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Regenerace
v Pentagramu®
Nadčasový a kreativní koncept péče
o vlastní zdraví a harmonii těla i mysli.

REGENERACE V PENTAGRAMU®
Nová progresivní metoda regenerace je založena na principech bioinformační
terapie a holistickém přístupu k člověku. Vychází z prastaré teorie jin-jangu
a pěti prvků, do které jsou vloženy nejnovější poznatky ze širokých oblastí
fytoterapie, homeopatie, krystaloterapie a biorezonance.
Nosičem bioinformací je bylinný polykompozitní (vícesložkový) extrakt, sladěný
podle řádu pěti prvků tak, aby napomáhal uvést všechny životní pochody v těle do
rovnovážného stavu. Následně dochází k celkové harmonizaci osobnosti člověka,
a tím i k celkovému posílení imunity.
Ve vývoji našich přípravků byl zároveň zohledněn princip, že každá rostlina, nerost
a ostatní látky, které lze pro regeneraci využít, mají největší účinnost při určitém
stupni ředění. Bioinformační přípravky vyvinuté na základě této nové metody působí
na lidský organismus současně v několika úrovních. Účinné látky z rostlin ovlivňují
tělesné orgány přímo přes meridiánové propojení a informační složky ruší pomocí
biorezonance příčinu onemocnění již v informačním poli člověka. Prostřednictvím
synergického efektu se projeví jejich maximální účinnost.
Celý systém revoluční regenerace Energy tvoří pět základních širokospektrálních
regeneračních přípravků, které se vzájemně doplňují a jsou určeny k harmonizaci
všech důležitých oblastí lidského organismu. Slovo „širokospektrální” přitom
vyjadřuje, že každý přípravek regeneruje hned několik oblastí současně.
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Základní principy
„Za základ zdravého života lze považovat vnitřní
klid, vyrovnanost, střídmost, mírumilovnost
a v pravý čas a na pravém místě dobrou mysl.“

HARMONIE A DISHARMONIE
Východní terminologie používá pojem harmonie
a disharmonie. Nepoužívá termín zdraví a nemoc, léčení
i řešení jakéhokoli problému spočívá pouze v pomoci
obnovit porušenou harmonii. Nejedná se tedy o léčení
či nápravu, ale harmonizaci, vyrovnávání.
Můžeme si všimnout, že všechna doporučení tradiční
čínské medicíny, ať už jsou z oblasti životosprávy, nebo
přímo z fáze léčebného zákroku – např. akupunktury,
jsou vedena k obnovení harmonie v těle. Nemusíme se
ovšem bavit pouze o těle. Na úrovni mentální, emoční,
energetické, našich vztahů s okolím, na úrovni různých
oblastí Bytí ať už jej bereme přísně materialisticky jako
Bytí pouze pozemské, nebo ve smyslu Bytí s širším
ideovým významem, vždy se dostaneme k harmonii
jako fenoménu pohody a spokojenosti, něčeho
velmi potřebného a žádoucího. Harmonie je stále
více zdůrazňována nejen ve všech zemích Východu,
směřování k ní si našlo cestu i do světa západní
civilizace. Harmonie je uváděna jako daleko důležitější
než štěstí (to je v podstatě nedoporučováno, protože se
už jedná o krajní hranici, mající svůj protiklad – bude-li
někdo šťasten, bude muset být také nešťasten, velké
štěstí tedy stejně jako neštěstí vylučuje harmonii).

Základní principy | 7

JIN A JANG
Jeden ze základních principů východní filozofie
je součinnost dvou protikladů – jin a jang, jež jsou
symbolizovány kosmickým principem monády.
Každá z těchto dvou sil v sobě obsahuje zárodek druhé.
Žádná se nikdy nedá zcela potlačit, jedna energie bez
druhé by se nemohla projevit. Symbol představuje
neustálou změnu, které všechno podléhá a přetvoří se
vždy v pravý opak, jako např. teplo v chlad nebo růst
v rozpad.
Tmavá část představuje pasivní ženský princip jin,
který charakterizuje hmota, ženskost, senzitivita,
intuice a v akci nejednou moudřejší taktika vyčkávání.
Opakem je pak expanzivní výbuch, vlastnost
světlé části monády – funkce, aktivní energie jang,
typická pro mužský princip. Charakteristické je
pro ni dynamické a prudké rozšiřování směrem
ven, agresivita, analytické myšlení. Je hybnou silou
proměn.

PRINCIP PENTAGRAMU PRVKŮ
Kromě diferenciace jin-jangu používali staří Číňané
rozdělení prapůvodní čchi (energie) na pět prvků a šest
energií. Šest energií vzniká neustálým pohybem změn
jinu v jang a naopak, pět prvků je jejich projevem.
Čínský výraz pro prvky je daleko názornější než
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výrazy v překladech do západních jazyků. Wu sing
v doslovném překladu znamená pět hybných sil nebo
pět činitelů, tedy něco, co aktivně působí, nikoli jen
pasivně existuje.
Pět prvků objevujeme podobně jako jin a jang ve
všech sférách života. Zastavíme se u pěti ročních
období – jaro, léto, babí léto, podzim a zima.
U pěti světových stran – sever, jih, východ, západ
a střed, od kterého se směry počítají. U pěti chutí
– kyselá, hořká, mdlá nebo sladká, ostrá (pálivá)
a slaná. Projdeme pěti obdobími životního cyklu
– dětství, mládí, dozrání, stárnutí a stáří. Od pěti
prvků se odvíjí proces ustavičných cyklických
proměn všech věcí od zrodu, přes růst, dozrání,
uvadání a konečně zánik.
Stejně jako u jinu a jangu lze všechno, z čeho je složen
náš hmotný a nehmotný svět, rozdělit do tabulky
prvků a energií. Vesmír tíhne k harmonii, proto víme,
že nadbytek jednoho prvku musí nutně souviset
s nedostatkem prvku jiného. Stačí si představit
dětskou houpačku na pískovišti. Když se jedno dítě
zhoupne nahoru, druhé dosedne na zem. Pokud dítě
na zemi použije síly, aby se dostalo nahoru, rychle se
vyhoupne vzhůru, ovšem na zem se dostane druhé dítě.
Čím razantněji se děti snaží o změnu, tím prudší nárazy
musí absolvovat.
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Dřevo
Zářný příklad pro nás. Chceme-li se dostat do
rovnováhy, vyrovnat nějakou disharmonii, nesmíme
spěchat a použít síly. Násilnou snahou o vyrovnání se
může stát, že se nám – stejně jako dítěti na houpačce
– nejenže nepodaří nerovnováhu upravit, ale ještě
z houpačky spadneme a natlučeme si nos. S tímto
základním předpokladem pracujeme – nebo bychom
měli pracovat – ve všech oborech, například v astrologii,
tradiční medicíně, filozofii, feng šuej atd.
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Podobně jako u teorie jin-jangu je teorie pěti prvků
starší než nejstarší dochované písemné texty. My se
pouze dozvídáme o existenci prvků Dřeva, Ohně,
Země, Kovu a Vody. Prvky byly nazvány podle
pozemských substancí nejpodobnějších prvkům,
které se měly pojmenovat. Můžeme proto odvodit od
těchto komodit vlastnosti jednotlivých prvků a naopak
zařadit konkrétní věci do tabulky prvků podle jejich
konkrétních vlastností.

příroda

Jupiter, východ, ráno, jaro, větrno

děje

rození, klíčení, vyvěrání

fauna a flóra

slepice, výhonky a zelenina rostoucí do výše, plody jara

druh obilí

pšenice, ječmen

vnímání

vidění

tón

„fis“

barva

zelená, tyrkysová, modrozelená

chuť

k yselá

síla

dostředivá

V symbolické růžici (viz str. 87) je ke každému prvku
přiřazena jedna oblast našeho organismu, kterou
zastupuje jinový orgán a jeho párový jangový
spolupracovník. Ze znalostí činnosti jednotlivých
oblastí organismu, návazností na oblasti ostatní a jejich
účinnost v rámci celku bylo vyvinuto pět základních
produktů Pentagramu® – koncentrátů a krémů Energy.
Těchto pět základních dvojic přípravků Pentagramu®
představuje působení na pět orgánových okruhů
lidského těla (pět stupňů ke zdraví) a svými účinky
pokrývají i všech dvanáct základních energetických
drah (meridiánů), přes něž jsou ovlivňovány systémy
detoxikace a regenerace organismu člověka.

pohyb

odstředivý

pach

krve

emoce

hněv

projev

k řik, lekavost, plačtivost, záškuby, třes, originalita, chůze,
vykročení

tělo

játra, oči, žlučník, tkáně, nehty, HUN (chun – nadvědomí)

tělní tekutiny

slzy

vizitka nemoci

šlachy

vstup nemoci

šíje

tělesná forma

podlouhlá

přirozenost

svěží, teplá

vlastnost

může se ohýbat a napřimovat

funkce

pronikat do okolí, rozšiřovat se

ve fázi změn

rození, početí

měsíční fáze

dorůstá

Dává:
velkou lidskost, dětskou
důvěřivost, otevřenost,
široký okruh zájmů,
naivitu, marnotratnost,
pohodlnost, neschopnost
dotáhnout věci
k rozhodujícímu obratu.
Dřevo a energii Dřeva
– Vítr zvyšujeme
dodáním atributů
uvedených v jeho vlastní
tabulce, například
zelenou barvou, kyselou
chutí apod.
Dřevo a energii Dřeva
– Vítr snižujeme dodáním
atributů uvedených
v tabulce Kovu, například
bílou barvou, pálivou
chutí apod.
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Oheň
příroda

Saturn, střed, odpoledne, babí léto, vlhko

děje

proměna, zralost, potok, kondenzace

fauna, flóra

kráva, kulatá zelenina, obiloviny, plody pozdního léta

druh obilí

kao-liang, jáhly

vnímání

chuť

tón

„d“

barva

žlutá, všechny barvy Země

chuť

sladká, mdlá

síla

vzestupná

pohyb

cyklický

pach

voňavky

emoce

zádumčivost, přemítání

projev

z pěv, vzdychání, vnímání, uvažování, nerozhodnost,
nedůvěra, vzlykání, sezení

tělo

slezina (slinivka), ústa, rty, prsa, svaly

tělní tekutiny

lymfa, žaludek

vizitka nemoci

maso (svaly)

vstup nemoci

páteř, hřbet

tělesná forma

oblá

přirozenost

zapařovat se

vlastnost

plodit a pěstovat

funkce

rozhojňovat a zmnožovat, vlhko – zvlhčuje

ve fázi změn

dospění, zralost

velmi aktivní

energie

sestupná

úplněk

měsíční fáze:

měsíc, zahalený mraky

příroda

Mars, jih, poledne, léto, horko

děje

dorůstání, růst, pramen

fauna, flóra

ovce, kukuřice, rostliny s velkými listy, plody léta

druh obilí

proso

vnímání

čichání

tón

„a“

barva

červená, oranžová, růžová

chuť

hořká

síla

sestupná

pohyb

vzestupný

pach

spáleniny

emoce

radost

projev

smích, žvanění, přání, pozornost, úzkostlivost, běh, ostrost vidění

tělo

s rdce, jazyk, tenké střevo, nervová soustava, tvář, krevní cévy,
krev, SHEN (šen – duch, myšlení)

tělní tekutiny

pot

vizitka nemoci

cévy

vstup nemoci

hruď

tělesná forma

zaostřená

přirozenost

horká

vlastnost

je horký a šlehá nahoru

funkce

ohřívá a vysušuje

ve fázi změn

dorůstání, růst

energie
měsíční fáze
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Země
Dává:
nadšení, vřelost,
rozhodnost, statečnost,
výrazné vůdčí kvality,
přirozenou autoritu,
aktivitu až agresivitu,
touhu po dobrodružství
a změně, překotnost,
panovačnost, samolibost,
úzkostlivost a ulpívání.
Oheň a energii Ohně
– Teplo a Žár zvyšujeme
dodáním atributů,
uvedených v jeho vlastní
tabulce, například
červenou barvou, hořkou
chutí apod.
Oheň a energii Ohně
– Teplo a Žár snižujeme
dodáním atributů,
uvedených v tabulce
Vody, například
černou barvou, slanou
chutí apod.

