. Při prvním epileptickém 
záchvatu se nemusí hned jednat o epilepsii. Každý z nás 
má v životě „nárok“ na jeden epileptický záchvat, aniž by to 
znamenalo něco závažného. Příčiny, které mohou náhodný 
ojedinělý záchvat přivodit, jsou nedostatek spánku, dlouhodobé 
stresové vypětí, přemíra alkoholu, drog atd. Nicméně i při 
ojedinělém záchvatu je nutno dotyčného vyšetřit.

Diagnostika 
Diagnostika a léčba je jednoznačně v rukou lékaře neurologa. 
Až v 60 % případů se ani zobrazovacími metodami, jako je 
CT či NMR, nezjistí ložisko či příčina onemocnění. Výtěžnějším 

vyšetřením je elektroencefalografie, která zaznamená 
patologické bioelektrické vlny mozku. Ale ani zde nemusí 
být prokazatelný nález. Je nicméně metodou potřebnou pro 
diagnostiku i léčbu epilepsie. 

Příčiny
60 % epilepsií je spojeno s onemocněním mozku. Příčin možných 
záchvatů je řada. Nejčastěji jsou to záchvaty spojené s úrazem 
hlavy a mozku a pozdními komplikacemi. Dále cévní abnormality 
v mozkové tkáni, stavy po mozkových příhodách, nádory 
a záněty mozku. I požití některých léků, porucha metabolismu 
při poškození jater, cukrovce, minerálovém rozvratu atd.

Typy záchvatů
Nejznámějším obrazem epileptického záchvat je tzv. grand 
mal (GM, velký epileptický záchvat). Jedná se o záchvat 
s náhlou poruchou vědomí, jež je provázena krátkou zástavou 
dechu, zmodráním pacienta, velkým napětím svalstva, které 
je vystřídáno záškuby svalů končetin i trupu. Pacient je 
v bezvědomí, chrčí, má pěnu u úst, často si pokouše jazyk, 
pomočí se i pokálí. Stav trvá několik minut a vypadá pro 
nezkušeného velmi dramaticky. Navíc má člověk pocit, že i těch 
pár minut je nekonečných. Po probuzení je pacient většinou 
obluzený, s bolestí hlavy, někdy přechodným ochrnutím 
končetin. Bývá spavý. Na proběhlou událost si nikdy nepamatuje. 
Někteří lidé jsou schopni zaznamenat před záchvatem tzv. 
auru, například zápach, nebo záblesk světla. Potom jsou již 
v bezvědomí. 
Méně známé jsou takzvané psychomotorické záchvaty, kdy 
pacient není kontaktní. Provádí různé automatické pohyby, 
někdy až bizarního charakteru, může být i agresivní. Jedná se 
o záchvat z úplně jiné části mozku než typický GM. 
Petit mal (malý epileptický záchvat) se projevuje jen několik 
sekund strnulým výrazem nebo zahleděním, které může být 
dlouho přehlíženo, protože nepůsobí nápadně. Pacient je ale 
vždy nekontaktní a na událost si nepamatuje. Jsou i rozdíly mezi 
záchvaty v dětském a dospělém věku.

Co dělat při záchvatu?
Pokud se staneme svědky epileptického záchvatu, je vždy nutno 
zachovat klid, i když situace vypadá většinou velmi dramaticky 
a máme pocit, že nám postižený člověk před očima umírá. 
V první řadě se snažíme upravit okolí, aby se pacient neporanil, 
někde nespadl či na něj něco nespadlo nebo nenajelo. Pokusíme 
se jej dostat do stabilizované polohy, pokud to křeče dovolí. 
Proti křečím nijak nebojujeme, necháme je volně probíhat, 
do úst nestrkáme kolíky či roubíky a už vůbec ne svoje prsty. 
Přišli bychom o ně. Křeč žvýkacího svalstva je tak obrovská, že 
bychom zakousnutého pacienta zvedli do vzduchu. Je dobré 
sledovat čas trvání záchvatu, většinou se do 3 minut upraví. 
Pokud pacient křečuje déle a neprobírá se, je třeba volat rychlou 
záchrannou pomoc. Může se jednat o epileptický status, což je 
život ohrožující stav.

ENERGY PODPOŘÍ NERVOVÝ SYSTÉM 
Fytomineral je vynikající dlouhodobě ke stabilizaci membrán 
buněk nervového systému. Prospěšný je Celitin. U epilepsie 
je velmi dobrá zkušenost s dlouhodobým užíváním Korolenu 
s následným doplněním Regalenem. Další produkty pro 
podporu jsou Renol a Stimaral. Jako doplněk Organic Goji. 
Testování přípravků je zde mimořádně nutné, abychom stav 
pacienta nezhoršili.

MUDr. IVANA WURSTOVÁ
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Například pH krve si organismus musí udržovat okolo 7,3–7,4, 
protože nižší hodnoty nejsou slučitelné se životem. Krev si 
tedy drží své optimální pH, ale na úkor našich kostí, ostatních 
tkání a orgánů. Ty jsou na tom podstatně hůře vlivem dnešní 
průmyslově upravované, kyselinotvorné stravy s nedostatkem 
vitaminů a minerálů. Zřejmě právě proto v naší populaci 
zaznamenáváme v posledních letech nárůst zdravotních 
problémů a oslabení imunitního aparátu již od raného věku. 
Přinášíme vám tedy doporučení, jak pořádně zatočit s kyselinami 
a utužovat si své zdraví. A to nejen v chřipkové sezoně, ale 
po celý rok.

JEN JEDEN PROHŘEŠEK DENNĚ?
Dle Jentschury bychom měli jíst ideálně 80 % zásadotvorné 
stravy, která v těle udržuje zdravou acidobazickou rovnováhu. 
20 % tedy zbývá ve prospěch „kyselin“. Pokud například jíme 5x 
denně (3 hlavní jídla a 2 svačinky) a spočítáme si to matematicky, 
tak oněch 20 % vychází na jediný „prohřešek“ ve formě bílé 
mouky, cukru, alkoholu nebo kávy či jiných kyselinotvorných 
potravin. Kdo z nás to ale dokáže? A je to vůbec v dnešní době 
reálné?

