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A Pentagram®
regeneráció
nem más, mint saját egészségünk
megőrzését, valamint fizikai testünk és
elménk harmonikus működését segítő,
időálló és kreatív koncepció.

A PENTAGRAM® REGENERÁCIÓ
Az irányított regeneráció új, progresszív módszere a bioinformációs terápia elveire
és az emberhez való holisztikus hozzáállásra épül. A jin-jang, valamint az 5 elem
ősi elméletéből indul ki, és a fitoterápia, a homeopátia, a kristályterápia és a
biorezonancia legújabb ismereteit egyaránt felhasználja.
A bioinformáció hordozója több összetevőjű, növényi kivonat, amelyet egy bizonyos
rendszer szerint úgy hangoltak össze, hogy segítsen kiegyensúlyozott állapotba
hozni a test összes életfolyamatát. Ennek következményeképpen javul az általános
közérzet, megerősödik az immunrendszer, és harmonikusabbá válik az ember egész
személyisége.
A regenerációhoz felhasználható összes gyógynövény, ásványi és egyéb
anyag meghatározott arányú hígítás esetén éri el a legmagasabb hatásfokát.
Készítményeink kifejlesztése során teljes mértékben figyelembe vettük ezt az elvet.
Az Energy cég széles spektrumú, bioinformációs komplex készítményei több szinten,
egy időben hatnak az emberi szervezetre. A hatóanyagok közvetlenül, anyagi szinten
befolyásolják a testünkben zajló folyamatokat, illetőleg szerveink működését,
miközben az információs összetevők – finomabb rezgéseikkel – a betegségek okaira
hatnak az információs mezőben.
Maximális hatásfokuk a szinergikus hatás révén valósul meg.
A irányított regeneráció egész rendszerét 5 alapvető, széles spektrumú készítmény
alkotja, melyek kölcsönösen kiegészítik egymást, és az emberi szervezet minden
fontos működési területének regenerációját szolgálják. Mindegyik készítmény
egyidejűleg több terület regenerációját mozdítja elő.
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Alapelvek
„Az egészséges élet alapja a belső nyugalom,
a kiegyensúlyozottság, a mértékletesség,
a türelem és a megfelelő időben, illetve megfelelő
helyen uralkodó jókedv.”

HARMÓNIA ÉS DISZHARMÓNIA
A távol-keleti gyógyítók nem használják sem az
egészség, sem a betegség fogalmát, csakis a harmónia
– diszharmónia rendszerében gondolkodnak.
Az egészségi problémák megoldása, illetve a gyógyulás
kizárólag a felborult harmónia visszaállításával
lehetséges. A keleti orvoslásban tehát nem
gyógyításról, hanem harmonizálásról, az egyensúlyi
állapot megújításáról beszélünk.
A hagyományos kínai orvoslás (hko) által
alkalmazott eljárások célja minden esetben a test
harmóniájának megújítása, legyen szó akár életviteli
tanácsadásról, akár konkrét gyógyító beavatkozásról,
pl. akupunktúráról. Ám nem kell feltétlenül csak fizikai
síkon gondolkodnunk. Mentális, érzelmi, energetikai és
kapcsolati síkon, azaz a Lét különböző területein végül
mindig eljutunk a harmónia fogalmához, ami a nyugodt
és elégedett élet nélkülözhetetlen és hőn áhított
jelensége. A harmóniát napjainkban nemcsak a távolkeleti országokban emlegetik, jelentősége egyre több
nyugati civilizációban válik nyilvánvalóvá. A harmónia
még a boldogságnál is fontosabb (a boldogság
tulajdonképpen „nem ajánlott”, mert egyfajta
szélsőséges állapotot jelent, amely súlyos ellentétet rejt
magában: ha valaki boldog, akkor boldogtalannak is
lennie kell, azaz a nagy boldogság ugyanúgy kizárja a
harmónia létezését, mint maga a boldogtalanság).
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JIN ÉS JANG
A kínai filozófia egyik legfontosabb alapelve két
energiafajta – a jin és a jang – együttes működésében
rejlik. A kétféle energiát a monád kozmikus alapelve
szimbolizálja.
A jin és a jang olyan ellentétpárt képvisel, amelyek
együtt alkotnak egy teljes egészet. Mind a két erő
magában hordozza a másik csíráját, amelyet soha
nem lehet egészen elnyomni, és az egyik energia a
másik nélkül nem nyilvánulhat meg.
A szimbólum állandó változást jelent, minden ennek
van alárendelve, és egy bizonyos ponton mindig
minden az ellenkezőjébe csap át, mint pl. a meleg a
hidegbe, vagy a növekedés és fejlődés a csökkenésbe
és romlásba.
A monád sötét része a jin, a passzivitás, amely nőies,
befogadó, érzékeny, intuitív jellegű, és különböző
helyzetekben nemegyszer a kivárást választja.
Ennek ellentéte testesül meg a monád világos
részében – a jang energiájában. A jang az aktivitás,
a férfias, dinamikus jelleg, a hirtelen kifelé áramlás,
agresszivitás és elemző gondolkodás jellemzi, egyben
a változások mozgatóereje.

A PENTAGRAM ELEMEK
ALAPELVE

6 energiaminőségre osztották. A 6 energia a jin és a
jang állandó mozgása, egymásba olvadása, valamint
egymástól való eltávolodása révén jön létre, míg az
5 elem ezen változások megnyilvánulása. Az elemek
kínai elnevezése sokkal szemléletesebb, mint a nyugati
nyelvekre lefordított megfelelőjük. A Wu sing szó
szerinti fordítása 5 mozgatóerőt, mozgatórugót jelent,
azaz valami olyasmit, ami aktív és szüntelenül hat
a környezetre, nem pedig olyat, ami csak passzívan
létezik.
Az 5 elem a jin-janghoz hasonlóan az élet minden
területén jelen van. Itt van az 5 évszak: tavasz, nyár,
vénasszonyok nyara, ősz, tél. Az 5 égtáj: észak, dél, kelet,
nyugat és a középpont, amelyből az égtájak kiindulnak.
Vagy akár az 5 íz: savanyú, keserű, semleges (íztelen)
vagy édes, csípős és sós. Az életnek is 5 állomása,
5 ciklusa van: gyerekkor, fiatalkor, felnőttkor, érett kor
és öregkor. Az 5 elemből ered minden állandó, ciklikus
változás, a születéstől kezdve, a növekedésen és érésen,
illetve hervadáson át, egészen az elmúlásig.
Ahogy a jin és a jang, úgy világunk minden anyagi
és szellemi alkotórésze is elemek, valamint energiák
táblázatába osztható. Az Univerzum mindig harmóniára
törekszik, ezért tudjuk, hogy ha egy elem „túlcsordul”,
akkor valahol, egy másik elemnél hiány lép fel.

A régi kínaiak nemcsak a jin-jang felosztást használták,
hanem az eredendő ősi csit (energia) is 5 elemre, illetve
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És most következzék egy szemléletes példa: ha
szeretnénk visszaállítani az egyensúlyt, szeretnénk
megszüntetni egy diszharmóniát, nem szabad
sietnünk és erőt kifejtenünk. Ha túl erőszakosak
vagyunk, megeshet, hogy nem sikerül megtalálnunk
az egyensúlyt, és még a korábbi helyzetünkön is
rontunk. Ezzel az alapvetéssel dolgozunk, illetve kellene
dolgoznunk minden területen, pl. az asztrológiában, a
hagyományos orvoslásban, a filozófiában vagy akár a
feng shuiban stb.

Az 5 elem elmélete – a jin-jang teóriájához hasonlóan
– a ránk maradt legősibb írásos emlékeknél is régebbi.
Mi már csak a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz elem
létezéséről szereztünk tudomást. Ez az 5 elem az
anyagi világ legkülönbözőbb jelenségeiben tükröződik
vissza, és megnyilvánul az ember életében, szerveinek
működésében is. Az ember (mikrokozmosz) a világűr
(makrokozmosz) részeként, bizonyos kombinációban
mind az 5 elemet magában hordozza.
A szimbolikus Pentagram® rózsában (l. 87. old.) minden
elemhez tartozik egy-egy szervpár, tulajdonság,
érzékelés, évszak – valamint az Energy Pentagram®
valamelyik koncentrátuma, illetve komplex
gyógynövénykréme. Ezek az egészséghez vezető
út 5 lépcsőfokát jelentik, segítségükkel hatékonyan
befolyásolhatjuk a szervezet méregtelenítő és
regeneráló folyamatait.
A készítmények a hko több ezer éves tudására építve,
mind a 12 pár alapvető energiavezetékre, valamint
a kormányzó és a befogadó meridiánra, továbbá a
meridiánokhoz kapcsolódó szervekre kifejtik hatásukat.
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Fa
természet

Jupiter; kelet; reggel; tavasz; szeles idő

események

születés, csírázás, fakadás, eredés

állat- és növényvilág

tyúk; vadhajtások és magasba növő zöldségek,
a tavasz termései

gabonafajták

búza, árpa

érzékelés

látás

hangmegnyilvánulások

hangos beszéd, kiabálás, fisz (zenei hang)

színek

zöld, türkiz, kékeszöld

íz

savanyú

erő

centripetális (középre tartó)

mozgás

centrifugális (a központot elhagyó)

szag

kecskeszag (májszag), a vér szaga

érzelem

harag, düh

megnyilvánulás

k iabálás, ijedősség, siránkozó természet, rángatózás,
remegés, eredetiség, járkálás, kilépés

test

máj, szem, epehólyag, szövetek, körmök, HUN
(chun – tudatfeletti)

testfolyadékok

könnyek

betegségmegnyilvánulás

inak, ízületek, köröm

a betegség bejutási helye

tarkó

testalkat

vékony, magas, egyenes tartású

természete

erős, önálló, nagyvonalú, magabiztos

tulajdonság

meg tud hajolni és ki tud egyenesedni

funkció

bejut mindenhová, szétterjed

a változások fázisa

születés, nemzés

holdfázis

növekvő

A következőket adja:
emberség, gyermeki
bizalom, nyitottság, széles
körű érdeklődés, naivitás,
pazarlás, kényelmesség, a
dolgok döntő fordulatig
való befejezésének
képtelensége.
A Fát és a Fa energiáját, a
Szelet a Fa jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például zöld
színnel, savanyú ízzel
stb. erősíthetjük.
A Fát és a Fa
energiáját, a Szelet
a Fém jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például fehér
színnel, csípős ízzel stb.
gyengíthetjük.
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Tűz
természet

Mars; dél; délidő; nyár; meleg

események

felnövekvés, növekvés; forrás

állat- és növényvilág

bárány; kukorica, nagylevelű növények, a nyár termései

gabonafajta

köles

érzékelés

szaglás

hangmegnyilvánulások

beszéd, nevetés, „a” (zenei hang)

színek

piros, narancs, rózsaszín

íz

keserű

erő

leszálló

mozgás

felszálló

szag

égett

érzelem

vidámság, öröm

megnyilvánulás

nevetés, fecsegés, óhaj, figyelem, aggodalmaskodás,
futás, éleslátás

test

s zív, nyelv, vékonybél, idegrendszer, arc, erek, vér,
SHEN (sen – lélek, gondolkodás)

testfolyadékok

izzadtság

betegségmegnyilvánulás

erek, arcszín

a betegség bejutási helye

mellkas

testalkat

karcsú, hajlékony testű, feje hosszúkás, álla széles

természete

határozott, értelmes, gyorsan reagál, jók az intuíciói

tulajdonság

tüzes, robbanékony, forróvérű, szenvedélyes, akár
szélsőségesen romantikus

funkció

melegít és szárít

a változások fázisa

felcseperedés, növekedés

energia

rendkívül aktív

holdfázis

telihold
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A következőket adja:
lelkesedés, melegség,
határozottság, bátorság,
vezetői képességek,
természetes tekintély,
akár agresszivitásba is
hajló aktivitás, kaland
és változás utáni vágy,
kapkodás, uralomvágy,
önimádat, hiúság,
aggodalmaskodás,
ragaszkodás.
A Tüzet és a Tűz
energiáját, a Meleget és az
Izzást a Tűz jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például piros
színnel, keserű ízzel stb.
erősíthetjük.
A Tüzet és a Tűz
energiáját, a
Meleget és az Izzást
a Víz jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például fekete
színnel, sós ízzel stb.
gyengíthetjük.