Dává:
předvídavost a reálné
vůdčí schopnosti,
objektivnost, seriózní
a metodickou
podnikavost,
zodpovědnost, disciplínu,
konzervativnost,
realismus, nerozhodnost,
skromnost, obětavost,
poslušnost, neochotu
riskovat, lenost.
Zemi a energii Země
– Vlhko zvyšujeme
dodáním atributů,
uvedených v její vlastní
tabulce, například žlutou
barvou, sladkou, či
mdlou chutí apod.
Zemi a energii Země
– Vlhko snižujeme
dodáním atributů,
uvedených v tabulce
Dřeva, například
zelenou barvou, kyselou
chutí apod.
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Kov
příroda

Venuše, západ, večer, podzim, sucho

děje

dozrání (přezrání), uvadání, sklizeň, řeka

fauna, flóra

kůň, malé, hutné, kontrahované rostliny, plody podzimu

druh obilí

rýže

vnímání

slyšení

tón

„e“

barva

fialová, bílá, kovová, bordó

chuť

ostrá, pálivá

síla

odstředivá

pohyb

dostředivý

pach

ztuchliny

emoce

žal, smutek

projev

 sedavý pláč, strohá řeč, fobie, vůle, ležení,
u
stálé mluvení (logorea)

tělo

plíce, nos, dech, tlusté střevo, kůže, PO (pcho – podvědomí)

tělní tekutiny

hlen

vizitka nemoci

pokožka, chlupy

vstup nemoci

ramena

tělesná forma

vysušená

přirozenost

čistá

vlastnost

pevnost, dá se formovat

funkce

svírat, stahovat, sucho – dehydratuje

ve fázi změn

sklizeň

energie

zhutňující

měsíční fáze

ubývající půlměsíc
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Voda
Dává:
tvořivost, sex-appeal,
sebevědomí, stálost,
pevnost, konzervativnost,
vytrvalost, cílevědomost,
pravidla, sílu se prosadit,
bojovnost, vynucuje
si respekt a odmítá se
podřídit.

příroda

Merkur, sever, noc, zima, chladno

děje

uschování, smrt, moře

fauna, flóra

v epř, boby, luštěniny, kořenová zelenina, plody zimy
a sušené ovoce

vnímání

hmat, cit

tón

„h“

barvy

tmavomodrá a černá

chuť

slaná

síla

rozprouďující

Kov a energii Kovu
– Sucho zvyšujeme
dodáním atributů,
uvedených v jeho vlastní
tabulce, například
bílou barvou, ostrou
chutí apod.
Kov a energii Kovu
– Sucho snižujeme
dodáním atributů,
uvedených v tabulce
Ohně, například
červenou barvou, hořkou
chutí apod.

pohyb

sestupný

pach

hniloby

emoce

strach, hrůza

projev

sténání, třas, lkaní, naříkání, stání

tělo

ledviny, uši, kosti, kostní dřeň, močový měchýř, vlasy, sekrece

tělní tekutiny

sliny

vizitka nemoci

kosti

vstup nemoci

kříž

tělesná forma

plochá

přirozenost

studená

vlastnost

mokrá, prosakuje směrem dolů

funkce

svlažovat

energie

zpevňuje, stahuje

ve fázi změn

uschování, konzervování

měsíční fáze

nov

Dává:
značnou inteligenci,
intuici, schopnost
ovlivnit jiné, tichým,
zato neúnavným
úsilím dovede ohladit
i nejtvrdší odpor,
přesvědčivost, schopnost
komunikace, hluboké
myšlení, soustředěnost,
zdrženlivost, ale i pasivitu
a přílišnou smířlivost.
Vodu a energii Vody
– Chlad zvyšujeme
dodáním atributů,
uvedených v její vlastní
tabulce, například
černou barvou, slanou
chutí apod.
Vodu a energii Vody
– Chlad snižujeme
dodáním atributů,
uvedených v tabulce
Země, například žlutou
barvou, sladkou či mdlou
chutí apod.
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Vztahy mezi
jednotlivými orgány
Veškeré orgány v těle jsou propojeny
a navzájem se ovlivňují. Vztahů existuje
celá řada, nejen mezi orgány, ale také mezi
jednotlivými systémy, vše, co se odehrává
uvnitř, se určitým způsobem projevuje
navenek. Pozorováním vnějších projevů lze
posoudit stav vnitřních orgánů, a tím také
pochopit příčinu nemoci.

16 | Základní principy

MERIDIÁNY
Pro hlubší pochopení této problematiky je dobré
seznámit se s energetickými dráhami v těle tak, jak
jsou známy z tradiční čínské medicíny. Jsou-li totiž
v energetické dráze patrné příznaky disharmonie, pak
se např. bolest může projevovat nejen v oblasti orgánu,
ke kterému příslušná dráha náleží, ale také v celém jejím
průběhu.
Pro tyto dráhy se také ujal název meridiány, protože
jejich podélný průběh připomíná průběh poledníků
(meridiánů) na globusu. Představíme si dvanáct párů
základních meridiánů (dvanáct na levé a dvanáct na
pravé polovině těla) a dva zvláštní nepárové meridiány.
Jejich energie se koncentruje do akupunkturních bodů,
které se s úspěchem využívají nejen v terapeutických
zásazích odborníků, ale rovněž jako akupresurní body
i v běžném životě.
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Meridián plic
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná uvnitř trupu v oblasti středního zářiče, odtud vede dolů směrem k tlustému
střevu, pak zpět podél žaludku, od vrátníku k žaludečnímu vchodu. Proniká bránicí
a vstupuje do plic, odkud pokračuje nahoru k průdušnici a k hrdlu. Z hrdla vychází
směrem k paži a podél vnitřní strany ruky pokračuje až na špičku palce, kde končí
u vnitřního okraje nehtu. Dráha plic má jednu odbočku, která se odděluje přibližně
za zápěstím a po hraně ukazováčku pokračuje k vnitřnímu okraji základny lůžka nehtu,
1. bodu dráhy tlustého střeva. Tato větev křižuje dráhu tlustého střeva.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Souvisejí s jednotlivými funkcemi plic. Typické jsou zde dýchací obtíže, kašel, astma,
pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamce klíční kosti, bolesti v krku, zimnice,
horečky s pocením i bez něj, snížená odolnost vůči chladu a infekcím, ale i srdeční
arytmie, bolesti v zápěstí a ramenou, problémy s močením, některé ekzémy, skvrny
na pokožce, suchá a drsná kůže, ztráta ochlupení.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Vironal – Droserin

18 | Základní principy

Meridián tlustého střeva
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná u vnitřního okraje lůžka nehtu ukazováčku, dále vede nahoru po prstu přes
oblouk mezi ukazováčkem a palcem, pokračuje mezi šlachy upínající palec, pak po hraně
předloktí k ohybu lokte, odtud po vnější straně dvouhlavého svalu na rameno. Dráha
má odbočku vedoucí z ramene přes trapézový sval k lopatce a příčně na šíji k sedmému
krčnímu obratli. Odtud se vrací opět přes trapézový sval k jamce nad klíční kostí, spouští
odbočku do plic a přes bránici dolů k tlustému střevu. V jamce nad klíční kostí má
odbočku, která obchází ústa a končí v proláklině vedle nosu.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Bolesti zubů, bolestivý otok hrdla provázený zduřením mandlí, zánět hrdla, bolesti
v nadloktí a v břiše, ale také zežloutnutí očního bělma, pocit sucha v očích, výtok řídkých
hlenů a krvácení z nosu, syndrom zablokování krku, nefunkčnost a potíže s ohýbáním
ukazováčku.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Disharmonie dráhy vyvolá tajnůstkářství, dlouhodobé zadržování přežitých, už
neaktuálních emocí a citů, problémy s aktem dávání a přijímání na citové rovině a z toho
vyplývající pocity nedostatečného ocenění či zneužívání s neprojevovanou vnitřní
depresí.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Vironal – Droserin
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Meridián žaludku
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná v jamce vedle nosních dírek, odtud vede ke kořeni nosu a přes koutek oka,
kde se spojuje s dráhou močového měchýře. Pak zatáčí pod střed spodního víčka,
odtud klesá pod lícní kost, odbočuje pod nos, v ostrém úhlu se lomí a vede souběžně
nad horním rtem ke koutku úst. Dále vede po hraně brady až k čelistnímu úhlu, z něj
vystupuje kolmo vzhůru před uchem až ke koutku čela a pak podél okraje vlasů až na
střed horního okraje čela. Její odbočka se spouští z čelisti přes přední a boční stranu
krku podél tepny k vnitřnímu konci klíční kosti, nad ní vodorovně do jamky nad klíční
kostí, odtud přes bránici dolů do žaludku a spojnicí ke slezině. Hlavní vnější větev se
spouští přes prsní sval k bradavce, lomí se dovnitř k okraji žeber a z obou stran pupku
klesá břišní dutinou do oblasti kyčlí. Zde se připojuje další vnitřní větev, jež vychází
od vrátníku a přes břicho směřuje do kyčlí. Z nich dráha klesá přes kyčelní kloub na
čtyřhlavý sval na stehně na koleno, přes přední stranu lýtkového svalu vedle vnější
hrany holenní kosti na nárt a po něm na konec druhého prstu nohy.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nadýmání, špatné trávení, poruchy teplotní regulace, vtahování chladu do nohou,
dále vysoké horečky spojené s blouzněním, bolestivé otoky hrdla a kolenou, bolesti
dolních končetin v místech průběhu dráhy.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Disharmonie dráhy vyvolá neschopnost přijímat lásku a chápat své okolí, na druhé
straně příliš velkou citlivost vůči emocionálním impulzům, ustaranost – naproti tomu
nevšímavost, zatrpklost, mlčenlivost, povrchnost, výbuchy zlosti.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Gynex – Cytovital
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Meridián sleziny
PRŮBĚH DRÁHY
Dráha vede od konce palce nohy po jeho vnitřní straně, přes vnitřní kotník, podél
holenní kosti přes vnitřní stranu kolena, stehno, třísla, vnořuje se do břicha a spojuje
se se slezinou. Dál vede spojnicí do žaludku, prochází přes bránici k jícnu, připojuje se
ke kořenu jazyka a rozptyluje se pod ním. Její větev se odděluje do žaludku, vede přes
bránici a vtéká do srdce.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Tuhnutí kořenu jazyka, po jídle nutkání na zvracení, bolesti žaludku, nadýmání
a říhání, diabetes, prudké bolesti pod srdcem, řídká stolice a průjem s pocitem
nedostatečného vyprázdnění, zablokování vody v organismu, žloutenka,
neschopnost stabilního spánku, potíže při dlouhém stání, opuchliny na vnitřní straně
kolen a stehen, pocit chladu v končetinách, funkční porucha palce u nohy, nedostatek
energie, vodnaté výtoky z nosu, krku, úst a jiných sliznic, anémie, poruchy elasticity
cév, krvácivost, modřiny.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Zmatené, těžkopádné a pomalé myšlení, nesoustředěnost, poruchy paměti, prchavé
myšlenky a utkvělé představy, nutkavé konání a dogmatismus, přílišná starostlivost
a sebelítost, úzkostné stavy, duševní labilita, pocit vykořenění – člověk se obtížně
adaptuje na prostředí, smutek.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Gynex – Cytovital
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Meridián srdce
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná v srdci, a odtud se rozvětvuje do tří směrů. Jedna větev klesá dolů do tenkého
střeva, druhá vede nahoru přes hltan k očím, třetí jde přes plíce směrem do podpaží,
a odtud podél vnitřní zadní strany ruky až na špičku malíčku, kde končí.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Chorobné stavy spojené s činností srdce a s orgány či místy, kudy dráha prochází,
bušení srdce, časté zčervenání, noční pocení a pocení při sebemenší námaze, bledost
tváří, dlaní a chodidel, citlivost na teplo a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti
srdce, bolesti pod žebry a na vnitřní straně rukou, stoupání chladu do rukou, pocit
horkosti v dlaních, žloutnutí očního bělma.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Neschopnost empatie, duševní neklid, citová labilita, nadměrné citové reakce,
hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost,
roztržitost, poruchy spánku, děsivé sny, poruchy chování, upovídanost.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Korolen – Ruticelit
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Meridián tenkého střeva
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná na vnější straně špičky malíčku, odtud vede po vnější straně prstu a po
malíkové hraně dlaně na zápěstí, z něho po spodní hraně loketní kosti na loket
mezi kloubní výčnělky. Dále pokračuje po vnější zadní straně nadloktí na zadní
stranu ramene, odkud pokračuje přes lopatku a trapézový sval pod 7. krční obratel.
Odtud prochází dopředu do jamky nad klíční kostí, kde se rozvětvuje do dvou
opačných směrů: dolů vede spojnicí do srdce, žaludku a tenkého střeva a nahoru
postupuje hlavní dráha po straně krku přes sanici na jařmovou kost a k vnějšímu
koutku oka, kde se obrací k uchu a vniká do něho. Od sanice dále odbočuje i krátká
větev přes tvář přímo k vnitřnímu koutku oka, kde se propojuje s dráhou močového
měchýře.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Bolesti v krku, bolesti ramene a nadloktí, rozpínavé bolesti v podbřišku, syndromy
spojené s poruchami tvorby a distribuce tělních tekutin, k nimž se přiřazují
i zežloutnutí bělma očí, hučení v uších, hluchota, bolesti šíje a ramene.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Disharmonie dráhy se projeví poruchami analýzy a zpracování citů: přehnané
kritizování, nekritičnost v analyzování, neschopnost přehodnotit vlastní city. V pozadí
jde o strach o existenci, pocit neschopnosti těžit ze své činnosti, nepružnost, pocit
neschopnosti vymezit si hranice, lehkovážnost, přeceňování svých možností,
posouvání vlastních hranic na úkor jiných, stavy podráždění s pozadím poruch
centrálního nervového systému (epilepsie, resp. epileptiformní stavy).