KAŽDODENNÍ HODY NÁS UBÍJEJÍ
Naše babičky vyrůstaly na jednoduché stravě bez konzervantů 
a éček. Masa, bílého pečiva a sladkostí bylo poskrovnu, pouze 
svátečně. Jak smutný je pohled na dnešního člověka, dopujícího 
se průmyslovými polotovary bez jakékoliv energie (dle tradiční 
čínské medicíny mluvíme o Qi) a kávou, aby přežil den ve 
vysokém pracovním tempu a stresu, až do večera, kdy si dopřeje 
další nálož „dobrého“ jídla. Asi největším kamenem úrazu je to, 
že jsme „povýšili“ sváteční pokrm na každodenní rutinu. Jíme 
nadbytek jídla s minimem tělu prospěšných látek. Kvantita 
převládá nad kvalitou! O masu, které také převážně zakyseluje, 
to platí dvojnásob. 

JSME TO, CO JÍME
Není proto divu, že mladá generace po třicítce zaznamenává 
výrazný úbytek svých minerálních zásob v těle. Nejdříve ze zubů 
a vlasové pokožky, následně z cév a chrupavek až po nehty, kůži 
a kosti. Pokud není dostatek zásadité stravy, vyčerpané tělo 

pod taktovkou každodenního přívalu kyselinotvorných jídel 
vysílá své minerály do boje s kyselinami pro jejich neutralizaci. 
Zásaditou minerální látkou (například vápníkem z kostí) se 
neutralizovaná kyselina, pokud ji tělo nedokáže vyloučit, ukládá 
ve formě usazenin (neutrálních solí) do různých míst. Někomu 
pak vzniknou křečové žíly, jinému celulitida atd. Mužům zase 
kyseliny často stoupají do vlasové pokožky, kde mohou být 
snáze „uhašeny“ minerály sloužícími pro růst vlasů – následky 
pak můžeme vidět na vlastní oči. To je ale zatím jen začátek, 

Tipy na podporu 
imunity a prevence 
před civilizačními 
chorobami 
DRŽTE SE (NE)JEDNÉ ZÁSADY: 
ZÁSADITÉ TĚLO = 100% ZDRAVÍ
Víte o tom, že se zdravotní stav člověka odvíjí od poměru zásad a kyselin 
v organismu? Když se totiž (podle německého přírodovědce Petera 
Jentschury, který výzkumu této problematiky zasvětil více jak 30 let) 
naše vnitřní tělesné prostředí vyšplhá svou hodnotou pH nad 7  
(směrem k zásaditým hodnotám), máme celkem vyhráno. 

»
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než se tato počáteční úložiště neboli „skládky“ usazenin zaplní 
a odpady začnou atakovat i naše orgány. A jsme u zrodu 
civilizačních nemocí.
Ženy jsou na tom díky menstruaci, jež slouží k pravidelnému 
měsíčnímu vyplavování kyselin, podstatně lépe. Ovšem o to 
větší šok je čeká v menopauze. Právě v této době by žena o sebe 
měla pečovat a dvojnásobně doplňovat minerální látky do těla, 
jinak se dostavuje osteoporóza a jiné problémy. 

PROMĚŇTE JÍDELNÍČEK VE PROSPĚCH ZÁSAD
Řešení? Stačí trochu upravit jídelníček a pravidelně užívat 
kvalitní zelené potraviny jako denní doplněk stravy. Málo co je 
tak nabito přírodními vitaminy, minerály a enzymy v té nejčistší 
formě. Zelené potraviny můžeme bez nadsázky považovat 
za něco jako koncentrovanou zeleninu, a v dnešní době tedy 
jakousi spásu pro lidstvo. 

POLOVINA TALÍŘE = ZELENINA
Při přípravě jídla pamatujme na zlaté pravidlo přední české 
specialistky na výživu Margit Slimákové: polovinu našeho talíře 
by měla tvořit zelenina. (Podle zásad dietetiky tradiční čínské 
medicíny volíme v chladnějších měsících zejména tepelně 
upravenou, v létě si dopřejme více té čerstvé.) Pouhá čtvrtina 
připadá na přílohu, tedy sacharidy (brambory, rýže, těstoviny, 
pečivo) a zbylá čtvrtina na bílkoviny (maso, tofu, vejce, 
luštěniny). Zeleniny bychom měli sníst zhruba 3 porce denně, 
což akorát vychází na přílohu k hlavním jídlům, a ovoce 2 porce 
– třeba ke svačinkám. Pokud nejste zrovna zeleninový typ, o to 

více zapojte zelené potraviny. Na vlastní kůži za čas pocítíte 
příjemné změny v podobě přílivu energie, vitality a duševní 
pohody.

DOPŘEJTE SI VITAMINOVOU BOMBU
Pokud máme dostatečný denní příjem vitaminů a minerálů, 
ale i tělesného odpočinku, imunita nám bude pracovat skvěle. 
Úžasnými pomocníky jsou zmiňované zelené potraviny, které 
můžete pro pestrost a podle chuti užívat i třeba 3 druhy denně, 
nebo si najít tu svou, co vám dělá dobře, a dopřávat si ji delší 
dobu. Každý minerál i vitamin se zkrátka počítá a tělo je za něj 
vděčné. Zelené potraviny jsou při pravidelném užívání jednou 
z cest prevence proti civilizačním chorobám. 

„NEJ“ ZÁSADA NA ZÁVĚR  
– MÉNĚ STRESU, VÍCE ODPOČINKU
Málokdo si také uvědomuje, že nedostatek spánku či odpočinku 
a všudypřítomný stres nás zakyseluje stejným způsobem jako 
nevhodná strava. Pokud sníme i sebezdravější jídlo ve stresu, 
v trávicím traktu se přemění na kyselé! 
A se sportem rovněž umírněně. Když celý den sedím v kanceláři, 
pak zběsilá snaha vše dohnat několika kilometry rychlého běhu 
rozhodně není cesta ke zdraví. Naopak šok pro tělo, které se 
nadměrně zaplaví kyselinou mléčnou. Zkrátka nic se nemá 
přehánět. Navíc, kdy jindy než na podzim a v zimě bychom měli 
začít dbát na klidový režim, chodit dříve spát a stáhnout se do 
vnitřního klidu, meditace? Jóga, procházky nebo lehký běh 
na čerstvém vzduchu nám však určitě prospějí. Zde se vyplatí 
jedna dobrá rada: méně na sílu, ale pravidelně je určitě více, než 
jednou týdně lapat po dechu. Všimněte si majitelů domácích 
mazlíčků, kteří venčí pravidelně za každého počasí. Většinou 
mívají imunitu jako lusk. 
V dnešní době je bohužel těžké zvolnit tempo. Záleží ale jen na 
našich prioritách… Na jakém místě máte své zdraví, a tedy klíč ke 
kvalitnímu životu, v pomyslném žebříčku hodnot vy?

