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Milí priatelia, čitatelia, milovníci Ganoderma kávy ! 

TEAMtime vychádza po 3-mesačnej pauze. A rovno krásny 
ZIMNÝ špeciál. Prinášame vám v ňom skúsenosti, rady, 
inšpirácie a teším sa, že už v tomto čísle nájdete veľký cestopis 
až z ďalekého Maroka. Želám vám príjemné čítanie tohto 
novučičkého čísla. Teším sa, že vám môžeme odovzdať niekoľko 
skvelých tipov na nadchádzajúce najkrajšie ročné obdobie. 

Užívajte jesenné a čoskoro prichádzajúce zimné dni aj s našou 
kávičkou. 
Príjemné čítanie !

Z obsahu vyberáme:

Dr.Rajesh Savera - Ajurvéda 
Rozhovor - László Kócsó 

Cestovateľský zápisník - Maroko 
Urob si vlastný adventný kalendár 
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by  Andrea Molnárová

Dátum vydania: 22.11.2017, občasník 

Tento časopis vzniká v našom voľnom čase a všetko si zabezpečujeme samé (texty, 
fotky, grafická úprava, korektúra, preklad) a je k dispozícii ZDARMA: 
Ak by ste nám chceli čímkoľvek prispieť, či už článkom, receptom, tak nám píšte na
mailovú adresu. Ďakujeme ! 
KONTAKT: teamtimesk@gmail.com 

               TEAMtime pre vás s láskou tvoria: 
               Andrea Molnárová a Katka Mikušová + externí prispievatelia, ktorých mená nájdete pod ich                    
                                                                                                      príspevkami 

Tentokrát som pre vás vybrala túto krásnu vianočno-zimnú mandalku. Nech sa vám príjemne tvorí, už 
viete ako :-)Tak sa pustite intuitívne a s chuťou do vyfarbovania :-) 
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Cestovateľský zápisník

Zažiť dovolenku v zime a vyhrievať sa na slnku bolo mojim snom. Tento november som si ho splnila. Odišla 
som do Maroka. 
Desiatky prečítaných blogov a odporúčaní sme zabudli hneď po príchode na letisko do Agadiru. Po príchode 
nás čakal delegát, ktorý s úsmevom na tvári hovoril 4 jazykmi. Kufre nám k autu pomohol odviesť starší 
usmievavý pán a vedel, prečo tak robí. Napriek toľkým informáciám o bakšiši (sprepitnom) sme boli ľahší o 
pár eur. Ubytovali sme sa a šup ho vidieť prvý západ slnka nad atlantikom. To sme ešte nevedeli, že Maroko 
vyhralo vo futbale 2:0 nad Pobrežím Slonoviny a mesto bude oslavovať. Doslova! Ľudia spievali, tancovali, 
stáli na križovatkách v autách, či sedeli na kapotách. A dve belošky sa im prechádzajú po promenáde. 
 Desiatky pozdravov, úsmevov, pristavení sa v nás vyvolalo trošku strach. Postupom času sme však zistili, že 
bez ohľadu na to, či futbal vyhrali alebo nie, z ich tváre nikdy úsmev nezišiel. Napriek veľkým rozdielom 
medzi bohatými a chudobnými sme nestretli človeka, ktorý by sa neusmial, či nepozdravil. 

Agadir je známy tým, že v roku 1960 mesto postihlo 15 sekundové nočné zemetrasenie, ktoré usmrtilo 
takmer 15 000 ľudí, preto sa mesto muselo vybudovať nanovo. Toto nešťastie im neustále pripomína 
pevnosť Kasbah, ktorá sa nachádza nad atlantickým oceánom a je z nej prekrásny výhľad nad celým 
Agadirom. Cez deň aj v noci na nej svieti nápis  Boh, krajina, kráľ. Maročania si veľmi ctia a vážia svojho 
kráľa Mohammeda VI., ktorý je veľmi známy svojim sociálnym cítením. Maročania nie sú arabi, ako si 
väčšina ľudí myslí, sú berberi a sú na to hrdí. Celým Marokom sa rozprestiera pohorie Atlas, ktoré je dlhé 
takmer 2000 km a tiahne sa štyrmi štátmi.  

 Maroko – krajina neobmedzených farieb a chutí

Pôvodnými obyvateľmi severských afrických štátov boli berberi a takmer každý maročan hovorí 
francúzsky, či nemecky, čo súvisí s ich históriou. Sú milovníci marockého čaju tzv. marockej whisky, čo je 
vlastne silný zelený čaj s listami mäty a obrovským množstvom cukru, ktorý im v letných horúčavách 
dodáva energiu. 
Agadir je turistické letovisko a centrum je krásne vybudované a my sme za ten čas chceli vidieť čo najviac. 
Na základe odporúčaní sme si vybrali Mustaphu z lokálnej agentúry Tawab a zabezpečili sme si zopár 
výletov. Pred cestou sme však ešte absolvovali našu premiéru v hammam spa v nádhernom Argan Phyto 
house, kde sme počas dvojhodinovej kúry absolvovali špeciálne kúpele hammam, čo je vlastne kompletná 
vonkajšia očista tela, vypili čaj na teraske a užili si skvelú celotelovú masáž. Babám som ponúkla 
Ganoderma kávičku a s úsmevom na tvári sme sa rozlúčili. 
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Cestovateľský zápisník

Náš budúci sprievodca nás pozval na marocké vínko do jeho reštaurácie Plage Bleue priamo na pláži a my 
sme mali tú česť spoznať tento svet detailnejšie. 

