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Erdemes megszívlel-
ni, hogy a Föld mi-

nősége a stabilitás,
a megállapodás
jelképe is egy-
ben. A termé-
szet rendje, és
hozzá igazod-
va ami szerve-
zetünk is egy
állandóan vál-

tozó, dinamikus
rendszerbenmű-

ködik. AFöldmi-
nőségének így más

jelentése is van.
A régebbi tanítások

részletesen írnak arról, hogy
minden negyedévben van egy úgynevezett átmene-
ti időszak, amely átlag 18 napig tart.Ez a több mint
két hét minden évszakváltáskor megtalálható. Mikor
még jobban benne voltunk a természet körforgásában
minden egyes alkalommal figyelembe vettük ezt az
átmenetet.

Ekkor, az áramló energia viss zatét aFöld minősé-
géhez. E szerint, egy-egy évszak, 72-74napos, majd
következik egy 18 napos átmeneti időszak. Elgon-
dolkodtató az atény, hogy e napok idejét összeadva
4xl8, azaz 72 napot adnak ki, mint egy egészséges
ember ideális pulzusszáma.

Ezen időben ajánlott felkészülni az elkövetkezendő
változásokra,

A Pentagram elvei alapján, életünk fontos vál-
tozásainak lépéseit tavasszal ajánlott megkezdeni.
Nyáron ezeket ki kell teljesíteni, a nyárutó és az ősz
időszakában ezeket értékelni kell, télen pihenni, és ha
szükséges az íj váItoztatásokra felkészülni. Ilyenkor
aj ánlott szervezetünkben, testi, lelki, szellemi szinten
vizsgálatot tartani, hogy az átmenet zökkenőmentes
legyen, és minél kevesebb energiaveszteséggel történ-
jen meg. A keleti orvoslást gyakorlók arra ösztönözték
és ösztönzik ahozzájuk tartozó gyógyrlni vágyókat,
hogy ilyenkor ajánlott állapotfelméréseket végezni

(ami kii{önb őző mődszerekkel történhet), mert ilyen-
kor a szervezet jobban jelez mindennemű kibillenés,
elváltozás esetén. En is ezt javaslom mindenkinek.

A régi elnevezés, MAGVETÓ havaeztis jelképe-
zí. Az értékelés magját el kell ültetni, hogy majd az
évforduló idején tudjunk módosítani, ha szükséges.

Az ENERGY termékcsalád, ezen elveket a]kalmaz-
va ajánl többfele lehetőséget a fudatos életmódot foly-
tató embereknek A nyár bőségében összegyűjtött izek
kavalkádjából, lassan letisztultak a táplalékok esszen-
ciái.Ezta folyamatot segíti a PROBIoSAN készítmé-
nyünk, amely a nagyváltozásoknak és kihívásoknak
kitett bélfl óránkat segít feltölteni, harmo nizáIni.

Idegrendszerünk, hormonrendszerünk újabb és
nagyobb terheléseknek van kitéve, mind az iskolai,
mind a munkahelyi követelmények szintjén. }ólbevált
ebben az időszakban a GYNEX, és a CYTOVITAL
dominánsabb alkalmazása. A krémet a mirigyeink
felett, a bőrfelületre ajánlott felünni és finoman be-
masszírozni az őramutató j árásával megegyező irány-
ban. Ha esetleg valaki túlpörgetett állapotban van
ebben az időszakban, az elcsendesedést segíti, ha az
órajárásával ellentétes irányba kerül bedolgozásra. A
CYTOVITALT nemcsak a test elülső részén,hanem a
hátíszakaszon is ajánlott a]kalrhazni, a mirigyeinkhez
kapcsolódó csakra helyeknek megfelelően, vagy egy
hasonló, de más rendszerű, az Ayrrveda-ban már rég-
óta alkalma zott, ígynevezettMarma pontok szerint.

A Föld időszakáhóz, pszichés megbetegítő hatás
szempontjából a töprengés, a rágódás, aggódás, nyo-
masztó álmok minősége tartozik. Idegrendszerünk
harmonizálásában segít a SPIRON-ban található
illatok finomsága. A nyálkahártyák, és a bőr, mint
az aura tér utáni első fizikális védvonal határának
támogatására, kivrá]ó a GREPOFIT spray, és a DRAGS
IMMUN együttes alkalmazása . Ezen idősza\<hoz, ízek
szempontjából az édes köthető. Ez, amí táplál, tölt,
ellazit, elsimít, csökkenti a fájdalmakat. Kis mennyi-
ségben táplálja a lépet, tulzásba vitt fogyasztása viszont
gyengíti és megbetegítheti a lép mellett a szívet és a
vesét is. Tapasztalatom szerint, ilyenkor hatékonyabb
mind a PROBIOSAN, mind a GYNEX és más cseppek
alkalmazása, ha egy kevés, jó minőségúmézzel ele-
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gyített táplálékkal vesszük be őket. A CYTOVITALE
különösen, de a többi krém hatékonysága is meg-

növekszik, ha közvetlenül a masszírozás előtt, egy

kis tégelyben összekeverjük, pl. akácmézzel, és így
visszük fel a kezelendő felületre.