NÁŠ TIP: ORGANIC SEA BERRY
Díky své vydatné zásobárně vitaminu C (25x vyšší než citrusy) 
posiluje Organic Sea Berry imunitní systém, pomáhá proti 
zahlenění i plicním potížím a pořádně nám dobije baterky 
při podzimní únavě. Důležitý je obsah fytoncidů, likvidujících 
mikroorganismy, ale i 15 minerálních látek, z nichž stojí za 
zmínku železo, draslík, hořčík, mangan a vápník. Obsažený 
hippophein je účinné antidepresivum a bylo mu také prokázáno 
protinádorové působení, neboť omezuje patologický růst tkání.

Ing. ŠTĚPÁNKA GRUBEROVÁ  
(S použitím knihy „Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin“, 

Peter Jentschura a Josef Lohkämper, 2014)

VÍTE TO?

NENÍ RAKYTNÍK JAKO RAKYTNÍK
Na trhu existuje celá řada produktů z rakytníku, často 
bohužel kvalitativně na velmi nízké úrovni, o čemž vždy 
vypovídá cena. Organic Sea Berry vyniká svým tibetským 
původem: jedná se o zcela původní fenotyp! Jedině ve 
vysokých nadmořských výškách najdeme tak silné a účinné 
nutriční složení rakytníku. Plody jsou výhradně ručně 
sbírány, nikoliv oklepávány ze zmrazených nařezaných 
větví, jak se běžně praktikuje.

»
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ORGANIC GOJI + ORGANIC SEA BERRY
Navštivte během listopadu některý z našich Klubů 
a ochutnejte lahodné nápoje plné přírodních vitaminů 
a minerálů:

Organic Goji je silně koncentrovaný prášek z původní 
odrůdy kustovnice, která roste jen v Tibetu na 10 000 akrech 
certifikované, organické půdy, a díky tomu se od svých 
příbuzných odlišuje několikanásobně vyšším obsahem 
účinných látek. Poskytuje nesmírně silné antioxidanty – látky, 
které brání poškození DNA a RNA, a tím i stárnutí. Proto se 
kustovnici ve staré Číně říkalo nápoj nesmrtelnosti. Podle 
tradiční čínské medicíny doplňuje krev, a můžete tak čekat 
pořádnou nálož energie!

Organic Sea Berry je „tibetské slunce“, které vám svou 
zářivě žlutou barvou znovu připomene léto. Posiluje 
obranyschopnost, a pokud vás trápí únava, brzy pocítíte příliv 
pozitivní energie. Přijďte a ochutnejte, ať je pro vás podzim zase 
plný barev.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás!

Posilte si imunitu a dobijte baterky! 
LISTOPADOVÁ OCHUTNÁVKA NA KLUBECH ENERGY
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ODLIŠNÉ SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 
A KOMUNIKACE
Občas se ve své poradenské praxi 
potkávám s dětmi, u kterých byla 
diagnostikována některá porucha 
autistického spektra (dále PAS). Pár 
let také znám chlapce s diagnózou 
Aspergerův syndrom. Realizovali jsme 
spolu prevenci rozvoje poruch učení, 
které se v jeho rodině vyskytují, to 
se podařilo. Je trochu jiný v chování 
a prožívání. Už od druhého ročníku 
základní školy chodí do astronomického 
kroužku se středoškoláky. Třeba z něj 
bude další Einstein, ten měl v dětství 
podobné „problémy“, vynálezci to tak 
mívají….
Projevy poruch autistického spektra 
můžeme charakterizovat především 
narušením sociální integrace, komunikace 
a hry, omezeným stereotypním chováním 
a zájmy. Přibližně 2/3 postižených mají 
nějaký stupeň mentální retardace. Na 
rozdíl od jiných vývojových poruch 
je společným jmenovatelem všech 

poruch autistického spektra hlubší 
narušení v oblasti sociální interakce 
a komunikace, než by odpovídalo 
celkovému nadání dítěte. Některé 
projevy PAS věkem mizí, jiné se zase 
mohou objevit. Bývají patrné už v raném 
věku dítěte, ale v některých projevech 
přetrvávají celoživotně. Někteří dospělí 
jedinci s PAS mohou žít normální 
pracovní i rodinný život, vystudují 
i vysokou školu, jiní se závažnějším 
stupněm postižení nejsou schopni 
samostatného života a potřebují 
celoživotní asistenci.
Četnost výskytu PAS se neustále 
zvyšuje. V roce 1966 bylo 4,5 případů na 
10 000 dětí. V roce 1992 počet případů 
autismu vzrostl na 19 dětí z 10 000. 
Podle výzkumu CDC (Centers for 
Disease Control and Preventive) z roku 
2010 je četnost výskytu autismu 0,9 %, 
což znamená, že každé 110. dítě trpí 
nějakou poruchou autistického spektra. 
Podle nejnovějších údajů je nějakou 
formou autismu postiženo 1 z 68 dětí. 

Autismus se vyskytuje třikrát až čtyřikrát 
častěji u chlapců než u dívek. To je ale 
stejné i u jiných vývojových poruch 
(např. u ADHD). Profesor Matějček to 
vysvětloval větší citlivostí mozku chlapců 
k zátěžovým vlivům během prenatálního 
období.

PROČ DĚTÍ S AUTISMEM PŘIBÝVÁ?
Z počátku byl autismus považován za 
důsledek necitlivé výchovy emocionálně 
chladných matek, později se zájem 
odborníků soustředil na výzkum 
dědičných vlivů. I když se často uvádí, že 
je to genově podmíněné psychiatrické 
onemocnění, že jsou poruchy PAS 
vrozené a že jsou způsobeny narušeným 
vývojem centrální nervové soustavy, 
přesný mechanismus vzniku tohoto 
narušení je stále neznámý. Existuje zatím 
jediná porucha autistického spektra, 
Rettův syndrom, která má prokázanou 
genetickou příčinu.
Autismus se určuje především 
posuzováním projevů jedince, škála 