 Maroko – krajina neobmedzených farieb a chutí

Malá Sahara bola naozaj len malá ukážka toho, čo by nás čakalo o 600 km ďalej. Jemný piesok, sucho, ťavy 
a nočné chladné teploty. Tento výlet plánujem na mojej ďalšej návšteve do Maroka. Treba si však na to 
vyhradiť dva dni, spať budete priamo v púšti. 
Neuveriteľným zážitkom pre nás bolo dostať sa priamo do berberského domu v dedinke Rasmouka, kde 
nás pohostili ich národným jedlom Tajine pripravovaným v špeciálnej hlinenej nádobe Tajine. Výhľad na 
priehradu, ktorá sa nachádzala neďaleko, bol krásnou perličkou na záver dňa. Treba povedať, že takmer 
všade nájdete stánok s čerstvými pomarančami a ťavami, na ktorých Vás s radosťou povozia. Samozrejme 
za bakšiš. Snažia sa zarobiť na všetkom, čo sa dá. 

 Hor sa spoznávať krásy Maroka! 
Prvý do oka nám padol výlet na mini Saharu. Dozvedeli sme sa viac o  arganovom oleji, z akého stromu 
pochádza aj ako sa vyrába. Maroko je krajina, kde sa tento strom pestuje na vyše 80 000 hektároch a jeho 
plody sa spracúvajú dvomi spôsobmi. Pražené plody sa využívajú na výrobu jedlého arganového oleja a 
nepražené na výrobu kozmetiky. 
Prvou zastávkou bola rybárska dedinka nad atlantickým oceánom, kde vlny ukázali svoju pravú silu. 
Prekrásna scenéria jednoduchosti. 
Po približne 60 kilometroch sme sa dostali do mestečka Tiznit, ktoré sa špecializuje na výrobu strieborných 
šperkov. Robili ich takmer na kolene a boli nádherné. V každej dedine nájdete čo i len malú mešitu, ktorá je 
pre nich útočiskom a kde si vyrozprávavajú svoje modlitby.Sú moslimovia a zvolávanie do mešity počuť cez 
celé mesto. Je to krásny súzvuk tónov, viery, pokory. Päťkrát denne absolvujú očistu tela, aby mohli do 
mešity vstúpiť. Žiaľ, my sme tam vstup povolený nemali. 
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Cestovateľský zápisník

Nestíhame si ani oddýchnuť a vyberáme sa na ďalší výlet do ospevovaného Marakéšu. Tento výlet bol trošku 
náročnejší cestou, nakoľko sa nachádza približne 4 hodiny od Agadiru. Marakéš je to pravé Maroko. Je to 
spojenie luxusu a chudoby. Nabalený pitnou vodou, nakoľko v Maroku toto šťastie nemajú, sme vstúpili do 
paláca Bahia známeho svojimi skvostnými maľbami na cédrovom dreve meniac vekom svoju farbu. 
Stretnete sa tu s moslimskými, židovskými či kresťanskými prvkami. Námestie, kde sa pretínajú všetky 
kultúry, zvuky, vône či farby bolo preplnené a radšej sme sa držali všetci pokope. Nechceli sme mať zrazu 
zaveseného na krku hada alebo opicu, samozrejme za bakšiš, nechcený. Ich najznámejšie trhovisko má 
neuveriteľnú tradíciu a nájdete tu aj nemožné. Sú zvyknutí zjednávať, dokonca si to až pýtajú, takže sa 
nebojte ponúknuť svoju cenu.  

 Maroko – krajina neobmedzených farieb a chutí

Keďže sme chceli aj trošku pošportovať a nejak sa nám to nedarilo, tak sme sa vybrali na výlet do Paradise 
valley. Horské scenérie poprepletané palmami a kdesi veľmi hlboko prírodné jazerá, ku ktorým sme sa 
museli dostať po horskom chodníčku. Aj tu samozrejme všade nájdete predavača pomarančov, ktorý si tu 
posedkáva pomedzi prechádzajúcich turistov. Prírodné jazerá veľmi obľúbené v letnom období práve na 
skákanie z útesov. Ak sa bojíte, nevadí, sú tu na to špecialisti, ktorí za bakšiš do tej ľadovej vody skočia za 
Vás a vy si to z pohodlia skál pofotíte.. 

 Koberce, koreniny, keramika, 
sliepky, na trhu sa dá zohnať 
všetko. Čas tu plynie 
neuveriteľne pomaly, bez stresu, 
ale vždy s pozitívnym prístupom. 
V novembri je v Maroku 
krásnych 27 stupňov, ale 
v Atlantiku sa už neokúpete, len 
ak ste ľadové medvede. Oni však 
chodia v kabátoch, pre nich je to 
už chladné počasie. 
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Cestovateľský zápisník

S blížiacim sa koncom mojej dovolenky som stále chcela viac a viac zážitkov. Jedným z posledných bol západ 
slnka priamo z pevnosti Kasbah priamo nad prístavom, ktorý je najdôležitejším prístavom v celom Maroku. 
Ešte samozrejme potrebný nákup arganového oleja priamo v centre jeho výroby v Argan Palace, kde všetky 
produkty podliehali certifikácii, takže ste sa nemuseli báť, že kúpite mačku vo vreci  a šup ho baliť sa na cestu 
domov. 