Föld
természet

Szaturnusz; középpont; délután; nyárutó (vénasszonyok nyara); nedvesség

események

változás, érettség

állat- és növényvilág

tehén, kerek zöldségek, gabonafélék, a késő nyár termései

gabonafajták

kaoliang, köles

érzékelés

ízlelés

hangmegnyilvánulások

éneklő, skandáló, „d” (zenei hang)

színek

sárga, föld színek

íz

édes, íztelen

erő

emelkedő

mozgás

ciklikus

szag

illatos

érzelem

töprengés, elmélkedés, búskomorság

megnyilvánulás

 neklés, sóhajtozás, érzékelés, fontolgatás, döntésé
képtelenség, bizalmatlanság és zokogás, üldögélés

test

lép (hasnyálmirigy), száj, ajkak, mell, izmok

testfolyadékok

nyirok, gyomor

betegségmegnyilvánulás

hús (izmok), ajkak

a betegség bejutási helye

gerinc, hát

testalkat

tagbaszakadt, izmos testfelépítés, markáns arcvonásokkal

természete

rugalmatlan, pragmatikus

tulajdonság

gondoskodó, békés, kiegyensúlyozott

funkció

gyarapít és szaporít, nedvesít

a változások fázisa

felserdül, megérik

energia

leszálló

holdfázis

felhők által eltakart Hold

A következőket adja:
előrelátás és reális vezetői
képességek, objektivitás,
komoly és módszeres
vállalkozó szellem,
felelősségtudat, fegyelem,
konzervativizmus,
realizmus,
határozatlanság,
szerénység, önfeláldozás,
engedelmesség,
kockázatkerülés, lustaság.
A Földet és a Föld
energiáját, a Nedvességet
a Föld jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például sárga szín,
édes íz stb. hozzáadásával
erősíthetjük.
A Földet és a Föld
energiáját, a Nedvességet
a Fa jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például
zöld szín, savanyú íz
stb. hozzáadásával
gyengíthetjük.
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Fém
természet

Vénusz; nyugat; este; ősz, szárazság

események

érés (túlérés), hervadás, betakarítás

állat- és növényvilág

ló; kicsi, sűrű, összezsugorodott növények, az ősz termései

gabonafajta

rizs

érzékelés

hallás

hangmegnyilvánulások

síró, siránkozó, „e” (zenei hang)

színek

lila, fehér, fém, bordó

íz

csípős

erő

centrifugális (központot elhagyó)

mozgás

centripetális (középre tartó)

szag

testszag (nyers hús, vér), dohos, korhadt

érzelem

bánat, szomorúság

megnyilvánulás

k eserves sírás, rideg beszéd, fóbiák, akarat, fekvés,
bőbeszédűség (logorrhoea)

test

tüdő, orr, lélegzet, vastagbél, bőr, PO (pcho – tudatalatti)

testfolyadékok

nyálka, köpet

betegségmegnyilvánulás

bőrön, szőrzeten

a betegség bejutási helye

váll

testalkat

szögletes testalkatú, erőteljes csontokkal

természete

kemény, határozott, tiszta, világos gondolkodású,
megbízható, önálló

tulajdonság

fáradhatatlan, állhatatos, de olykor túl szigorúvá,
merevvé, rugalmatlanná válik

funkció

összetart, összehúz, szárít – dehidratál

a változások fázisa

betakarítás

energia

sűrítő

holdfázis

fogyatkozó félhold
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A következőket adja:
alkotóképesség,
szexepil, önbizalom,
állandóság, szilárdság,
konzervativizmus,
állhatatosság, kitartás,
céltudatosság, szabályok,
önérvényesítés,
harciasság, a tisztelet
megkövetelése,
alárendeltség elutasítása.
A Fémet és a Fém
energiáját, a Szárazságot
a Fém jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például
fehér szín, csípős íz
stb. hozzáadásával
erősíthetjük.
A Fémet és a Fém
energiáját, a Szárazságot a
Tűz jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, például
piros szín, keserű íz
stb. hozzáadásával
gyengíthetjük.

Víz
természet

Merkúr; észak; éjszaka, tél; hideg

események

megőrzés, halál

állat- és növényvilág

sertés; bab, hüvelyesek, gyökérzöldség, téli termések
és szárított gyümölcs

érzékelés

tapintás, érzés

hangmegnyilvánulások

nyögő, sóhajtozó, „h” (zenei hang)

színek

sötétkék és fekete

íz

sós

erő

szétáramló

mozgás

korhadó, rothadó

szag

korhadt

érzelem

félelem, rémület, pánik

megnyilvánulás

nyöszörgés, reszketés, zokogás, siránkozás, állás

test

vese, fül, csontok, csontvelő, nyál, húgyhólyag, haj,
kiválasztás

testfolyadékok

nyál

betegségmegnyilvánulás

csontok, haj

a betegség bejutási helye

hát

testalkat

zömök, teltebb, de nem kövérkés

természete

passzív, nyugodt, alkalmazkodó, befogadó és visszafogott

tulajdonság

kommunikatív, rugalmas, meggyőző, spirituális,
filozofikus hajlamú

funkció

áztat

energia

szilárdít, összehúz

a változások fázisa

megőrzés, konzerválás

holdfázis

újhold

A következőket adja:
intelligencia, intuíció,
képesség mások
befolyásolására,
segít leküzdeni a
legkeményebb ellenállást
is, meggyőzőképesség,
kommunikációkészség,
mély gondolkodás,
összpontosítás,
mértéktartás, de
passzivitás és túlzott
békülékenység is.
A Vizet és a Víz
energiáját, a Hideget
a Víz jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, pl. fekete szín,
sós íz stb. hozzáadásával
erősíthetjük.
A Vizet és a Víz
energiáját, a Hideget
a Föld jellemzőinek
hozzáadásával, többféle
módon, pl. sárga szín,
édes íz stb. hozzáadásával
gyengíthetjük.
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Az egyes szervek közötti
kölcsönös kapcsolatok
Testünk valamennyi szerve kapcsolatban
áll egymással és kölcsönösen befolyásolják
egymás működését. Nagyon sok kapcsolat
létezik, mind az egyes szervek, mind az
egyes rendszerek között.
Minden, ami belül játszódik le, bizonyos
módon kívül is megnyilvánul. A külső
tünetek megfigyelésével következtethetünk
a belső szervek egészségi állapotára,
egyszersmind megérthetjük a betegség
kiváltó okát is.
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MERIDIÁNOK
Az alaposabb megértés céljából ismernünk kell a test
energiapályáit, ahogyan azokat a hagyományos kínai
orvoslás leírja. Ha az energiapályán a diszharmónia jelei
mutatkoznak, akkor pl. a fájdalom nemcsak annál a
szervnél jelentkezhet, amelynek az adott energiapálya
megfelel, hanem a meridián egész vonalán.
Ezek a pályák a meridián elnevezést kapták,
mert hosszanti lefutásuk a földgömb délköreire
(meridiánokra) hasonlít. Tizenkét páros meridián
létezik (12 a test bal oldalán és 12 a jobb oldalán),
ezenkívül 2, nem páros meridián található az emberi
test középvonalában. A meridiánok energiája az
akupunktúrás pontokban koncentrálódik, amelyeket
nemcsak a szakemberek által nyújtott kezeléseken,
hanem akupresszúrás pontokként a hétköznapi életben
is ki lehet használni.
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Tüdő meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A törzs belsejében, a középső melegítő területén kezdődik, innen vezet le a
vastagbélhez, majd vissza a gyomorhoz, a gyomorszájhoz, s a rekeszizmon keresztül
jut a tüdőbe. Innen felemelkedik a légcsőhöz és a torokhoz, a torokból rézsútosan
a hónaljba, onnan pedig főága a felkar és az alkar belső oldalának orsócsont felőli
szélén futva, a hüvelykujj körömágyának külső sarkán végződik. A tüdő pályájának egy
oldalága van, amely kb. a csuklónál válik szét, a mutatóujj hegyén keresztül folytatódik a
körömágy alapjának belső oldalán, és ott csatlakozik a vastagbél pályájához.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
A tüdő egyes funkcióival függnek össze. Tipikus megnyilvánulások a légzési nehézségek,
köhögés, asztma, fojtottság- és telítettségérzet a mellkasban, a kulcscsont gödrében
jelentkező fájdalmak, torokfájás, hidegrázás, láz izzadással és nélküle, csökkent ellenálló
képesség a hideggel és a fertőzésekkel szemben. Erre utal még a szívritmuszavar, a
csukló és a végtagok fájdalmai, egyes ekcémák, kiütések, száraz és durva bőr, a szőrzet
elvesztése is.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Érzelmi fásultság, depresszió, melankólia, kisebbrendűségi érzés.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Vironal – Droserin
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Vastagbél meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A mutatóujj körömágyának a hüvelykujj felőli oldalán kezdődik, a mutatóujj és a
hüvelykujj közötti íven folytatja útját, majd az alkar kézháti, orsócsont felőli oldalán a
könyökhajlatig vezet. Onnan a bicepsz külső oldalán a vállba fut. A főág felmegy az arcra,
és az orr–ajak redőben, az orrnyílás mellett végződik. A pályának van egy elágazása,
amely a vállból a trapézizmon keresztül a lapockáig és harántirányban a tarkó felé,
a hetedik nyakcsigolyához fut, onnan pedig – ismét a trapézizmon át visszatérve – a
kulcscsont feletti árokba jut. Onnan egy újabb mellékág indul a tüdőbe, valamint a
rekeszizmon át lefelé, a vastagbélbe.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Székletürítési zavarok, fogfájás, a mandulák megnagyobbodásával kísért garat- vagy
torokgyulladás, a felkar fájdalma, hasfájás, a szem vörössége, szemszárazság, orrfolyás,
orrvérzés, gombócérzés a torokban, a mutatóujj mozgatásának, hajlításának nehézsége
vagy képtelensége.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
A pálya diszharmóniája titkolózást, az érzelmek, érzések elfojtását idézheti elő. Érzelmi
problémák merülhetnek fel az ajándékozással és az elfogadással kapcsolatban, az
érintett úgy érzi, hogy mások nem értékelik eléggé, kihasználják. Mindez depresszió
kialakulásához vezethet.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Vironal – Droserin
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Gyomor meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Az orrlyukak melletti mélyedésből indul, onnan az orrgyökérhez, majd a szemüreghez
halad, ott összekapcsolódik a húgyhólyag pályájával. Befordul a szemhéj alsó részének
közepéhez, onnan lefelé halad az arccsont alá, majd az orr alá száll, éles szögben
behajlik, és a felső ajakkal párhuzamosan a szájüregig megy. Az áll vonalán halad
végig az állkapocs szegletéhez, abból egy oldalága merőlegesen felfelé, és a fül előtt
a homloküregig, majd a homloksarki hajhatárig fut. A pálya főága az állkapocsból a
nyak elülső oldalán megy lefelé a kulcscsontig, a kulcscsont feletti árokban oldalra
fordul. Onnan lefelé halad, és egyik elágazása eljut a rekeszizmon át a gyomorhoz
és a léphez. A főág áthalad a mellizmon, majd a mellbimbón, utána megtörik, befelé
indul, és a köldöktől a hasüregen keresztül eljut a csípőig. Itt egy másik belső ág
kapcsolódik hozzá, ez a gyomorból indul ki, és a hason át a csípőhöz vezet. Onnan a
csípőízülethez, majd a comb négyfejű izmához jut. A comb elülső felén ereszkedik a
térd külső oldaláig, továbbmegy a lábszáron, a sípcsont külső oldalán, és a lábközépen
keresztülhaladva, a nagylábujj melletti második ujj kisujj felőli oldalán végződik.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Felfúvódás,gyomorégés, rossz emésztés, hőszabályozási zavarok, hideg láb, magas láz,
félrebeszélés, torokfájás és a térd fájdalmas duzzanata, az alsó végtagok külső oldalának
fájdalma.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Képtelenség a szeretet és a környezet elfogadására, túlérzékenység az érzelmi hatásokra,
gondterheltség vagy közönyösség, felületesség, elkeseredettség, hallgatagság,
dühkitörések.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Gynex – Cytovital
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Lép meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Főága a nagylábujj körömágyának a középvonalhoz közeli oldalán kezdődik, a lábfej
belső oldalán vezet végig, majd a boka belső oldalán át, a lábszáron keresztül halad a
térdig, onnan a combon keresztül haladva eljut a lágyékba. Egy mellékága a hasüregben
összekapcsolódik a léppel, a gyomron keresztül továbbmegy, a rekeszizmon át a
nyelőcsőhöz ér, hozzákapcsolódik a nyelvgyökhöz, és alatta szétválik. Másik mellékága
a gyomron és a rekeszizmon áthaladva, belép a szívbe. A főág a lágyékból felmegy a
hasra, a has oldalán fut, majd oldalirányban felmegy a mellkasra a 2. bordaközig. Ott éles
szögben lefelé fordul, és a 6. bordaközben a hónaljvonalon fejeződik be.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Evés utáni hányinger, gyomorfájás, felfúvódás, böfögés, cukorbetegség, heves fájdalom
a szív alatt, sárgaság, ritka széklet vagy hasmenés – az elégtelen kiürülés érzetével –,
a víz pangása a szervezetben. További tünetek: képtelenség a kiegyensúlyozott alvásra,
nehézségek hosszabb ideig tartó álldogálás esetén, duzzanatok a comb és a térd belső
oldalán, a végtagok hidegsége, a nagylábujj nehéz mozgathatósága, energiahiány, az
orrból, a torokból, a szájból, illetve más nyálkahártyából származó, vízszerű váladék,
vérszegénység, az erek rugalmatlansága, vérzékenység, véraláfutások.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Zavaros, nehézkes, lassú gondolkodás, szétszórtság, emlékezetzavar, elillanó
gondolatok, kényszerképzetek, kényszeres cselekedetek, dogmatizmus, túlfűtött
gondoskodás és önsajnálat, szorongás, bánat, gyökértelenség érzése – az ember
nehezen szokja meg az új környezetet.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Gynex – Cytovital
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SZÍV MERIDIÁN
A MERIDIÁN ÚTJA
A szívben kezdődik, onnan kilépve három ágra bomlik. Az első mellékág lefelé vezet a
vékonybélbe, a második mellékág felfelé, a garaton át egészen a szemig. A harmadik,
egyben főág a tüdőn keresztül eljut a hónaljba, onnan pedig a kar tenyér felőli oldalán
halad a kisujj felé. A kisujj körömágyának belső szögletében végződik.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Szívműködési zavar, fájdalom, betegségek, a meridián haladási iránya mentén
jelentkező panaszok, szívdobogásérzés, gyakori elpirulás (kipirosodás), éjszakai
izzadás, kis megerőltetést követő izzadás, sápadtság, színtelen tenyér és talp, hidegés melegérzékenység, torokszárazság, szomjúságérzés, fájdalom a bordák alatt és a
tenyéren, hidegérzet növekedése a kézben, melegségérzet a tenyéren, a szemfehérje
sárgás elszíneződése.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Empátia hiánya, lelki nyugtalanság, érzelmi labilitás, túlzott érzelemkitörések, hisztéria,
beszédzavarok, bőbeszédűség, kommunikációs készség hiánya, emlékezetzavarok,
feledékenység, szórakozottság, alvászavarok, nyomasztó álmok, viselkedészavarok.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Korolen – Ruticelit
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Vékonybél meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A főág a kisujj körömágyának külső szögletében kezdődik, a kisujj külső élén, majd a
tenyér külső élén keresztül a csuklóhoz vezet, onnan a singcsont alsó élén végigmenve
a könyökhöz érkezik. A felkar hátsó, feszítő oldalán át a váll hátsó részébe jut, V alakban
áthalad a lapockán, a trapézizmon áthaladva a 7. nyakcsigolya alá fut be, onnan
előremegy a kulcscsont feletti árokig, és ott két ellentétes irányba kettéágazik. Egy
oldalága lefelé vezet a szívhez, a gyomorhoz és a vékonybélhez; a főág pedig felfelé
indul a garat mellett, majd az alsó állkapcson és a járomcsonton áthaladva a fül irányába
fordul, és a hallójárat előtti, háromszög alakú porcos képződményen végződik. Az alsó
állkapocstól még egy rövid oldalág indul, amely az arcon keresztül a belső szemüregbe
fut, és ott összekapcsolódik a húgyhólyag pályájával.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Torokfájás, a váll és a felkar fájdalma, feszítő fájdalom az alhasban, a testnedvek kiválasztásával és elosztásával kapcsolatos problémák, a szemfehérje fátyolozottsága, a tejelválasztás és a tejürülés nehézsége, továbbá fülzúgás, hallászavar, süketség, tarkótáji fájdalom.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
A pálya diszharmóniája az érzelmek értelmezésének és feldolgozásának problémájában
nyilvánul meg: túlzott hajlam mások bírálatára, kritikátlanság az elemzésben, a saját
érzelmek átértékelésének képtelensége. Az illető úgy érzi, hogy nem képes előnyt
kovácsolni a saját tevékenységéből és meghatározni a saját határait, mások kárára
túlértékeli a lehetőségeit, rugalmatlan, könnyelmű, ingerlékeny. A pálya energiazavara
megnyilvánulhat idegi és agyi eredetű kóros izgalmi állapotokban, akár epilepsziában,
illetve külünböző elmezavarokban is.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Korolen – Ruticelit

