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Zaujíma vás, čo má vplyv na váš život? 
Spýtajte sa vládcov. Čo ty na to, Koza a Opica?

Rok Hlinenej Krysy sa zišiel s Rokom trigramu KAN, Rokom Vody, 
prirodzeností Krysy a všetky vlastnosti Krysy sa v nej zatrblietajú 
ako diamanty v priezračných vlnkách horského potôčika. Plynutie, 
cesta, kariéra – tak znejú kľúčové slová Krysy vo Vode. Len pozor 
na nebezpečné investície, schopná rýchla Krysa neoplýva finančnou 
a ekonomickou prozreteľnosťou. Bohužiaľ, ani taktom. Ako sa s tým 
vyrovná vnímavá a citlivá Koza a nebezpečná a prezieravá Opica?

Koza (prvok Oheň) 21. 6. – 21. 7. 2008
S Kozou to – podobne ako s Koňom – nebudeme mať veľmi jednoduché, 
ak našou profesiou nebude umenie. Citlivosť Kozy v nás môže vyvolávať 
rôznorodosť pocitov, ktorá vedie až k rozpoltenosti, a to pre dnešného 
zamestnaného jedinca nie je zrovna dobrá predstava. Nádherné západy 
slnka, oslňujúce nežnú Kozu, nemusí šéf vnímať s rovnakou intenzitou. 
A poukázanie na nesplnené termíny Kozu dosť rozľútostí... 
A čo tým chce povedať nám? V tomto období bude ideálne pozrieť sa 
na projekty s ohľadom na ich prínos, na ich prijatie z okolia. Empatia Kozy 
nám umožní všimnúť si drobnosti, ktoré nám v zápale boja a byrokratických 
predpisov môžu inak uniknúť. Koza nám napríklad ukáže, ako nevhodne 
a ďaleko od seba sú pre starého človeka postavené lavičky v parku. Predloží 
štúdiu hovoriacu o potrebe ergonomických kresiel pre zamestnancov. 
Skrátka, Kozu napadnú veci, ktoré nepohnú zemguľou, ako to dokáže Drak, 
ale uľahčia a spríjemnia nám život. 
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Opica (prvok Kov) 22. 7. – 21. 8. 2008
Opica je veľmi nebezpečný protihráč, vidí neukázané, počuje 
nevyslovené. Podvádzať Opicu je rovnako efektívne, ako sa pri hre na 
slepú babu schovať za tenký kmeň mladého stromčeka. Vyjsť s Opicou 
nemusí byť jednoduché. Všetko berie na ľahkú váhu, stále si zo všetkého 
robí posmech, ale keď ju náhodou prepadne pocit, že preháňate, začne 
rinčať zbraňami. Ešte nebezpečnejšia situácia nastane, keď ju zaženiete 
do kúta. Potom sa nebude rozpakovať použiť akékoľvek prostriedky 
a verte, že jej register je nekonečný.
A čo tým chce povedať nám? V období Opice sa pohybujeme na 
kladine a držať rovnováhu nemusí byť jednoduché, často nám to môže ísť 
na nervy. Nič však na tom nezmeníme a navyše nás bystrá Opica môže 
vysekať z problémov, keď už máme pocit, že nás z močiara nedostane 
ani moderný žeriav. Čas Opice by sme teda mali využiť na veci, pri 
ktorých máme pocit niečoho nejasného alebo dokonca nekalého. Opica 
zoskočí z vetvy, dvoma troma pohľadmi preletí predložený problém 
a navrhne riešenie, nad ktorým nám zostane rozum stáť. Niekedy však 
bohužiaľ aj srdce, keď sa o podfuk snaží niekto blízky. 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca júl