Autismus: stále častější diagnóza?
Před několika lety jsem dostala nevyžádaný e-mail „Paradoxy dnešní doby“ – zamyšlení o dnešním světě, o tom, jak žijeme a jak 
složitě někdy řešíme problémy... Na rozdíl od jiných podobných jsem ho hned nevymazala. Při přípravě podkladů pro napsání 
tohoto článku jsem si na jeden paradox vzpomněla. „Máme mnoho diagnóz, ale málo zdravého rozumu...“ A já jen dodávám, že 
praxe často ukazuje, že to tak doopravdy je.
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příznaků je však velmi rozsáhlá. Část 
těchto testů sleduje i oblasti, které 
se objevují také u dalších dětských 
vývojových poruch (poruchy učení, 
logopedické vady, ADHD), a nejsou 
tedy pro autismus typické. Mohu zmínit 
například opožděný či nerovnoměrný 
pohybový vývoj dítěte začátkem života, 
se všemi neurovývojovými následky, 
různé poruchy vnímání a zpracování 
informací (deficity v dílčích funkcích). 
Kdyby se toto vše vzalo v úvahu, nemusely 
by některé diagnózy PAS existovat 
(např. atypický autismus), a počet dětí 
s poruchou PAS by se tak snížil. Lze 
předpokládat, že dnešní situaci přispěl 
americký manuál duševních nemocí, 
z kterého naše dětská psychiatrie při 
diagnostice autismu i např. ADHD vychází.
Chybí propojení jednotlivých vědních, 
a dokonce i lékařských oborů. 
Neberou se bohužel v úvahu následky 
stresových zátěží z období těhotenství 
i porodu, z dalšího období života, 
a s nimi související psychosomatické, 
neuropsychologické a neurovývojové 
změny. Ani státní poradenství 
(PPP) nebere v úvahu unilaterální 
činnost mozku, což je jeden z lehce 
odstranitelných problémů. Dovolím si 
citovat, jak tuto situaci popsal v jednom 
rozhovoru náš známý a zkušený psychiatr 
Radkin Honzák:
„Je to známý indický příběh... Tři slepí 
zkoumají slona. Jeden mu sáhne na 
čumák a řekne, že je to měkké. Druhý mu 
sahá na kly a řekne, že je to tvrdé a ostré. 
Ten, co sáhne na nohu, říká zase něco 
jiného. Takhle při vší úctě vypadá dnešní 
věda. Pokud se shodneme na tom, že 
nám bio-psycho-socio-spirituální přístup 
vyhovuje, neznám jedinou vědu nebo 
vědce, který by to uměl pojmout v celku.“ 
(Poznámka autorky článku: Nebojte se 
spirituality, týká se to naší emocionální, 
podvědomé paměti, třeba i prožitků 
našich předků či našeho příchodu do 
života. Tomu už rozumí nové odvětví 
genetiky – epigenetika.)

JAK MŮŽEME POMOCI
Připomeňme si rizikové faktory provázející 
autismus (i jiné vývojové poruchy), a jak 
lze řešit některé jejich následky pomocí 
produktů Energy.
»  Genetická zátěž je v některých 

případech neměnitelná (DNA), na bázi 
epigenetických změn lze podpořit 
jednotlivými produkty Energy 
a terapiemi pracujícími s uvolněním 
podvědomých záznamů i přes matku 
dítěte (EFT, Matrix Reimprinting, rodinné 
konstelace atd.).

»  Toxiny ze životního prostředí, ze stravy, 
čisticích i hygienických prostředků, 
přemíry chemických léků, které narušují 
imunitu dítěte i vývoj struktury nervové 
tkáně plodu už v prenatálním období 
(negativní vliv životního prostředí na 
vývoj dítěte byl prokázán i nedávným 
českým vědeckým výzkumem). Je to 
častý problém také u alergiků a jedna 
z příčin poruch pozornosti. K detoxikaci 
je vhodný Regalen, Renol, Cytosan 
a úprava stravy podpořená zelenými 
potravinami.

»  Toxická zátěž mozku olovem, 
hliníkem, rtutí – lze doporučit Regalen, 
Drags Imun, event. Fytomineral. 
Už i v kojeneckém období lze podávat 
v minimální dávce jako prevenci několik 
dnů před, během a po očkování (Drags 
Imunem stačí vytřít nos a uši).

»  Rodiče starší 35 roků (vědecky 
prokázáno), hlavně matky prvorodičky, 
mohou mít toxickou zátěž organismu. 
Proto je významná detoxikace 
organismu matky (nejlépe i otce) 
před početím dítěte i před umělým 
oplodněním. Je vhodný Cytosan, 
Organic Chlorella a některý z produktů 
Pentagramu® Energy (u žen nejčastěji 
Renol, Gynex).

»  Psychické a zdravotní zatížení 
matky i dítěte v souvislosti s umělým 
oplodněním, udržovaným těhotenstvím 
a odběrem plodové vody – řešením 
je psychoterapie výše uvedenými 
metodami a k posílení psychiky Korolen, 
Renol, Stimaral, Regalen, Relaxin nebo 
Gynex.

»  Jiné emocionální zátěže dítěte prožité 
přes matku v těhotenství (nechtěné 
dítě či pohlaví, partnerské problémy, 
redukce zárodku či zamlklý zárodek při 
vícečetném těhotenství) a emocionální 
následky z problematického či 
nepřirozeného porodu (vyvolaný, na 
kleště či zvon, císařským řezem), dále 
předčasně narozené či kříšené dítě, 
dlouhodobý pobyt v inkubátoru bez 
přítomnosti matky. Může pomoci 
psychoterapie u matky i dítěte, 
z produktů Energy Korolen, Relaxin, 
Stimaral, Renol, Regalen.

»  Oslabený střevní mikrobiom (souhrn 
všech genetických informací střevní 
mikroflóry) následkem císařského řezu, 
nadužíváním antibiotik a nevhodnou 
stravou pomůže podpořit Probiosan/ 
Probiosan Inovum, i přes matku při 
kojení. Střevní mikrobiom se podílí 
nejen na zpracování potravy, ale přes 
nervus vagus na tvorbě 70–80 % 
mozkové chemie (vědecky prokázáno už 
několik let).

»  Na podporu výživy mozku při 
učení a soustředění se osvědčují dle 
individuální potřeby Vitamarin, Organic 
Sacha Inchi (obsahují nenasycené 
mastné kyseliny), Vitaflorin, Revitae, 
Celitin, Fytomineral.

Každý jsme originál, proto užívání 
produktů a jejich kombinace je potřeba 
vždy individuálně zvážit a nejlépe 
vytestovat (např. EAV měřením na 
Supertronicu či přes svalový test).

