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

Zajac (prvok Drevo)  19. 2. – 19. 3. 2008
Rok Krysy sa zišiel s Rokom Vody KAN, prirodzenosťou Krysy. 
Všetky vlastnosti Krysy sa zalesknú ako diamanty v priezračných vlnkách 
horského potôčika. Plynutie, cesta, kariéra, tak znejú kľúčové slová Krysy 
vo Vode. Len pozor na nebezpečné investície, schopná Krysa neoplýva 
finančnou prozreteľnosťou. Bohužiaľ, ani taktom. 
Ako sa s tým vyrovná ustráchaný Zajačik, ktorý však patrí pri 
obrane svojej nory k najstatočnejším zvieratám zverokruhu? 
Ak berie Zajac svoju prácu vážne, ak je súčasťou jeho ochraňovanej 
nory, je celistvým doplnením jeho každodenného života, stačí Zajacovi 
len ísť ďalej, jeho schopnosť ochrániť noru ho neomylne zavedie k cieľu, 
a tým je určite prosperita. Horšie na tom budú tí, ktorí sa so svojou 
prácou celkom nestotožňujú. Problémy so šéfom, časté opakovanie chýb, 
unáhlené alebo urazené konanie – Zajačik sa môže cítiť dosť rozladene. 
Bude mať tendenciu kľučkovať pred požiadavkami, ktoré sa na neho 
budú hrnúť zo všetkých strán, a ak si nedá pozor, môže sa naozaj zrútiť. 
A čo tým chce povedať nám? Riešenie je jednoduché. Postaviť sa 
každému problému hneď tvárou v tvár, nečakať, kým sa z neho vykľuje 
vážny problém. Realita ročnej vlády Zeme a rýchlej reakcie Krysy 
v potrebných chvíľach Zajaca podrží. Nezvládnuteľné drámy môžu mať 
dokonca neobyčajne prekvapivý koniec. Nielenže sa ukáže riešenie 
konkrétneho problému, ale ak dokážeme nechať veci prirodzene plynúť, 
môžu sa súčasne rozpliesť aj ďalšie uzly na lanách, ktoré zdanlivo spolu 
nesúvisia.     Eva Joachimová
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Produkty mesiaca marec

Už dva roky hovoríme o intenzívnych energiách, ktoré nás nútia 
neodpočívať a ísť stále ďalej. Teraz navyše naozaj začíname, objavujú 
sa pred nami možnosti, ktoré sa často ponúkajú raz za čas alebo 
dokonca za život – a neberte to... Takže hlavný dôraz jari bude obnovenie 
energie. Veľkú službu nám určite poskytne B!omultivitamin. Veľa sme 
v posledných číslach hovorili o Zelených potravinách, a samozrejme 
ich nevynecháme ani v marci. S čím väčšou záťažou môžeme počítať, 
tým častejšie by sme ich mali zaraďovať do denného jedálneho lístka. 
Pomôžu nám aj lepšie zvládnuť záťaž na pečeň a žlčník, tu môžeme 
pridať aj pár kvapiek Regalenu. So záťažou na srdce a tenké črevo 
nám pomôže Korolen. Často budeme hľadať vlastnú hlavu, spoľahlivým 
detektívom bude Vitamarin a ešte bokom podporí slezinu. Energia 
Vetra na hmote a silné vetry v marci môžu rozhnevať naše dýchacie 
cesty, Vironal a Grepofit by určite nemali chýbať v žiadnej lekárničke, 
či už doma alebo na zimných prázdninách. Ak sme citliví na priedušky, 
preventívne by sme mohli nasadiť Flavocel. 
     Eva Joachimová

http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=346
http://www2.energy.sk/cz/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=15
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=327
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=330
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=347
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=326
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=342
http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=339
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Energy predstavuje projekt Zdravá firma 

Čím ďalej, tým viac firiem si začína uvedomovať dôležitosť zdravia 
svojich zamestnancov, pretože náklady na nemocenské dávky skrývajú 
veľké straty v podobe spomalenia firemných procesov, zníženia 
efektívnosti a v konečnom dôsledku sa negatívne prejavujú na zisku 
spoločnosti. 

