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

Prasa (prvok Voda) 23. 10.–21. 11. 2008
Rok Hlinenej Krysy sa zišiel s Rokom trigramu KAN, Rokom Vody, 
prirodzeností Krysy, a všetky vlastnosti Krysy sa v nej zalesknú 
ako diamanty v priezračných vlnkách horského potôčika. Plynutie, 
cesta, kariéra – tak znejú kľúčové slová Krysy vo Vode. Len pozor na 
nebezpečné investície, schopná a rýchla Krysa neoplýva finančnou 
a ekonomickou prozreteľnosťou. Bohužiaľ, ani taktom. 
Ako sa s tým vyrovná pomalšie obetavé Prasa? Pre Prasa bude vláda 
Krysy zrejme najväčším orieškom. Rýchlosť a intuícia Krysy s jej niekedy 
nevyberavými spôsobmi sa vôbec nezhoduje so zásadami Prasaťa. 
Prasa berie život aj svoju prácu vážne a manévre Krysy sa preň môžu 
stať nočnou morou. 
Čo tým chce povedať nám? V pracovnej oblasti sa rozpory medzi Krysou 
a Prasaťom môžu naozaj vyhrotiť. Ľahký nadhľad Krysy a jej nevšímavosť 
k sociálnej oblasti môže vyprovokovať Prasa až do nepríčetnosti a jeho 
reakcie môžu byť značne nepredvídateľné. Máme šťastie, že medzi 
týmito dvomi rivalmi stojí Zem, prvok roka, ale aj tak by sme mali spomaliť 
a zamyslieť sa nad dôsledkami nášho konania. Dosť dôležité bude práve 
zhodnotenie dosahu na ľudí, ich normálny bežný život. Ak sa nám podarí dať 
naše zámery do súladu s ich potrebami, tak sa rýchlosť a schopnosti Krysy 
spolu s obetavosťou Prasaťa stanú našimi najlepšími pomocníkmi. Podklady, 
ktoré budeme tento mesiac predkladať, by mali obsahovať zhodnotenie 
problému zo všetkých uhlov. Pozor na podfuky, Prasa nezabúda! 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca november

V novembri pokračujú všetky energetické záťaže, ktoré sme vnímali 
za vlády Psa – záťaž na psychiku, žalúdok, obličky a hrubé črevo. 
Pomaly sa končí záťaž na psychiku a zároveň na obličky, čo nám 
môže priniesť veľké pocity únavy a prepady nálady. Tento stav 
navyše môže mať negatívny dosah na žalúdok, môžeme pociťovať 
nepríjemné problémy s trávením. Silná záťaž na hrubé črevo zasa 
môže priniesť problémy s vylúčením kalného, teda toho, čo do tela 
nepatrí, a tým sú celkom určite aj infekcie. Všetci vieme, že s únavou 
sa najlepšie bojuje aktivitou, a k tej dokáže významnou mierou prispieť 
drevo Regalenu; v tomto období sa navyše nemusíme báť občasných 
nepriaznivých alergických reakcií. Jeseň je obdobím jinu a k jinu patria 
krémy Pentagramu© Energy. Artrin pofúka náš boľavý chrbát, Ruticelit 
či Protektin na unavené čelo pomôžu vykresať aspoň trochu síl na 
dokončenie najnutnejšieho. A Flavocel nám svojim preventívnym 
pôsobením pomôže prekonať neľahké obdobie jesenných viróz.
 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1133
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1156
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1158
http://www.energy.sk/sk/menu_x1155x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1145
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Novinka
Geriatrim

Chcete zostať navzdory postupujúcim rokom stále v dobrej 
kondícii? Vyskúšajte nový produkt Energy. Táto novinka nesie výstižný 
názov názov Geriatrim, ale nenechajte sa mýliť, jeho regeneračné 
účinky sa dajú využiť v každom veku, hoci je faktom, že pri jeho tvorbe sa 
pamätalo predovšetkým na seniorov.

Ide o unikátnu kompozíciu prírodných extraktov (kustovnica, kudzu, 
ginkgo, rakytník, ženšen, atď.) doplnenú o dôležité vitamíny (C, B6, 
B9, B12). Geriatrim vykazuje silné antioxidačné vlastnosti, čím pôsobí 
proti starnutiu a opotrebovaniu organizmu a pomáha znižovať riziko 
zdravotných problémov vyskytujúcich sa v staršom veku. Zlepšuje 
krvný obeh, pomáha detoxikovať organizmus podporením činnosti 
pečene a hrubého čreva, zlepšuje trávenie, optimalizuje pH vnútorného 
prostredia a harmonizuje hormonálny systém. Výnimočné účinky má 
Geriatrim na správnu funkciu mozgu a nervového systému. Pomáha 
dostatočnému prekrvovaniu a vyživovaniu mozgu, čím zaisťuje dobrý 
stav všetkých mentálnych funkcií, zlepšuje pamäť, schopnosť vybavovať 
si informácie a vďaka svojmu pôsobeniu na tvorbu neurotransmiterov 
serotonínu a dopamínu má veľmi pozitívny vplyv na udržanie dobrej 
nálady. A tá je súčasne tou najúčinnejšou zbraňou proti starnutiu – dobrá 
nálada, optimizmus a radosť zo života.

(ter.)

http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=4149
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Novinka
Cytosan Fomentum

Nie je tajomstvom, že prostredníctvom kože sa telo dokáže zbavovať 
odpadových látok. Spoločnosť Energy preto využila dlhoročné skúsenosti 
a skvelé výsledky s užívaním Cytosanu vo forme kapsúl a rozhodla sa na 
trh uviesť ďalšiu podobu Cytosanu, určenú na aplikáciu priamo na kožu.

Cytosan fomentum je vhodný na aplikáciu jednak priamo na kožné 
lézie u nehojacich sa rán, na bakteriálne infikované chronické lézie, 
a aj v kombinácii s lokálnou alebo celkovou antibiotickou liečbou. Ďalej 
sa dá použiť u mokvajúcich ekzémov, vredov predkolenia a dekubitov 
(preležanín). Vo forme kaše, ktorú získame zmiešaním Cytosanu 
fomentum s malým množstvom vody, sa môže užívať aj pri zápaloch 
hlbších mäkkých tkanív ako je podkožie, šľachy, svaly, zápaly kĺbových 
puzdier, šľachových úponov a vačkov z ťarchy. Ďalšou možnou indikáciou 
sú chronické zápalové a degeneratívne ochorenia s využitím plôch 
reflexných zón orgánov u mikrosystémov (noha, ruka, hlava, ucho…) 
či Headových kožných zón (zodpovedajúcich rovnakému miechovému 
segmentu ako určitý vnútorný orgán). Vzhľadom na všeobecné poznatky 
z balneoterapie sa vďaka skúsenostiam s použitím rašelinových produktov 
určite nájdu ešte ďalšie indikácie aj v oblasti zažívacích, obličkových, 
hormonálnych a gynekologických chorôb. V súčasnosti pripravujeme 
s terapeutkou Vlastimilou Husárovou, ktorá má s vonkajšou aplikáciou 
Cytosanu a následne krémov Pentagramu© dobré skúsenosti, klinicky 
overenú pilotnú štúdiu týkajúcu sa niektorých gynekologických ochorení. 

MUDr. Bohdan HALTMAR, člen Odbornej rady Energy

http://www.energy.sk/cz/menu.asp?id=4156
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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