Mgr. STANISLAVA EMMERLINGOVÁ
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»  Před mnoha lety navštívila mou poradnu maminka s předškolní 
dívenkou, už jsem o ní ve Vitae kdysi psala. Diagnóza 
z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) zněla: střední 
mentální retardace v kombinaci s autismem. Byla to však 
odborníky nepoznaná expresivní dysfázie (dítě nerozumí 
významům slov). Dívenka nemohla dětem rozumět, a tedy ani 
s nimi komunikovat. A děti se s ní nebavily, protože to nešlo, 
takže si s ní ani nehrály. Tehdy pomohl Korolen, odstranění 
unilaterální činnosti mozku a intermodálního deficitu, 
biofeedback na přístroji Quantum Medical. Dnes je z dívenky 
dospělá mladá žena, která je čerstvou úspěšnou absolventkou 
střední školy s maturitou a možná už i vysokoškolačkou. To se 
stalo před mnoha lety, dnes již umíme dysfázii poznat. Mylné 
diagnózy by se objevovat neměly, ale přesto k nim někdy 
dochází…

»  Letos na jaře mě v poradně navštívila maminka s předškolní 
dcerkou. Měla noční děsy a často byla v opozici vůči okolí. 
Snášela špatně i změny prostředí následkem problematického 
porodu (předčasné narození, asistovaný a protahovaný porod 
s vytlačením dítěte porodní asistentkou). 
Matka mi vyprávěla, jak ji před rokem vyděsila paní učitelka 
při zápisu do základní školy. Sdělila jí, že má autistické dítě. 
Doporučila jí návštěvu odborníka a dodala, že holčička bude 
určitě potřebovat asistenta. Paní učitelce ale uniklo, že dívenka 
kvůli onemocnění neabsolvovala přípravu na školní prostředí 
společně s ostatními dětmi z mateřské školy.  

Vyděšená matka navštívila nejprve PPP, která doporučila 
odklad školní docházky z důvodu pracovní a sociální 
nezralosti. PPP vyjádřila také podezření na Aspergerův 
syndrom (tj. jedna z poruch autistického spektra). 
Proto následovalo vyšetření u dětského psychiatra, které 
tuto diagnózu vyloučilo. Lékař zaznamenal projevy 
vyšší úzkostnosti, lehčí opoziční poruchu v kombinaci 
s poruchou pozornosti (ADHD) a sociální nezralost. 
Nakonec rodiče pro jistotu zrealizovali vyšetření dívenky 
i ve Fakultní nemocnici v Motole se závěrem dg. porucha 
aktivity a pozornosti.  
Úzkostná porucha se projevila i při první návštěvě v mé 
poradně. Supertronic vybral Renol. Dívenka poprvé 
nové prostředí nezvládla a nechtěla spolupracovat. 
Nemohli jsme tedy odblokovat podvědomé zátěže 
z komplikovaného příchodu do života. Proto jsem 
doporučila neurolingvistické programování (cílené 
povídání) do spaní a na odstranění neoptimální komunikace 
hemisfér (unilateralita) křížové cvičení. Zmizely noční 
děsy a bojácnost, Renol splnil svůj úkol. Při další návštěvě 
v srpnu už nebyl problém s terapií znovuzrození 
k odstranění porodního traumatu (viz metoda EFT). 
Supertronic tentokrát vybral Stimaral, který pomůže 
novopečené žákyni lépe zvládnout nástup do školy, kde 
má zatím přiděleného asistenta pedagoga. Předpokládám, 
že to brzy nebude nutné.

Mgr. STANISLAVA EMMERLINGOVÁ

Z praxe speciálního pedagoga 
MYLNÁ DIAGNÓZA ANEB AUTISMUS, KTERÝ SE NEKONAL
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Království  
drahých kamenů (14)
LARIMAR – JEDINÝ NA SVĚTĚ
Jeho Veličenstvo z modravých dálek, 
pán delfínů a podporovatel čistoty 
duší… mocný a magický larimar:
»  receptivní
»  náležející k čakře hrdla (5.), srdce (4.), 

solaru (3.) a třetího oka (6.)

Nebesky modrá odrůda křemičitanu 
pektolitu je mineralogickým unikátem, 
který se nachází pouze na jediném 
místě na planetě Zemi, uprostřed 
Karibského moře na ostrově Hispaniola 
v Dominikánské republice. Jmenuje se 
podle Larissy Mendezové, dcery majitele 
onoho šťastlivce, na jehož půdě se larimar 
začal těžit. 
Bílé, narůžovělé či našedlé pektolity 
vznikající v důsledku sopečné činnosti 
se vyskytují poměrně běžně všude na 
světě (u nás například v okolí Libštátu), ale 
pektolit modré barvy je opravdu jeden 
z nejvzácnějších polodrahokamů na světě. 
Jistě je také velmi drahý a jeho cena klesat 
rozhodně nebude, protože naleziště už 
je téměř vytěžené. Já nicméně jeho cenu 
řešit nemusela. Dostala jsem larimar od 
spřízněné duše, tak už to s velkými dary 
bývá…

PERLA KARIBIKU
Naleziště larimaru bylo objeveno 
náhodou kolem roku 1975, takže nejsou 
žádné historicky podložené zkušenosti 
s jeho tradičním použitím. Ale i tak je 
larimar opředen velkým množstvím 
novodobých legend. Říká se o něm, že je 
to kámen Atlantidy a jeho objevení prý 

předpověděl prorok Edgar 
Cayce již před 60 lety. 
Také se o larimaru říká, 
že je kamenem štěstí 
přitahujícím hojnost. 
Věřte nebo ne, právě 
když jsem si pověsila svůj 
larimar na krk a začala psát 
tento článek, přišla mi zpráva, 
že mi letí na účet nečekané peníze. 
A náhody přece neexistují…

VYPRÁZDNĚNÍM K NAPLNĚNÍ
Larimar je opravdu mistrovský kámen, 
jenž dokáže uvést naši duši do takového 
stavu klidu a míru, který nabízí jen čisto 
čistá prázdnota. Jen pokud opustíme, 
můžeme získat, jen pokud se úplně 
vzdáme a odevzdáme, můžeme zvítězit, 
jen pokud zemřeme, můžeme žít. Jak 
přeplnění jsme! Kolik toho zbytečně 
vláčíme stále s sebou a přitom se 
toho můžeme vzdát a být mnohem 
naplněnější, svobodnější, lehčí. Kolik 
toho jen doopravdy nepotřebujeme? 
„Odevzdej se svému životu,“ říká larimar 
a promlouvá klidně jako pohlazení delfíní 
ploutví.