28 | A Pentagram® regeneráció

Húgyhólyag meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A leghosszabb és legbonyolultabb pálya. A belső szemzugban kezdődik, a középvonal mellett merőlegesen
felfut a homlokon át a fejtetőre, onnan lemegy a tarkóra, és a nyakszirtcsont alsó szélének magasságában
két ágra válik szét, így halad végig a háton, a gerinc két oldalán. A test közepéhez közelebb eső, belső ág a
gerinc mellett a keresztcsontig vezet, a derék környékén kapcsolódik a veséhez és a húgyhólyaghoz, majd
a deréktól a farcsontig vezet, és a nagy farizmon keresztül, a comb hátsó részének közepén haladva eljut a
térdhajlatig. A külső ág átmegy a lapocka felső belső szélén, majd a belső ággal párhuzamosan halad lefelé
a keresztcsontig. Ugyancsak érinti a nagy farizmot, a csípőízület felett halad el, majd a két ág a térdhajlatban
egyesül. A láb hátsó oldalán továbbmenve megkerüli a külső bokát, és a lábfej külső élén haladva a kisujj
körömágyának külső szélén végződik.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Kisugárzó fejfájás az agyba és a fejtetőre, szemfájdalom, tarkótáji fájdalom, a hátgerinc fájdalmai és
merevsége, derékfájás, a farizom, a térd, a lábikra és sarok hátsó részének környékén jelentkező fájdalmak.
Aranyér, hidegrázással kísért láz, szemkönnyezés, orrfolyás vagy orrvérzés, besárgult szemfehérje.
Vizelettartási vagy -ürítési zavar, gyakori vizelés, prosztatamegnagyobbodás, csontbetegségek.
Ízületi gyulladás, csontritkulás, korai hajhullás, a haj szürkülése és fényének elvesztése, fogszuvasodás,
hallászavarok, a kislábujj mozgékonyságának elvesztése, fájdalmas hidegségérzet a végtagokban.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Nyugtalanság, félénkség, bátortalanság, kíméletlenség, könnyelműség, hanyagság, túl erősen működő
autonóm idegrendszer, stresszes állapot, a lazításra való képtelenség, ijedtség, rémület, gyengeség,
félelem, félrebeszélésben, zavarodottságban és eszméletvesztéssel kísért rohamokban megnyilvánuló
lelki zavarok.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Renol – Artrin

30 | A Pentagram® regeneráció

Vese meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A pálya a láb kisujja alatt kezdődik, majd átlósan keresztülhalad a talpon a talphajlat
közepéig, onnan a főág ferdén felfelé fut a belső bokához. A belboka mögött és alatta
hurkot ír le, keresztezi a lép- és a májvezetéket, majd a lábszár és a térd belső oldalán, a
comb belső részén felfelé halad. Egyik mellékága érinti a gerincoszlopot, onnan belép
a vesébe, egy másik mellékága pedig a húgyhólyagba. A veséből felfelé vezet a májhoz
és a rekeszizomhoz, majd a főághoz csatlakozva a mellkason át, a tüdő érintésével, a
kulcscsontig fut, és a kulcscsont alatti árokban végződik. Egy újabb mellékága a torkon
át a nyelvgyökig halad.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Vesebetegségek, étvágytalanság, az arc sötét színű elváltozása, nedves szemhéj, szem
alatti duzzanatok, pattanások, ekcéma, a tenyér szárazsága, véres nyálka kiköhögése,
sípoló légzés és légszomj, melegségérzet a szájban, száraz nyelv, torokgyulladás,
mandulagyulladás, sárgaság, álláskényszer, amint az ember leül, homályos látás,
szívfájdalom és ritmuszavar, fázós, hideg, fájós lábak. Továbbá: fáradtság, gyakori
pihenés iránti igény, szexuális és hormonális problémák, terméketlenség, vetélés,
megkésett fejlődés, fájdalom és érzékenység a csípőn, az ágyékban, a térd belső oldalán,
a combon, a lábikrán, a bokán, esetleg duzzanat kíséretében, égető fájdalom a talpon,
hallás- és egyensúlyzavar, törékeny csontok, fogszuvasodás, a járás zavarai.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Lelki nyugtalanság, döntésképtelenség, határozatlanság, kapcsolatteremtési zavarok,
türelmetlenség, cinizmus, gyanakvás, feledékenység, motivációhiány, kilátástalanság
érzése, lehangoltság, bánat, fóbiák, félelemérzet, rettegés.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Renol – Artrin
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Szívburok (keringési)
meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
A mellkas közepén, a 3. és 4. borda között kezdődik, keresztülhalad a szívburkon, majd
egy oldalága a rekeszizmon át lefelé halad és összekapcsolódik a hármas melegítő
pályájával.
A pálya főága a mellkas oldalához fut, megkerüli az elülső hónaljredőt, és a kar tenyér
felőli oldalának közepén halad végig. A könyökhajlatba, majd az alkaron át a tenyérbe
jut, és a középső ujj begyén végződik. A tenyér közepén egy oldalág fut ki belőle, amely
a gyűrűsujj csúcsáig tart.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Görcsös fájdalmak az alkar belső oldalán és a könyökhajlatban, szívproblémák,
teltségérzés a mellkasban, szívdobogásérzés, forróság érzése a tenyérben, kipirult arc,
a szemfehérje sárgás elszíneződése.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Szakadatlan hangos nevetésre való hajlam, lelki nyugtalanság.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Korolen – Ruticelit
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Hármas melegítő meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Főága a gyűrűsujj végén, a körömágy külső oldalán kezdődik, onnan a kézháton, az
alkar és a felkar külső oldalán halad tovább, közben érinti a könyököt, majd eléri a vállat.
Onnan a lapocka felett elhaladva eljut a 7. nyakcsigolyához, tovább a trapézizmon át a
kulcscsont fölötti árokba, majd a szegycsonthoz. A mellkas közepéről indul felfelé egy
további mellékága, amely a kulcscsont feletti árkon át a torokig és a fülig halad, majd
lefelé az alsó állkapocsig, és onnan visszatér a szem alá. Egyik mellékága a fül mögött
belép a fülbe, majd továbbhalad a külső szemzughoz.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Nagyothallás, fülzúgás, torokgyulladás, izzadás, a test hőszabályozási zavarai, keringési
elégtelenség, a nyirokrendszer működési zavarai, csökkent immunreakciók, allergiák,
folyadék- és salakanyag-felgyülemlés a szervezetben, duzzanatok a meridián mentén,
a külső szemzug fájdalmai, duzzanat az arcon a járomcsont környékén, fájdalmak a fül
mögött, a váll külső oldalán, a karon, valamint a gyűrűsujj használatának képtelensége.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Zárkózottság a társadalmi kapcsolatokban, túlzott gondoskodás önmagáról és a
közeli családtagokról.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Regalen – Protektin, Gynex – Cytovital, Korolen – Ruticelit
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Epehólyag meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Főága a szem külső sarkában kezdődik, előre-hátra kanyarodik a fejen, ívben emelkedik
a fejtetőig, lehajlik a fül mögé, onnan a tarkót érintve a vállcsúcsig ereszkedik, majd
a kulcscsont feletti árkon át a mellkas külső oldalán halad lefelé a csípőig. Onnan a
comb és térd külső oldalán lefut a külbokáig, átmegy a lábháton, és a negyedik lábujj
hegyének külső körömágyszögleténél végződik. A szemzugtól indul egy mellékága is,
egészen az alsó állkapocsig, összekapcsolódik a hármas melegítő energiapályájával, és
az arccsonton keresztül visszatér a szemhez. A teljes pálya útja meglehetősen összetett.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Epeproblémák, epekövek, keserű szájíz, bordák alatti fájdalom, gyakori sóhajtozás, a
bőr kiszáradása, bágyadt arcszín, a bőrfelszínen hiányzik a zsírosság és a nedvesség,
melegségérzet a lábikra és a láb belső oldalán. Előfordulhat, hogy hat a csontok
állapotára, bár ez a vese hatásköre. Jelentkezhet még fejfájás halántéktájon és a
szájzugnál, nyirokcsomó-duzzanat a kulcscsont feletti gödörben,a hónaljban és a
nyakon, fokozott izzadás, láz vagy hidegrázás, fájdalmak a pálya egész vonalán, a
bordákon, a csípőn, a térd és a boka külső oldalán. Megnyilvánulhat a negyedik lábujj
nehéz mozgathatóságában is.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Az alkotókészség hiánya, döntésképtelenség, ködös gondolkodás, az élettervek
megvalósítására való képtelenség, részletek iránti fokozott figyelem, kicsinyesség,
túlságosan fokozott felelősségérzet, krónikus elégedetlenség, türelmetlenség,
állandó lobbanékonyság.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Regalen – Protektin
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Máj meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Főága a nagy lábujj körömpercén ered a körömágy belső oldalán, a lábfejen keresztül a
boka belső oldaláig vezet, itt keresztezi a lép meridiánját, majd a lábszár és a comb belső
oldalán az ágyékig vezet. Ott körülfogja a külső nemi szerveket, majd a has alsó részén
halad tovább, a 11. lengőborda vége alatt oldalra fordul, és a mellkason a mellbimbó
alatt, a 6. bordaközben végződik. Egy mellékága, néhány forrás szerint, kapcsolódik a
gyomorhoz, a májhoz és az epehólyaghoz. A májtól a rekeszizmon át a torokhoz megy, a
garat után belép az orrüregbe, felmegy a szemidegig, utána a fejtetőre.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
A máj működésével összefüggő megbetegedéseken kívül ezzel az energiapályával
kapcsolatosak egyes helyi problémák, pl. herezacskó duzzanatok és a nők alhasi
daganatai, a törzs előre- és hátrahajlításával kapcsolatos nehézségek, derék- és hátfájás,
fejfájás, fülzúgás, homályos látás, szemszárazság, a bordák alatti telítettség érzése,
hányás, székrekedés, hasmenés, emésztési zavarok, bevizelés vagy épp ellenkezőleg, a
vizelet elzáródása, fokozott fáradékonyság. Jelentkezhetnek még izomgörcsök a pálya
vonalán, a kötőszövetek és az ízületi inak megbetegedései, valamint időnként fellépő
hereduzzadás. A májmeridián energiazavarára utal továbbá, ha az arc száraz és porszínű,
a körmök puhák, gyengék, töredezettek, a haj fénytelen, a bőr viszket.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Túlságosan erős önkontroll, gyenge önirányítás érzése, kiegyensúlyozatlan
viselkedés és érzelmek, dühkitörések, harag, lobbanékonyság, fokozott ingerültség,
túlérzékenység hangokra, ízekre, szagokra, frusztráltság, gyenge gondolkodási
készség, túlterheltség érzése, túlságosan nagyratörő tervek.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Regalen – Protektin
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Befogadó meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Két ága van. Az első, amelyet főágként ismernek, a gátról indul, a végbélnyílás és a
külső nemi szerv közötti területről, felfelé halad a szeméremcsonthoz, majd a test elülső
középvonalában, a hason, a mellkason, a nyakon és a torkon át az állkapocsig, és fő ága
az állkapocs közepén végződik. Mellékágai onnan villaszerűen a két szem alá vezetnek.
A pálya kevésbé ismert további mellékága a farokcsonthoz vezet, majd a hátgerinc
vonalán felfelé halad.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Nőknél – menstruációs zavarok, mellek fájdalmai, folyások, vetélésre való hajlam,
duzzanatok és daganatok kialakulása az alhasban.
Férfiaknál – impotencia, prosztatagyulladás, sérv.
Mindkét nemnél – terméketlenség, hasmenés, székrekedés, vizelési és vizelettartási
problémák, vérhányás, köhögés, fogfájás, torokfájás, fájdalmak a törzs elülső részének
közepén.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Érzelmi labilitás, frigiditás, lámpaláz, idegesség, beszédzavar, dadogás, gyenge
akaraterő.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Gynex – Cytovital, Korolen – Ruticelit
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Kormányzó meridián
A MERIDIÁN ÚTJA
Ez a központi pálya az egész szervezet működésére hatást gyakorol. A törzs alsó részén
kezdődik, és négy ága van. Az első, amelyet főágnak tartanak, az alhas területéről a
farokcsonthoz jut, hátul a gerinc középvonalában fut felfelé, a tarkón át a fejtetőig halad,
belép az agyba, és áthalad a homlok közepén, majd az orron. Belép a szájba a felső ajkon
át, és az ajak belső felületén, a felső fogíny határvonalában, középen végződik. A második
ág az alhasból a külső nemi szerveken át a farokcsonthoz vezet, ott a vese és a húgyhólyag
pályájával találkozik, velük együtt halad a hátgerinchez, és feljebb belép a vesékbe.
A harmadik ág az alhasból a köldökön és a szíven keresztül a torokhoz vezet, átmegy az
alsó állkapcson, körülfogja az ajkakat, onnan pedig kétfelé válva vezet mindkét szemhez.
A negyedik ág a húgyhólyag pályájával együtt a belső szemzugnál kezdődik, onnan két
párhuzamos mellékágra válva, a homlokon át a fejtetőig vezet. Ott a két mellékág ismét
összekapcsolódik, és közösen lépnek be az agyba. A tarkó közepénél együtt lépnek ki, utána
lefelé haladva, a lapocka felett megint szétválnak, majd újra közösen a hátgerinc mentén a
derék felé haladnak, ott belépnek a törzs belső részébe, végül eljutnak a vesékbe.

