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

Kohút (prvok Kov) 22. 8.–23. 9. 2009
Rok Hlineného Byvola sa zišiel s rokom LI. Ohnivé LI predstavuje priestor 
vnútorného osvietenia, uznanlivého renomé, ale aj hlasnej slávy. Dodá 
nám silu prekonať samých seba, prekročiť svoj tieň alebo aj zaspať na 
sláve alebo pozemských statkoch, ktoré nás privádzajú do uzlíčka denného 
lopotenia, starostí, problémov, ničotnosti. Byvol so svojim pomalým 
a realistickým prístupom a hlbokým vnútorným svetom bude mať všetky 
predpoklady na triumfálne víťazstvo. Ak však podľahne túžbe po sláve 
a bohatstve alebo nezvládne samého seba, čaká ho rok plný sklamania, 
prepadov a depresií.
Ako sa s tým vyrovná starostlivý spoločenský Kohút? Ani pre Kohúta 
nebude vláda Byvola nijakým ľahkým obdobím. Byvol kladie dôraz na 
vlastný svet a zachovávanie vlastných priorít, zatiaľ čo Kohút miluje formu, 
priam si rozmaznáva detaily. A GUA (kua) osvietenie roka mu už vôbec nie 
je vlastné. Kohút bude musieť mimoriadne vydať veľa síl, aby sa nestratil 
vo svete, ktorému nerozumie a úprimne povedané, ani rozumieť nechce.
A čo tým chce povedať nám? Pre Kohúta je smerodajný obdiv, potom 
dokáže lámať nielen dievčenské srdcia, ale aj skaly. Akonáhle však zíde 
z očí, okamžite ho premáha únava, občas upadá až do trúchlenia. Snažme 
sa prežiť september v spoločnosti najbližších, s pochvalou na perách. 
Vyjdime Kohútovi v ústrety a dohliadnime na detaily, usporiadajme napríklad 
večeru pri sviečkach alebo piknik na chate. Inak sa Kohút stratí v hľadaní 
a vyžadovaní detailov a na dôležité rozhodnutia mu nezvýšia sily.

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca september

Prichádza začiatok nového školského roka a s ním aj únava 
z opätovného pracovného kolotoča. V tomto roku by sme sa naň mali 
obzvlášť dobre pripraviť, pretože nás čaká neľahká jeseň s virózami 
a ďalšími sezónnymi ochoreniami. Preventívne sa naň môžeme 
vyzbrojiť napríklad Flavocelom. Veľmi dôležitá však bude najmä kvalita 
a dostatočná energia, ktorá vždy na konci augusta a začiatku septembra 
zažíva hororové okamihy kvôli zháňaniu všetkého potrebného do školy. 
Tu sa môžeme spoľahnúť na tradičnú Chlorellu a Fytomineral. Ak to 
všetko nebudeme zvládať v hlave, určite siahneme po Stimarale, ktorý 
aspoň trochu oživí naše unavené šedé mozgové bunky.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1145
http://www.energy.sk/sk/menu_x1143x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1140
http://www2.energy.sk/sk/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=20
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Čo potrebujú orgány Vody, aby boli v pohode? 

Kosti, kĺby, zuby, uši a vlasy spoločne patria k orgánovému okruhu 
obličiek a močového mechúra. Z energetického hľadiska všetky spadajú 
pod vplyv prvku Voda. 

Človek, ktorý má v pokročilom veku stále rovný chrbát a pohyblivé telo, 
husté zdravé vlasy, má dosť životnej sily, a tým pádom aj dosť energie 
v obličkách. Takí ľudia majú väčšinou aj dobrú psychickú kondíciu – aj 
to je pozitívnym sprievodným javom dobrého stavu obličiek. Doba však 
orgánom Vody nepraje. Vo všeobecnosti sú obličky orgánom, ktorý je 
veľmi citlivý na poškodenie alebo oslabenie a regeneruje sa pomerne 
ťažko. Kostiam a kĺbom môže veľmi pomôcť užívanie prípravkov Renol 
a Skeletin. Renol sa postará o správnu funkciu obličiek, podporí ich 
detoxikáciu a regeneráciu. Skeletin dodá potrebnú výživu pohybovému 
aparátu. Je veľkou výhodou, že Skeletin obsahuje anorganické stavebné 
kamene kostí a kĺbov obsiahnuté v sépiovej kosti – vápnik a chondroitín, 
a súčasne zahŕňa organický kolagén, ktorý zabezpečuje ich vyššie 
spomenutú pružnosť. Kolagén je v Skeletine prítomný v hydrolyzovanej 
forme, rozštiepený na malé kúsky, ktoré sa ako jediné dokážu vstrebať do 
krvného obehu. V kostiach a kĺboch treba tieto krátke reťazce opäť spojiť, 
aby vznikla požadovaná kolagénna makromolekula. Túto prácu vykonáva 
enzým, ktorého súčasťou je vitamín C – kyselina askorbová. Aj tá sa 
v Skeletine nachádza v prirodzenej forme – v extrakte z ruže šípovej.