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Korolen – Ruticelit
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Meridián močového měchýře
PRŮBĚH DRÁHY
Tato nejdelší a nejkomplikovanější dráha začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo na
temeno, kde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku. Odtud se spouští dolů, na šíjovém svalu se
větví do dvou ramen. Vnitřní rameno přibližně kopíruje páteř až ke křížové kosti. V oblasti pasu má
spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev ke kostrči. Přes sedací sval se
vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky za kolenem. Vnější rameno postupuje
od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu
do jamky za kolenem. Zde se obě ramena spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou
kolem kotníku až na vnější stranu paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Bolesti hlavy vnikající do mozku a do oblasti srostlé fontanely, pocit vytlačování očí z hlavy, bolesti
připomínající natažení na šíji, bolesti a ztuhlost páteře, bolesti svalů v oblasti šíje, zad, pasu, sedacích
svalů, zákolení, zadní strany lýtek a paty, pocity nevyrovnanosti v pase, zauzlení v jamce za kolenem
a pocit řezavých bolestí v lýtkách, vznik hemoroidů, horečnaté stavy se zimniční třesavkou, duševní
poruchy projevující se blouzněním, pomateností a záchvaty provázené ztrátou vědomí, slzení,
výtok řídkých hlenů nebo krve z nosu, zežloutnutí očního bělma, obtíže spojené s močením, včetně
inkontinence a častého močení, zadržování moči, zvětšení prostaty, nemoci kostí, některé formy
artritidy a osteoporózy, předčasné vypadávání vlasů, jejich šedivění a ztráta lesku, kazivost zubů,
poruchy sluchu, ztráta pohyblivosti malíčku u nohy, nedostatečná výživa šlach v těle, bolestivé pocity
chladu v končetinách.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního
nervového systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností uvolnit se, ustrašenost.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Renol – Artrin
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Meridián ledvin
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního
kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka přes zákolení a stehna, proniká páteří,
spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice s močovým měchýřem. Její přímá
dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic,
postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka. Její další větev vychází z plic, spojnicí vede
do srdce a shromažďuje se uprostřed hrudi.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Všechny nemoci ledvin spojené s jejich funkcemi, nechutenství, temné zbarvení
obličeje, temné kruhy kolem očí, prosáknutá víčka, váčky pod očima, akné, ekzémy,
suchost dlaní, dušnost, vykašlávání krvavých hlenů, sípání a lapání po dechu,
horko v ústech, suchý jazyk, záněty v hrdle, angíny, žloutenka, rozmazané vidění,
arytmie, bolesti srdce, bolestivé pocity dřevěnění a chladu natahujícího se do kostí,
únava, potíže v sexuální a hormonální oblasti, poruchy plodnosti, sklon k potratům,
opožděný růst, chronická únava, pocity bolesti a přecitlivělosti na bedrech, vnitřní
straně kolen, stehnech, lýtkách a kotnících, doprovázené tvorbou otoků, pálivé
bolesti na chodidlech, bolesti v průběhu dráhy, poruchy sluchu a rovnováhy, zvonění
v uších, křehkost kostí, kazivost zubů, klopýtání, ochablost dolních končetin.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Duševní neklid, nerozhodnost, váhavost, úzkostlivost, vztahovačnost, netrpělivost,
cynismus, podezřívavost, zapomnětlivost, snížená motivace, pocity beznaděje,
tendence k rozladěnosti a smutku, fobie, bázlivost, strach.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Renol – Artrin
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Meridián osrdečníku
(perikardu)
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná uprostřed hrudi, prochází osrdečníkem, dále klesá přes bránici dolů
a propojuje mezi sebou tři zářiče. Povrchová větev této dráhy postupuje z hrudi
na stranu hrudníku, tři palce pod podpažím se otáčí nahoru do podpaží, a odtud
postupuje středem vnitřní strany ruky přes dvouhlavý sval do ohbí lokte a dále
přes předloktí do dlaně a na konec prostředního prstu ruky. Uprostřed dlaně se z ní
odděluje větev, která prochází na prsteník a končí na jeho špičce.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Křečovité bolesti na vnitřní straně předloktí a v ohybu lokte, dále problémy se srdcem
projevující se pocitem plnosti anebo silným bušením srdce, pocity horkosti v dlaních,
zrudnutí tváře a zežloutnutí očního bělma.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Sklon k ustavičnému hlasitému smíchu, duševní neklid.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Korolen – Ruticelit
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Meridián tří zářičů
(tří ohnišť)
PRŮBĚH DRÁHY
Začíná u nehtu prsteníku a prochází středem vnější strany ruky, na lokti vniká mezi
klouby loketní a vřetenní kosti, pokračuje přes rameno kolem lopatky k 7. krčnímu
obratli. Odtud postupuje dopředu přes trapézový sval do jamky nad klíční kostí
a k hrudní kosti, odkud se rozptyluje do obalu srdce a sestupuje dolů přes horní,
střední a dolní zářič. Ze středu hrudi se odděluje další větev, která směřuje nahoru
přes nadklíčkovou jamku a přes hrdlo až nad ucho, kde se lomí dolů na spodní čelist,
a odtud se vrací nahoru pod oko. Za uchem se odděluje ještě jedna větev, která vniká
do ucha a pak postupuje k vnějšímu koutku oka.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nahluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, pocení, poruchy
termoregulace, oběhové potíže, poruchy funkce lymfatického systému a oslabení
imunity, alergie, zadržování tekutin a toxinů v organismu, otoky v průběhu dráhy,
bolest vnějšího koutku oka, opuchnutí tváře v prostoru jařmové kosti, bolesti za
uchem a na vnější straně ramena, v oblasti nadloktí, lokte a předloktí, neschopnost
používat prsteníček.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost o sebe
a blízké.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Regalen – Protektin, Gynex – Cytovital, Korolen – Ruticelit
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Meridián žlučníku
PRŮBĚH DRÁHY
Od vnějšího koutku oka se zvedá v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za
ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno, k jamce nad klíční kost a boční
stranou trupu vede směrem dolů až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová
větev až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost se vrací k oku.
Průběh celé dráhy je komplikovaný.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Žlučníkové potíže a žlučové kameny, hořkost v ústech, bolesti v podžebří, časté
vzdychání, vysychání pokožky, zvadlý obličej, povrchu chybí mastnota a vláha, pocit
horka stoupajícího po vnější straně lýtka a stehna, zhoršování stavu kostí (i když tato
funkce náleží ledvinám), bolesti hlavy v čelní oblasti a u koutků očí, ztuhlost šíje
a ramen, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí a v podpaží, zánět uzlin v podpaží
nebo na krku, samovolné pocení, záchvaty horečky nebo zimniční třesavky, vnější
bolesti kloubů v místech průběhu dráhy, na žebrech, kyčlích, kolenou, kotnících,
nepohyblivost prstu vedle malíčku u nohy.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost
praktického uskutečnění životních plánů, zvýšená pozornost vůči detailům
– puntičkářství, nadměrné přebírání zodpovědnosti, chronická nespokojenost,
netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Regalen – Protektin
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Meridián jater
PRŮBĚH DRÁHY
Postupuje směrem nahoru od základny nehtu palce na noze po nártu k vnitřnímu
kotníku, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka
a stehna k slabinám, kde obtáčí vnější pohlavní orgány. Vede přes spodní stranu
břicha, odbočuje na stranu pod volná žebra. Další úsek má propojení i na žaludek,
játra a žlučník. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu přes bránici a podžebří
k hrdlu. Za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním nervům, a postupuje na
temeno hlavy. Od očních nervů směřuje jedna větev dráhy ke koutkům úst a zevnitř
obtáčí rty. Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic.
Podle některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Kromě onemocnění souvisejících s funkcemi jater jsou s dráhou spjaty i lokální
poruchy, např. otok šourku u mužů a podbřišku u žen, potíže s předkláněním
a zakláněním trupu, bolesti v kříži a hlavy, hučení v uších, rozostřené vidění, suchost
očí, pocity plnosti v podžebří, zvracení, zácpa, průjmy, poruchy trávení, pomočování
nebo zaražení močení, zvýšená únava, střídavé otékání šourku, svalové křeče
v průběhu dráhy, onemocnění šlach, kloubů a vaziva, suchý obličej s barvou prachu,
měkké, slabé, křehké nehty, vlasy bez lesku.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce,
výbuchy zuřivosti, vztek, impulzivní projevy, zvýšená podrážděnost, přecitlivělost
na hluk, na silné vůně a chutě, frustrace, nepružnost myšlení, přepracovanost
s neschopností uvolnit se, přílišné plány.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Regalen – Protektin
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Meridián početí
(přední střední)
PRŮBĚH DRÁHY
Má dvě větve, povrchová vede od stydké kosti středem trupu směrem nahoru
přes hrdlo, bradou vniká pod spodní čelist a nakonec vidlicovitě pod obě oči.
Vnitřní postupuje dozadu ke kostrči, vniká do páteře a postupuje směrem nahoru.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
U žen poruchy menstruace, bolesti prsů, výtok, sklon k potratům, vytváření
sraženin v podbřišku. U mužů je s funkcemi dráhy spojen vznik kýly, u obou pohlaví
neplodnost, průjmy, zácpa, poruchy močení, zvracení krve, kašel, bolesti zubů
a v krku, bolesti v centrální linii přední strany trupu.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Emoční labilita, frigidita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Gynex – Cytovital, Korolen – Ruticelit
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Meridián řídící
(zadní střední)
PRŮBĚH DRÁHY
Tato centrální dráha ovlivňuje chod prakticky celého organismu. Začíná ve spodní části
trupu a má čtyři větve. Jedna sestupuje z oblasti podbřišku a postupuje přes kostrč, vniká
do páteře a směřuje k šíji, přes temeno hlavy vstupuje do mozku a klesá středem čela pod
nosní přepážku a k horním řezákům. Druhá větev jde z podbřišku do vnějších pohlavních
orgánů, odtud ke kostrči, kde se spojuje s dráhami ledvin a močového měchýře.
Spolu s nimi vniká do páteře a vystupuje nahoru do ledvin. Třetí rameno jde z podbřišku
přes pupek a srdce do hrdla, prochází dolní čelistí, obtáčí rty a od nich stoupá dvěma
větvemi vzhůru pod levé a pravé oko. Čtvrtá větev začíná spolu s dráhou močového
měchýře u vnitřních koutků očí, od nich stoupá ve dvou souběžných ramenech přes čelo
na temeno, kde se ramena spojují, společně vnikají do mozku a klesají dozadu středem
šíje. Nad lopatkami se rozdělují k jejich okrajům a spojené potom opět směřují podél
páteře k pasu, kde se vnořují do vnitřní strany trupu a vnikají do ledvin.

FYZICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nervové poruchy, křečovité záchvaty epileptické povahy, bolesti vystřelující
z podbřišku nahoru až k srdci, zaražené močení, pomočování, hemoroidy, sucho
v krku, neplodnost, páteř se napružuje (v křeči) a prohýbá se dozadu, křečovité
ztuhnutí páteře a mdloby, neschopnost vyprazdňování, kýla, nedostatek vitality,
sexuální poruchy, bolesti zad.

PSYCHICKÉ PROJEVY ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY
Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, nejasné myšlení, neschopnost prakticky
uskutečňovat životní plány, zvýšená pozornost vůči detailům, pocity nadměrné
zodpovědnosti.

PRODUKTY, KTERÉ HARMONIZUJÍ TUTO DRÁHU
Korolen – Ruticelit, Gynex – Cytovital
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ČAKRY
Jako jsou pro kontrolu a regulaci fyzického těla
důležité žlázy s vnitřní sekrecí, tak jsou pro kontrolu
a regulaci energetického systému důležitá energetická
centra, tzv. čakry. Ve zdravém těle představuje
energetické centrum spirálu, která se otáčí určitou
rychlostí a umožňuje životní energii proudit tělem
– doleva (proti směru hodinových ručiček) v případě,
že určitá oblast, kterou čakra energií zásobuje,

potřebuje povzbudit, doprava (ve směru hodinových
ručiček), když oblast potřebuje svou aktivitu přibrzdit.
Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry
a jde zdola podél páteře nahoru. Energie šesti čaker
se nakonec spojují v čakře sedmé, která se nachází na
temeni hlavy. Když se otáčení spirál začne zpomalovat,
je i cirkulace energie pomalejší nebo je blokována.
Následkem je zhoršení zdraví a stárnutí.

PŘIŘAZENÍ ČAKER K HORMONÁLNÍM ŽLÁZÁM
ČAKRA

ŽLÁZA

BARVA

KOŘENOVÁ ČAKRA

nadledviny

červená

SAKRÁLNÍ ČAKRA

pohlavní žlázy

oranžová

ČAKRA SOLAR PLEXU

slinivka břišní

žlutá

SRDEČNÍ ČAKRA

brzlík

zelená

KRČNÍ ČAKRA

štítná žláza

modrá

ČELNÍ ČAKRA

podvěsek mozkový

indigová

KORUNNÍ ČAKRA

šišinka mozková

fialová
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Je víc než zajímavé, že existence sedmi základních
čaker, které mají spojitost s cirkulací energie, se
přibližně shoduje s umístěním endokrinních žláz. Každá
endokrinní žláza plní v těle důležitý úkol a pomocí
hormonů zajišťuje správný chod každé jednotlivé
buňky. Sekrety endokrinních žláz se vylučují přímo
do krve, odkud si najdou cestu k různým orgánům,
stimulují je nebo tlumí anebo jiným způsobem ovlivňují
jejich činnost. Při dobrém zdraví pracují endokrinní
žlázy v naprosté harmonii. Stačí se podívat do
lékařských knih, kde se podrobně popisují jednotlivé
funkce hormonálního systému, aby bylo zřejmé, jak je
důležité mít tento systém dobře vyladěn.
Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno,
pak je oslabena ve výkonu i příslušná žláza a k ní
náležející tělesné oblasti a funkce vykazují poruchy,
tedy příznaky nemoci. Nevyvážená energie v čakrách
má také silný účinek na city a nálady člověka.
Navrátit organismu zdraví a sílu znamená uvést
energetickou spirálu do patřičných otáček.
K udržení rovnováhy našich systémů přispívá pohyb
(nejednostranný), dechově-energetická cvičení, mantry,
jantry, relaxace, meditace, výživa (vhodná pro člověka)
a také harmonizační přípravky Energy.
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dutiny horní čelisti
pravé oko
pravé ucho

REFLEXNÍ ZÓNY
Každá ze sedmi čaker má na chodidle svou reflexní
zónu (viz obr. níže), a stejně tak i všechny tělesné
orgány (viz obr. na protější straně). Takové reflexní
zóny orgánů máme na několika místech těla, kde jsou
zároveň nervová zakončení (např. ruce, obličej, uši,
hlava) a kde se věrně zrcadlí stav příslušných částí
organismu. Působením na nejmenší a nejvzdálenější
plošku můžeme pozitivně či negativně ovlivnit
jednotlivé orgány.

Z těchto poznatků vychází jedna z nejstarších
přírodních léčebných metod vůbec, kterou je reflexní
terapie (reflexologie). Její používání se odhaduje
na dobu kolem 5 000 let př. n. l. Tato metoda, která
využívá tlaku a masáží reflexních zón, je vhodná
nejen pro terapii, ale také pro celkem spolehlivou
diagnostiku. Diagnostikování tlakem na reflexní
plošky poškozených orgánů není obvykle příjemné
a podle intenzity bolesti můžeme usuzovat na

čelní dutiny
mozek – hlava
nos
hypofýza
obličej a trigeminus
malý mozek
šíje

dutiny horní čelisti

levé oko
levé ucho

příštítné tělísko
štítná žláza
plíce a průdušky

rameno
trapéz

trapéz
rameno
srdce

nadledviny

játra

solární pletenec

žlučník
žlučovod
ledvina

žaludek
dvanácterník

ledvina
slezina

slinivka

vzestupný
tračník

příčný tračník

sestupný tračník

močovod
tenké střevo

kolenní
kloub

kolenní kloub

esovitá klička

ileocekální chlopeň

slepé střevo

močový měchýř
konečník

zóna sedacího nervu
pohlavní žláza
hemoroidy

PRAVÉ CHODIDLO

závažnost onemocnění. Postupné zmírňování bolesti
naopak dává signál o obratu k lepšímu, což potvrzuje
správný postup terapie.
U reflexní terapie je možno účinek přesně směrovat,
a to nejen na žádaný orgán, ale dokonce na každou
jeho část. U této metody je účinek okamžitý, což má
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LEVÉ CHODIDLO

obrovský význam při bolestech, akutních potížích
a při první pomoci. Pokud při masáži reflexních zón
využijeme krémy Energy, dosáhneme tím samozřejmě
synergického efektu. Účinnost zvýšíme i tím, že na
zóny budeme působit především v době, kdy je
příslušný meridián v aktivní fázi, což zjistíme podle
orgánových hodin.
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ZIMA
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Podívejme se podrobněji na hospodářství našeho
organismu. Víme, že existuje 6 energií, existuje tedy
6 hospodářství těla.

1

3

K zásadním pojmům tradiční čínské medicíny patří
hospodářství energií, které lépe známe pod pojmem
biologické hodiny, či otevření meridiánů. Jednoduše
řečeno – v každou dobu působí některá energie na
náš hmotný organismus silněji, jiná slaběji. Pokud
potřebujeme její pomoc, určitě je vhodné se na ni
obrátit v době jejího nejsilnějšího působení, pokud
ji naopak chceme snížit, využijeme její slabosti.
(Musíme si uvědomit, že v letním období je čas
posunut o 1 hodinu dopředu, takže při výpočtu
je třeba 1 hodinu odečíst. Letní čas platí v období
od poslední neděle v březnu do poslední neděle
v říjnu.) Stejný způsob praktikujeme například
u slunečních kolektorů. Těžko nás napadne nastavit
kolektory tak, aby v době poledního svitu byly
otočeny k slunci zády. Hospodářství energií je
všeobecně platné, řídí se podle něj celý hmotný
svět. A do tohoto světa samozřejmě spadá i lidský
organismus. Stejně jako můžeme významně ovlivnit
účinnost kolektorů jejich přesným natočením, může
správně volená doba našich denních zvyklostí právě
tak významně ovlivnit jejich účinnost.

DEN

LÉTO

KOROLEN

Schématické znázornění „cirkulace energie“ v organismu během čtyřiadvacetihodinového cyklu.
Označeno období maximální aktivity 12 základních drah – minimální aktivita – o 12 hodin později.
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Hospodářství Kovu – Sucha

Hospodářství Země – Vlhka

Hospodářství Ohně – Tepla

Hospodářství Vody – Chladu

(vláda dřevěného Tygra a Zajíce)

(vláda dřevěného Draka a ohnivého Hada)

(vláda ohnivého Koně a Kozy)

(vláda kovové Opice a Kohouta)

meridián plic: 3.–5. hod., únor, Vironal, Droserin
meridián tlustého střeva: 5.–7. hod., březen, Vironal,
Droserin

meridián žaludku: 7.–9. hod., duben, Gynex, Cytovital
(Korolen, Ruticelit)
meridián sleziny (slinivky): 9.–11. hod., květen, Gynex,
Cytovital (Korolen, Ruticelit)

meridián srdce: 11.–13. hod., červen, Korolen, Ruticelit
meridián tenkého střeva: 13.–15. hod., červenec,
Korolen, Ruticelit

meridián močového měchýře: 15.–17. hod., srpen,
Renol, Artrin
meridián ledvin: 17.–19. hod., září, Renol, Artrin

Úderem jedenácté hodiny se odpoutáváme od Země
a s plameny Ohně stoupáme vzhůru. Naše aktivita
nabírá na obrátkách, motivace by měla dosahovat
nejvyššího stupně. Univerzum nám nedává na
vybranou, v jin-jangu přebírá vládu divoký ohnivý Kůň.
13. hodinou se nejvyšší jang lomí v jin, citlivá Koza by
měla vše zklidnit do té míry, aby patnáctou hodinou
mohlo nabírat obrátky hospodářství Vody.

Patnáctá hodina je velmi významným předělem.
Úkolem Vody je končit, dotáhnout vše do samotného
závěru. Následující čtyři hodiny nám bude Voda
s podporou Kovu Opice a Kohouta dopomáhat
k dotažení práce tak, abychom další čas mohli věnovat
jiným činnostem.

Začátek jinového dne, dne hmoty, spadá do třetí hodiny
ranní. Den se otevírá hospodářstvím Kovu. Jeho úkolem
je očistit nás, vytvořit schéma dne, naplnit vůlí
k dokončení činností a v neposlední řadě nás zpevnit
k efektivnímu prožití nového dne. K pohybu nás bude
nutit dřevěný Tygr a Zajíc, kteří na nás budou působit
ve sféře jin-jangu, ve sféře člověka.
Konec hospodářství Kovu připadá na sedmou hodinu,
chceme-li tedy využít jeho účinky, je zapotřebí ukončit
vstávání do sedmi hodin.
Účinky na organismus
Plíce i tlusté střevo se snaží zbavit kalného. Po 3. hodině
se tedy zvyšuje kašel, tlusté střevo vyvolává nutkání na
stolici. Patologickým příznakem mohou být astmatické
záchvaty, či průjmy. Pokud budeme pravidelně chodit
spát po 2. hodině, Vědomá mysl se může harmonizovat
využitím PO (podvědomí) – spánek bude sekaný,
přerušovaný, trápit nás mohou noční můry.
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V sedm hodin začíná působit realita a empatie Země.
Všechny naše činnosti jsou filtrovány přes její brýle
a měly by nás dovést k zodpovědnému přístupu
k práci, která nás čeká. Energií Země je Vlhko,
které klesá, drží nás při zemi. K Zemi patří užitečné
přemýšlení, ale i zbytečné přemítání. Abychom se
samou tíhou nesložili, přichází nám na pomoc dřevěný
Drak a inteligentní Had. Ti by měli být zárukou, že
naši činnost dostatečně promyslíme s potřebným
nadhledem a využitím všech dostupných informací.
Účinky na organismus
Maximalizuje se práce žaludku a následně sleziny, toto
období je nejdůležitější pro tvorbu postnatální energie
z potravy. Činnost žaludku je závislá na teplu a vlhku,
tomu by měla odpovídat i naše snídaně. Ideální ranní
potravou je polévka nebo kaše, nejlépe z obilovin,
oslazená například medem.

Účinky na organismus
Mezi 11.–13. hodinou se zvyšuje naše aktivita.
Prožíváme období nejvyššího tepla, proto bychom ho
měli v zimě využít k polednímu jídlu. V létě je vhodnější
jídlo posunout na 15. hodinu (nástup hospodářství
Chladu) nebo v poledne nabídnout chladné potraviny
(ovocné a zeleninové saláty, pudink apod.). Mimořádně
zatěžující je pro organismus chladná strava v zimě
(saláty!), stejně jako těžká tučná jídla v létě (řízek,
pečená kachna). Pro zklidnění organismu a zkvalitnění
práce ledvin v následujícím čase je hlavně v létě
mimořádně vhodný krátký spánek po 13. hodině,
v teplých krajích vyžadovaná siesta.