AZ ENERGIAZAVAR FIZIKAI MEGNYILVÁNULÁSAI
Idegrendszeri zavarok, görcsrohamok, epilepszia, az alhasból a szív irányába sugárzó
fájdalom, vizelési problémák, aranyér, torokszárazság, a hát görcsös merevsége és
fájdalma, ájulásra való hajlam, sérv, a vitalitás hiánya, szexuális zavarok, terméketlenség.

AZ ENERGIAZAVAR PSZICHÉS MEGNYILVÁNULÁSAI
Az alkotókészség hiánya, önállótlanság, túlzott felelősségérzet, az élettervek
gyakorlati megvalósításának hiánya, ködös gondolatok, az illető elvész a
részletekben.

HARMONIZÁLÁSRA ALKALMAS KÉSZÍTMÉNYEK
Korolen – Ruticelit, Gynex – Cytovital

44 | A Pentagram® regeneráció

CSAKRÁK
Ahogyan a fizikai test ellenőrzésében és szabályozásában fontos szerepük van a belső elválasztású mirigyeknek, úgy az energetikai rendszer ellenőrzéséhez és
szabályozásához fontosak az energiaközpontok, az
ún. csakrák. Egy-egy energiaközpontot forgó tölcsérként képzelhetünk el, amely lehetővé teszi az energia
szabad áramlását az egészséges testben.
Az életenergia valamennyi energiaközponton átáramlik, és mindig alulról felfelé, a gerinc mentén halad.

A hat csakra energiája végül egy hetedik csakrában
egyesül, amely a fejtetőn található (koronacsakra). Ha a
forgás lassul, az energia áramlása is lassúbb lesz, illetve
blokkolódik. Következménye az egészségi állapot
romlása és az öregedés.
Több mint érdekes, hogy az energia áramlása révén
szorosan összekapcsolódó hét csakra helyzete a
testben nagyjából megegyezik a belső elválasztású
(endokrin) mirigyek elhelyezkedésével. Minden endokrin mirigy fontos szerepet tölt be a szervezetben,

A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ÉS A CSAKRÁK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
CSAKRA

MIRIGY

SZÍN

GYÖKÉRCSAKRA

mellékvese

piros

KERESZTCSONTI (SZEX) CSAKRA

petefészek, prosztata

narancssárga

NAPFONAT CSAKRA

hasnyálmirigy

sárga

SZÍVCSAKRA

csecsemőmirigy

zöld

TOROKCSAKRA

pajzsmirigy

kék

HARMADIK SZEM CSAKRA

agyalapi mirigy

ibolya

KORONACSAKRA

tobozmirigy

fehér (vagy aranyszálakkal átszőtt fehér)
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a hormonok segítségével biztosítva a sejtek helyes
működését. A belső elválasztású mirigyek váladékai
közvetlenül a vérbe jutnak, ahonnan megtalálják
maguknak az utat a különböző szervekhez, amelyek
működését élénkítik vagy csillapítják, esetleg más
módon befolyásolják tevékenységüket. Jó egészségi
állapot esetén az endokrin mirigyek teljes harmóniában dolgoznak. Elég belenézni egy orvosi könyvbe,
ahol részletes leírást találunk a hormonrendszer egyes
funkcióiról, és azonnal látjuk, milyen fontos, hogy ez a
rendszer megfelelőképpen működjön.
Ha a 7 energiaközpont közül valamelyik működése
károsodik, akkor a hozzá tartozó belső elválasztású
mirigy működése, valamint a szervezet megfelelő
területei és funkciói is károsodnak, vagyis betegség
jeleit mutatják. Ráadásul ha felborul a csakrák energiaegyensúlya, az erősen befolyásolja az ember érzelmeit
és hangulatát is.
Az egészséget és az erőt a forgó csakrák megfelelő fordulatszámának elérésével nyerheti vissza a szervezet.
Az energia megújulásához hozzájárulnak a légzőgyakorlatok, a mozgás (ha nem monoton), a relaxáció,
a meditáció, a megfelelő étkezés és a harmonizáló
hatású ENERGY készítmények.
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REFLEXZÓNÁK
Csakúgy, mint testünk valamennyi szervének, mind a
7 csakrának is megvan a maga reflexzónája a talpon
(l. lenti kép). A szervek reflexzónái a test más részein
is megtalálhatók (pl. kéz, arc, fül, fej, nyelv, fogak),
híven tükrözve a szervezet adott részeinek egészségi
állapotát. Ha a megfelelő területre hatást gyakorlunk
(akár a legtávolabb eső testrészről is), befolyásolhatjuk
az egyes szervek működését.
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Ezekből az ismeretekből indul ki az egyik legrégebbi
természetgyógyászati módszer is, amelyet reflexzóna-terápiának (reflexológiának) nevezünk. A reflexológiát – mint az akupunktúrát (akupresszúrát) is – már az
i. e. 5000 körüli időkben ismerték. Ez a módszer, amely
a reflexzónák különböző technikájú befolyásolásával
ér el eredményeket, nem csupán terápiás alkalmazásra, hanem megbízható állapotfelmérésre is alkalmas.

11

12

11

14
1

16
2

3

17

1

16
34

18

19

6

22

7
40

18

20
24

23

19

28
10

29

jobb láb

27
29

30

32

7

5
36
41

37

25
26

27

21

22
23
24

25

8

35

4

17

21

9

15
18

4

5

13

31

33

38

39

32

bal láb

Miközben nyomást fejtünk ki a szerv reflexzónájának
felületére, a reflexzóna szövetminőségének tapintásából érzékeljük a belső szervek állapotát. A reflexzóna
fájdalma, a zónában tapintható lerakódás rosszabb állapotot jelez. A terápia során a fájdalomérzet folyamatos
csillapodása, a szövetminőség változása, a lerakódások
méretének csökkenése állapotjavulást jelent.
A reflexzóna-terápia során pontosan irányítható az
általunk kifejtett hatás, és nem csupán az adott szervre
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vonatkozóan, hanem annak bizonyos részeire is. Ennél
a módszernél a hatás azonnali is lehet, aminek fontos
szerepe van a fájdalomcsillapításban, akut problémák
kezelésekor vagy elsősegélynyújtásnál. Ha a reflexzónák masszírozásához az Energy bioinformációs krémjeit
alkalmazzuk, természetes szinergikus hatást érünk el.
A hatékonyságot azzal is növelhetjük, hogy a zónákra
elsősorban abban az időszakaszban hatunk, amikor az
adott szervhez kapcsolódó meridián a legaktívabb. Ez
utóbbit a szervóra segítségével állapíthatjuk meg.
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BIOLÓGIAI SZERVÓRA
A hko egyik meghatározó alapfogalma az energiagazdálkodás, amit mi leginkább biológiai szervóraként,
esetleg a meridiánok megnyílása néven ismerünk.
Egyszerűen szólva: a pályákon áramló energia egy
meghatározott időszakaszban erősebben vagy éppen
gyengébben hat a szervezetünkre. Ha szükségünk
van a segítségére, az adott szerv maximális aktivitásának időszakában érdemes kihasználnunk, ám ha
az energiát gyengíteni szeretnénk, az adott szerv
minimális aktivitásának idejét kell hasznosítanunk.
(Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a nyári
időszámításban 1 órával előrébb tartunk, így a megfelelő időpont kiszámításakor 1 órát le kell vonnunk az
adott időből.)
Ugyanezt az eljárást alkalmazzuk pl. a napkollektorok
esetében is. Valószínűleg eszünkbe sem jutna a napkollektorokat úgy beállítani, hogy délben a Napnak
háttal álljanak. Az energiagazdálkodás jelen van az
anyagi világ minden egyes területén, és az emberi
szervezet sem jelent kivételt. Ahogy a napkollektorok
teljesítménye is könnyedén befolyásolható a kollektorok pozíciójának átállításával, úgy a megszokott teendőink elvégzéséhez helyesen megválasztott időpont
is hathatósan növeli tevékenységünk hatékonyságát.
Nézzük meg most szervezetünk energiagazdálkodását egy kicsit közelebbről. Tudjuk, hogy összesen
6-féle energiaminőség létezik, így a szervezetben is 6
energiaháztartás működik.
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A szervezetben keringő energia 24 órás ciklusa. Láthatjuk a 12 főpálya maximális aktivitásának időszakát,
valamint a 12 órával későbbi minimális aktivitásukat.
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A Fém hatóköre – Szárazság

A Föld hatóköre – Nedvesség

(a Fa Tigris és Nyúl uralma)

(a Fa Sárkány és a Tűz Kígyó uralma)

a tüdő meridiánja: 3-5 óra, február, Vironal, Droserin
a vastagbél meridiánja: 5-7 óra, március, Vironal,
Droserin

a gyomor meridiánja: 7-9 óra, április, Gynex, Cytovital
(Korolen, Ruticelit)
a lép (hasnyálmirigy) meridiánja: 9-11 óra, május,
Gynex, Cytovital (Korolen, Ruticelit)

A jin napja, az anyag napja hajnali 3 órakor kezdődik.
A nap a Fém hatókörével indul. Feladata, hogy
megtisztítson minket, megalkossa a nap sémáját,
megerősítse abbéli akaratunkat, hogy befejezzük, amit
elkezdtünk, és végül, de nem utolsósorban szilárddá és
hatékonnyá tegyen minket. Mozgásra a Fa Tigris és Nyúl
kényszerít bennünket, akik a jin-jang szférájában, az
ember szférájában hatnak ránk.
A Fém hatóköre reggel 7 órakor ér véget, ezért ha
szeretnénk kihasználni jótékony hatásait,
7 óráig fel kell kelnünk.
A szervezetre gyakorolt hatásai
A tüdő és a vastagbél is igyekszik megszabadulni a
salakanyagoktól. Ezért hajnali 3 óra után erősödik a
köhögési inger, a vastagbél pedig ürítési ingereket küld.
Betegségtünetek lehetnek: asztmás roham vagy
hasmenés.
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Reggel 7 órakor kezd hatni a Föld realitása és empátiája.
Minden tettünkre a Föld optikáján át tekintünk. Ennek
célja, hogy a ránk váró munkához felelősségteljesen
álljunk hozzá. A Föld energiája a Nedvesség, amely
lefelé száll, nem enged minket elrugaszkodni a
Földtől. A Földhöz tartozik a hasznos gondolkodás,
de a felesleges tűnődés is. Hogy a teher hatására
össze ne rogyjunk, segítségünkre siet a Fa Sárkány
és az intelligens Kígyó, így alaposan átgondolhatunk
és kihasználhatunk minden rendelkezésünkre álló
információt.
A szervezetre gyakorolt hatásai
Maximális erővel működik a gyomor, később pedig
a lép. Ez az időszak a legfontosabb a táplálékból
eredő, vagyis a születés utáni (posztnatális) energia
hasznosítása szempontjából. A gyomor működése a
melegtől és a nedvességtől függ, ezért ehhez kellene
igazítanunk a reggelinket. Ideális reggeli táplálék
a leves vagy a kása, amelyet optimális esetben
gabonafélékből készítünk és mézzel édesítünk.

A Tűz hatóköre – Meleg

A Víz hatóköre – Hideg

(a Tűz Ló és Kecske uralma)

(a Fém Majom és Kakas uralma)

a szív meridiánja: 11-13 óra, június, Korolen, Ruticelit
a vékonybél meridiánja: 13-15 óra, július, Korolen,
Ruticelit

a húgyhólyag meridiánja: 15-17 óra, augusztus, Renol,
Artrin
a vese meridiánja: 17-19 óra, szeptember, Renol, Artrin

A 11. óra után elszakadunk a Földtől, és a Tűz lángnyelveivel felemelkedünk a magasba. Aktivitásunk nagyobb
sebességre kapcsol, motiváltságunk a csúcspontra ér.
Az Univerzum nem ad választást, a jin-jangban a vad
Tűz Ló veszi át az uralmat. Később, 13 óra után a legnagyobb jang fokozatosan jinné alakul át, és az érzékeny
Kecskének mindent olyan mértékig kell lecsillapítania,
hogy délután 3 órakor bekapcsolhasson a Víz hatóköre.

A délután 3 óra felettébb jelentős fordulópont a
napunkban. A Víz feladata a befejezés, a dolgok
elintézése, lezárása. A következő 4 óra folyamán a Fém
Majom és Kakas segítségével a Víz segítségünkre lesz
a munkánk befejezésében, lezárásában úgy, hogy a
további időnket más tevékenységeknek szentelhessük.

A szervezetre gyakorolt hatásai
A 11-13 óra közötti időszakban nő az aktivitásunk. Ekkor
éljük át a legintenzívebb, legerősebb meleget. Ezt a
periódust ezért télen az ebéd elfogyasztásához javasolt
kihasználnunk. Nyáron viszont jobb, ha az ebédet kitoljuk délután 3 órára (amikor a Hideg hatóköre lép a színre),
vagy ha délben hideg ételeket fogyasztunk (gyümölcsés zöldségsalátát, pudingot stb.). A hideg ételek télen
(saláták!) csakúgy, mint a zsíros, nehéz ételek nyáron (rántott hús, sült kacsa) megterhelik a szervezetet. A szervezet megnyugtatása és a vese erősítése céljából hasznos,
főleg nyáron, ha 13 óra után egy kis alvást iktatunk be.
Melegebb égtájakon ez a szieszta ideje.