Energetikai szempontból a gyomor és a lép tar-

tozik a Föld minős éghez. E szerveknek 7 és 11 óra

között van az energia maximuma, 19 és 23 óra között
van az energia minimuma. Külön ajánlott felhívni
a figyelmet, hogy ha 19 óra után vacsorázik valaki,
csökken a gyomor és lép energia rendszere.

Sajnos ma már tipikusnak számit,hogy egész nap

rohanvalaki, sem reggel, sem ebédidőben nem étke-

zik rendesen, este viszont túlságosan jóllakik. Ezzel

a gyomor nagyon megterhelődik, amire a gyomor
többlet tűzzdr, }ang energiával reagálr. Ez a többlet
tűz előbb-utóbb felborítja a gyomor |ang és a lép

dominánsan |in jellegét. Ez a kibillenés továbbadódk,
mert a gyomor energiájavalamennyi szerv, táplálékból

szerzett energiájának a forrása. Az ilyen embernek
hamarosan aVászavara lesz, és további, energiahi-
ányból fakadó problémái. A lép, és gyomor erejét

a bevitt tápláték minősége jelentősen befolyásolja.
Ha a lép CHI kevés, fáradékonyság, szomorúság, ha

tulteng megszállottság, rögeszme jelentkezik j ellemző

tünetként.
A táplalék nemcsak a gyomorra és a lépre, hanem

a többi szerv állapotára is nagy hatással van. Ezt a
minőséget az elkészítés során, hogy mivel hogyan
tálaljuk, lehet fokozni, javítani vagy rontani.

A lelki allapotok további harmonizálását segítik elő

a GABA, illetve KIRÁLYDINNYE tea igényszerinti,

rendszeres alkalmazása.
Kívánok minden kedves Energy tagnak stabil,

értéket teremtő erőforrásokat.

Dlnóczr Zor.rÁN
természetg yő gyász, szakoktató

émelygés, hányinger ellen. A növény gyökértörzse
(Zingiberis rhizoma) szolgáltatja a sajátságosan illa-
tos, csípős, kesernyes fuűfíiszert. Aromáját illóolaja,
ízét p e dígingerol - tart alma okozza. Cukrot, gy antát,

gyantasavat, keményítőt is tartalmaz.
Levesek (hús-, bab-, burgonya-, gyümölcs-, stb.),

levesgombócok, burgonya-, és babftizelékek, szószok,

húsételek, vadhúsok, mártások, sütemények (mé-

zeskalács, keksz, stb.), forralt bor,likőrök, pálinkák,
keleti ételek, valamint uborka, tök, és gyümölcsök
eltevésénél is használt kitűnő izesitő.

A GYÖUgÉn NEM CSAK PŰSZERI
GYOGYi\TOVENY IS!

A cyöun Én lzEGyIK LEGKIvÁLósn rnnMÉszBrBs GöRcsoLoó És rÁ;ulrovrCsILLAPÍTó.
A rnr,r,nuEsEN csípős, KIssÉ BRősEBBRE FőzöTT GvöMBÉ,RTBA cSÖKKENTI A BÉLG Í.zox
KIALAKuLÁsÁI, MIvEL ERJEDÉsGÁILó HATÁssAL RENDELKEzIK. HnsprnNÉs ELLEN IS JÓ,
yALAMIN1 xrrÚNő cöncsor.oó, r-ncvEN szó nÉr vlcy MENsTRuÁcIós cöncsnől. (FÉ1

LITER TgÁ:rroz KB. 2 DKG REszELT FRIss cyö}rsÉn KELL.) NacyoN ló nnpprÓRIAJAvÍTÓ,
KIÉLESÍT I AZ ÉRZÉKEKET.

Latin neve: (Zingiber officinale), népies neve:

ginger, gingiber, ingwer.
A hagyományos indiai ájurvéükus orvoslás szerint

a gyömbér nem csak a testet, hanem a lelket is erősíti.

Fokozzaaz intelligen ciát,határozottabbá tesz. A kínai
tengerészek gyömbérgyökeret rágtak tengeribetegség

ellen. Kínában már Le. előtt több évszázaddd,használ-

ták. A középkorban jelentős szerepet játszott a népek
közötti fűszerkereskedelemben. Ma Dél-Ázsiában,
Dél-Amerikában és Nyugat-Afrikában termesztik.

[Zingiber officinale]
A középkori Itáliában

boldogság biztosítéka volt,
képességeket.

Angliában gyomornyugtató italokat és sört készí-

tettek a gyömbérből. Utóbbi előfutára volt a mai vilá-
gos gyömbérsörnek, melyet ma is ajánlanak hasmenés,

a gyömbér az időskori Mint gyógynövény, hihetetlenül széles skálán mo-

mert fokozza a szexuális zog a felhasznáIhatőságat
Ízirleti gyulladás kezelésénél is használhatjuk, mivel

gyulladáscsökkentő anyagokat tartalmaz, és gátolja

a gyulladáskeltő anyagok képződését. Csökkenti a
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