 Maroko – krajina neobmedzených farieb a chutí

Spoznávanie novej kultúry, krajiny, ľudí Vám dá niečo tak silné, že si to chcete uchovať čo najdlhšie. 
Môžete prečítať stovky časopisov, či kníh, ale zažiť to na svojej koži je nepopísateľný pocit. Nájsť si 
nových priateľov, tešiť sa slnko vychádzajúc nad horizontom, vidieť tú krásu, ale aj každodenný ľudský 
boj o prežitie, to všetko sú zážitky, ktoré navždy zostanú v mojom srdci. 
To je proste Afrika! A ja sem určite čoskoro vrátim. 
Nezabudnite sa usmiať tak, ako to robia oni. Prirodzene, s láskou.  by Katka Mikušová 
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Interview

László Kócsó

Milý László, mohol by si sa predstaviť fanúšikom Ganodermy a DXN?

Volám sa László Kócsó a podnikám spolu s mojou manželkou Anikó. Aj keď som to ja, kto je vždy v popredí 
je to seriózna tímová práca. Pracujeme spolu s mojou manželkou, dospelými deťmi a mojou profesionálnou 
pomocou je Péter Balázs Álmos a funguje nám to veľmi dobre. Máme spolu šesť detí (viete že 6 priamych 
línii sa žiada na úrovni diamanta :-) a žijeme v malom meste v Maďarsku asi 80 km od Budapešti. Začali 
sme podnikať už so skúsenosťami v online marketingu a od samého začiatku sme to brali ako podnikanie v 
obchode. 

Môžete byť úspešný podnikateľ, môžete mať veľa peňazí, ale ja si myslím, že dôležitejšie je to, aký ste 
slobodný. Ako zamestnanec každý vie, že nemá žiadnu príležitosť dosiahnuť slobodu. Pre podnikateľa je 
situácia rovnaká, väčšina z nich sú otroci ich vlastného podnikania (tak, ako sme boli aj my), podnikanie 
bez nich nebude fungovať. Ale podnikanie v sieťovom marketingu pracuje na základnom princípe, s 
produktami, ktoré pracujú aj bez obchodnej príležitosti a poskytujú pasívny príjem. Snívali sme o takomto 
slobodnom živote bez záväzkov, čo nám poskytne neustály pasívny príjem. To je dôvod, prečo som si 
vybral sieťový marketing  a DXN. 

Prečo ste si vybrali sieťový marketing ako svoju budúcnosť aj napriek tomu, že veľa ľudí tomuto podnikaniu 
stále nedôveruje?
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Interview

László Kócsó

Vedeli ste si predstaviť až taký veľký úspech, keď ste začínali?

Áno, v skutočnosti oveľa väčší :-). Myslím si, že sme len na začiatku našej cesty, pretože zatiaľ využívame 
len malú časť našich možností. Trh v Európe je obrovský, a som si istý, že nasledujúce roky náš obrat 
znásobíme niekoľkokrát. 

Mám veľa plánov. Nedávno sme uviedli do života DXNPLUS, kde na týždennej báze publikujeme nové, 
krátke tréningové videá. Pracujem na napísaní kontaktnej knihy, ktorá ukáže skutočnú tvár sieťového 
marketingu a pokúsi sa rozptýliť predsudky o ňom. Bude to kniha, ktorú môžete dať svojim prospektom a 
bude pracovať a prezentovať namiesto vás. Radi by sme dosiahli pozíciu dvojitého Crown Ambasádora, 
hoci, takáto pozícia v súčasnosti ešte neexistuje. 

Aké sú Vaše súkromné/obchodné plány do budúcnosti?

by László Kócsó 
by Katka Mikušová
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Lucia Čížová, Slovensko: 
Podľa Ajurvédy, môžeme vplývať na malé deti tým, že im budeme dávať jedlo podľa Ajurvédy? Kedy je 
najlepšie s tým začať?

Dr. Rajesh Savera, India: 
Áno samozrejme, môžete dávať DXN deťom, už keď sa narodia, nakoľko je to skutočne bezpečné. Ale 
vždy je lepšie začať s doplnkami vtedy, keď je dieťa už schopné zjesť polotuhú a tuhú stravu. DXN má 
veľa produktov, ktoré môžu dieťaťu naozaj pomôcť dosiahnuť míľniky pri jeho rozvoji. A tými sú 
Spirulina, Morinzhi, Cocozhi, Ganoderma, masážny olej,... 

Jaroslav Praženica, Slovensko: 
Keď ľudia začnú užívať Spirulinu na dennej báze, cítia, že majú väčší apetít v jedle ako predtým. Ako je to 
možné? 