Účinky na organismus
Název hospodářství napovídá, že nejdůležitějším
počinem bude práce s tekutinami. Pokud
nedodržujeme pitný režim a pijeme nejvíc večer,
tělo začne zadržovat tekutiny tak, aby následující
den mělo pro svou činnost zajištěn dostatek tekutin.
Výsledkem jsou otoky hlavně dolních končetin. U žen
se může výrazně zvyšovat kumulace tekutin v těle před
menstruací. Období Chladu v organismu je ideální
dobou pro stravování v letních měsících, využít ho také
můžeme při hubnutí, Chlad s sebou nese menší chuť
k jídlu.
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Hospodářství Ohně – Žáru

Hospodářství Dřeva – Větru

(vláda kovového Psa a vodního Vepře)

(vláda vodní Krysy a Buvola)

meridián osrdečníku (perikardu): 19.–21. hod., říjen,
Korolen, Ruticelit (Gynex, Cytovital)
meridián tří zářičů (tří ohnišť): 21.–23. hod., listopad,
Korolen, Ruticelit (Gynex, Cytovital)
Žhnoucí uhlíky jsou určeny k přípravě pokrmu
a k zahřátí po celodenní námaze. Žár obsahuje rosný
bod, tedy stejné množství tepla jako vlhka. Vlhko nám
umožní usednout, ale také pocítit potřebnost druhého.
K tomu napomůže i loajální kovový Pes. Dvacátá první
hodina vodního Vepře by měla otevřít cestu, měli
bychom se po ní vydat do říše snů, ale stejně tak nás
může postrčit k ledničce. Gurmán Vepř (21.–23. hod.) si
rád vychutnává život v nejryzejší podobě a ideální doba
Žáru k trávení mu dokáže mohutně sekundovat.

meridián žlučníku: 23.–01. hod., prosinec, Regalen,
Protektin
meridián jater: 01.–03. hod., leden, Regalen, Protektin
Dřevo znamená počátek, v našem případě návrat
k počáteční metě. Následující čtyři hodiny se Dřevo
musí pokusit odstranit z nás vše, co se na nás nabalilo
během minulého dne a co by nám mohlo v budoucnu
ublížit. Energie Větru prověje všechny kouty našeho
těla a pofouká nám bolístky. Schopnosti Dřeva výrazně
zvyšují i vodní Krysa a Buvol.

Účinky na organismus
Ideální doba pro druhou večeři, pokud potřebujeme
přibrat. Bohužel stejné účinky má tato doba i na obézní
jedince, ne nadarmo se pozdně večerní nájezdy na
ledničku nazývají „bílý sex“. Zabránit tomu můžeme
jednoduše, zařadíme na tyto hodiny drobné jídlo
z chladnějších potravin, například banán.
Pokud v tuto dobu začne stoupat horečka, zásadně ji
nesrážíme, jedná se o záchrannou reakci organismu,
která má za úkol spálit nepřítele a odpad v těle.
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Účinky na organismus
Toto období je určeno pro práci jater a HUN,
našeho nadvědomí, které má ve spánku pozitivně
harmonizovat naši Vědomou mysl. Mimořádně
organismus zatěžuje alkohol a těžké jídlo. Když budeme
pravidelně chodit spát po 2. hodině, Vědomá mysl se
může harmonizovat značně negativně nočními můrami
využitím PO (podvědomí) mezi 3.–5. hod. Pokud kolem
2. hodiny nedojde ke klesání horečky, můžeme ji začít
snižovat zábaly.

BIOINFORMACE
Regenerace v Pentagramu® je založena na principu
bioinformační terapie a na holistickém přístupu
k člověku, jenž se soustřeďuje na celou osobnost
(z pohledu duševního, emočního, duchovního
i fyzického) a bere v úvahu, že tělo a mysl jsou
vzájemně propojeny. Unikátní složení bylin a minerálů
dokáže napodobit energie biochemických reakcí
a několikanásobně urychluje vylučování toxinů z těla.
Bioinformace jsou frekvence, které napodobují
řídicí frekvence našich podkorových center, řídících
vegetativní nervovou soustavu a regulujících práci
vnitřních orgánů. Frekvenční vzor bioinformací
je ovšem jen podobný, proto se musí podávat
opakovaně v pravidelných intervalech.
Působí pak na principu rezonance.
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Pokud na živou hmotu, která je nositelem určitého
druhu informace, působíme novou informací, jež se
této podobá pouze zčásti, můžeme opakovaným
působením vyvolat změnu ve vlnové délce původní
informace, a ta pak začne rezonovat na stejné
frekvenci. To prakticky znamená, že použitím
odpovídající informace lze v těle postupně vyrušit
nebo utlumit negativní informaci, což může stačit
k tomu, aby byl vyvolán zpětný regenerační proces.
Současně dojde k úpravě energetických poměrů
v meridiánech a k návratu ztracených sil.

Princip rezonance a působení
bioinformace na člověka
Tento velice složitý proces se nedá v krátkosti popsat,
ale samotný princip rezonance lze vysvětlit jednoduše.
Stojíme-li uprostřed zavěšeného mostu a skáčeme
na jednom místě nepravidelně, nedojde k žádnému
výraznému efektu. Pokud začneme skákat pravidelně,
most se rozhoupe. Je zřejmé, že i malá síla stačí k velkému
ovlivnění tělesa. Záleží i na tom, jakou hmotností
působíme. Motýl by asi most nerozhoupal. Rytmus
skákání můžeme přirovnat k pravidelnému dávkování
bioinformačních přípravků a naši hmotnost k množství,
které užíváme. To vše ovlivňuje průběh regenerace.
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Stejně jako existuje rezonance, lze hovořit
i o biorezonanci. Na ní je založeno fungování
systému Regenerace v Pentagramu®, homeopatie,
bioterapie a přístrojů, které se úspěšně používají
u nás i v zahraničí při léčbě řady civilizačních chorob.
U každého je možno dříve či později regenerační
proces podle určitých pravidel vyvolat. Stačí, aby
se použitá informace alespoň zčásti podobala té,
kterou potřebujeme ovlivnit. Tělo je živá hmota,
proto se průběh rezonance a biorezonance
od sebe liší.

Na podobném principu funguje bioinformační terapie
a homeopatie. Bioinformační přípravky Energy působí
také zdánlivě nepatrnou silou. Ta však pravidelným
užíváním dokáže doslova „zázraky“. Po určité době
opakovaného působení dojdou jemné informace
přípravků k cíli. Jsme-li navíc správně naladěni na
některou z bioinformací, pak biorezonance výsledný
efekt znásobí.

Reverze je reakce organismu na bioinformace.
Obranné mechanismy se začínají aktivovat a z těla
odcházejí toxické zplodiny. Může se to projevit
například vyrážkou nebo jejím přechodným
zhoršením, náznaky problémů souvisejících s již
prodělanými onemocněními. Mohou to být různé
výtoky z tělních otvorů, například výtok se slabým
pálením na konci močové trubice u mužů, u žen výtok
z pochvy a další. Veškerá mikrobiologická vyšetření
takových falešných výtoků mohou být negativní.
Každý z nás je jedinečný, reverze může mít tedy
mnoho podob. Pokud si nejste jisti, že se u vás při
zhoršení stavu jedná o reverzi, konzultujte svůj stav
s některým terapeutem v Klubu Energy.

Reverzní reakce
Pomocí biorezonance lze vysvětlit také vznik
reverzních (odléčovacích) reakcí při regeneraci. Jak
rychle a za jak dlouho se nám povede v těle reverzní
regenerační proces nastolit, záleží na našem naladění
k určité informaci.
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Pentagram®
bylinných koncentrátů
Koncentráty Pentagramu® jsou širokospektrální bylinné
regenerační přípravky, vyrobené podle moderních
poznatků fytoterapie, psychotroniky, krystaloterapie
a biorezonance. Jedná se o vysoce koncentrované
produkty obsahující bylinné výtažky, éterické oleje
a bioinformační složky ve vzájemně vyváženém
synergicky působícím komplexu.

VÝJIMEČNOST
BYLINNÝCH KONCENTRÁTŮ
Pro dosažení hlubokého a efektivního účinku
jsme vyvinuli vyspělou formu fytoterapeutických
přípravků, tzv. superkoncentrátů. Vybrané byliny
odpovídající přesné receptuře jsou šetrně zpracovány
nejúčinnější vodně-lihovou extrakcí a následně vakuově
koncentrovány až na kritickou mez. Oproti běžným
extraktům tak vykazují násobné, terapeutické hodnoty
účinných látek a v konečném produktu představují až
90 % jeho obsahu.
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Regalen
Regalen lze využít u poruch zažívání souvisejících buď se zhoršenou
činností trávicích orgánů (např. nedostatečná tvorba trávicích šťáv),
nebo špatnou životosprávou (přejídání, nepravidelná strava, množství
tuku v potravě,…). Díky vysokému obsahu hořčin výrazně podporuje
trávení a pomáhá tělu zbavovat se odpadních látek. Zároveň lze tento
přípravek použít k důkladné celkové detoxikaci těla – krve, tkání
i trávicího systému. Vzhledem k tomu, že Regalen stimuluje činnost
orgánů, které souvisejí se zpracováním a odstraňováním toxických
látek z těla (játra a střeva), je velmi vhodným přípravkem pro jarní
očistné kúry. Zlepšením činnosti jater příznivě ovlivňuje i všechny
ostatní fyziologické procesy v těle. Regalen je také velmi vhodný při
řešení všech alergických stavů (kožní i systémové projevy), které jsou
způsobené právě nedostatečnou funkcí jater a žlučníku a zhoršenou
schopností těla zbavovat se škodlivých látek. Regalen napomáhá
celkové regeneraci buněk a tkání prostřednictvím odstranění
toxického zatížení organismu.
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Energetické působení Regalenu podle principů TČM
Regalen harmonizuje především energetické dráhy jater, žlučníku,
tří zářičů (tří ohnišť) a dráhu tlustého střeva.
Použití Regalenu
» v ykazuje silné detoxikační a antioxidační účinky; díky vysokému
obsahu hořčin ovlivňuje metabolismus a zažívání, odstraňuje
z těla jedy, parazity, plísně a odpadní látky
» upravuje zažívací procesy, trávení a správné vstřebávání živin,
vitaminů a minerálů, pomáhá při nechutenství, pálení žáhy,
pocitech plnosti, nadýmání, dráždivém tračníku, při žaludeční
nevolnosti a zápachu z úst
» účinně regeneruje játra po žloutence, infekční mononukleóze,
při poškození alkoholem, toxiny nebo léky, je vhodný
u jaterní steatózy – ztukovění jater
» stimuluje činnost žlučníku a tvorbu žluče, slouží jako prevence
zánětů žlučníku a tvorby žlučových kamenů
» pomáhá při problémech kůže – ekzémy, kožní vyrážky,
akné, lupénka
» působí příznivě při alergiích – prachových, pylových a při astmatu
» zlepšuje činnost srdce a krevního oběhu, čistí krev
» snižuje hladinu cholesterolu a upravuje jeho metabolismus
» osvědčuje se při únavovém syndromu, psychickém a fyzickém
vyčerpání, při migrénách a dalších bolestech hlavy
» zmírňuje příznaky premenstruačního syndromu a upravuje
menstruační cyklus (hlavně při vynechávání menstruace)
» podporuje obnovu a výživu chrupavek a vaziva (šlachy a vazy)
» pomáhá při únavě a onemocnění očí