Prázdniny by sa nám mali začať naozaj pekne, pretože Koza, vládca 
tohto obdobia, nám prináša len tri zdravotné záťaže. Končí sa záťaž 
na pečeň a pľúca a pokračuje záťaž na Tri žiariče. Pečeni treba v júli 
určite venovať veľkú pozornosť, pretože v tomto mesiaci sa pravidelne 
vo veľkej miere kumuluje Oheň, a to môže znamenať mimoriadnu záťaž 
na naše trávenie. Ak k tomu pripojíme letnú párty spojenú s alkoholom, 
nebolo by od veci myslieť na Regalen. Júl je aj medziobdobím Zeme 
a v ňom vždy odporúčame užívať produkty, ktoré ju môžu podporiť, 
napríklad Gynex. Ak potrebujeme so Zemou viac pracovať, zvolíme 
Cytosan. Produkty Zeme nám pomôžu stabilizovať aj Tri žiariče. 
Medziobdobie Zeme sa však dokáže dosť nepríjemne podpísať aj na 
našich kostiach a s boľavým chrbtom by sa nám pri mori len ťažko 
vyskakovalo. V takom prípade sa stane neoddeliteľnou súčasťou našej 
batožiny Renol, Artrin a v prípade väčších ťažkostí aj Skeletin. Renol 
môže pomôcť aj pľúcam, a navyše ochráni obličky pred náročným 
životom v lete. 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1133
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1135
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=335
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1134
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1156
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1149
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Produkty mesiaca august

Opica je k nám absolútne najústretovejšia; jej vláda nám prináša 
iba dve záťaže, čo  je napríklad oproti šiestim záťažiam Tigra naozaj 
hračka. V auguste sa končí záťaž na Tri žiariče a začína sa záťaž 
na žalúdok. Nedostatočnosť Troch žiaričov ľahko spoznáme – od 
nechuti k aktivite až po únavu a vyčerpanosť. Preventívne by sme mali 
zaradiť Fytomineral. Okamžitému doplneniu energie dokáže pomôcť 
Barley. Ak ho budeme podávať krátkodobo, môžu po ňom bez obáv 
siahnuť aj extrémne energickí ľudia, ktorým jeho dlhodobejšie užívanie 
nevyhovuje. Na krátkodobú záťaž počas dovolenky je však Barley ideálny 
aj pre nich. V tomto období oceníme dlhodobé pôsobenie Chlorelly. 
Ak sme po nej ešte nesiahli a začínajú nás obťažovať problémy 
s únavou, určite by sme mali o Chlorelle uvažovať.
Na dovolenke sa môže hodiť aj Drags imun, ktorý svoju službu urobí 
zvonka aj zvnútra. Letné slniečko bude skúšobným kameňom pre našu 
pleť. Večerné ošetrenie telovým mliekom Caralotion alebo maska 
z Cytovitalu pred večerným kúpeľom jej pomôžu rýchlo sa zregenerovať.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1140
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1144
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1143
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1165
http://www.energy.sk/sk/vyrobky/Beauty.asp
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Novinka – Zdravotné poistenie Energy

Je komplexný preventívny program určený pre našich stálych zákaznikov. 
Prináša možnost pravidelnej a aktívnej starostlivosti o naše zdravie. 
V rámci jediného ročného poplatku umožňuje čerpať každý mesiac 
produkty za atraktívnych podmienok, a navyše získať množstvo 
nadštandardných bonusov. 

ZÁKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
Počas jedného roka získate pravidelne každý mesiac nákupy v hodnote 
700 Sk, tzn. že po desiatich uhradených mesiacoch sú zvyšné dva 
mesiace zdarma! Navyše dostanete dvakrát ročne zdarma jeden produkt.

NADŠTANDARDNÉ BONUSY
    Kúpeľný bonus  
Za účelom posilnenia prevencie a zlepšenia zdravotného stavu získate 
nárok na príspevok vo výške 30% na týždenný kúpeľný pobyt, a to každý 
tretí rok. Príspevok platí pre kúpeľné zariadenie určené firmou Energy.
    Bonus pre tehotné ženy
V dobe tehotenstva zdarma balíček produktov Biomultivitamin a Vitamarin.
    Bonus k narodeninám 
Ku dňu svojich narodenín dostanete blahoželanie a poukaz na zľavu 
v hodnote 100 Sk na nákup jedného ľubovoľného produktu Energy.
    Vernostný bonus 
Ak sa stanete verným poistencom, poistné vám bude v ďalších
rokoch bonifikované 2%, a to až do výšky 10%.