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1134
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1149
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Pevnú sieť, ktorou sa kolagén preplieta, tvorí hydroxyapatit, ktorého 
súčasťou je krehký a pevný vápnik, ale aj iné minerály a stopové prvky. 
Za zabudovanie vápnika do kostí a chrupaviek je zodpovedný vitamín D3 
alebo cholekalciferol. Aj ten je v Skeletine, v rybacom tuku.

Široké spektrum minerálov, ktoré spolu s vápnikom zabezpečuje pevnosť 
kostí, sa nachádza v sépiovej kosti, ale aj v extrakte zo žihľavy a ruže. 
Proti bolesti a zápalu pomáha mangán, prítomný v Skeletine v pomerne 
vysokom množstve. V septembri je najvyšší čas dopriať kostiam, 
kĺbom a obličkám regeneračnú kúru. Odvďačia sa vám tým, že budú 
jednoducho v pohode a vy s nimi.

Mgr. Tereza Viktorová
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Universum 2009: Civilizačné epidémie

Dovoľujeme si vás pozvať na odborné sympózium 
UNIVERSUM 2009, ktoré usporadúva firma Energy Group, a. s., 
dňa 31. októbra 2009 v hotelu Step v Prahe.

PROGRAM:
1. Diabetes
MUDr. Jana Haltmarová: Diabetes z pohľadu internistu
Prim. MUDr. Ivana Wurstová: Neurologické komplikácie diabetes

2. Psychické problémy a prípravky Energy
Mgr. Stanislava Emmerlingová: Choroba – kto za to môže?
Eva Joachimová: Od problémov k psychickým chorobám

3. Ochorenia tráviaceho a črevného systému
MUDr. Jiří Hanzel: Nádorové ochorenia zažívacieho traktu

Všetci účastníci sympózia dostanú od firmy Energy darček – 
Cytosan Inovum.
Cena vstupného je 800 Kč. Absolventi minimálne 3 seminárov 
7. semestra UE si môžu uplatniť bonus a zúčastniť sa na sympóziu 
zdarma. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adresu univerzita@energy.cz, 
poštou na adresu Energy Group, a. s., Trojská 201/39, 171 00 Praha 7 
alebo faxom na č. 283 853 854.
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Život je zmena.
Menia sa aj produkty Energy…

Grepofit, Vitamarin, Skeletin a ostatné doplnky stravy balené 
v želatínových kapsulách pokrývajú svojimi účinkami všetky hlavné 
oblasti ľudského zdravia (imunitu, zažívanie, kardiovaskulárny systém, 
mozog, kĺby a alergie). Môžeme ich využívať pri riešení akútnych ťažkostí 
a u chronických civilizačných ochorení, ktorých výskyt bohužiaľ stále 
stúpa – aj v detskom veku. Kvôli jednoduchšiemu spôsobu užívania 
prípravkov sa preto u niektorých zmenšila veľkosť kapsúl, čo iste uvítajú 
všetci naši malí, ale aj dospelí zákazníci. Ucelený rad produktov Energy 
s jedinečnými kombináciami prírodných účinných látok teraz príjemne 
dopĺňa aj nový grafický dizajn obalov.   (kh)

5

http://www.energy.sk/sk/menu_x1148x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1153x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1149x.asp


 

prevencia – zmiernenie prejavov choroby – rekonvalescencia

chráNte sa

chrípka môZe

Zabíjat!
ˇ

ˇ

ˇ

Dlhodobo preverené a účinné prírodné produkty 
Energy pomáhajú budovať a udržiavať prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. Vyskúšajte aj vy ich silu! 
Chráňte seba a svoju rodinu. 

www.chripkovapandemia.sk
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Motivačná akcia na september 2009

1) Nech sa v živote snažíme o čokoľvek, 
dosiahneme to len vtedy, keď sa na to naozaj 
sústredíme…

CElItIN + KOROlEN + StIMARAl
Cena balíčka: 
31.52€ / 949.57 SKK / 40 bodov

2) Chrípka môže zabíjať! Chráňte sa včas!

GREPOFIt + VIRONAl + DRAGS IMUN
Cena balíčka: 
46.50 € / 1.400,86 SKK / 58 bodov
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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/menu_x1059x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1091x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1092x.asp