Dr. Rajesh Savera, India: 
Keď je človek chorý, je prirodzené, že stratí chuť do jedla. Za nedostatok výživy sa môže považovať, že 
človek ochorie a to znamená, že keď človek stratil chuť do jedla a nasadil doplnky, ako napríklad 
Spirulinu, ktorá sa stará práve o doplnenie nedostatku výživy, zlepší sa mu chuť do jedla. V Ajurvéde 
tomu hovoríme Agni (enzýmy trávenia), a práve tie začali s lepším vylučovaním. Toto je znak zdravia. 

Pýtali ste sa
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Ajurvéda 

Dr. Rajesh Savera, BAMS, MS (Psych.) 
Ajurvédsky lekár, psychoterapeut, poradca, tréner životného štýlu 

Využijem túto príležitosť, aby som s vami zdieľal úžasné tajomstvá najstarších lekárskych výskumov, 
ktoré sú ľudstvu známe tým, že sa kladie dôraz práve na životný štýl, dlhovekosť, mladosť a liečbu 
všetkého a čo je súčasťou Ajurvédskej filozofie človeka. 

Ajurvéda: Tajomstvá minulosti pre
zdravý životný štýl budúcnosti

Úvod do Ajurvédy 
Zhruba pred 5000 rokmi, sa indickí jogíni pýtali na všetko, čo sa týkalo sveta, v ktorom žijú. Pozreli sa na 
oblohu a videli nebeské svetlá, obdivovali ich pôvod a význam. Rozhliadli sa po svete a čudovali sa: “Prečo 
som tu? Aký je zmysel môjho života?”. Vedeli, že svet okolo nich je plný výziev a potenciálnych 
nebezpečenstiev a pýtali sa: “Ako môžem byť v bezpečí a zdravý?”.  

 Títo ľudia patrili k najstarším 
obyvateľom zeme. Vedeli, že zdravie 
každého jedinca prináša zážitok v 
podobe šťastia. Odpovede na ich 
otázky hľadal ten najmúdrejší a 
najrozumnejší z nich priamo od 
Bohov. Títo múdri muži a ženy boli 
známi ako rišišovia. Mali dar na to, 
aby sa prispôsobili cestám Bohov. Keď 
hlboko meditovali, Bohovia k nim 
zostúpili a zodpovedali im každú 
otázku, ktorú položili. Učili sa o 
astrológii a astronómii, o hmote a 
duchu, o zemi, vzduchu, vode, ohni a 
vesmíre, a taktiež aj o rituáloch 
(životný štýl). 
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Ajurvéda 

Tieto vedomosti odovzdávali ďalej naprieč generáciám prostredníctvom pesničiek a spevu a spísali ich do 
všeobecného jazyka Sanskrit, aby vytvorili najstaršie knihy, ktoré doteraz existujú na zemi: Védy. Hlavný 
význam slova Veda je “vedomosť” alebo Gyan. 
Múdrosť Véd je nekonečná. Boli rozdelené do 4 častí – Rig Véda, Sama-Véda, Yajur-Véda a Atharva-Véda. 
Ajurvéda je časťou Atharva-Véda. Poznatky týkajúce sa zdravia sú známe ako Ajurvéda alebo veda života. 
Vedomosti Ajurvédy sa dostali k Rišišom, aby vedeli, ako zostať psychicky a emotívne zdraví a dosiahli 
svoje hlbšie duchovné ciele. 
Védske učenie v Indii prežilo doteraz spolu s Ajurvédou po niekoľko tisícročí. Žiaci, filozofi a lekári 
putovali do Indie z veľkej diaľky, aby si každý z nich mohol vziať domov aspoň časť tohto učenia. Boli to 
zlaté časy, kedy bolo pochopenie a hlboká duchovnosť na vzostupe. 

Ajurvéda: Tajomstvá minulosti pre
zdravý životný štýl budúcnosti

Ajurvéda je veda, ktorá je v 
prvom rade o vytváraní 
harmónie s prostredím 
človeka. Ajurvéda náš učí, ako 
žiť v rovnováhe, ako byť 
zdravý, a že choroba je 
vyjadrením žitia v 
nerovnováhe. Preto je 
Ajurvéda veda, ktorá sa stará 
o zdravie človeka, čo začína 
práve pýtaním sa samého 
seba, aby sme nazreli do seba 
a prišli na to, že žijeme v 
nerovnováhe. Až potom 
môžeme spraviť potrebné 
zmeny, aby sme toto 
prostredie uzdravili. 