A szervezetre gyakorolt hatásai
Ebben az időszakban a folyadékokkal zajló munka
a legfontosabb. Ha nem tartjuk magunkat a
folyadékbevitel szabályaihoz, és a legtöbb folyadékot
este fogyasztjuk, akkor a test elkezdi visszatartani,
hogy a következő napon elegendő folyadék álljon
rendelkezésére a működéshez. Ennek következménye
a – főleg az alsó végtagokon jelentkező – vizesedés.
A nőknél a menstruáció előtti napokban jelentős
mértékben felhalmozódhatnak a folyadékok. A nyári
hónapokban a Hideg uralma az ideális időszak
az étkezések számára. Ezt a periódust fogyásra is
kihasználhatjuk, mert a Hideg csökkenti az étvágyat.
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A Tűz hatóköre – Láng, izzás

A Fa hatóköre – Szél

(a Fém Kutya és a Víz Disznó uralma)

(a Víz Patkány és Bivaly uralma)

a szívburok meridiánja: 19-21 óra, október, Korolen,
Ruticelit (Gynex, Cytovital)
a hármas melegítő meridiánja: 21-23 óra, november,
Korolen, Ruticelit (Gynex, Cytovital)
A parázsló széndarabok a táplálék elkészítéséhez és a
test felmelegítéséhez szükségesek.
A lángnak van harmatpontja, azaz ugyanannyi hőt
tartalmaz, mint amennyi nedvességet.
A Nedvesség segít leülni, és megérezni a másik
jelenlétének szükségességét. Ezt segíti a lojális Fém
Kutya is. A Víz Disznó a 21. órában megnyitja előttünk az
álmok birodalmába vezető utat, ugyanakkor azonban
sajnos a hűtőszekrény felé is irányíthat minket. A Disznó
ugyanis igazán élvezi az életet, és az emésztéshez
ideális Izzás időszaka még támogatja is ebben.

az epehólyag meridiánja: 23-01 óra, december,
Regalen, Protektin
a máj meridiánja: 01-03 óra, január, Regalen, Protektin
A Fa a kezdet; a mi esetünkben a kezdeti
célkitűzésekhez való visszatérést jelenti. A Fa a
következő 4 órában igyekszik majd eltávolítani
szervezetünkből mindazt, ami az előző nap során ránk
telepedett, és a jövőben árthat nekünk. A Szél energiája
átfújja szervezetünk minden részét, jól átszellőzteti.
A Fa képességeit jelentős mértékben erősíti a Víz
Patkány és Bivaly.

A szervezetre gyakorolt hatásai
Ha híznunk kell, ez a második vacsora ideje. Sajnos ennek
az időszaknak ugyanilyen hatásai vannak a túlsúlyos emberekre is… Nem véletlenül hívják a késő esti hűtőkipakolást
„fehér szexnek”. Mindezt könnyen megakadályozhatjuk, ha
ebben az időszakban apróbb, hidegebb ételeket, például
banánt fogyasztunk. Ha a láz ebben az időszakban növekedne, semmi esetre se csillapítsuk! Ilyenkor ugyanis a szervezet mentőakciójáról van szó, amelynek során igyekszik
elégetni a testben levő kórokozókat és salakanyagokat.

54 | A Pentagram® regeneráció

A szervezetre gyakorolt hatásai
Ez a periódus a májműködés, valamint a tudatfeletti
időszaka, amely alvás közben harmonizálja a tudatos
elménket. Az alkohol és a nehéz ételek kifejezetten
megterhelik szervezetünk működését. Ha rendszeresen
hajnali 2 óra után fekszünk le aludni, a tudatos elménket
negatívan befolyásolják a rémálmok hajnali 3 és 5 óra
között. Ha a lázas beteg testhőmérséklete hajnali 2
óra után sem csökken, elkezdhetjük a prizniccel (vagy
hűtőfürdővel) történő lázcsillapítást.

BIOINFORMÁCIÓK
A Pentagram® regeneráció a bioinformációs terápia,
valamint a holisztikus emberszemlélet alapjaira épül,
vagyis az egész személyiségre összpontosít (lelki,
érzelmi és fizikai szempontból egyaránt), és figyelembe
veszi, hogy a test, a lélek és a szellem kölcsönösen hat
egymásra. A gyógynövények és az ásványi anyagok
egyedülálló összetétele képes utánozni, harmonizálni a
biokémiai reakciókat, valamint többszörösére felgyorsítani a méreganyagok kiválasztódását a szervezetből.
A bioinformációk olyan rezgések, amelyek rendkívül
hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a
belső szervek működését szabályozó, agykéreg
alatti központok irányító frekvenciáihoz.
A bioinformációk működésbe lépése
megzavarja a negatív információk hatását, és
elindul az irányított regeneráció folyamata. Hogy
ez teljesen végbemehessen, a bioinformációk
bejuttatását rendszeres időközönként meg kell
ismételni. A bioinformációk a rezonancia elvén hatnak.
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A biorezonancia elve és a bioinformációk hatása az emberre
A biorezonancia nagyon összetett folyamat, ezért ezt a
kérdéskört néhány mondatban nem lehet összefoglalni.
A lényeg azonban egyszerűen megmagyarázható. Ha egy
függőhíd közepén állnánk, és rendszertelenül, össze-vis�sza ugrálnánk, semmi különös nem történne. Ha viszont
ugyanezeket az ugrásokat rendszeres időközönként
megismételnénk, akkor ugrásaink szinkronizálódnának,
és a híd lengeni kezdene. Ez csak egyetlen példa arra,
hogy kis erővel is befolyásolható egy nagyobb test.
Lényeges persze az is, hogy milyen súlyosak vagyunk. Egy
lepke bizonyára nehezen tudná megmozgatni a hidat.
Az említett ugrások ritmusát a készítmények rendszeres
adagolásához lehetne hasonlítani, testsúlyunkat, illetve
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az ütések erejét pedig ahhoz az adaghoz, amit szedünk.
Ez a két tényező befolyásolja a regeneráció folyamatát a
bioinformációkon alapuló készítmények használata során.
Ahogy létezik rezonancia, létezik biorezonancia is. Ezen alapul a Pentagram® regeneráció működése, illetve a homeopátia, a bioterápia, valamint olyan készülékek működése,
amelyeket világszerte nagy sikerrel használnak a civilizációs
betegségek gyógyításában. Előbb-utóbb – bizonyos szabályoknak megfelelően – minden embernél sikerül elindítani
a regenerációs folyamatot. Elegendő, hogy a felhasznált
információ legalább részben hasonlítson ahhoz, amelyet
normalizálni szeretnénk. Az emberi test élő anyag, minden
ember egyedi, ezért a rezonancia és a biorezonancia folyamata mindenkinél bizonyos fokig eltérő.

Ha sorozatosan hatunk az élő anyagra, például
valamelyik szervünkre, amely – egy bizonyos negatív
információ hordozójaként – beteg állapotban van,
akkor egy részben hasonló információval változást
idézhetünk elő a negatív információ hullámhosszában.
Egy idő után a betegséget hordozó szerv ugyanazt
a frekvenciát veszi fel, amelyet a bioinformációs
készítmények tartalmaznak, s amellyel a biorezonancia
elve alapján hatást kívánunk elérni. A gyakorlatban
ez annyit jelent, hogy a megfelelő információ
felhasználásával mérsékelhetjük vagy kiolthatjuk
a test negatív információit, ami elég ahhoz, hogy
a regenerációs folyamat beinduljon. Egy idő után
rendeződnek a meridiánok energetikai viszonyai,
végül pedig visszatér a korábban elveszett életerő és
egészség.
Hasonló alapon működik a bioinformációs terápia és a
homeopátia is. Az Energy bioinformációs készítményei
látszólag jelentéktelen erővel hatnak, de rendszeres
használatukkal ez az erő „csodákra” képes. Az ismételt
hatással, bizonyos idő leteltével, a termékek finom
információi célba érnek. Ha ráadásul valamelyik
bioinformációra még helyesen rá is hangolódunk, a
biorezonancia megsokszorozza a végső hatást.

Reverz (vagy kezelési) reakció
A biorezonancia segítségével megmagyarázhatjuk
a regeneráció során jelentkező reverz reakciók
kialakulását is. A reverz reakcióval járó regeneráció
folyamatának gyorsasága attól is függ, hogy
ráhangolódtunk-e bizonyos információkra.
A reverz (vagy kezelési) reakció jelzi, hogy a
szervezet reagál a bejutott bioinformációkra.
Védőmechanizmusai aktiválódnak, és a testből
kiürülnek a méreganyagok. Megnyilvánulhat ez
kiütés formájában, illetve az állapot átmeneti
rosszabbodásában, esetleg a korábbi betegségek
tünetei rövid időre visszatérnek. Előfordulhat fokozott
váladékozás a testnyílásokból, pl. férfiaknál gyengén
csípő váladék a húgycsőből, nőknél hüvelyfolyás stb.
Ezeket a váladékokat a mikrobiológiai vizsgálat során
nem találják kórosnak.
Mindegyikünk más, ezért a reverz reakcióknak
is számos változata lehet. Ha nem biztos benne,
hogy Önnél reverz tünetről van szó, konzultáljon
állapotáról a cég tanácsadó orvosával vagy
természetgyógyászával.
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Pentagram® gyógynövénykoncentrátumok
A Pentagram® koncentrátumok a fitoterápia, a
pszichotronika, a kristályterápia és a biorezonancia
modern ismeretei alapján gyártott, széles körben ható,
gyógynövény alapú, regeneráló készítmények. Egymás
hatását szinergikusan erősítő gyógynövénykivonatokat,
illóolajokat és bioinformációkat kiegyensúlyozott
arányban, magas koncentrációban tartalmaznak.

EGYEDÜLÁLLÓ PENTAGRAM®
KONCENTRÁTUMOK
A mélyreható és hatékony hatások elérése céljából
az ENERGY csúcstechnológiájú készítményeket,
ún. szuperkoncentrátumokat fejlesztett ki.
A pontos receptúra alapján, gondosan kiválogatott
gyógynövények feldolgozása a leghatékonyabb
és egyben legkíméletesebb vákuumos vízgőzdesztillációval történik. Az ENERGY koncentrátumai
ennek köszönhetően az általánosan elérhető növényi
kivonatokkal szemben sokkal több hatóanyagot
tartalmaznak, amelyek mennyisége a végtermékben
elérheti akár a 90%-ot is.
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Regalen
A Regalen elsősorban az emésztőrendszer szerveinek elégtelen
működéséből (pl. az emésztőnedvek elégtelen termelődése) vagy
az egészségtelen táplálkozásból (pl. túl sok étel fogyasztása,
rendszertelen táplálkozás, zsíros ételek előnyben részesítése stb.)
eredő emésztési problémák kezelésére szolgál. Magas keserűanyagtartalmának köszönhetően jelentős mértékben támogatja az
emésztést és segít a szervezetnek, hogy megszabaduljon a
salakanyagoktól. A készítmény ugyanakkor kiválóan alkalmazható a
szervezet alapos és gondos méregtelenítésére. Segít megtisztítani a
vért, a szöveteket és az emésztőrendszert. Mivel a Regalen támogatja
a méreganyagokat feldolgozó és eltávolító szervek működését (máj
és bélrendszer), a tavaszi tisztítókúrákhoz kifejezetten ajánlott.
A májműködés javításával jótékonyan hat a szervezet valamennyi
fiziológiai folyamatára. A készítmény előnyös hatással van továbbá
a máj és az epehólyag elégtelen működése, illetve a salakanyagok
nehéz kiürülése miatt kialakuló allergiás tünetekre is (legyen az
akár bőr-, akár a szervezet más területein, rendszereiben jelentkező
allergia). A Regalen a méreganyagok hatékony eltávolításával segíti a
szervezet sejtjeinek és szöveteinek regenerálódását.
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Energetikai pályák
A Regalen elsősorban a máj, az epehólyag és a hármas melegítő,
valamint a vastagbél energetikai pályáját harmonizálja.
Alkalmazása
» magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően erős méregtelenítő
és antioxidáns hatású; eltávolítja a testből a salak- és
méreganyagokat, segít a paraziták és gombák elleni védekezésben;
» rendbe hozza az emésztést, elősegíti a tápanyagok, vitaminok
és ásványi anyagok megfelelő felszívódását, jótékonyan hat
étvágytalanság, gyomorégés, telítettségérzés, felfúvódás, irritábilis
vastagbél, rosszullét és kellemetlen szájszag esetén;
» regenerálja a sárgaságon, fertőző mononucleosison átesett,
valamint az alkohol, mérgek és gyógyszerek által roncsolt májat;
kiválóan alkalmazható a máj kóros elzsírosodása esetén;
» ösztönzi az epehólyag működését és az epetermelést;
használatával megelőzhető az epehólyag-gyulladás, valamint az
epekő kialakulása;
» jótékony hatású bőrproblémáknál, segíthet ekcéma, bőrkiütések,
akne, herpesz esetén;
» előnyösen hat por- és virágpor-allergiánál, asztmánál;
» erősíti a szív működését és a vérkeringést, mérsékelheti a magas
vérnyomást, tisztítja a vért;
» csökkenti a koleszterinszintet és javítja a koleszterin-anyagcserét;
» előnyösen hat szembetegségekben;
»b
 izonyítottan jótékony hatású krónikus fáradtság szindróma (CFS), testi
és lelki kimerültség, álmatlanság és hiperaktivitás esetén;
» enyhíti a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteit;
» támogatja a porcokat és a kötőszöveteket (ínak és szalagok).