Použití Regalenu z hlediska psychiky
» podrážděnost a impulzivní jednání,
vznětlivost, výbuchy vzteku a zuřivosti,
chronická nespokojenost spojená
s pocity nespravedlnosti, plačtivost
a časté stavy neadekvátního dojetí,
přecitlivělost na hluk a potlačování
emocí
K docílení většího účinku doporučujeme
kombinovat Regalen s krémem Protektin
z Pentagramu® krémů (aplikace na
postižená místa, reﬂexní zóny, masáž
akupunkturních drah).
Regalen pomáhá člověku uvolnit se
a svobodně vyjádřit své opravdové
pocity, probourává vnitřní zábrany
a zároveň učí rozpoznávat hranice.
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Korolen
Korolen lze užívat nejen preventivně při nedostatku energie
a celkovém opotřebení organismu, ale i u akutních nebo
chronických nemocí souvisejících především se srdcem, cévní
a nervovou soustavou. Zlepšuje okysličení a funkce mozku.
Vzhledem k pozitivnímu působení na slezinu a kostní dřeň zlepšuje
kvalitu krve a podporuje tvorbu krevních buněk. Celkově zlepšuje
obranyschopnost působením na slezinu a nervový i hormonální
systém. Korolen příznivě účinkuje na všechny psychické obtíže
provázené nedostatkem energie nebo na problémy způsobené
zanesením organismu škodlivými látkami (toxiny, jedy, plísně,
zplodiny metabolismu,…). Příznivě ovlivňuje regenerační procesy
při nádorových onemocněních.
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Energetické působení Korolenu podle principů TČM
Korolen harmonizuje především energetické dráhy srdce, tenkého
střeva, osrdečníku, tří zářičů (tří ohnišť), dráhu početí a dráhu řídící.
Použití Korolenu
» podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky,
odstraňuje plísně a těžké kovy z organismu
» předchází vzniku kardiovaskulárních chorob, je prevencí aterosklerózy,
srdečního infarktu a cévní mozkové příhody; upravuje krevní tlak
» zlepšuje prokrvení končetin, stav křečových žil a hemoroidů, zvyšuje
elasticitu cév a kapilár
» harmonizuje hormonální systém (hlavně hypofýzu, epifýzu a brzlík)
» podporuje imunitu a tvorbu krevních buněk v kostní dřeni, je vhodný
při anémii
» snižuje hladinu cholesterolu v krvi
» zlepšuje zásobení mozku kyslíkem, zlepšuje paměť a koncentraci, je
vhodný při Alzheimerově chorobě, stařecké senilitě, epilepsii, autismu
a roztroušené skleróze
» u dětí s LMD a předčasně narozených dětí přispívá k dozrávání mozku
a jeho funkcí
» urychluje rekonvalescenci a pooperační hojení
» pomáhá proti stresu, přepracování, únavě, proti neurotickým
poruchám, nespavosti, depresi a úzkosti
» pro diabetické pacienty se doporučuje jako prevence cévních
komplikací cukrovky (diabetická noha, postižení očí, ledvin)
» komplexně posiluje a tonizuje organismus a zpomaluje stárnutí
» uplatňuje se při prevenci a doplňkové léčbě nádorových onemocnění
(především leukémie)

Použití Korolenu z hlediska psychiky
»p
 oruchy chování, duševní neklid,
netrpělivost, hysterie, citová labilita,
neschopnost navázat přátelské vztahy,
poruchy řeči: překotná mluva nebo
naopak neschopnost komunikace,
poruchy paměti, poruchy spánku,
zapomnětlivost, ztráta motivace
a chuti k životu
K docílení většího účinku doporučujeme
kombinovat Korolen s krémem Ruticelit
z Pentagramu® krémů (aplikace na
postižená místa, reﬂexní zóny, masáž
akupunkturních drah).
Korolen dodává energii k životu a chuť
se z něj radovat, otevírá osobnost
člověka a kladně ovlivňuje rozvoj dávno
zapomenutých schopností.
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Gynex
Gynex celkově vyrovnává výkyvy organismu ať už na psychické,
či hormonální úrovni jak u mužů, tak u žen. Ochraňuje
vlákna nervových buněk a harmonizuje činnost žláz s vnitřní
sekrecí prostřednictvím působení na hypofýzu – žlázu,
která řídí činnost všech ostatních. Vysoký obsah přírodních
fytohormonů (rostlinné látky hormonální povahy) v Gynexu má
výraznou schopnost detoxikovat tělo především od toxických
chemických látek, které se ukládají v tukové tkáni, a působí
tak na organismus dlouhodobě. Fytohormony dále pomáhají
předcházet infekcím, srdečním onemocněním a osteoporóze.
Gynex zlepšuje funkci a zajišťuje ochranu kůže a veškerých
sliznic, které vystýlají povrchy vnitřních orgánů (plíce, žaludek,
střeva,…), čímž posiluje ochrannou bariéru těla při kontaktu
s vnějším prostředím a celkově zvyšuje imunitu. Gynex má velmi
dobrý vliv na podporu plodnosti u obou pohlaví.
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Energetické působení Gynexu podle principů TČM
Gynex harmonizuje především energetické dráhy početí, tří zářičů (tří
ohnišť), sleziny a žaludku.
Použití Gynexu
» podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
» harmonizuje hormonální systém (hypofýzu, štítnou žlázu, slinivku,
nadledviny a vaječníky), a působí tak na posilování imunity
» je vhodný při ženské neplodnosti hormonálního a psychického
původu
» upravuje menstruační cyklus, předchází bolestivé, nepravidelné
či silné menstruaci a premenstruačnímu syndromu; pomáhá při
gynekologických zánětech, kvasinkových infekcích, vaječníkových
cystách a onemocněních prsů, preventivně působí proti rakovině
prsu a dělohy
» v období menopauzy stabilizuje psychiku, působí proti nervozitě,
snižuje návaly horka a pocení
» je prevencí rozvoje osteoporózy a zubního kazu
» normalizuje činnost štítné žlázy a působí proti vypadávání vlasů
» je perspektivní jako doplněk při léčbě roztroušené sklerózy
» zlepšuje zdravotní stav diabetických pacientů
» stabilizuje psychiku, eliminuje negativní účinky stresu a zlepšuje
energetický stav organismu; posiluje organismus při fyzickém
a duševním vyčerpání, při žaludečních neurózách, depresi
a problémech s adaptací na nové podmínky
» zlepšuje stav kůže, sliznic a plic a má ochranný vliv na cévní systém
» u dětí s LMD pomáhá při poruchách řeči (dysfázie, opožděný vývoj
řeči)

Použití Gynexu z hlediska psychiky
» obtížná adaptace na změny, lenost
a nezájem, sebelítost, emoční labilita,
pomalé myšlení, přílišná starostlivost,
uvíznutí v kruhu nekonečných obav
a pochybností, poruchy paměti
a soustředěnosti
K docílení většího účinku doporučujeme
kombinovat Gynex s krémem Cytovital
z Pentagramu® krémů (aplikace na
postižená místa, reﬂexní zóny, masáž
akupunkturních drah).
Gynex vede člověka k přijetí sebe sama,
jeho dobrých i špatných stránek, učí
vyrovnanému přijímání životních
okolností s vědomím, že k životu patří
dobré i zlé.
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Vironal
Vironal významně posiluje imunitu a schopnost těla bránit se
průniku nežádoucích mikroorganismů. Lze jej využít jako účinnou
obrannou bariéru proti širokému spektru patogenů virového
i bakteriálního původu šířících se vzduchem a přenosných
kapénkovou infekcí nebo potravinami. Je vhodné jej použít jak
preventivně při styku s větším počtem lidí, zvláště v obdobích
virových epidemií, tak při akutním onemocnění. Vironal posiluje
právě ty orgánové systémy, které se s vnějšími patogeny setkávají
jako první – dýchací systém, trávicí systém a kůže – protože jedině
podpora a ochrana ohroženého terénu je tím jediným správným
přístupem v boji proti infekčním chorobám (alopatické léky ničí
bohužel spolu s patogenem i buňky napadené tkáně, která se
z toho důvodu paradoxně stává náchylnější k další infekci).
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Energetické působení Vironalu podle principů TČM
Vironal harmonizuje především energetické dráhy plic, tlustého
střeva, sleziny a tří zářičů (tří ohnišť).
Použití Vironalu
» podporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
» působí preventivně proti přenosu infekcí na veřejných místech
» stimuluje činnost plic, pomáhá při dýchacích potížích (dušnost,
krácení dechu,…)
» stimuluje činnost tlustého střeva a sleziny
» pomáhá při prevenci a léčbě jak virových, tak bakteriálních
onemocnění (nemoc z nachlazení, rýma, viróza, chřipka, horečnaté
stavy, kašel, záněty průdušek, bolesti v krku, záněty nosohltanu,
angína, zánět dutin, zápal plic a žaludečně-střevní potíže)
» v yvolává pocení, snižuje horečku a je možné jej kombinovat
s antibiotiky
» hodí se jako doplněk léčby a rekonvalescence dětských chorob
(spalničky, spála, plané neštovice, zarděnky)
» snižuje množství recidiv u chronických infekcí urogenitálního
systému, dýchacích cest, trávicího traktu a kůže
» posiluje imunitní a lymfatický systém
» podporuje činnost kostní dřeně
» je vhodný při poruchách trávení, pocitech plnosti, nadýmání,
žaludečních a dvanáctníkových vředech způsobených bakterií
Helicobacter pylori, při chronickém zánětu střev, průjmech,
Crohnově chorobě, ulcerózní kolitidě a divertikulóze střev
» zlepšuje vzhled a elasticitu kůže, je vhodný při suché pokožce,
podporuje hojení popálenin a epitelizaci tkáně

Použití Vironalu z hlediska psychiky
» smutek, melancholie a sevřenost,
emoční otupělost, pocit nesvobody
a strach z chybného rozhodnutí,
sebepodceňování a neschopnost
udržet v životě řád, alibismus, lpění
na pořádku, vyžadování pozornosti
a nepřirozené autority, mluvení
ze spánku, noční můry, případně
nespavost, fobie
K docílení většího účinku doporučujeme
kombinovat Vironal s krémem Droserin
z Pentagramu® krémů (aplikace na
postižená místa, reﬂexní zóny, masáž
akupunkturních drah).
Vironal přináší jistotu založenou
na pocitu, že jsme schopni ubránit
si svůj životní prostor, posiluje vůli
a zodpovědnost za svůj vlastní život.
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Renol
Renol ovlivňuje správnou funkci vylučovacích orgánů (ledvin
a močového měchýře), upravuje hospodaření těla s minerály
a udržování optimálního pH krve. Se správnou funkcí ledvin
souvisí i řízení tvorby červených krvinek v kostní dřeni a regulace
krevního tlaku, dále pak ovlivnění proudění všech tekutin
v těle (např. lymfy) a udržování rovnováhy vnitřního prostředí
organismu. S vylučovacími orgány je energeticky propojen
i celý opěrný systém těla (kosti a klouby), a Renol má tedy své
uplatnění při léčbě chorob souvisejících s pohybovým aparátem.
Renol dále udržuje správnou funkci mužských pohlavních orgánů
a působí proti mužské neplodnosti. Ledviny jsou velmi citlivým
orgánem, který se při poškození velmi složitě regeneruje, je
v nich uložena vrozená energie, a pokud jsou ledviny přetížené,
tato energie vyprchává, což souvisí se snižováním veškerých
funkcí lidského organismu. Činnost ledvin je proto vhodné
posilovat, jinak dochází k předčasnému stárnutí.
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Energetické působení Renolu podle principů TČM
Renol harmonizuje především energetické dráhy
ledvin, močového měchýře, sleziny a tří zářičů (tří ohnišť).
Použití Renol
»p
 odporuje detoxikaci těla, má antioxidační a regenerační účinky
» je určen k regeneraci ledvin, nadledvin, močového měchýře,
prostaty a lymfatického systému
» působí při zánětech močového měchýře a močových cest, potížích
s močením, onemocněních ledvin, tvorbě ledvinových kamenů
a některých chronických gynekologických onemocněních (zánět
děložního čípku a pochvy), u dětského nočního pomočování
» pomáhá řešit problémy s prostatou, potíže s močením v důsledku
jejího zbytnění a mužskou neplodnost; celkově prospívá dobrému
stavu mužských pohlavních orgánů
»h
 armonizuje funkci nadledvin, pomáhá regulovat krevní tlak
a množství červených krvinek
» je účinný při onemocnění pohybového aparátu – bolestech kloubů
a páteře, artróze, artritidě, revmatismu, dně a Bechtěrevově chorobě
»p
 ůsobí u osteoporózy
»p
 omáhá proti migrénám a jiným bolestem hlavy, poruchám sluchu
» stimuluje činnost lymfatického a imunitního systému, zbavuje tělo
těžkých kovů, eliminuje otoky dolních končetin a očních víček
» j e vhodný pro alergiky a astmatiky
»p
 ředchází opakujícím se angínám a zánětům středního ucha
»p
 omáhá při kožních potížích, jako jsou ekzémy nebo akné
» z lepšuje kvalitu zubů, nehtů a vlasů
»p
 rospívá při nedostatku energie a chronické únavě

Použití Renolu z hlediska psychiky
»n
 eschopnost uvolnit se, nedůvěřivost
spojená s podezřívavostí a cynismem,
nesmělost, nerozhodnost, rezignace,
neklid spojený se strachem a pocitem
neustálého ohrožení, hyperaktivita
CNS, především u dětí s LMD a ADHD
K docílení většího účinku doporučujeme
kombinovat Renol s krémem Artrin
z Pentagramu® krémů (aplikace na
postižená místa, reﬂexní zóny, masáž
akupunkturních drah).
Renol přináší důvěru k životu, pocit,
že vše je tak, jak má být, odvahu
postupovat vpřed a nechat věcem jejich
přirozený průběh.
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Pentagram®
terapeutických krémů
Systém Regenerace v Pentagramu®je vedle pěti
bylinných koncentrátů určených k vnitřnímu užití
doplněn o pět bioinformačních krémů, které rovněž
odpovídají energiím pěti prvků. Krémy lze užívat jak
v kombinaci s bylinnými koncentráty, tak samostatně.