 Takto nám Ajurvéda vracia zodpovednosť za naše zdravie takisto ako aj silu vytvárať naše zdravie. 
Sústredením sa na to, ako to súvisí s našim prostredím, Ajurvéda považuje za príčinu choroby práve 
vyjadrenie tela a mysle žijúce v nerovnováhe s prostredím. Z tohto pohľadu môžeme pochopiť, že liečba 
pomocou Ajurvédy znamená pomôcť každému človeku vrátiť sa naspäť do rovnovážneho stavu s 
prostredím. V Ajurvéde vieme, že kde je harmónia, tam je zdravie, kde je disharmónia, tam je choroba. 
Naše prostredie pozostáva zo všetkého, čo zažívame našimi 5 zmyslami. Preto všetko, čo jeme, vidíme, 
cítime, dotýkame sa toho alebo počúvame, nás ovplyvňuje. Cieľom Ajurvédy je pomôcť každému vziať si tie 
správne dojmy. V Ajurvéde je každá osoba jedinečná s jedinečnou genetikou a biochémiou. Preto to, čo je 
vhodné pre každého sa môže líšiť. 
Ľudskú jedinečnosť pre nazývame “telesnou konštitúciou”. Vaša konštitúcia popisuje, kto ste na 
najzákladnejšej úrovni. Princíp toho, že sme všetci rozdielni je pre Ajurvédu jedinečné. 
Ajurvéda skutočne uznáva, že liečivá existujú všade a často aj na tých najnepravdepodobnejších miestach. 
Okrem používania rastlín a bylín ako liečiva, Ajurvéda taktiež používa vône, farby, zvuky, špeciálne formy 
masáží a jedla ako ozdravných prostriedkov. Prostredníctvom našich zmyslov zažívame svet okolo nás. Ak 
si prostredníctvom našich zmyslov vezmeme pozitívne dojmy, môžeme očakávať, že zažijeme väčší pokoj, 
jasnosť a prostredníctvom vzťahu tela a mysle, aj lepšie fyzické zdravie. Ak si vezmeme negatívne dojmy, 
vytvárame v mysli rozruch a to vedie k chorobe. 
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Ajurvéda 

Ajurvédska filozofia pripúšťa, že to všetko závisí od 5 elementov – zeme, vody, ohňa, vzduchu a vesmíru. 
Tieto elementy nás vedú k energiám, ktoré  so sebou prinášajú práve fungovanie toho celého. Tieto jemné 
energie sú v Ajurvéde známe ako doshas alebo humors. Poznáme tri základné doshas známe ako vata, pitta 
a kapha. Na základe toho ako sa skombinujú a v akom percentuálnom pomere, vytvoria životnú 
konštitúciu človeka. Žiadni dvaja ľudia ju nemajú rovnakú. Táto prirodzená jedinečná rovnováha je 
podstatným energetickým odtlačkom človeka na fyzickej a citovej úrovni. Prostredníctvom 
pochopenia konštitúcie môžeme predvídať, kde v tele je miesto, ktoré potrebuje vyliečiť a následne prijať 
opatrenia k prevencii choroby. Ak pochopíme našu konštitúciu, môžeme pochopiť a kontrolovať naše 
voľby a vybrať si len tie, ktoré nás dovedú k optimálnemu zdraviu. 

Ajurvéda: Tajomstvá minulosti pre
zdravý životný štýl budúcnosti

Ajurvéda kategorizuje tieto energie do 3 
doshas: 
1. Vata dosha, v ktorej dominujú vzduch a 
vesmír
2. Pitta dosha, v ktorej dominujú elementy 
ohňa 
3. Kapha dosha, v ktorej dominujú element 
zeme a vody 

Dosha ovplyvňuje nielen tvar tela ale taktiež aj predispozície (ako sú chute do jedla a trávenie), 
temperament mysle a emócií. Napríklad, zemský element v ľuďoch zaradených do Kaphy sa odzrkadlí v ich 
pevnom robustnom type tela, ich tendencii k pomalému tráveniu, ich silnej pamäti a ich emocionálnej 
stálosti. Väčšina konštitúcii u ľudí sa vytvára kombináciou dvoch doshas. Napríklad, ľudia, ktorí sú Pitta 
Kapha, majú tendencie oboch Pitta dosha aj Kapha dosha, s tým, že dominuje Pitta. Pochopením kvalít 
našej prirodzenej konštitúcie, budeme lepšie vedieť robiť to, čo nás udrží najlepšie v rovnováhe. 
Ajurvéda kladie vysoký dôraz na životný štýl (stravovacie návyky a denná rutina).  

Ajurvéda taktiež poskytuje 
návod na to, ako prispôsobiť 
náš životný štýl na základe 
zmeny sezóny. S príchodom 
technológií, sa naše životné 
vzorce zmenili. Avšak 
princípy zdravia predpísané 
v Ajurvéde sú univerzálne a 
trvalé a sú veľmi dobre 
uplatniteľné aj dnes. 
V mojej sérii článkov sa 
budeme zaoberať rôznymi 
aspektami filozofie Ajurvédy, 
jej princípmi, aplikovaním do 
životného štýlu, ktorý Vám 
nekompromisne zaručí 
slobodu bytia. 

 
                 by Rajesh Savera 

                     by Katka Mikušová
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Okienko osobného rozvoja

Nabudúce si povieme niečo viac o ďalšch dvoch štýloch. Viac info nájdete aj na stránke 
www.andreamolnarova.sk

Športový štýl – KAMARÁTKA 

Navonok silné vyžarovanie 
Miluje ľudí, extrovert 
Zorganizuje aj nemožné 
Neustály príliv energie 
Veľa cvičí alebo je v pohybe 
Plusy: výkon, drive, jasný cieľ  
Zameranie na výsledok 
Vhodné: automobilový priemysel, oragnizovanie 
eventov, hypomaklér, obchodník, fitnesscentrá 
Nevhodné: zavretá 8 hodín v kancelárii :-) 

Športový štýl je najviac jangový štýl, čiže ženy 
majú najviac mužskej energie. 
Oproti tomu stojí najjemnejší ženský štýl v 
jinovej energii - romantický. 