Jelentősége a lelki egyensúly
szempontjából
» dühkitörések és harag, impulzív
viselkedés, igazságtalanság vagy
sérelem érzése, nagymértékű
ingerlékenység, gyávaság, félénkség,
gyakori indokolatlan meghatódottság,
túlérzékenység lármára, érzelmek
elfojtása.
A Regalen hatásainak fokozása céljából
használja a koncentrátumot a Protektin
Pentagram® krémmel együtt (a krémet
sérült területekre, reflexzónákra,
akupunktúrás pályákra masszírozza be).
A Regalen segít ellazulni és szabadon
kifejezni valódi érzelmeinket. Ledönti a
belső gátakat, de ezzel egy időben segít
felismerni a saját korlátainkat is.
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Korolen
A Korolen nemcsak megelőzésképpen használható energiahiány
vagy a szervezet kimerültsége esetén, hanem elsősorban a szív,
az érrendszer és az idegrendszer megbetegedéseivel összefüggő
akut vagy krónikus betegségek kezelésére javasolt. Javítja az agy
oxigénellátását és működését. Jótékonyan hat a lép működésére
és a csontvelőfunkcióra, ezáltal javítja a vér minőségét és
támogatja a vérsejtek termelődését. A lépre, az idegrendszerre és
a hormonrendszerre kifejtett jótékony hatásának köszönhetően
erősíti a szervezet ellenálló-képességét. A Korolen áldásos
hatást gyakorol az energiahiányból vagy a méreganyagok
(toxinok, méreganyagok, gombák, anyagcsere-végtermékek stb.)
lerakódásából eredő lelki és szellemi problémákra. Jótékonyan
hat továbbá a szervezet regeneráló folyamataira daganatos
megbetegedésekben.
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Energetikai pályák
A Korolen elsősorban a kormányzó vezeték, a szív, a vékonybél, a
szívburok és a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.
Alkalmazása
» támogatja a méregtelenítést, antioxidáns és regeneráló hatású, segít
eltávolítani a gombákat és a nehézfémeket;
» segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés,
a szívinfarktus és az agyér-betegségek kialakulását, hozzájárul a
vérnyomás normalizálódásához;
» javítja a végtagok vérellátását, segíti a visszértágulatok és az aranyér
gyógyulását; növeli az erek és a hajszálerek rugalmasságát;
» harmonizálja a hormonrendszer működését (elsősorban az agyalapi
mirigyre, a tobozmirigyre és a csecsemőmirigyre hat);
» támogatja az immunrendszert, valamint a vérképzést a csontvelőben,
kiválóan alkalmazható vérszegénység esetén;
» csökkenti a vér koleszterinszintjét;
» javítja az agy oxigénellátását, fokozza az emlékező- és a
koncentrálóképességet, jól alkalmazható Alzheimer-kór, öregkori
szenilitás, epilepszia, autizmus és sclerosis multiplex esetén;
» minimális agyi diszfunkcióval született vagy koraszülött gyermekeknél
támogatja az agy teljes kifejlődését és az agyműködést;
» felgyorsítja a műtéti beavatkozások utáni sebgyógyulást és lábadozást;
» jótékonyan hat a stresszre, túlterheltségre, fáradtságra, idegességre,
alvászavarokra, szorongásra és depresszióra;
» cukorbetegeknél segít megelőzni a diabétesz által okozott
érproblémák (lábszárfekély, szem- és vesekárosodás) kialakulását;
» erősíti és tonizálja a szervezetet, illetve lassítja az öregedés folyamatát;
» kiegészítő szerként alkalmazható daganatos megbetegedésekben.

Jelentősége a lelki egyensúly
szempontjából
» viselkedészavarok, hisztéria, lelki
nyugtalanság, türelmetlenség, túlzott
érzelmi reakciók, érzelmi labilitás,
barátkozási nehézségek, beszédza
varok: állandó fékezhetetlen beszéd
vagy képtelenség a kommunikációra,
emlékezetzavarok, feledékenység,
alvászavar, az életkedv elvesztése. dep
resszió, a melegtől való idegenkedés.
A Korolen hatásainak fokozása céljából
használja a koncentrátumot a Ruticelit
Pentagram® krémmel együtt (a krémet
sérült területekre, reflexzónákra,
akupunktúrás pályákra masszírozza be).
A Korolen energiát és életkedvet ad,
nyitottá tesz minket, és segít a rég
elfeledett képességek visszaszerzésében.
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Gynex
A Gynex segít kiegyenlíteni a lelki és hormonális szinten
jelentkező kilengéseket mind a nők, mind a férfiak
szervezetében. Óvja az idegrostokat, és az agyalapi mirigyre
(a többi mirigy működését irányító mirigy) kifejtett jótékony
hatásával harmonizálja a belső elválasztású mirigyek
működését. A Gynexben található természetes eredetű
fitohormonok (növényi hormonok) képesek hatékonyan
eltávolítani a testből elsősorban a zsírszövetekben lerakódó
toxinokat, így a Gynex szervezetre kifejtett hatása hosszantartó.
A fitohormonok mindemellett segítenek megelőzni a
fertőzések, a szívbetegségek és a csontritkulás kialakulását.
A Gynex továbbá javítja és védi a bőrt, valamint a belső
szerveket (tüdő, gyomor, belek stb.) borító nyálkahártyákat,
ezáltal megerősíti a szervezet védelmi barrier rendszerét
a külső környezeti hatásokkal szemben, és összességében
növeli az immunitást. A Gynex rendkívül jó hatással van a
nemzőképességre és a termékenységre.
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Energetikai pályák
A Gynex elsősorban a befogadó meridián, a lép-hasnyálmirigy, a
gyomor és a hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.
Alkalmazása
» t ámogatja a méregtelenítést, antioxidáns és regeneráló hatású;
»h
 armonizálja a hormonrendszert (az agyalapi mirigyet, a
pajzsmirigyet, a hasnyálmirigyet, a mellékvesét és a petefészket),
ezzel hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez;
» k iválóan alkalmazható lelki eredetű női terméketlenség esetén;
» c sillapítja a menstruációs fájdalmat és a premenstruációs
szindróma (PMS) kialakulását; rendbe hozza a menstruációs ciklust
erős vérzés vagy rendszertelen menstruáció esetén;
» j ótékonyan hat nőgyógyászati gyulladások, gombás folyások,
petefészekciszták és mellbetegségek esetén, valamint hozzájárul a
mellrák és a méhnyakrák megelőzéséhez és kiegészítő kezeléséhez;
» v áltozókorban stabilizáló hatású, csillapítja az idegességet,
ingerlékenységet, a hőhullámokat és az izzadást;
»g
 átolja a csontritkulást és a fogszuvasodást;
»n
 ormalizálja az alulműködő pajzsmirigy hormontermelését;
» j ótékonyan hat hajhullás esetén;
» k iegészítő szer lehet a sclerosis multiplex (SM) kezelésében;
» j avítja a cukorbetegek állapotát;
» s tabilizálja a pszichikumot, az energia-háztartást, semlegesíti a
stressz negatív hatásait, hasznos testi és lelki kimerültség, neurózis,
depresszió, és az új körülményekhez való alkalmazkodás esetén;
» j avítja a bőr, a nyálkahártyák és a tüdő állapotát;
»e
 nyhe agyi diszfunkcióban szenvedő gyermekeknél segítséget
nyújt beszédzavarban (diszfázia, megkésett beszédfejlődés).

Jelentősége a lelki egyensúly
szempontjából
»A
 környezet nehézkes felfogása, lusta
ság, érdektelenség, érzelmi ingatag
ság, lámpaláz, idegesség, akaratgyen
geség, önsajnálat, túlzott aggódás,
lassú gondolkodás, az emlékezőképes
ség károsodása, a koncentráció hiánya
esetén hasznos lehet.
Segít önmagunk elfogadásában,
minden jó és rossz tulajdonságunkkal
együtt. Segít, hogy kiegyensúlyozottak
maradjunk, és képesek legyünk elfogad
ni az élet adta körülményeket.
A Gynex hatásainak fokozása céljából
használja a koncentrátumot a Cytovital
Pentagram® krémmel együtt (a krémet
sérült területekre, reflexzónákra,
akupunktúrás pályákra masszírozza be).
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Vironal
A Vironal jelentős mértékben képes megerősíteni a szervezet
immunrendszerét és a nem kívánatos mikroorganizmusokkal
szembeni védekezőképességét. Erős védőgátat alakít ki a
levegőben, cseppfertőzéssel vagy ételekkel terjedő vírusos és
bakteriális kórokozókkal szemben. Megelőző célú használata
elsősorban járványok idején, zsúfolt helyeken való tartózkodáskor
ajánlott, de akut megbetegedésekben is hatékonyan
alkalmazható. A Vironal főleg azoknak a szervrendszereknek
a működését erősíti, amelyek elsőként kerülnek kapcsolatba a
külső kórokozókkal: azaz a légzőszervek, az emésztőrendszer és
a bőr egészségét kiemelten támogatja. Márpedig a fertőzéses
megbetegedésekkel szembeni küzdelemben egyedül a
veszélyeztetett területek működésének támogatása és védelme
lehet az egyetlen helyes út (a hagyományos gyógyszerek ugyanis
a kórokozókkal együtt sajnos a test egészséges szöveteinek
sejtjeit is tönkreteszik, így azok paradox módon hajlamosabbá
válnak a megbetegedésekre).
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Energetikai pályák
A Vironal elsősorban a tüdő, a vastagbél, a lép-hasnyálmirigy és a
hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.
Alkalmazása
» t ámogatja a méregtelenítést, antioxidáns és regeneráló hatású;
»m
 egelőzi a fertőzés terjedését nyilvános helyeken (iskola,
közlekedés stb.);
»ö
 sztönzi a tüdő működését, segít légzőrendszeri problémákban
(légszomj);
»ö
 sztönzi a vastagbél és a lép működését;
» s egít a vírusok és baktériumok okozta megbetegedések
megelőzésében, valamint kiegészítő kezelésében (megfázás,
influenza, vírusbetegségek, lázas állapotok, köhögés, hörghurut,
torokfájás, orrgarat-gyulladás, torokgyulladás, arcüreg- és
orrmelléküreg-gyulladás, tüdőgyulladás, gyomor- és bélpanaszok);
» s erkenti az izzadást, csillapítja a lázat, antibiotikumokkal egy
időben is szedhető;
» k iegészítő szerként kiválóan alkalmazható gyermekbetegségek
(skarlát, bárányhimlő) kezelésében, illetve az azokból való
lábadozás idején;
» c sökkenti a krónikus húgyúti, légúti, emésztőrendszeri és
bőrfertőzések kiújulásának esélyét.
»e
 rősíti az immunrendszert és a nyirokrendszert, valamint a
csontvelőképződést;
» j ól alkalmazható emésztési panaszok, teltség, felfúvódás, a
Helicobacter pylori baktérium okozta gyomor- és nyombélfekély,
krónikus bélgyulladás, hasmenés esetén;
» j ótékonyan hat a bőr küllemére, rugalmasságára, száraz bőrre.

Jelentősége a lelki egyensúly
szempontjából
» s zomorúság, rosszkedv, szorongás,
bezártság érzése, rossz döntéshoza
taltól való félelem, érzelmi fásultság,
melankólia, önmagunk alábecsülé
se, vágy a szilárd rend, fegyelem és
tisztaság elérésére, álmatlanság, fóbia,
alvás közbeni beszéd.
Biztonságérzetet hoz az életünkbe,
hogy tudjuk: képesek vagyunk megóvni
a saját életterületünket. Emellett
megerősíti az akaratot és az életünkért
vállalt felelősséget.
A Vironal hatásainak fokozása céljából
használja a koncentrátumot a Droserin
Pentagram® krémmel együtt (a krémet
sérült területekre, reflexzónákra,
akupunktúrás pályákra masszírozza be).
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Renol
A Renol jótékonyan befolyásolja a kiválasztó szervek (vesék
és húgyhólyag) működését, előnyösen hat a szervezet ásványi
anyag háztartására, és segít fenntartani a vér optimális pH
értékét. A vesék megfelelő működésével áll összefüggésben a
vörösvérsejt-termelődés szabályozása a csontvelőben, továbbá
a vérnyomás szabályozása, a folyadékok (pl. a nyirok) áramlása
a szervezetben, valamint a belső környezet egyensúlyának
fenntartása is. A test kiválasztó szerveinek működésével szoros
kapcsolatban áll továbbá a test vázrendszere (a csontok és az
ízületek), így a Renol mozgásszervi megbetegedésekben is
alkalmazható. A készítmény mindemellett segít fenntartani
a férfi nemi szervek megfelelő működését és jótékonyan hat
férfi terméketlenségben. A vese rendkívül érzékeny szerv, és
sérülés esetén nehezen regenerálódik. Itt található a velünk
született energia, amely a vesék károsodása esetén fogyatkozni
kezd, és ez negatívan hat a szervezet biokémiai folyamataira.
A veseműködést tehát erősítenünk kell, hogy megakadályozzuk
a szervezet idő előtt öregedését.
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Energetikai pályák
A Renol elsősorban a vese, a húgyhólyag, a lép-hasnyálmirigy és a
hármas melegítő energetikai pályáját harmonizálja.
Alkalmazása
» támogatja a méregtelenítést, antioxidáns és regeneráló hatású;
» regenerálja a vesét, a mellékvesét, a húgyhólyagot, a prosztatát és a
nyirokrendszert;
» betegségmegelőző és gyógyító hatású a húgyhólyag és a húgyutak
gyulladása, vizeletürítési problémák, vesebetegségek, valamint
vesekő és néhány krónikus nőgyógyászati megbetegedés (méhnyakgyulladás és hüvelygyulladás) esetében; gyermekkorban kiválóan
alkalmazható többek között éjszakai vizelettartási problémáknál;
» előnyösen hat prosztataproblémák, vizeletpangás miatt kialakult
vizeletürítési problémák, férfi terméketlenség esetén; jótékony
hatást gyakorol a férfi nemi szervek működésére;
» harmonizálja a mellékvese-működést, valamint segít normalizálni a
vérnyomást és a vörösvérsejtszámot;
» hatékony a különböző mozgásszervi megbetegedések kiegészítő
kezelésében (ízületi és gerincfájdalom, ízületi gyulladás – arthritis,
kopásos ízületi betegség – arthrosis, reuma, köszvény és Bechterew-kór);
» jótékonyan hat fejfájásra, valamint hallászavarokra;
» ösztönzi a nyirokrendszer és az immunrendszer működését,
megszünteti az alsó végtagok, valamint a szemhéj duzzadását;
» allergiások és asztmások számára ugyancsak ajánlott;
» segít megelőzni a torokgyulladás és a középfülgyulladás kiújulását;
» segít meggyógyítani egyes bőrbetegségeket, így az ekcémát, aknét;
» javítja a fogak, a körmök és a haj állapotát;
» kiválóan alkalmazható energiahiány és krónikus fáradtság esetén.