• PRE CELÚ RODINU

Podrobnosti o Zdravotnom poistení Energy si žiadajte 
u Vášho predajcu alebo kontaktujte oddelenie starostlivosti 
o zákazníkov Energy, spol. s r.o. na tel.: 035 7731 041 alebo 
prostredníctvom e-mailu: zpe@energy.sk

http://www.energy.sk/sk/NewsDet.asp?id=4035
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Darčekové šeky – darček, ktorý poteší každého! 

Chcete urobiť radosť svojim blízkym, klientom alebo obchodným 
partnerom? Darčekové šeky sú práve tým ideálnym darčekom. 
Môžete si vybrať šeky v hodnote 500 Sk, 1000 Sk alebo 1500 Sk.

Šeky sa dajú uplatniť na nákup produktov Energy podľa vlastného 
výberu, a to iba jednorazovo, nedajú sa uplatniť po častiach. V rámci 
jedného nákupu sa dá využiť aj viac šekov, ktorých nominálna hodnota sa 
spočíta. Kúpené šeky nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku.  

Ak je hodnota kúpeného tovaru nižšia než nominálna hodnota uvedená 
na šeku, rozdielna hodnota sa nevracia. Ak je hodnota nákupu vyššia než 
hodnota uvedená na šeku, rozdielnu hodnotu treba doplatiť. 

Platnosť šeku je 6 mesiacov od dátumu vystavenia.

Šek možno uplatniť v ktoromkoľvek Klube Energy alebo 
Konzultačnom centre.
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Krémy pohladia nielen telo, ale aj dušu

Ak sa v lete bez niečoho nezaobídete, tak sú to určite bioinformačné 
krémy. Dokážu pôsobiť na fyzickej aj psychickej úrovni. Pomocou piatich 
krémov môžete ovplyvňovať päť energií vo svojom tele, dopĺňať všetkých 
päť prvkov a stimulovať päť orgánových okruhov. Pravdou je, že ak sa 
krémy používajú správnym spôsobom, dokážu takmer zázraky. 

Artrin – Ruticelit
Tieto dva krémy patria k dvom prvkom tohto roka, k ohňu a vode.  
Artrin vám pomôže sa schladiť, načerpať sily a hodí sa na ošetrenie 
všetkých úrazov a bolestí. Ruticelit pomôže zvládať výkyvy tepla, podporí 
srdce a ochráni cievy. Obzvlášť vhodná je táto kombinácia v prípade 
cievnych problémov (popraskané žilky, kŕčové žily a hemoroidy).

Artrin – Cytovital
Artrin pôsobí proti zápalom a uľavuje od bolesti kostí a kĺbov, ktoré 
bude oheň tohto roka podnecovať. Cytovital ochráni pokožku pred UV 
žiarením a bude ju dostatočne hydratovať, liečiť jazvy a podporovať 
rovnomerné opálenie. Kombinácia je vhodná na denné použitie. 

Protektin – Droserin
Dobrá kombinácia pri alergických kožných prejavoch, žihľavke, 
vyrážkach, ekzémoch a plesniach. Protektin dobre pomáha na uštipnutie 
hmyzom a súčasne chráni pred účinkami UV žiarenia. Je vhodné potierať 
ním materské znamienka. Droserin je vhodný na zapálenú pokožku 
a akné, zároveň dokáže ochrániť srdce a cievny systém.
          Mgr. Tereza Viktorová (red.zkráceno)

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1156
http://www.enerhttp://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1158gy.sk/cz/spolecnost/kontakt.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1156
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1157
http://www.energy.sk/cz/spolecnost/kontakt.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1154
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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/default.asp
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1091
http://www.energy.sk/sk/menu.asp?id=1092