VOLNÝ PRŮBĚH
Pokud se ptáte, jak se odevzdat, odpověď 
je nasnadě a světle modří už vědí, že je 
potřeba nechat věcem volný průběh. 
Prostě netlačit, nemanipulovat sebe ani 
druhé. Sebemrskačství, sebeklamu, lpění 
a pocitů oběti, toho všeho je potřeba 
se nadobro vzdát! Čekáte, že vám 

larimar pomůže, že ano? Ukáže vám to 
všechno jako na světle modrém ubruse 
na čistě prostřeném stole. Hlubina vaší 
duše je hlubší, než si myslíte. Špiníme 
její povrch ze strachu pohlédnout. 
Bojíme se vidět až na dno a rozvinout 
svůj plný potenciál. Pohlédnout až na 
dno znamená ovšem prohlédnout, že 
prázdnota je osvobozující. Tváří v tvář 
velkým úkolům a velkým skokům nás 
larimar povzbuzuje, jakoby se na nás 
v zrcadle usmíval náš vlastní obličej. 
Pokud prostě nemáte larimar, mrkněte 
na sebe do zrcadla. „Jo, to dáš!“ řekněte 
si a věřte, že larimary celého světa na vás 
mrknou taky.

SAMOLÉČENÍ
Larimar má podle všeho samoléčivé 
schopnosti, a to nejen na úrovni těla, 
ale i duše. Vylaďuje s nekonečnem, 
absolutnem, Universem. Nejen že jsme 
součástí Vesmíru, my jsme Vesmír. Možná 
stále jen plaveme na hladině, ale nebojme 
se, ponořme se... jako delfín.

Mgr. TEREZA VIKTOROVÁ
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CO JE LEPEK/GLUTEN? 
Jde o směs dvou bílkovin, gliadinu a gluteninu. Ty jsou společně 
se škrobem obsaženy ve vnitřním živném pletivu semen 
některých obilovin. Lepek dodává těstu pružnost a gumovost, 
díky němu upečete krásnou vánočku nebo luxusně nadýchaný 
chleba. Jeho název už napovídá, že lepí jako lepidlo… Lepek 
je přirozenou součástí pšenice, žita a ječmene. Byl tam vždy. 
Problém je v tom, že obilniny se za vidinou větších výnosů 
a vyššího obsahu lepku už dlouhá léta šlechtí. A tak dnešní 
pšenice už není tou stejnou pšenicí, jakou jedly naše babičky. 

KOMU LEPEK ŠKODÍ?
To, že lepek škodí lidem nemocným celiakií, je prostě fakt. 
Celiakie je celoživotní autoimunitní onemocnění způsobené 
nesnášenlivostí lepku, které se může projevit v jakémkoli věku. 
U těchto osob dochází působením lepku k rozvoji zánětu 
sliznice tenkého střeva a ten vede k destrukci slizničních 
klků a mikroklků. Povrch tenkého střeva zmenšuje, a tím se 

snižuje jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. V praxi to 
znamená, že tito jedinci trpí průjmem, plynatostí, křečemi 
v břiše, poklesem hmotnosti, únavou, ale i nedostatkem železa, 
osteoporózou, kazivostí zubů, afty, bolestmi kloubů, někdy se 
přidají i duševní potíže jako deprese. Naprostým vyloučením 
lepku ze stravy celiaka dojde ke zlepšení zdravotního stavu 
a vymizení všech těchto nepříjemných potíží.
V době nedávné se objevily pojmy, jako je alergie na lepek 
a neceliakální glutenová senzitivita. Někteří lékaři tato 
onemocnění stále ještě považují spíše za diagnózu hodnou 
psychiatra, ale je zřejmé, že u některých osob dochází 
k nepříjemným reakcím po požití lepku, aniž by trpěly přímo 
celiakií. Podle posledních výzkumů se přemíra lepku v naší 
stravě odráží nejen na trávicích, ale i na neurologických 
problémech, jejichž četnost roste, ať už jde třeba o ADHD u dětí, 
či Alzheimerovu chorobu u dospělých. Už i v České republice 
existuje škola pro autistické děti, kde školní jídelna striktně vaří 
bez lepku.

Jde to i bez lepku
Dnes narazíme na téma, které bylo před časem díky několika americkým 
knižním bestselerům vydaným i u nás velice populární – BEZLEPKOVÁ DIETA. 
Čas od času se ve výživě setkáme s tím, že dojde k označení jednoho 
jediného pravého viníka obezity, zdravotních neduhů a civilizačních chorob. 
Kdysi to byl cholesterol potažmo živočišné tuky, což mělo za následek 
jejich pranýřování, úpravu výživových doporučení směrem ke snížení 
jejich spotřeby, odklonu od másla, sádla, vajec k vyšší spotřebě rostlinných 
margarínů. Tuků se veřejnost začala obávat a nahradila tuto důležitou složky 
potravy jinou – sacharidy a škroby. Kupodivu se nic zásadního ve vývoji počtu 
civilizačních onemocnění nestalo. Naopak, jejich počet nadále roste. A tak se 
začalo pátrat, jestli viník není náhodou jinde. A hle… objevil se LEPEK!
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CO LIDÉ S CELIAKIÍ JEDÍ?
Možná lépe – co nejedí nebo nesmějí jíst? Cokoli z pšenice, 
žita, ječmene a cokoli s přidaným lepkem. Musí si tedy 
vždy velmi dobře prostudovat složení potraviny, nebo se řídit 
logem přeškrtnutého klasu. Největším problémem je pro 
ně pečivo a přílohy. A tady někdy dochází k tomu, že raději 
volí průmyslově předzpracované výrobky plné konzervantů, 
jako je balený bezlepkový chléb ze směsi škrobů z tapioky, 
sóji a dalších. Chléb s trvanlivostí třeba půl roku mě 
kapku děsí. 
Cílem potravinářského průmyslu je, aby měl co nejvyšší 
příjmy při co nejnižších nákladech. A tak je lepek přidáván 
i tam, kde bychom to opravdu nečekali. Je prostě všude! 
V masných výrobcích, marmeládách, jogurtech… A všeho 
moc škodí! I my jsme zvyklí jíst stále stejně – rohlíky, chléb, 
buchty, knedlíky… česká kuchyně je v tom opravdu mistrem. 
A pupky Čechů rostou a rostou. Proto není na škodu 
vzpomenout si na tradiční a bezlepkové obilniny – jáhly nebo 
pohanku, naučit se používat pro nás nové suroviny, jako je 
třeba quinoa a amarant, soustředit svou pozornost spíše na 
luštěniny a kvalitní maso, mléčné výrobky, zeleninu a ovoce, 
které jsou zaručeně bez lepku. Nemusíme lepek eliminovat, 

ale rozhodně je dobré ho omezit. Jediné, co jde s jistotou 
prohlásit o zdravé stravě, je, že má být pestrá a složená ze 
základních surovin.