Jelentősége a lelki egyensúly
szempontjából
» képtelenség az ellazulásra,
cinizmusból és gyanakvásból
eredő bizalmatlanság, félénkség,
döntésképtelenség, rezignáltság,
nyugtalanság, hiperaktivitás – főleg
enyhe agyi diszfunkcióban és ADHDban szenvedő gyermekeknél.
A Renol növeli az életbe vetett hitet, erő
síti bennünk azt az érzést, hogy minden
úgy van, ahogyan lennie kell. Bátrabbá
tesz minket, ennek hatására el tudjuk
fogadni a dolgokat úgy, ahogy vannak.
A Renol hatásainak fokozása céljából
használja a koncentrátumot az Artrin
Pentagram® krémmel együtt (a krémet
sérült területekre, reflexzónákra,
akupunktúrás pályákra masszírozza be).
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Pentagram® krémek
A Pentagram® regeneráció rendszerét a belső
használatra szánt koncentrátumok mellett
5 bioinformációs krém egészíti ki, amelyek szintén
megfelelnek az 5 elem energiájának. A krémek a
koncentrátumokkal együtt, de akár önmagukban is
használhatók.

EGYEDÜLÁLLÓ
PENTAGRAM® KRÉMEK
A Pentagram® krémek 50%-ban tartalmaznak
gyógynövénykivonatokat, ami más hasonló
készítményekkel összehasonlítva rendkívül magas
arány. A gondosan összeállított kompozíciókban
számtalan értékes, természetes eredetű anyag található.
A krémek olajos bázisúak, gazdagok bőrápoló és
bőrvédő anyagokban, valamint vitaminokat tartalmazó,
természetes eredetű növényi olajokban. A krémek
fontos alkotóelemei továbbá a huminsavak, az értékes
gyantakivonatok (mirha, tömjén, Croton lechleri) és az
energetikailag gazdag, harmadkori termálvíz.
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Ruticelit
A Ruticelit gyulladáscsökkentő tőzegkivonatot
tartalmaz. Mindemellett gombaölő hatású és növeli a
hajszálerek rugalmasságát.
Energetikai pályák
A Ruticelit elsősorban a szív, a lép-hasnyálmirigy,
a vastagbél, a máj és a vese energetikai pályáját
harmonizálja. Jótékonyan hat az említett meridiánok
elégtelen működéséből eredő problémákra.

Alkalmazása
» érgyulladás, lábszárfekély, aranyér, visszerek,
trombózis
» elégtelen perifériás vérellátás, töredezett hajszálerek
az arcon és a test egyéb területein
» regenerálja a szöveteket és a bőrt zúzódások,
véraláfutások, vérömlenyek után
» felfekvések, égési sérülések, nehezen gyógyuló sebek
» regeneráció napégés vagy sugárkezelés után
» ischaemiás szívbetegség – a krémet a mellkasra kell
kenni
» elégtelen vérkeringés, a lábak ereinek felfrissítése
hosszú ácsorgás után, feszülés érzése a vádliban
» sport (sportolás előtt vigyük fel a krémet azokra az
izmokra, amelyeket a gyakorlatok végzése közben
leginkább igénybe fogunk venni) – javítja a perifériás
vérkeringést, az oxigénellátást, segíti az izmok
táplálását és növekedését, felgyorsítja a tejsav és
egyéb anyagcseretermékek kiürülését.
A Ruticelit elsősorban a következő Energy
készítményekkel kombinálható: Korolen, King Kong,
Stimaral.

Cytovital
A Cytovitalban levő hatóanyagok elsősorban a
hormonrendszert regenerálják, illetve táplálják és
megújítják a bőrsejteket.
Energetikai pályák
A Cytovital elsősorban a befogadó, a tüdő, a szív,
a gyomor, a húgyhólyag és a hármas melegítő
energetikai pályáját harmonizálja. Jótékonyan hat
az említett pályák elégtelen működéséből eredő
problémákra.

Alkalmazása
» a bőrsejtek intenzív regenerálása és méregtelenítése
– pl. hegek, vágott sebek, horzsolások, narancsbőr,
bőrgyulladás, égési sérülések esetében
» k iegészítő készítményként használható vitiligóban és
sclerodermában
» r egenerálja a bőr szöveteit daganatos
megbetegedések gyógyítására alkalmazott
sugárterápiánál
»p
 ajzsmirigybetegségek
»p
 etefészekciszta, petefészek-gyulladás, mióma és
méhgyulladás, csomók az emlőkben – mindig az adott
szerv fölötti bőrfelületre vigyük fel a krémet
» a ntioxidációs védelem a szabad gyökökkel szemben
» a fáradt bőr felfrissítése és fiatalítása – kisimítja a
ráncokat és segít megakadályozni azok kialakulását
A Cytovital elsősorban a következő Energy
készítményekkel kombinálható: Gynex, Korolen,
Stimaral, King Kong.

Droserin
A Droserin bioinformációs krém elsősorban erős
antibakteriális és vírusellenes hatásának köszönheti
kivételes népszerűségét.
Energetikai pályák
A Droserin elsősorban a tüdő, a vastagbél, a vékonybél,
a szív, a máj és a gyomor energetikai pályáját
harmonizálja. Jótékonyan hat az említett pályák
elégtelen működéséből eredő problémákra.

Alkalmazása
» köhögés, hörghurut, tüdőgyulladás – a mellkas teljes
területén érdemes alkalmazni
» influenza, torokgyulladás, megfázás, arcüreggyulladás
– a krémet a nyakra, a tarkóra, az orra, a homlokra, a
mellkasra és az arcra vigyük fel
» középfülgyulladás – kenjük be a krémmel a fül körüli
területet
» nyakfájás, hátfájás, vállfájás, a kulcscsont inainak
fájdalma, könyökhajlat fájdalom
» egyes mikrobiális és gombás eredetű bőrbetegségek,
pl. akne vagy ágyék környéki ekcéma, amelyet erős
izzadás előzött meg
» a máj, a gyomor, a vékonybél és a vastagbél fertőzéses
megbetegedései – mindig az adott szerv fölötti
területet kell a Droserinnel bekenni.
A Droserin elsősorban a következő Energy
készítménnyel kombinálható: Vironal.

Artrin
Az Artrin főleg fájdalomcsillapító, gyulladásgátló és
keringésjavító hatású, bioinformációs krém.
Energetikai pályák
Az Artrin elsősorban a húgyhólyag, a vese, a lép, a
hármas melegítő, a gyomor, a vékonybél, a vastagbél
és a máj energetikai pályáját, továbbá a kormányzó,
valamint a befogadó meridiánt harmonizálja. Jótékonyan
hat az említett pályák elégtelen működéséből eredő
problémákra.

Alkalmazása
» ízületi elváltozás és duzzanat, ízületi gyulladás,
poliarthritis (több ízületet érintő gyulladás), reuma,
köszvény, teniszkönyök
» derékfájás, hátfájás és nyakfájás
» regenerálja a törött csontokat, a zúzódásokat, jótékony
hatású izom- és íngyulladásban
» fáradt izmok, a végtagok elégtelen vérkeringése,
nehéz, fájdalmas mozgás
» vese-, húgyhólyag-, prosztataproblémák
» hányinger, rosszullét, migrén – a krémet a halántékra, a
hasra és az orr alá kell kenni
» gyomorfájdalom, hasmenés, emésztési panaszok,
felfújódás, böfögés – a krémet a hasra kell felvinni
» ideggyulladás és fogfájás
» a nyirokrendszer működésének támogatása
Az Artrin elsősorban a következő Energy
készítményekkel kombinálható: Renol, King Kong.

Protektin
Természetes eredetű hatóanyag tartalmának
köszönhetően a Protektin egyedülálló módon
regenerálja és tisztítja a bőrt.
Energetikai pályák
A Protektin elsősorban a máj, az epehólyag, a gyomor
és a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáját, valamint a
kormányzó és a jang összekötő meridiánt harmonizálja.
Jótékonyan hat az említett pályák elégtelen
működéséből eredő problémákra.

Alkalmazása
» kiütésekre hajlamos, ekcémás, problémás bőr
» akne, sömör, herpesz, allergiás kiütések, bőrgyulladás,
nehezen gyógyuló sebek
» kiválóan alkalmazható vitiligo (pigmenthiányos bőr)
kiegészítő kezeléséhez
» sugárzással szembeni védelem, pl. daganatos
megbetegedések gyógykezelése során alkalmazott
sugárterápia nem kívánatos hatásai elleni védelem
vagy szoláriumozás közbeni bőrvédelem
» máj-, epehólyag-, gyomor-, lép- és hasnyálmirigyprobléma okozta fájdalom a has felső harmadában
– a fájdalmas területeket kenjük be a Protektinnel
» felfújódás (meteorizmus), csecsemőkori hasfájás
– finoman masszírozzuk a krémmel a hasat
A Protektin elsősorban a következő Energy
készítményekkel kombinálható: Regalen, Renol, King
Kong.

REGENERÁCIÓS ELJÁRÁS
ÉS A KRÉMEK HASZNÁLATA
A krémeket helyileg a problematikus területeken
alkalmazzuk. Nagyon vékony rétegben, naponta 1-3x
visszük fel az adott területre. Könnyen szétkenhetők
és vízzel lemoshatók. A terapeuták tapasztalatai
azt mutatják, hogy a krémek nemcsak akut, hanem
krónikus problémák esetén is sikerrel alkalmazhatók
– az adott szervek, reflexzónák, esetleg akupunktúrás
pontok fölötti területekre kenve. A krémeket
bemasszírozhatjuk a bőrbe vagy egyszerűen
felvihetjük a megfelelő pont fölé.
A bőrproblémák átmeneti rosszabbodása
esetén visszaható regenerációs
folyamatról, úgynevezett reverz
reakcióról van szó. Ez a jelenség
pozitív, és a krémek ritkább
használatával, valamint a
folyadékbevitel növelésével
befolyásolható. Ilyen
helyzetben mindig azt
javasoljuk, hogy konzultáljon
szaktanácsadójával vagy
terapeutájával.
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A regeneráció
rendszere
A régi kínai mesterek szerint az egészség
kizárólag megfelelő életvitellel és
betegségmegelőzéssel őrizhető meg.
Véleményük szerint minden egyes betegség
az élet valamely területén jelentkező
kudarcnak tekinthető. A stresszel teli kor,
amelyben élünk, a nem megfelelő táplálkozás
és biológiai óránk működésének erőszakos
befolyásolása kényelmetlenségek, sőt gyakran
betegségek kialakulásához vezet – olykor
minden igyekezetünk ellenére is. És éppen
ekkor nyújtanak számunkra megfizethetetlen
segítséget az Energy étrend-kiegészítői.
Hogyan és minek alapján válasszuk ki a
számunkra legmegfelelőbb készítményeket?

A MEGFELELŐ KÉSZÍTMÉNY
KIVÁLASZTÁSÁNAK KULCSA
A megelőzés
A Pentagram®-regenerációt képzeljük el egyfajta
végtelen görbeként. Kezdhetjük bárhonnan, ám mindig
tudnunk kell, hová akarunk elérni. Több olyan módszer
is létezik, amely segítségünkre lehet a megfelelő
készítmény kiválasztásában:
» Még ha egészségesnek érezzük is magunkat,
előfordulhat, hogy szeretnénk betegségmegelőző
céllal megerősíteni szervezetünk működését. Ebben
az esetben az Energy bioinformációs készítményeit
használhatjuk az évszakok vagy a szervóra szerint.
Tehát tavasszal (tavasz = Fa = Regalen), esetleg
decemberben és januárban (az epehólyag és a máj
pályájának megnyílása) a Regalent használjuk, és
ezzel megtámogatjuk az adott elem energiáját (lásd
Biológiai szervóra, 51. oldal).
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» A hko szerint a betegségmegelőzés leghatékonyabb
módja az Anya (vagyis az adott elemet megelőző
elem) támogatása, mert „ő tudja a legjobban”, mi kell
a Fiának (a sorban következő elemnek). Ez az elmélet
az „Anya megszüli és táplálja a Fiát” alaptörvényből
ered. Az Anya gondoskodik a gyermekről, így ő tudja a
legjobban, mire van a gyermeknek szüksége, és képes
közbelépni, ha probléma merül fel. Az Anya tehát
segít a Fiának, hogy az a lehető leghatékonyabban
kihasználja a terápia nyújtotta előnyöket. Ezt a
módszert leginkább akkor ajánljuk, amikor nem
tudjuk biztosan, mely készítményt válasszuk. Az Anya
tisztában van Fia állapotával, ezért megfelelő irányba
tereli a harmonizációs folyamatot.
» Ha évszak szerint választunk készítményt, a
harmonizáció ott fog végbemenni, ahol arra
éppen szükség van – tekintet nélkül arra, hogy az
adott probléma vagy beteg szerv az öt elem közül
melyikhez tartozik. A gyakorlatban az évszak szerinti
választás annyit jelent, hogy megelőzésképpen
vagy egészségügyi probléma esetén (pl. köhögés –
tüdő = Fém) télen (Anya – Víz) a Regalent (Fiú – Fa),
tavasszal (Fa) a Korolent (Tűz) – és így tovább fogjuk
használni. A harmonizációt pedig, ha lehet, mindig
decemberben (Anya – Víz) a Regalennel (Fiú – Fa)
kezdjük.
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A készítmények használata meghatározott sorrend
szerint is történhet:
Vironal/Droserin – előkészíti annak a területnek a
regenerációját, amelyre majd a Regalen hat
Regalen/Protektin – előkészíti annak a területnek a
regenerációját, amelyre majd a Renol hat
Renol/Artrin – előkészíti annak a területnek a
regenerációját, amelyre majd a Gynex hat
Gynex/Cytovital – előkészíti annak a területnek a
regenerációját, amelyre majd a Korolen hat
Korolen/Ruticelit – előkészíti annak a területnek a
regenerációját, amelyre majd a Vironal, illetve az összes
többi készítmény hat.