Nájdi svoju Jedinečnosť III. 
Športový vs. romantický štýl 

 Romantický štýl - PRINCEZNÁ 

Najjemnejší a najkrehkejší štýl zo všetkých 
Jemné vyžarovanie, jemný hlas 
Rada sa stará o rodinu, deti 
Častokrát rada pečie, varí a robí rôzne ručné práce 
Vynikajúca podporovateľka 
Má božskú trpezlivosť, je zameraná na detail 
Plusy: najvyššia miera súcitu a vysoká miera 
intuície 
Vhodné: detská lekárka, zdravotná sestrička, 
učiteľka v MŠ, 1 stupeň ZŠ, kozmetička, 
kaderníčka, 
asistentka 
Nevhodné: manažérky v korporáciách 

by Andrea Molnárová 

Fashion Therapy je o tom, že máme 8 štýlových kľúčov (Octo Codes lat.) a každá žena sa nájde v 
jednom z nich. V tom svojom štýle potom nájdeš celú kopu "darčekov" svojho vlastného života. Objavíš 
tam ako vyžaruješ na okolie, čo je tvoj talent, ako sa chováš, čo rada robíš, aké máš koníčky, ako to máš 
s mužmi, rodinou, či športom...Zistíš čo je pre teba dôležité a čo naopak nie a treba to pustiť. Ako 
čerešnička na torte celého systému je vhodné oblečenie, ktoré je tvojou druhou kožou resp. ladí s 
tvojou dušou. Dnes si predstavíme prvé dva. 
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                 by Ján Ivan 

 

Okienko osobného rozvoja

V budúcom čísle postúpime bližšie k rozsvieteniu našej hviezdy tým, že „vstúpime na orbitu“ Venuše. 
 Dozvieme sa ako tzv. láska dokáže asistovať alebo zabrániť na ceste k nášmu rastu resp. úspechu...   

Mesiac náš najbližší satelit je považovaný za druhé „svetlo“ našej oblohy.  Svetlo nočnej oblohy, ktoré 
dokáže pekne rozsvietiť tmavý priestor. Je veľmi dôležitým objektom našej  oblohy. Spolu so Slnkom je 
súčasťou nebeského divadla,  ktoré poznáme ako (D)dorastajúci a cúvajúci Mesiac(C). Vplyv Mesiaca na 
atmosféru, počasie a vôbec na hydrodynamiku našej planéty je nepopierateľný. Znalosti  fáz  Mesiaca sa 
dobre uplatňujú aj v oblasti pestovania plodín, rybolovu alebo lovu zveri. Na ľudskej(spoločenskej) úrovni 
svojím vplyvom zasahuje našu „vodnú“  emocionálnu časť povahy. Jeho vplyv je výrazne emotívny, 
pociťujeme ho ako naše nálady, ktoré sa zrkadlia v našich každodenných zvykoch alebo zlozvykoch.   

V závislosti od pozície Mesiaca v našej hviezdnej mape (horoskop narodenia) poukazuje ako nás naše 
vlastné návyky alebo zlozvyky dokážu posunúť dopredu alebo naopak, pôsobia ako brzda. Vzhľadom nato, 
že predstavuje svetlo nočného života, odhaľuje privátnu (pre verejnosťou skrytú) pohodlnú časť našej 
osobnosti alebo života. Je to tá časť osobnosti, ktorú často pozná iba užší okruh ľudí (rodina, blízki). 
 Predstavuje tie vlastnosti, ktoré nevystupujú tak často na verejnosť. Predstavuje naše pohodlie, našu 
komfortnú zónu, ktorú tak neradi opúšťame.       
V prípade, že ste sa narodili po západe Slnka je väčšia pravdepodobnosť, že podstatnú časť vášho života 
budete pod vplyvom vlastností pozície Mesiaca vo vašej hviezdnej mape. Viac inklinujete prejavovať 
vlastnosti, ktoré zodpovedajú vášmu súkromnému - pohodlnému prejavu, stretávate ľudí, ktorí sú vám 
podobní alebo ktorým sa chcete podobať. Ľudia narodení  pod jeho dominantným vplyvom sa viac 
socializujú, stretávajú ľudí ktorí žijú život, ktorý im je najviac sympatický.   

ROZSVIEŤ svoju HVIEZDU - I.

Ak sa Mesiac v čase narodenia nachádzal v úseku oblohy ozn. znamením 
Rak, máte prirodzený sklon zvýšenej starostlivosti o svoje blízke
sympatizujúce okolie. Prejavujete veľmi starostlivé priam materinské 
(ochranné) inštinkty. Darí sa vám ak dokážete svoje okolie emotívne 
strhnúť.  Napr. vyvolať smiech alebo zahrať na city. 
V prípade, že pozícia mesiaca sa nachádza v znamení Váhy, váš citový život 
a tým aj rozhodovanie ovplyvňuje partner. Názor vášho partnera je pre vás 
dôležitý a často krát  sa prikloníte k cudziemu názoru vo vašom súkromnom 
živote.  Je dobrým znamením ak si vyberáte vhodných partnerov, ktorí vás 
dokážu výrazne posunúť. Dobre sa uplatňujete v spolupráci s inými pre ich 
podporu.  Pozícia Mesiaca vo vašej hviezdnej mape v znamení Baran, 
predstavuje vašu bojovnú, odvážnu stránku povahy v súkromí. 