PROSPĚLO BY VYNECHÁNÍ LEPKU VŠEM? 
Pracuji hodně s klienty celiaky, nemocnými Crohnovou chorobou 
či alergiky na lepek. Ti se u mě objeví většinou v situaci, kdy mají 
stanovenu diagnózu od lékaře a v ruce seznam toho, co nemohou 
jíst. Na kurzech vaření se je pak snažím přesvědčit, že je toho ještě 
hodně, co jíst bezpečně mohou a může to skvěle chutnat. Sama 
jsem si zkusila na delší dobu zařadit bezlepkovou dietu. Cítila jsem 
se báječně, lehce, zhubla jsem v oblasti břicha. Ale při prvním 
porušení diety, kdy jsem si na dovolené dala kousek bagety, jsem 
myslela, že asi prasknu. Tělo si velice rychle odvykne trávit lepek 
a střeva pak velmi trpí. Takže omezme lepek přidaný tam, kde 
nemá co dělat, zařaďme do svých jídelníčků přirozeně bezlepkové 
obilniny, naučme se vařit bez zahušťování moukou, to rozhodně 
ano. Ale i když chcete hubnout a zkusíte cestu bezlepkové diety, 
jednou za čas si dopřejte kvalitní kváskový chléb nebo buchtu 
upečenou vaší babičkou, určitě se nic tragického nestane!

 Krásný a co nejméně ulepený listopad přeje  
ZUZANA KOMŮRKOVÁ

POLENTOVÝ KNEDLÍK (cca 12 plátků)

1 hrnek instantní kukuřičné polenty, 3 hrnky vody, 1 lžíce másla 
nebo oleje, 1 lžička soli

Do hrnce vsypeme hrnek kukuřičné polenty, zalijeme 
potřebným množstvím horké vody, přidáme sůl a máslo. 
Vaříme dle návodu na obalu polenty, ale vody použijeme 
vždy trošku méně, než je uvedeno. Hmota by měla být dost 
hustá, aby se z ní daly tvarovat knedlíky. Uvařenou polentu 
necháme vychladnout, občas promícháme, aby se nevytvořily 

hrudky. Nachystáme si obdélník potravinové fólie, doprostřed 
rukou vytvarujeme z hmoty váleček podobný bramborovému 
knedlíku, fólii obtočíme a pořádně utáhneme, necháme 
ztuhnout v ledničce. Následně krájíme jednotlivé knedlíky, 
které ohřejeme v páře nebo orestujeme na pánvi. 

TIP: Místo knedlíku můžete z těsta vytvořit pomocí dvou 
lžiček také noky. Ty lze v mikrotenových sáčcích v jednotlivých 
porcích i zamrazit. 

BEZLEPKOVÝ CHLÉB PITA (4 placky)

2 hrnky bezlepkové chlebové směsi (+ troška na podsypání nebo 
na přidání, pokud bude těsto příliš řídké), 1 hrnek vody, 1/2 kostky 
droždí, 1 lžička třtinového cukru, 1/2 lžičky soli, 2 lžíce olivového 
oleje

Nejprve necháme v polovině hrnku vody vzejít kvásek 
z droždí, cukru a 2 lžic mouky. Po asi 15 minutách začne 
směs pracovat, tvoří se bublinky. Přidáme mouku, zbylou 
vodu, olej a vypracujeme těsto. Přikryjeme jej a necháme 
asi 45 minut až 1 hodinu kynout. 
Plech vyložíme pečicím papírem, z těsta uděláme 
4 bochánky, které rozválíme nebo rukou rozmačkáme 
na kruhové placky. Přikryjeme utěrkou a necháme ještě 
10–15 minut kynout. Pečeme zprudka 5 minut v troubě 
vyhřáté na 230 °C z jedné strany. Na povrchu se budou 
tvořit bubliny, pak rychle otočíme a pečeme 1–2 minuty 
z druhé strany. Buď ihned podáváme ještě teplé, nebo 
po vychladnutí uchováváme v uzavřené plastové nádobě. 

TIP: Pita je výborná s dipy, hummusem, zeleninovými pastami, 
grilovanou zeleninou a sýrem, k zeleninovým směsím jako 
dál či kari, s luštěninami nebo směsí masa se zeleninou. 
Pokud nemáte problém s příjmem lepku, můžete ji připravit 
samozřejmě i z klasické pšeničné nebo špaldové mouky.
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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

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
4. 11. 2017 (2. část), Hradec Králové – obsazeno 
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

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

VYUŽIJTE MOŽNOSTI ZASÍLÁNÍ ENERGY PŘÍPRAVKŮ 
PŘÍMO DO DOMU. ZBOŽÍ LZE OBJEDNÁVAT NĚKOLIKA 
ZPŮSOBY:
  INTERNET: www.energy.cz 
E-MAIL: objednavka@energy.cz 
TELEFON: 283 853 853, 724 363 749 

Standardní doručení kurýrní službou PPL: Náklady na poštovné 
a balné účtujeme v celkové výši 89 Kč, balíček bude doručen 
do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Při objednávce 
nad 1 500 Kč poštovné zdarma.
Platba: Na dobírku při převzetí zboží, platební kartou nebo 
pomocí PayPal.
Záruka: Nepoužité zboží máte právo vrátit do 14 dnů, 
informace na tel. č.: 283 853 853. 
Reklamace: e-mailem – objednavka@energy.cz,  
telefonicky – tel. č.: 283 853 853, 724 363 749.

Upozornění:
Nákupy realizované přes e-shop se načítají do systému 
až v momentě, kdy jsou připsány peníze za zásilku na náš 
účet, nikoliv v den objednávky zboží. Proto pokud chcete 
mít jistotu, že daný nákup bude ještě zahrnut do právě 
probíhajícího měsíce, doporučujeme s touto skutečností 
počítat a při nákupu přes e-shop objednávat zboží 
nejpozději do 15. dne v měsíci.
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LUŠTĚTE S NÁMI, 

MŮŽETE VYHRÁT 

Zářijová tajenka naší křížovky zněla: 
„Člověk, který chce být šťastný, se 
musí neustále měnit.“ 
Výhru získávají:
»  Vilma Tritová 

Radomyšlská 500 
Strakonice 

»  Mgr. Marcela Svobodová 
Rybářská 7 
Karlovy Vary

»  Milena Křížová 
F. Kudláčka 1292 
Milevsko

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. listopadu 2017 na adresu 
redakce: Energy Czech Republic, a.s., 
Trojská 39/201, 171 00 Praha 7;  
e-mail: katerina.himmelova@energy.cz

Delší chůze, fyzická námaha, sluneční svit na 
dolní končetiny, to jsou jedny ze spouštěcích 
faktorů petechií na dolních končetinách. 
Paní Aloisie se dotazuje na produkty Energy, 
které by jí pomohly tyto obtíže zmírnit.