Egészségügyi problémák
Egészségügyi problémák esetén a számunkra
megfelelő készítmények meghatározásánál a
termékkatalógusból indulunk ki, és próbáljuk
megtalálni a konkrét problémáink és a tájékoztatóban
szereplő ajánlások közötti belső összefüggést:
» Megpróbáljuk minél több problémánknál megtalálni
az egyes energiapályák sérülésével kapcsolatos,
hasonló tüneteket, amelyeket az adott termék
harmonizál (az egyes pályák ábrázolását és
leírásukat a 18-45. oldalon találja). Aki szeretné
jobban megérteni a test energetikai rendszerét, a
szervek közti összefüggéseket, annak a hko-ról szóló
szakirodalom tanulmányozását ajánljuk.

»M
 ás meghatározási módszerként, az adott pillanatban legalkalmasabb készítmény kiválasztásához
használhatók a Voll-féle elektroakupunktúra (EAV)
elvének alapján működő készülékek. Közéjük tartozik
a Supertronic, amelyet az ENERGY cég tanácsadói
részére, szükségleteiknek megfelelően fejlesztettek
ki. E módszer segítségével konkrét személyeknél mérhetők a normál értékektől való eltérések. Ezek alapján
egyszerűen megállapítható az egészségi problémák
eredete, és könnyen meghatározható az alkalmazandó legjobb hatású készítmény, amely a panaszok okát
szünteti meg.
»A
 megfelelő készítmények meghatározásában egyéb
módszerek is segítségünkre lehetnek (kineziológia,
automatikus rajzolás stb.).

A FELHASZNÁLÁS RENDSZERE
Betegségmegelőző célú alkalmazás esetén rendszerint
több koncentrátumot használunk, előre meghatározott
sorrendben. Az alapkészítményként meghatározott
termékek megfelelő ideig tartó fogyasztása után a többivel folytatjuk a regenerációt, adott sorrend alapján.
Ez a módszer egészségügyi probléma kezelése esetén
is alkalmazható, ám bizonyos idő elteltével mindig
érdemes visszatérnünk ahhoz a készítményhez, melyet
elsőnek választottunk ki. Az öröklött hajlam, illetve egyegy szerv meggyengülése jelzi, hogy az adott szervet
időről időre előnyben kell részesítenünk a többivel

szemben. Lesznek olyan emberek, akiknek elegendő
egy-egy üveg koncentrátum a regenerációhoz, másoknak többre is szükségük lehet. Mindannyian egyediek
vagyunk, ezért a regenerációnak is személyre szólóan
kell végbemennie.
A készítmények sorrendjén lehet változtatni, és pontosíthatjuk az alkalmazásukat különböző tesztelési
módszerekkel. Lehetséges két készítmény kombinációja is. Ilyenkor abból a készítményből szükséges több,
amelyik a nagyobb szövődményeket okozó problémához áll közelebb. A másik készítmény, amelyet kisebb
adagokban szedünk, csak segít a megkezdett regeneráció folyamatának gyorsításában. Tartsuk észben, hogy
a termékek nagyobb mennyiségben való fogyasztása
vagy egymással való keverésük semmilyen „jobb”
hatást nem eredményez.

A REGENERÁCIÓ
LEGKEDVEZŐBB FELTÉTELEI
A regeneráció alapja a szervezet méregtelenítése, ezért
elegendő mennyiségű vizet kell innunk, hogy a felszabaduló nem kívánatos anyagok könnyen kiválasztódhassanak. Főleg az alacsony vérnyomású embereknek
kellene több vizet inniuk.
Hogy mennyi vízre van szükségünk, az minden embernél más és más: függ a testalkattól, a kortól, a test
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nagyságától, a szervezet aktivitásától és a környezettől.
A melegben végzett munka és mozgás az izzadás révén
nagy mennyiségű folyadék- és ásványi anyag veszteséghez vezet. Ilyenkor a szervezet rövid idő alatt akár
néhány liter vizet veszíthet, így a hiányzó folyadékot
azonnal pótolni szükséges.
Az embernek mindennapi tevékenysége mellett leg
alább 2-2,5 liter folyadékot kellene innia. Ha pedig
éppen regeneráló kúrát végzünk, még többre van
szükségünk. Kevés folyadék bevitele állapotromláshoz
vezethet. A megfelelő mennyiségű folyadék nélkülözhetetlen a vese számára, hogy kiválaszthassa a káros
anyagokat. A belső környezet egyensúlya ugyancsak a
megfelelő mennyiségű és rendszeres folyadékbeviteltől
függ. Ha szervezetünkben kevés a folyadék, az ember
(főleg gyermekkorban) gyakran ingerlékennyé válik,
fejfájásra panaszkodik, rossz a koncentrálóképessége,
és növekszik a testhőmérséklete. A tiszta víz kiegészítői
lehetnek a cukormentes gyógyteák, friss zöldséglevek
stb. Nem javasoljuk az ásványvizek túlzott fogyasztását,
mivel ásványi anyag tartalmukkal megterhelik a veseműködést. Ehelyett a test építőanyagainak pótlására
csepegtessen egy pohár vízbe néhány csepp Fytomineralt.
Eleinte mérje le az Ön számára szükséges vízmennyiséget, öntse üvegbe, hogy szem előtt legyen, és este
ellenőrizni tudja, mennyit fogyasztott belőle.

A REGENERÁCIÓ FOLYAMATA
1. H
 asználat előtt az üveget alaposan fel kell rázni.
Ezáltal dinamizálódnak az összetevők, és fokozódik a
készítmény hatása.
2. A regeneráció alatt növelje a folyadékbevitelt
– legmegfelelőbb a tiszta, szénsavmentes víz!
3. Ajánlott adagolás: felnőtteknek naponta 1-3x2-7
csepp, 12 év feletti gyermekeknek naponta 7 csepp,
3 év feletti gyermekeknek naponta 2 csepp.
Akinek egészségi problémái vannak vagy krónikus
betegségben (pl. régóta tartó ekcémában) szenved,
az kezdje kisebb adagokkal (pl. 1x3 csepp naponta),
és ezt fokozatosan emelheti. Ha nem jelentkezik
átmeneti rosszabbodás, egy hét után emeljük az
adagot napi 2x3 cseppre! Átmeneti rosszabbodást
jelezhet az ekcéma szétterjedése vagy a tünetek
súlyosbodása. Ha egy héten belül nem romlik az
állapot, ismét emeljük az adagot! Így fokozatosan
elérjük a napi maximális ajánlott adagot. Aki
egészségesnek érzi magát, kezdheti maximális
adagokkal.
4. A koncentrátumokat fél órával étkezés előtt vagy
után kell bejuttatni a szervezetbe, ideális esetben
vízzel hígítva, de szükség esetén akár kiskanálra
csepegtetve is bevehetők.
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5. A Pentagram® készítmények beindítják a szervezet
regenerációs folyamatait. Kevésbé súlyos
állapotokban egy 3 hetes kúra elvégzése javasolt,
súlyosabb esetekben a 3 hetes kúra egymás után
akár többször is megismételhető, ám a készítmények
3 hetes szedése után minden esetben tartanunk
kell egy hét szünetet. Ha a kúrák között nem
tartunk szünetet, akkor szervezetünk hozzászokik
a készítményekhez, és nem fog reagálni rájuk. Ha
az egyik készítmény után egy másikat is szeretnénk
használni, ez a szünet a terapeuta javaslatára akár
több hetes is lehet. Ezzel ugyanis időt adunk a
testnek az először használt készítmény hatásainak
feldolgozásához.
6. A méregtelenítés és a regeneráció rendszerint reverz
reakció nélkül zajlik. Kisebb reverz reakciók a pozitív
regeneráció megnyilvánulásai. Vannak azonban
olyan emberek, akik rendkívül érzékenyen reagálnak
a bioinformációs készítményekre, és esetükben
már egy csepp koncentrátum hatására kellemetlen
reakciók jelentkezhetnek. Ebben az esetben érdemes
a regenerációt egy másik készítménnyel elkezdeni,
és később visszatérni ahhoz, amelyik az erős reverz
tüneteket kiváltotta. Erre a célra ideális a Gynex,
amely stabilizálja a szervezet működését és felkészíti
a testet a regenerációra.
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7. H
 a erősebb a reverz reakció, akkor növelni kell az
egyes adagok bevétele közötti időt (pl. 1 cseppet
naponta, kétnaponta, esetleg háromnaponként,
netán hetente vagy kéthetenként) vagy napi 3,
esetleg 1 cseppre szükséges csökkenteni az adagot.
A következő szabály érvényes: minél erősebb a
szervezet visszhangja, annál kisebbek legyenek az
adagok, és annál hosszabb idő teljen el a bejuttatásuk
között. Az adagolás rendszerességét viszont meg kell
tartani.
8. M
 inden esetben, ha a reverz reakció 14 napnál
tovább tart, hagyja abba a készítmény szedését, s
engedje érvényesülni a bioinformációk hatását! Ez
az állapot teljes javulásában nyilvánul meg. Miután
elmúlt a reverz reakció, újra kis adagokban kezdje
szedni a cseppeket, és egy hét elteltével növelje az
adagot!
9. A
 kut esetben, pl. influenzánál, és akkor, ha krónikus
betegség mellett heveny betegségben is szenved, az
akut betegségre kiválasztott készítményt nagyobb
adagokban és gyakrabban is szedheti – anélkül, hogy
a krónikus betegség erős reverz reakciójától kellene
tartania. Hasznos, ha ilyenkor pl. napi 3x7 cseppet
vesz be. Ezt az adagolást azonban csak a feltétlenül
szükséges ideig, legfeljebb 5 napig tartsuk fenn.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Várandós nőknél és 3 évesnél fiatalabb gyermekeknél
a termékek csak a kezelőorvos egyetértésével
alkalmazhatók. Ha Ön az orvosa által felírt gyógyszert
szed, annak hozzájárulása nélkül a gyógyszerszedést
ne hagyja abba, és ne változtassa meg az adagolást!
Az Energy készítményeinek belsőleg történő használata
3 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem ajánlott.
Az Energy készítményei az orvosi kezelés kiegészítéséül
szolgálnak, de nem helyettesítik azt. A termékekben
nincs cukor, ezért cukorbetegek is szedhetik őket.

EGYÉB ENERGY KÉSZÍTMÉNYEK
A HKO ELEMEINEK TÜKRÉBEN
Az emberi test szervei kölcsönösen függnek egymástól,
működésük összefonódott. Bármelyik szervünk
elégtelen működése azonnal megmutatkozik az
ember egészségi állapotán és közérzetén. Ha az
alapenergiának nem sikerül harmóniát teremtenie,
igyekszünk a hko segítségével mi magunk beindítani a
szervezet gyógyulási folyamatát úgy, hogy kiegyenlítjük
az egyes elemek arányát a testben.
A koncentrátumokon kívül jelentős segítséget
nyújtanak nekünk mindebben az Energy egyéb
készítményei, amelyek közvetlenül az 5 elemből
indulnak ki. A termékcsaládok megalkotásakor fontos
volt az a szempont, hogy a készítményeket ne csak
az elemek harmonizálásához, hanem például a térrel

kapcsolatos problémák – huzat a munkahelyen:
Regalen; sötét helyszínek: Korolen; bizonytalanság érzés
az irodaházak legmagasabb emeletein: Vitamarin stb.) –
megoldásához is fel lehessen használni.
Az Energy készítmények segítségével ily módon
oda irányíthatjuk az energiát, ahol szükség
van annak terápiás hatásaira. Az Energy egyes
készítményeiről részletesebb információkat találhat
a Termékkatalógusban, a vásárláskor kapott
termékismertető lapokon, valamint a cég weboldalán.

A REGENERÁCIÓ ÉS A VITAMINOK
Az Energy készítményeiben levő növényi eredetű
flavonoidok, antociánok, karotinoidok antioxidáns
hatásúak. A Pentagram® regeneráció módszerének
alkalmazásakor nem célszerű további vitaminok és
ásványi anyagok mega mennyiségben való bevitele,
mert azokat a szervezet nem képes megfelelően
felhasználni, és később nehezen tud megszabadulni
a feleslegtől. Ha lehetőséget adunk a szervezetnek,
hogy saját maga regenerálódjon, képes lesz a jó
minőségű táplálékban található vitaminok hatékony
felhasználására. A téli időszakban vagy lábadozáskor,
esetleg olyan élethelyzetekben, amikor a szokásosnál
több energiára van szükségünk, vagyis akkor, amikor
a táplálékból a szervezetünkbe került vitaminok és
ásványi anyagok mennyisége már nem elegendő,
vegyük elő a Vitaflorint vagy a Fytomineralt.
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UTÓSZÓ
Az anyagi és a biológiai világ kölcsönhatása a
legtermészetesebb dolog, és ugyanilyen természetes
a hagyományos és a modern orvoslás, valamint a
természetes regenerációs folyamatok összehangolása
is. Magától értetődik, hogy egészségi állapotunk
harmonizálása és megóvása többet jelent egy-egy
betegség gyógyításánál. Ésszerűbb, hatékonyabb és
olcsóbb a megelőzést választani, mint később nagyobb
összeget fordítani a gyógyításra.
Az Energy készítményeit széles körben alkalmazhatjuk
a megelőzésben. Jó eredményeket érhetünk
el velük ott is, ahol a modern nyugati orvoslás
erre nem képes. Sikeres és hatásos lehet a bevált
egyéb gyógymódokkal való összekapcsolásuk is.
Az orvos által megválasztott gyógymódok és
az energetikai állapot finom harmonizációja
kölcsönösen és előnyösen kiegészítik egymást.
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A Pentagram® rózsája
A hagyományos kínai filozófia és orvostudomány által ismert, mindenhol jelen lévő mozgatóerők (elemek) ötös
fogatának ábrája. Az erők a kölcsönösség három kapcsolatával kötődnek egymáshoz – táplálás, fékezés és irányítás.
Az erők – a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz – együttműködése egészséges harmóniát teremt.
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