 Vyberáte si skôr ťažšiu, náročnejšiu ako pohodlnejšiu cestu. Vystupujete skôr rebelsky a preto sa 
stretávate s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.  Milujete výzvy a svojej rodine, svojmu blízkemu okoliu, chcete
dokázať že viete žiť iný, svoj vlastný individuálny život. Napredujete ak sa od Vás požaduje rýchly a jasný 
výsledok. 
Ak sa pozícia Mesiaca (vo vašej hviezdnej mape) nachádza v znamení Kozorožec, prevláda viac 
konzervatívne vnímanie. Záleží Vám viac na takých emóciách,  ktoré pretrvávajú ako tie ktoré majú 
krátky alebo nevýrazný efekt. Dobre sa uplatňujete tam kde treba ustáť výkyvy nálad ostatných ľudí, ich 
afektované správanie alebo inak predstierané emócie. Ste zameraný na dlhodobé ciele a výsledky.   
To či týmito postojmi uspejete, závisí ako je Mesiac vo vašej hviezdnej mape „nasvietený“  resp. ako 
spolupracuje s ďalšími objektmi vesmírnej oblohy. Jednoducho povedané ako dokážeme zvládnuť našu 
vnútornú povahu  – komfortnú zónu, ktorú neukazujeme tak často verejnosti.     



Naše skúsenosti s produktami
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Kávička s Ganodermou, ktorá mi zmenila život k 
lepšiemu,pomohla mi cítiť sa lepšie po fyzickej stránke a tiež po 
stránke finančnej. Spoznala som mnoho skvelých ľudí z 
rôznych krajín, blízkych či ďalekých, navštívila som nádherné 
krajiny v Ázii, som vďačná firme DXN za tieto skúsenosti a 
pekné chvíle. :-) 

                                     by Dagmar Zwicklová

Po použití cordycepsu sa cítim omnoho vitálnejší. Keď pracujem v kancelárii a začínam pociťovať únavu, 
už sa obzerám kde mám  cordyceps. 
Akonáhle mám pocit nejakej slabosti, akoby na mňa liezla nejaká choroba dám si vyššie dávky Cordycepsu. 
To isté robí aj moja rodina, žena, deti, mama. 
Viem, že nám to dodáva energiu a zlepšuje imunitný systém. Pri každej chorobe či už mňa alebo u 
ostatných členov rodiny vždy zvyšujeme dávky Cordycepsu. 
Ak chcete večer v pohode zaspať tak si ho radšej na noc nedávajte, ale ak je pre Vás noc ešte mladá a hlavne 
páni chcete si to s partnerkou pekne užiť tak cordyceps bude Váš kamarát. 
Tak isto odporúčam cordyceps pri akéjkoľvek inej fyzickej aktivite, ako je náročnejší športový výkon či 
ťažšia fyzická práca a pod. 
Aj keď som dal Cordyceps spomedzi produktov zo spoločnosti DXN na prvé miesto, používam denne aj iné 
produkty. 
                                     by Miroslav Marušák

Raz do týždňa si dávam (aj keď nie úplne pravidelne) vedomý pôst, kedy nič nejem a dávam si len vodu či čaj 
z DXN, pol šálky našej čiernej kávy prípadne spirulinu, cordyceps a na večer čokoládu. 
Čiže krásne dokážem prežiť deň bez mäsa, pečiva, ryže, zemiakov, zeleniny, ovocia, orechov, cestovín či 
iných ,,dobrôt“ aj keď kto má pozná tak vie že neodolám ani koláčikom či klobáske. 
No v deň vedomého pôstu som na seba prísny, niekedy to je len o vode. 
No ak mám hovoriť o produkte s ktorým mám najlepšiu skúsenosť tak to je Cordyceps. 
Cordyceps používam už roky. Stačila mi jedná prednáška od Alenky Hlavicovej, ktorá bola o Cordycepse aj 
o Spiruline a odvtedy tieto dva produkty používam denne, lebo viem, že môj organizmus ich pri mojom 
nasadení potrebuje. 



Varíme, pečieme...
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by Ingrid Kollárová

Bez múky, vajca, mlieka a cukru 
Vhodná aj pre vegánov 

Postup: 
Rúru si vyhrejeme na 200 °C. 
Cviklu alebo inú zeleninu na jemno nastrúhame, pokvapkáme umeoctom a premiešame . (Môžeme použiť 
aj vopred pripravené pickles.) Uvarenú strukovinu na hladko rozmixujeme alebo prepasírujeme. Cviklu, 
strukovinovú hmotu, ovocný ocot, sušené ovocie, koreniny a sladidlo zmiešame dohromady. 