Firma Energy sa preto rozhodla vstúpiť na trh s projektom  
ZDRAVÁ FIRMA, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu zdravotnú 
kondíciu pracovného tímu pri minimálnych nákladoch. Zdravá firma je 
projekt nadštandardnej starostlivosti o zdravie a výkonnosť pracovného 
kolektívu. Prostredníctvom kombinácie potravinových doplnkov a služieb 
efektívne a preukázateľne znižuje mieru chorobnosti. Tým zvyšuje 
produktivitu práce, harmóniu kolektívu a pomáha dobrým výsledkom 
celej firmy. 

A ako zapojíte firmy vo vašom regióne do projektu Zdravá firma? 
Čo môžete ponúknuť zamestnávateľom a ich pracovníkom? Firma 
Energy pripravila pre tých, ktorí majú záujem podieľať sa na tomto 
projekte, kvalitné prezentačné materiály. Podrobnejšie informácie 
o projekte a jednotlivých programoch získate vo vašom Klube Energy.  

      (mark)

Zdravá
      firma

letak_zdrava_firma_fin.indd   1 30.10.2007   15:26:49
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Webové stránky Energy v novom dizajne

Webové stránky sa stali absolútne bežnou a samozrejmou súčasťou 
našej každodennej komunikácie. Využívame ich na zisťovanie informácií 
všetkého druhu, a pretože väčšinou sa ponáhľame, sme radi, keď 
sú prehľadné, stručné a obsahujú zrovna to, čo potrebujeme vedieť. 
Podvedome vnímame aj to, či na nás príjemne zapôsobili a či ich znova 
radi navštívime. Presne to sú dôvody, ktoré nás viedli k novému poňatiu 
webu Energy, ktorý budete môcť začať využívať v priebehu marca. 
Dúfame, že prehľadnejšie usporiadanie, jednoduchšie vyhľadávanie 
v textoch a grafické spracovanie, ktoré sa nesie v rovnakom duchu 
ako všetky naše nové tlačoviny a ďalšie materiály, potešia každého 
návštevníka týchto stránok.
      (red)

http://www.energy.sk/sk/
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Novinka 
Spirulina Barley

Onedlho rozšíri sortiment prípravkov nový prípravok – Spirulina Barley. 
Tento produkt sa zaraďuje do skupiny „zelených potravín“. Spirulina 
Barley je bioinformačný prípravok obsahujúci kombináciu sladkovodnej 
riasy Spirulina a extraktu z mladého jačmeňa. 

Spirulina Barley dodáva telu potrebné látky a unikátnym spôsobom 
ukladá svoju energiu ako čistý glykogén, ktorý môže telo okamžite 
premeniť na viac výkonu a životnej sily. Pomáha stimulovať organizmus. 
Vhodne sa uplatňuje aj pri redukcii hmotnosti. Chráni telo pred voľnými 
radikálmi a rôznymi typmi škodlivého žiarenia (UV, RTG,…). Je vhodnou 
voľbou na prevenciu aj ako doplnok liečby rakoviny a kardiovaskulárnych 
chorôb. Normalizuje hladinu cukrov v krvi, pôsobí priaznivo na pankreas 
a je obzvlášť vhodný pre diabetikov. Pôsobí proti chudokrvnosti a reguluje 
krvný tlak. Vzhľadom na protizápalové účinky má svoje uplatnenie pri 
liečbe množstva kožných ochorení (akné a alergické vyrážky), ale aj pri 
liečbe chronických zápalových stavov vnútorných orgánov (pečeň, srdce, 
pľúca, kĺby, močové cesty,…).

Spirulina Barley ovplyvňuje predovšetkým energetické dráhy žalúdka, 
pankreasu a sleziny, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, srdca, 
osrdcovníka a troch žiaričov.

(výňatok z produktovej dokumentácie) 

http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=2284
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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/