VÝJIMEČNOST
TERAPEUTICKÝCH KRÉMŮ
Krémy Pentagramu® obsahují na rozdíl od jiných
mastí výjimečný 50% podíl bylinného extraktu.
Pečlivě vyladěné kompozice obsahují mnoho
vzácných přírodních látek. Základ krémů tvoří čistě
přírodní rostlinné oleje, jejichž nespornou výhodou
je vysoký obsah pěsticích a ochranných látek
a vitaminů. Nedílnou součástí těchto produktů jsou
huminové kyseliny a výtažky ze vzácných pryskyřic
(myrha, kadidlo, Croton lechleri) a energeticky nabitá
třetihorní termální voda.
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Ruticelit
Krém Ruticelit obsahuje výtažky z rašeliny, které
mají protizánětlivý účinek. Je také vyhlášený svými
protiplísňovými účinky a působením na pevnost
a elasticitu cévních kapilár.
Energetické působení Ruticelitu podle principů TČM
Ruticelit ovlivňuje především energetickou dráhu srdce,
sleziny, slinivky, tlustého střeva, jater a ledvin. Působí
na problémy, které se pojí k nedostatečné funkci těchto
drah.

Cytovital
Použití Ruticelitu
» záněty žil, bércové vředy, hemoroidy, křečové žíly,
trombózy
» nedostatečné periferní prokrvení, lomivost jemných
cévních kapilár na obličeji i po těle
» regenerace tkáně a kůže po pohmožděninách,
krevních výronech a modřinách
» proleženiny, popáleniny, špatně se hojící rány
» regenerace po nadměrném opalování nebo po
ozařování
» ischemická choroba srdce – aplikovat na oblast
hrudníku
» nedostatečný cévní oběh, osvěžení cév nohou po
dlouhém stání, napětí v lýtkách
» sport (před cvičením aplikovat na svalové partie, které
budou nejvíce zatíženy) – zlepšuje periferní prokrvení,
zásobení kyslíkem, výživu a růst a urychlí odplavení
kyseliny mléčné a dalších metabolických zplodin
Ruticelit je možné kombinovat s dalšími produkty
Energy, doporučujeme především Korolen, King Kong
a Stimaral.

Hlavní síla celého komplexu účinných látek v krému
Cytovital je soustředěna na regeneraci hormonálního
systému, výživu buněk pokožky a její silnou regeneraci.
Energetické působení Cytovitalu podle principů TČM
Cytovital ovlivňuje především dráhu početí, plic, srdce,
žaludku, tří zářičů (tří ohnišť), močového měchýře,
opasku, jinovou pojivovou dráhu, a tím i problémy,
které se vztahují k jejich nedostatečné funkci.

Použití Cytovitalu
» hluboká regenerace a detoxikace buněk při silném
poškození kůže, například jizvami, řeznými ranami,
odřeninami, celulitidou, záněty, ohněm
» podpůrný prostředek při vitiligu, sklerodermii
» regenerace tkání a pokožky u onkologicky nemocných
při ozařování
» onemocnění štítné žlázy
» c ysty a záněty vaječníků, myomy a záněty dělohy,
bulky v prsou – aplikovat nad místa uložení orgánů
» antioxidační ochrana proti volným radikálům
» oživení a omlazení unavené pleti – vyhlazuje vrásky
a zabraňuje jejich tvorbě
Cytovital je možné kombinovat s dalšími produkty
Energy, doporučujeme hlavně Gynex, Korolen, Stimaral
a King Kong.

Droserin
Bioinformační krém Droserin je vyhledávaný pro svůj
silný antibakteriální a antivirový efekt.
Energetické působení Droserinu podle principů TČM
Droserin ovlivňuje a harmonizuje především
energetickou dráhu plic, tlustého a tenkého střeva,
srdce, jater a žaludku, takže působí příznivě při stavech
souvisejících s nedostatečnou funkcí orgánů na těchto
dráhách.

Artrin
Použití Droserinu
» kašel, zápal průdušnice, průdušek a plic – natírat celý
hrudník
» chřipky, angíny, nachlazení, zastuzení čelních dutin
– aplikovat na oblast hrdla, šíje, nosu, čela, hrudníku
a na tváře
» zánět středního ucha – potírat okolí ucha
» bolesti krční a střední části páteře, ramen, úponů
klíčních kostí, ohbí lokte
» některá mikrobiální a plísňová onemocnění kůže,
např. akné nebo ekzémy v tříslech, jimž předcházelo
silné pocení
» bolesti v oblasti srdce, infekty jater, žaludku, tenkého
a tlustého střeva – aplikovat nad místa uložení orgánů
Droserin je možné kombinovat s dalšími produkty
Energy, zejména s Vironalem.

Krém Artrin je vyhledáván pro své silné analgetické,
protizánětlivé a prokrvovací účinky.
Energetické působení Artrinu podle principů TČM
Artrin ovlivňuje a harmonizuje především energetickou
dráhu močového měchýře a ledvin, dráhu sleziny, tří zářičů
(tří ohnišť), žaludku, dráhu řídící, dráhu početí, tenkého
a tlustého střeva, šlachosvalovou a dráhu jater. Působí na
problémy, které se pojí k nedostatečné funkci těchto drah.

Použití Artrinu
»d
 egenerace a otoky kloubů, artritida, polyartritida,
revmatismus, dna, tenisový loket
»b
 olesti v kříži, páteře a krčního svalstva
» regenerace kostí po zlomeninách, zhmožděninách,
zánětech svalů a šlach
»ú
 nava svalů, nedostatečné prokrvení končetin
a veškeré pohybové obtíže
»p
 roblémy s ledvinami, močovým měchýřem, prostatou
» nutkání na zvracení, mdloby, migrény – aplikovat na
oblast spánků, břicha a pod nos
»b
 olesti žaludku, průjmy, trávicí obtíže, nadýmání,
říhání – aplikovat na břicho
» z áněty nervů a bolesti zubů
»p
 odpora lymfatického systému
Artrin je možné kombinovat s dalšími produkty Energy,
vhodný je zejména Renol a King Kong.

Protektin
Díky vysokému podílu osvědčených a zcela přírodních
látek má krém Protektin jedinečné regenerační a čisticí
účinky na kůži.
Energetické působení Protektinu podle principů TČM
Protektin ovlivňuje a harmonizuje především
energetickou dráhu jater, žlučníku, žaludku, sleziny,
dráhu řídící, opasku, jangovou pojivovou, a tím i stavy
spojené s disharmonií těchto drah.

Použití Protektinu
» ekzematická a problematická pokožka se sklonem
k tvorbě vyrážek
» akné, lupénka, lišeje, alergické vyrážky, zánětlivé stavy
kůže, špatně se hojící rány
» doplněk při léčbě vitiliga (výpadek kožního pigmentu)
» ochrana kůže vůči různým druhům záření, například
při ozařování u onkologicky nemocných pacientů a při
návštěvě solárií
» bolesti břicha v horní třetině způsobené problémy
s játry, žlučníkem, žaludkem, slezinou a slinivkou
– natírat bolestivá místa
» nadýmání (meteorismus), kojenecké koliky – krémem
jemně masírovat břicho
Protektin je možné kombinovat s dalšími produkty
Energy. Zejména doporučujeme Regalen, Renol a King
Kong.

REGENERAČNÍ POSTUP
A APLIKACE KRÉMŮ
Krémy aplikujeme lokálně na problematická místa
ve velmi tenké vrstvě 1–3x denně. Jsou lehce
roztíratelné a smývatelné vodou. Zkušenosti mnoha
terapeutů hovoří ve prospěch aplikace krémů nad místa
uložení orgánů, na reflexní zóny či akupunkturní body,
a to jak při akutních problémech, tak u nejrůznějších
chronických onemocnění. Osvědčuje se buď masáž,
nebo jen nanášení krému na příslušné body. V případě
přechodného zhoršení kožních problémů se jedná
o zpětný regenerační proces – tzv. reverzní regeneraci.
Tento jev je pozitivní a ovlivnitelný snížením četnosti
aplikací krému a zvýšením příjmu tekutin. V podobných
případech doporučujeme konzultaci s odborným
poradcem nebo terapeutem.
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Systém
regenerace
Podle starých čínských Mistrů byla
jedinou cestou správného života prevence,
jakékoli onemocnění považovali čínští
lékaři za životní selhání. Doba plná
stresů, problematická strava a nevhodné
zasahování časových nároků do našich
biologických hodin ovšem často způsobují
nepohodu a nezřídka i nemoc. Přes naše
úsilí o vhodnou životosprávu. A právě tady
nacházíme široké pole působení produktů
Energy. Jak se ale rychle orientovat ve
výběru vhodného přípravku?

KLÍČ K URČENÍ
VHODNÉHO PŘÍPRAVKU
Prevence
Představme si Regeneraci v Pentagramu® jako
nekonečnou smyčku. Začít můžeme odkudkoli, ale vždy
musíme vědět, čeho chceme docílit. Existuje několik
způsobů, které pomohou zvolit správný přípravek:
» I když se cítíme zdrávi, máme mnohdy zájem na tom,
abychom organismus ještě více preventivně posilovali,
přičemž bioinformační přípravky můžeme užívat dle
ročního období nebo orgánových hodin. V tomto
případě sáhneme po Regalenu na jaře (jaro = Dřevo
= Regalen) nebo v prosinci a lednu (období otevření
meridiánu žlučníku a jater), a kultivujeme tak
energii dotyčného prvku (viz Biologické – orgánové
hodiny na str. 51).
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» Tradiční čínská medicína doporučuje jako
nejvýznamnější způsob prevence podporu
Matky (předchozí prvek), protože ta nejlépe ví,
co dát svému Synovi (následující prvek). Tato teorie
vychází ze základního zákona „Matka rodí, vyživuje
Syna“. Matka o dítě pečuje, proto nejlépe pozná,
co dítě potřebuje, dokáže zasáhnout i v případě
jeho problémů. Matka v tomto případě pomůže
Synovi využít terapii nejefektivnějším způsobem.
Tato metoda se často využívá tehdy, když si nejsme
jisti s výběrem přípravku. Matka si je vědoma stavu
svého Syna, a proto bude směřovat harmonizaci
správným směrem. Využijeme-li ročních období,
pak bude harmonizace prováděna zcela obecně
v potřebných oblastech bez ohledu na příslušnost
problému nebo nemocného orgánu k jednomu
z pěti prvků.
V praxi to znamená, že preventivně či při zdravotním
problému (např. kašel – plíce = Kov) budeme v zimě
(Matka – Voda) užívat Regalen (Syn – Dřevo), na jaře
(Dřevo) budeme užívat Korolen (Oheň)… Pokud
můžeme, začínáme vždy v prosinci (matka – Voda)
Regalenem (syn – Dřevo).
Užívat produkty můžeme také v naznačeném pořadí:
Vironal/Droserin – připraví pro regeneraci okruh, na
který bude působit Regalen
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Regalen/Protektin – připraví pro regeneraci okruh,
na který bude působit Renol
Renol/Artrin – připraví pro regeneraci okruh, který
bude regenerován Gynexem
Gynex/Cytovital – připraví pro regeneraci okruh,
na který bude působit Korolen
Korolen/Ruticelit – připraví pro regeneraci okruh, který
bude regenerován nejen Vironalem, ale na který budou
působit i všechny ostatní přípravky.