Všetky suché suroviny zmiešame v inej nádobe. Nakoniec spojíme mokré a suché suroviny, veľmi rýchlo 
premiešame a ihneď vylejeme do bábovkovej formy /tortovej /mafinových formičiek /na pekáč...(formu 
vopred vymažeme kokosovým olejom a vysypeme mletými orechami /kokosom /tapiokovým škrobom 
/vločkami..., alebo vystelieme nebieleným papierom na pečenie).  
Hmota by mala byť skôr hustejšia, nie tekutá. Ak by bola príliš hustá, zriedime ju vývarom zo strukoviny 
/rastlinným mliekom. 
Pečieme vo vyhriatej rúre prvých 5 - 10 minút na 190°C, potom teplotu znížime na 175 °C a pečieme ešte asi 
35 - 45 minút (podľa hrúbky cesta). 

Krájame až po vychladnutí. Pozor - strukovinové korpusy niekedy vyzerajú ako nedopečené, no treba ich 
nechať vychladnúť -  potom stuhnú. 
Dobrú chuť ! 

CVIKLOVÁ BÁBOVKA

       Ingrediencie: 
      1 šálka nastrúhanej červenej repy /mrkvy /tekvice... 
      1 čl umeoctu 
      1 pl kokosového /jablčného /marhuľového octu 
      1 šálka uvarenej červenej fazule /azuki /cíceru aj s trochou vývaru 
      2 - 3 čl jakonového /javorového /agáve alebo obilného sladu, či 
       nasekaných sušených datlí 
      Štipka vanilky + badiánu + kardamónu /perníkového korenia 
      /garam masala korenia /škorice 
     1/2 šálky kyslého sušeného ovocia, napríklad goji /brusníc /malín / 
     čučoriedok alebo hrozienok 2 šálky čerstvo pomletej ryže natural / 
     čiernej ryže 
     2 čl kvalitnej sódy bikarbóny 
     1 pl chi semiačok 

Tip: pre krehkejšiu verziu môžeme 
nakoniec do cesta pridať za 2 - 3 pl 

rozpusteného kokosového oleja 
(pridať do cesta mleté orechy / 

mandle /múku zo zemných mandlí) 



Vianočný špeciál
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by Andrea Molnárová

Milujem dávať darčeky, ale tak isto rada ich aj dostávam. Vianoce sú skvelé obdobie okrem jedenia na túto 
činnosť. Mám taký talent, že rada obdaruvávam konkrétne osoby, konkrétnymi darčekmi. Aby boli 
jednoducho na mieru a nie niečo všeobecné. Minimálne ak už to je nejaká klasika, snažím sa to pekne zabaliť. 
Tu je mojich 10 osobných tipov na darčeky. V poslednej dobe dávam prednosť zmysluplným darčekom. Či už 
je to niečo hand made, alebo nejaký zážitok - napríklad kurz varenia, kurz maľby  alebo aj 
nákup oblečenia podľa 8 štýlov. 
Na obrázku: aromadifuzér s esenciálnymi olejmi, knihy - zopár titulov na obrázku, hand made vyrobený 
svietnik z pohárov, ktoré nájdete doma v špajzi, hand made náramok a náušnice z polodrahokamov, tento 
napr. z ruženínu, pre podporu lásky, ručne robené ozdobné mydielka s esenciálnymi olejmi, hand made 
denníky vďačnosti na zapisovanie našich vďačností na konci dňa, ručne namaľovaná mandala alebo ručne 
vyrobené sviečky nabité energiou polodrahokamov.

10 špeci tipov na vianočné darčeky

9 a 10 tip je špeciálna 
hand made šálka, ku 
ktorej darujete kávu s 

hubou reishi 
Nechajte sa inšpirovať !



Vianočný špeciál
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by Andrea Molnárová

Tento rok som si vymyslela parádny adventný kalendár. Kedže v DXN máme parádne produkty, tak som si 
ich jednoducho pobalila na každý deň niečo iné a darček je pripravený na darovanie. Na fotke vidíte 
produkty, ktoré som dávala do kalendára. Jeho zloženie je čisto na vás, aj keď by ste krabicu kávy 20 
sáčkov pobalili, tak máte už 20 darčekov na adventný kalendár. Ja som to chcela mať pestré tak som 
použila aj travel kit - šampón, sprcháč, či malú zubnú pastu, zhi mintky - mentolové pastilky proti kašľu, 
kávové cukríky a do 24 okienka som dala masážny gano olej. Pre detičky môžete kalendár vyrobiť z 
Cocozhi.

Urob si adventný kalendár

Postup: pripravte si ozdobný baliaci papier, nožničky, 
lepiacu pásku, dierkovač, nálepky s číslami, alebo si ich 
vyrobíte, lepidlo, mašličky, špagát, šnúrky. Vyberte si 
produkty, ktoré zabalíte od 1 - 24 balíčkov po jednom. 
Potom prilepte čísla, spravte dierkovačom dierku a 
prevlečte stužku. Potom špagátom môžete balíčky 
priviazať na ramienko, použite dve. Môžete kdekoľvek 
zavesiť, kreativite sa medze nekladú. Alebo štipčekami 
pripevnite balíčky na dlhý špagát a opäť ak máte vhodné 
miesto môžete ho kdekoľvek umietniť. A už nech tu je 
1.december a s radosťou si obdarovaný každý deň vyberie 
jedno z prekvapení. :-)


