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Zaujíma Vás, čo má vplyv na Váš život?
Spýtajte sa vládcov. Čo Ty na to Tiger?

Tiger (prvok Drevo) 21.1. – 18. 2. 2008
Rok Krysy sa zišiel s Rokom Vody KAN, prirodzenosťou Krysy. Všetky 
vlastnosti Krysy sa zablýskajú ako diamanty v priezračných vlnkách 
horského potôčika. Plynutie, cesta, kariéra, tak znejú kľúčové slova Krysy 
vo Vode. Len pozor na nebezpečné investície, schopná Krysa neoplýva 
finančnou prozreteľnosťou. Bohužiaľ, ani taktom.
Ako sa s tým vyrovná nebezpečný dravý Tiger? Optimizmus Tigra, 
jeho srdečnosť a šarm je po malých kvapkách prijateľný, ale vo veľkom 
sa dá ťažko zniesť. Má pevnú vôľu a silný charakter, nie vždy však víťazí, 
keď sa stretne s rovnako silnými osobnosťami. Často si nevšimne tajnú 
nenávisť iných, kým tieto city nevyjdú najavo s maximálnou razantnosťou, 
pripravenou zlomiť dôverčivosť a ješitnosť Tigra. Spravidla myslí, reaguje 
a koná skôr srdcom. Dá sa s ním veľmi ťažko dohadovať, pretože dokáže 
operovať málo známymi faktami a riadi sa svojimi pudovými inštinktmi.
A čo tým chce povedať nám? Ocitli sme sa v roku ideálnom na zmeny, 
nové začiatky. Dravosť a netaktnosť Tigra by nám ale mohla dosť zavariť 
s partnermi, ktorí nás ešte tak veľmi nepoznajú. Nenechajme sa strhnúť 
obrovskou dynamikou Tigra, využime aj jeho menej známu tvár, pokojné 
tiché čakanie na korisť v zálohe. Hlavne opatrne so všetkými právnymi 
úkonmi, rýchlosť Krysy a pudovosť Tigra nie sú práve dobrou zárukou 
kvalitne ošetrených zmlúv a dohôd. A pozor na unáhlené závery, možno 
nám bude robiť problém navzájom si porozumieť.
     Eva Joachimová
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Produkty mesiaca február

Dostávame sa do najrazantnejších poryvov Vetra. Zelenými potravinami 
Vietor osedláme a skultivujeme, je vždy lepšie silu využiť ako sa na ňu 
sťažovať. Barley a Chlorella majú svoje prednosti a nedostatky, 
pre najsilnejší účinok je dobré obidva skombinovať. Ak si chceme vybrať, 
divokejší ľudia by mali siahnuť po Chlorelle, pri pocite ťažoby a únavy 
po Barley. Radostné nebudú hlasivky, tam pri stálej únave zvolíme 
Protektin, pri náročnom výkone ich podporí Ruticelit. Ruticelit nám 
poslúži aj pri športových výkonoch, neprehriate šľachy sa môžu ľahko 
natrhnúť. Na rozhádzanú psychiku pomôže osvedčený Vitamarin. 
V kombinácii s Korolenom nám prinesie stabilitu spojenú s chuťou 
do života, Stimaral sa zameria na naše študijné výsledky. 
Regalen s King Kongom zaujímavo pomáhajú telu pri detoxikácii.
     Eva Joachimová

http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1144
http://www.energy.sk/sk/vyrobky/chlorela.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1155
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1158
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1153
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1137
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1133
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1138
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Zelené potraviny dodávajú energiu

Vo februári sa náš organizmus bude musieť vyrovnať so silným náporom 
energie Vetra, a pretože Vietor je podľa čínskej múdrosti nositeľom sto 
chorôb, mali by sme sa voči nemu vyzbrojiť takpovediac rovnakými 
zbraňami.
Na tento účel nám veľmi dobre poslúžia zelené potraviny, ktoré sú 
práve z tohto dôvodu vo februári v akcii. Zelené potraviny detoxikujú 
organizmus, zlepšujú činnosť pečene, kvalitu krvi a celkovo regenerujú 
a omladzujú organizmus. To je dobré využiť predovšetkým práve počas 
nadchádzajúcej jari, keď nám ich užívanie najviac prospeje a pomôže 
prekonať jarnú únavu. Chlorella a Barley sa od seba neodlišujú ani tak 
obsahom účinných látok, ale skôr energeticky. Chlorellu by preto mali 
užívať ľudia, ktorí sú skôr štíhli, sú stále v pohybe, nepokojní až chaotickí. 
Barley sa zasa hodí pre korpulentnejšie postavy, ľudí, ktorí majú pomalší 
štart, sú nerozhodní a dosť unavení. Ak je váš organizmus v rovnováhe 
a nepatríte ani do jednej z uvedených skupín, môžete zelené potraviny 
užívať podľa meniacej sa energie v priebehu dňa.

     Mgr. Tereza Viktorová 

http://www.energy.sk/sk/vyrobky/chlorela.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1144
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Dôležité kontakty

Energy, spol. s r.o.
ul. Mládeže 43
945 01 Komárno
T/F +421 35 7731041, 045
info.sk@energy.sk
www.energy.sk

Kluby Energy Slovenskej  republiky  
www.energy.sk

Zásielková služba
Telefonicky/sms O2 0949 409 203
 Orange 0905 499 395
 T–mobile 0911 499 395
Email: dobierka@energy.sk
www.energy.sk

http://www.energy.sk/sk/
http://www.energy.sk/sk/
http://www.energy.sk/sk/