Zdravotní problémy
K určení správného přípravku při zdravotních obtížích
využijeme informací k jednotlivým produktům
a snažíme se najít vnitřní souvislost našich problémů
s uvedenými indikacemi, nebo využijeme další způsoby:
» Sledujeme průběh příslušného meridiánu a hledáme
shodu našich problémů s místy, kudy prochází.
(Vyobrazení jednotlivých drah s jejich popisy
naleznete na str. 18–45). Tomu, kdo chce blíže
porozumět energetickému systému těla a vztahům
mezi orgány, doporučujeme knihy Vladimíra Anda
„Klasická čínská medicína I–V“.
» V Klubech Energy lze k určování vhodného produktu
použít přístroje, které pracují na principu EAV metody
– např. Supertronic, vyvinutý a přizpůsobený pro
potřeby poradců firmy Energy. Tato metoda umožňuje
zjistit vhodnost či nevhodnost přípravků Energy pro
konkrétního jedince. Podle odchylek naměřených

od normálních hodnot lze snadno zjistit původ
zdravotních problémů a určit optimální přípravek,
vhodný k eliminaci příčiny obtíží.
» Dalšími možnostmi určování vhodných přípravků
mohou být různé metody (kineziologie, automatická
kresba…).

SYSTÉM UŽÍVÁNÍ
Pro prevenci většinou volíme více koncentrátů podle
předem daného pořadí. Po využívání odpovídajícího
množství přípravku, který jsme zvolili jako základní,
pokračujeme dále podle doporučeného pořadí.
Tento způsob je většinou vhodný také při zdravotních
problémech, po určité době se můžeme i vrátit
k přípravku, který jsme užívali jako první. Dědičné
dispozice nebo oslabení určitého tělesného orgánu
signalizují potřebu tento orgán občas upřednostnit
před ostatními a opakovaně ho posílit. Někomu
bude stačit k regeneraci nebo k posílení jedno balení
koncentrátu, druhý jich bude potřebovat více. Každý
jsme jiný, proto musíme i k regeneraci přistupovat
individuálně.
Pořadí užívání přípravků lze měnit a upřesňovat
různými testovacími metodami. Možná je i kombinace
dvou koncentrátů. V tom případě užíváme větší dávky
toho přípravku, který se vztahuje k problému, jenž nám
způsobuje větší komplikace a který vystupuje svými

projevy více do popředí. Druhý přípravek, podávaný
v menších dávkách, pouze napomáhá urychlování již
započatého procesu regenerace nebo ho můžeme
využít k okamžitému vyladění našeho organismu.
Užívání většího množství přípravků najednou nebo
dokonce jejich přílišná kombinace ovšem nepřináší
žádný efekt stejně jako nadměrné zvyšování dávek.

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY
REGENERACE
Základem regenerace je detoxikace organismu, a proto
musíme tělu zajistit dostatečné množství tekutin, aby
se uvolněné nežádoucí látky mohly dobře vylučovat.
Zejména lidé s nízkým tlakem by měli pít více.
Kolik vody potřebujeme vypít, je pro každého
individuální. Pitný režim se řídí konstitucí člověka,
věkem, velikostí těla, aktivitou organismu a také
okolním prostředím. Práce a pohyb v horku vedou
k velkým ztrátám tekutin a minerálů pocením, a proto
musíme odpovídající množství tekutin do těla okamžitě
doplnit.
Člověk by měl při běžné činnosti denně vypít
minimálně dva litry tekutin. Pokud proděláváme
regenerační kúru, je třeba pít ještě více, nedostatečný
přísun tekutin může být příčinou zhoršení zdravotního
stavu. Dostatek tekutin je nezbytný pro správnou funkci
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ledvin, aby tak bylo zajištěno odplavování škodlivin;
při nedostatečném pitném režimu mohou ledviny
tekutiny v těle zadržovat. Rovněž rovnováha vnitřního
prostředí je závislá na dostatečném a pravidelném
příjmu tekutin. Při nedostatku tekutin začíná být člověk
často podrážděný, stěžuje si na bolesti hlavy a špatně se
soustředí (zejména děti).
Doplněk k čisté vodě mohou tvořit bylinné čaje bez
cukru, čerstvé zeleninové šťávy apod. Nedoporučujeme
přílišnou konzumaci sycených vod, ani jednostranné
požívání minerálních vod, které svým obsahem prvků
zatěžují ledviny. Místo toho si na doplnění minerálů
dopřejte do poháru s vodou několik kapek přípravku
Fytomineral.
Pokud pijete málo, zpočátku si vodu odměřujte
a nalijte do lahve, abyste ji měli na očích a večer mohli
zkontrolovat, kolik jste vypili.

REGENERAČNÍ POSTUP
1. Před použitím lahvičku důkladně protřepejte. Tím
dojde k dynamizaci, a účinnost přípravku se tak
zvyšuje.
2. Při regeneraci zvyšte příjem tekutin – nejlépe kvalitní
čisté vody bez CO2!
3. Doporučené dávkování: pro dospělé 2–7 kapek
1–3x denně, pro děti od 12 let 7 kapek za den,
děti od 3 let 2 kapky za den. Ten, kdo má hodně
zdravotních problémů nebo trpí chronickým
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onemocněním (třeba dlouhodobým ekzémem),
začne vždy s nižší dávkou, kterou bude postupně
zvyšovat, např. 1–3 kapky 1x denně. Neobjeví-li se
přechodné zhoršení, zvýšíme po týdnu dávkování
na 3 kapky 2x denně. Přechodným zhoršením je
myšleno například rozšíření ložisek ekzému. Když
se po dalším týdnu neobjeví žádná výrazná reakce,
opět zvýšíme dávku. Takto postupně zvyšujeme
až na maximální denní doporučené dávkování.
Kdo se cítí zdráv, může začít rovnou s maximálním
dávkováním.
4. K
 oncentráty se užívají půl hodiny před jídlem nebo
po něm, nejlépe ředěné vodou, případně je lze
nakapat na lžičku a užívat přímo.
5. P
 rodukty Pentagramu® jsou startérem, který
zahájí regenerační pochody. U lehčích případů
doporučujeme 3 týdny užívání, u těžších stavů lze
3týdenní kúru i několikrát zopakovat, vždy s týdenní
přestávkou. Pokud přestávku v užívání neuděláme,
organismus si na přípravek zvykne a přestane na něj
reagovat. V případě, kdy měníme jeden přípravek
za jiný, lze na doporučení terapeuta prodloužit
přestávku i na několik týdnů. Poskytneme tím tělu čas
ke zpracování účinků prvního přípravku.
6. Detoxikace a celková regenerace probíhá většinou
bez reverzních příznaků. Objeví-li se drobné
projevy reverze, je to dobrá známka rychlé a kvalitní
regenerace. Mohou se ovšem vyskytnout lidé
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s extrémní citlivostí na bioinformační přípravky,
u nichž se již po 1 kapce dostaví nepřiměřená reakce.
Tehdy je lepší začít regeneraci s jiným přípravkem
a potom přejít na ten, který v počátku vyvolával
silnou reverzi. K tomuto účelu je velmi vhodný Gynex,
který stabilizuje organismus, a tím mu dopomáhá
k dalšímu směřování regenerace.
7. Je-li reverzní reakce výrazná a obtěžující, lze
prodloužit intervaly mezi jednotlivými dávkami
(např. 1 kapku obden, příp. 1 kapku 1x za tři dny
nebo i 1x týdně či za 14 dní) nebo snížit dávkování
na 3 kapky, příp. až na 1 kapku denně. Platí pravidlo
– čím větší odezva organismu, tím menší dávky a větší
intervaly mezi jednotlivými dávkami. Pravidelnost
podávání je však dobré dodržet.
8. V případech, kdy reverzní reakce přetrvává déle než
14 dní, je možné přípravek vysadit a nechat účinek
doznít. To by se mělo projevit celkovým zlepšením
stavu. Po vymizení reverzní reakce lze začít opět
dávkovat po kapkách a po týdnu dávku zvyšovat.
9. Při akutním onemocnění (chřipka) nebo přidruží-li
se akutní obtíže k chronické nemoci, lze užívat vyšší
dávky nově nasazeného přípravku na akutní stav bez
obav, že by byla vyvolána silná reverze u chronického
onemocnění. Je užitečné v těchto případech
nasadit až 7 kapek 3x denně. Toto dávkování
však dodržujeme jen po nezbytně nutnou dobu,
maximálně 5 dnů.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V těhotenství užívejte přípravky pouze po dohodě
s kvalifikovaným terapeutem nebo lékařem. Též při
těžkých zdravotních potížích se řiďte pokyny
lékaře! Přípravky nejsou doporučované pro děti do
3 let. Mohou je užívat diabetici. Pokud užíváte léky
předepsané lékařem, nikdy je bez jeho souhlasu
nevysazujte! On sám podle vašeho stavu určí, jaké léky
a v jakých dávkách jsou pro vás vhodné, příp. zda již léky
nepotřebujete. Přípravky Energy lze použít jako doplněk
klasické léčby.

věžáků – Vitamarin…). Pomocí přípravků Energy tak
můžeme směrovat energii těla do míst, kde je zapotřebí
její terapeutické působení.
Podrobné informace k produktům Energy najdete
v „Katalogu produktů“ a „Produktových letácích“.

REGENERACE A VITAMINY
Flavonoidy, antokyany, betakaroteny z rostlin
obsažené v produktech Energy mají antioxidační
účinky. Při metodě Regenerace v Pentagramu®

není vhodné tělo zásobovat megadávkami dalších
druhů vitaminových a minerálních přípravků, které
organismus nejenže nedokáže dostatečně využít,
ale jejich přebytků se musí následně těžce zbavovat.
Pokud poskytneme tělu šanci se zregenerovat, dokáže
již samo efektivně využít vitaminy obsažené v kvalitní
stravě. V zimním období, v rekonvalescenci či v době
zvýšeného výdeje energie, kdy přirozené čerpání
vitaminů a minerálů z potravy nestačí, můžeme použít
Vitaflorin a Fytomineral.

SOUHRN PŘÍPRAVKŮ ENERGY
PODLE PRVKŮ TČM
Jednotlivé orgány jsou na sobě vzájemně závislé a jejich
činnost je propojena, špatná funkce jednoho orgánu se
okamžitě projeví na celkovém zdraví a pohodě člověka.
Pokud se bazální energii nepodaří dosáhnout harmonie,
snažíme se pomocí metod TČM iniciovat ozdravný
proces organismu, a to tak, že vyrovnáme poměry
jednotlivých prvků v těle člověka. Velmi významným
pomocníkem nám v této snaze budou kromě
koncentrátů i další přípravky Energy, které jsou přímo
odvozeny od pentagramu prvků. Ucelená řada přípravků
je koncipována tak, že je lze využít k harmonizaci
prvků nejen v TČM, ale třeba při problémech
s prostorem (průvan na pracovišti – Regalen, tmavé
prostory – Korolen, nejistota v nejvyšších patrech
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Vzájemné propojení hmoty, energie a informací
je přirozené, a stejně tak přirozené je i propojení
klasické léčby s přírodními regeneračními postupy.
Není pochyb, že harmonizace a prevence zdraví
jsou víc než léčba nemocí. Je lepší vynaložit menší
finanční částku s trochou času a energie na prevenci,
než později absolvovat nákladné léčení, provázené
často problémy rodinnými i profesními. Uplatnění
přípravků firmy Energy je v oblasti prevence i pomoci
při zdravotních problémech velmi široké. Při jejich
využití zaznamenáváme dobré výsledky i tam,
kde metody klasické medicíny selhávají.
Úspěšné a vhodné jsou kombinace s léčebnými
postupy klasické medicíny.

RO

ZE

Dobře zvolený léčebný postup lékaře a jemná
harmonizace se vzájemně výborně doplňují.
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Růžice Pentagramu®
Obrazec pětice všudypřítomných hybných sil (prvků) tradiční čínské filozofie a medicíny, které jsou spojené
pěti vztahy vzájemnosti, pěti zákony – rození, utlačování, ovládání, překonávání a vzájemného obsažení.
Souhra sil – Dřeva, Ohně, Země, Kovu a Vody – znamená harmonii přinášející zdraví a pohodu.
(Poznámka: tři ohniště = tři zářiče)

www.energy.cz