ALOISIE W., Bruntál

Bolestivost, otok, horkost v místech 
výskytu petechií a do jisté míry i vyřazení 
z normálního života, především v letním 
období, je důsledkem výsevu velice 
drobných prokrvácených míst v kůži. 
Kůže je rudo fialově tečkovaná, někdy 
slitá v jeden rudý flek. Díky narušeným 
podkožním krevním cévám postižené 

místo změní barvu. Petechie se mohou 
objevit na jakékoliv části těla, jak u dětí, 
tak dospělých. Příčina může být fyzikální, 
infekční, nedostatek vitaminu C a další. 
Především je vhodné doplnit vitamin C 
a rutin. Podpořit pružnost, odolnost 
cév. Tomu velice dobře prospívá 
Korolen, dopomůže i ke zlepšení nálady. 
Na postižené místo můžeme natírat 
krém Ruticelit. Má protizánětlivé účinky 
a zklidňuje – nejen při petechiích, ale 
i u zánětu žil. Z potravin je vhodné doplnit 
pohanku. Další variantou je Caralotion, 
který čistí, zklidňuje pokožku při svědění.

ŠÁRKA VRÁNOVÁ

„Cítit se špatně je zvyk. Být... (tajenka).“ 
Tom Hopkins

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.

22 ~ VITAE ~ MAGAZÍN ENERGY



Není na světě bylina,  
aby k něčemu nebyla

VILÍN VIRGINSKÝ – INDIÁNSKÁ ČARODĚJKA
Ačkoli původní pravlastí vilínů je pravděpodobně Čína, svůj 
věhlas získaly na opačné polokouli díky severoamerickým 
domorodcům. Indiáni považovali vilín za kouzelný keř, který 
kvete až v době, kdy už se celá příroda uložila k zimnímu 
odpočinku. Snad proto je zaujal natolik, že ho začali (úspěšně) 
používat i jako rostlinu léčivou, čehož si posléze všimli 
první bílí osadníci Nového světa. Pověst o zázračném keři se 
rychle šířila, zpracování zdokonalilo (parní destilace) a již ve 
2. polovině 19. století se vilínové masti a tinktury komerčně 
prodávaly a vilín virginský byl v USA zapsán do oficiálního 
lékopisu. Do Evropy byl první vilín přivezen z Asie již 
v polovině 18. století, získal zde své lidové jméno Witch Hazel, 
tedy „čarodějnická líska“, ale v medicíně se začal prosazovat 
až o století později, 20 let po americkém boomu. 

U NÁS RARITOU
Vilín virginský je nejvíce rozšířený na východě Severní Ameriky, 
od Kanady až po Floridu a Texas. Prospívá mu slunné až 
polostinné stanoviště s neutrální až slabě kyselou humózní 
půdou. Nemá rád příliš vlhko. Rod vilín obsahuje 4 druhy: 
vilín jarní (spolu s virginským v Severní  Americe), japonský 
(Japonsko) a vilín měkký (Čína). Vilínům se daří i v našich 
zeměpisných polohách, ale ve volné přírodě je asi nenajdete, jen 
v zahradách a parcích, ke koupi je samozřejmě i velké množství 
okrasných kultivarů s většími a barevnějšími květy. Bohužel na 
jediný v léčitelství využívaný vilín virginský nenarazíte asi ani 
v zahradnictví.

KEŘ PLNÝ PŘEKVAPENÍ
Vilín virginský, Hamamelis virginiana, až sedmimetrový opadavý 
keř podobný lísce má jednoduché, střídavé listy na krátkých 
řapících, na podzim se barvících dočervena. Pak přichází 
překvapení: vilín začne kvést! Virginský od září do listopadu, 
ostatní druhy od ledna do března! Žluté, voňavé květy 
tvořené čtyřmi štíhlými, 1–2 cm dlouhými okvětními plátky 

se mění na tvrdé chlupaté tobolky se dvěma lesklými semeny. 
Ta dozrávají až po 8–12 měsících! Odtud latinský název rodu, 
z řeckého hama – „současně“ a mélon – „ovoce“, popisující fakt, 
že na keři lze vidět současně loňské plody a nové květy. Další 
zajímavostí je, že semena jsou po dozrání vystřelována z tobolek 
až do vzdálenosti 9 metrů!

VIRGINSKÝ KOKTEJL
Používá se sušená kůra z větévek nebo i kořenů (sklízí se 
na jaře) a sušené listy (sklízí se v létě). Výtažek obsahuje až 
10 % tříslovin, organické kyseliny, flavonoidy, silice a specifický 
druh taninu, tzv. hamamelitaniny, které mj. prokazatelně zabíjejí 
rakovinové buňky v tlustém střevě. Ve formě masti, tinktury, 
odvaru, obkladu či tzv. vilínové vody, získané parní destilací ze 
sušených listů, je pak tato kombinace léčivých látek se svíravými, 
protizánětlivými a cévy posilujícími účinky schopna účinně 
bojovat s množstvím zdravotních potíží.

VILÍN PRO KAŽDÉHO
Co Velký Manitou pamatuje, pomáhá vilín lidem při křečových 
žilách, hemoroidech, vnějších i vnitřních poraněních kůže a sliznic 
– vyrážky, ekzémy, popáleniny, pohmožděniny, opruzeniny, 
otoky a všude tam, kde je potřeba vstřebat krevní výron, ať už 
ve svalu, oku, či v děloze, doporučuje se i ženám po porodu. 
I v současnosti je vilín často složkou kosmetických přípravků 
– pleťových krémů a tonik, vod a balzámů po holení, ústních vod 
(je výborný na záněty dásní, afty apod.), přípravků na nehty, proti 
akné, zvětšeným pórům i na bodnutí hmyzem atd. A to vše bez 
(známých) vedlejších či nežádoucích účinků.
Nemáte-li tedy to štěstí a na zahradě vám vilín neroste, 
nezoufejte – je mnoho způsobů (a příležitostí) jeho magii 
vyzkoušet. Zkusit můžete i Protektin od Energy. Šťasten je pak 
ten, jemuž pouhý pohled na čarodějnou lísku v jinak pusté zimní 
krajině, zářící červeň jejích listů a zlato květů, chmury odnáší, 
a tím i zdraví navrací.

Mgr. VLADIMÍR VONÁSEK
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Nový Caralotion
NOVÁ PŘÍRODNÍ KOMPOZICE ~ VYŠŠÍ ÚČINNOST

ZCELA PŘÍRODNÍ PARFÉM


