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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. 2009
Rok Hlineného Byvola sa zišiel s rokom LI. Ohnivé LI predstavuje priestor 
vnútorného osvietenia, chvályhodného renomé, ale aj hlasnej slávy. Dodá 
nám silu prekonať samých seba, prekročiť svoj tieň alebo uľpieť na sláve 
alebo pozemských statkoch, ktoré nás zvážajú do uzlíčka denného lopotenia, 
starostí, problémov, ničotnosti. Byvol so svojím pomalým a realistickým 
prístupom a hlbokým vnútorným svetom bude mať všetky predpoklady na 
triumfálne víťazstvo. Ak však podľahne túžbe po sláve a bohatstve alebo 
neustojí sám seba, čaká ho rok plný sklamania, prepadu a depresií.
Ako sa s tým vyrovná nebezpečný dravý Tiger? Dynamický Tiger 
môže využiť energiu Ohňa LI na búrlivý rozmach. Ten nemusí byť vôbec 
po vôli pomalému Byvolovi. Nepodporí ho, v horšom prípade sa postaví 
do opozície. Tiger myslí, reaguje a koná skôr srdcom. Nedá si veľmi 
povedať a ťažko sa dá s ním dohadovať, lebo dokáže operovať málo 
známymi faktami a riadi sa svojimi pudovými inštinktmi. Tie mu ale 
málokedy niečo povedia o pocitoch jeho okolia. Ak sa však Tiger nenechá 
strhnúť silnou energiou začiatku roka a použije taktiku vyčkávania, získa 
všetky esá a rozohrá partiu podľa svojich pravidiel.
A čo tým chce povedať nám? Ani my by sme sa nemali dať strhnúť 
vidinou jednoduchého dosiahnutia výhry. Rýchlosť alebo dokonca 
unáhlenosť môže zhatiť aj plány, ktoré spočiatku mali nádej na úspech. 
Pokojné vyčkávanie a opatrné jednanie môže priniesť úspech rýchlejšie, 
než každodenná intervencia.

Eva Joachimová
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Pentagram® Energy vo svetle vekov

Celé veky skúmali Majstri pôsobenie jinu, jangu a piatich prvkov. 
A to je najlepšia reklama pre produkty Pentagramu® Energy. Celé 
veky budeme môcť využívať ich účinky na rýchlu harmonizáciu 
našich drobných vychýlení. Čo lepšie by sme si mali priať 
k čínskemu novému roku, ktorý sa začal 25. januára 2009 večer 
o 23. hodine ? 

ČAS

PoČAsie
Bolí vás hlava zo slniečka? Jeho účinok znížime Chladom, ktorý nám 
znásobí Renol. Bolí nás ale z vetra? Použijeme kultivujúci Regalen alebo 
znižujúci Vironal.

LeTMý doTyk osudu
Čaká vás dôležitý okamih? Žiadny problém. Pozrieme sa do tabuliek 
Energií dní (tento rok vyjdú v knihe „Rok Hlineného Byvola“). Podľa 
prvého riadku, na ktorom sídli vládca Nebeských dómov, sa zamyslíme, 
či použijeme súhlasný prípravok, a zvýšime tak účinok energií času 
(Jeleň – Oheň = Korolen), alebo prípravok protikladný, ktorým posilníme 
našu schopnosť vzdorovať nepriazni času (Havran – Kov x Korolen). 
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ČLOVEK

orgAnizMus
Máte drobné zdravotné problémy? Potom bude harmonizácia pomocou 
Pentagramu najrýchlejšou prvou pomocou. Bez ťažkostí zvládne 
napríklad prvý príznaky virózy. Necítim sa vo svojej koži (Kov)? Okamžite 
siahnem po Vironale (Kov). Trápi ma žalúdok na vode? Riešením môže 
byť harmonizujúci Gynex (žalúdok = Zem = Gynex). A tak môžeme 
pokračovať vo výpočte našich boliestok.  
VzťAhy
Čaká vás pohovor so šéfom, po ktorom si budete pripadať ako niečo, 
čo vytiahla mačka z popolnice? Určite zvoľte stabilizujúci účinok Gynexu, 
pomôže vám ustáť celú situáciu. Pohádali ste sa s partnerkou a cítite sa 
pod psa? Nebojte sa, Korolen a kytica ruží (Oheň) všetko napraví.
PráCA
Sme priveľmi pomalí a nestačíme pracovnému tempu ostatných? Žiadny 
problém, siahneme po Korolene. Nič nám nenapadá? Poraďme sa 
s Regalenom!

PRIESTOR

Pracujete v príliš rozľahlých priestoroch (openspace)? Gynex vám 
zariadi vnútorné vycentrovanie a uzatvorenie, Renol vám pomôže 
s komunikáciou. Žijete v tmavom byte? Korolen vás pomôže presvetliť. 

Eva Joachimová
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Proti vetru s Flavocelom a Droserinom

Vo februári býva pomerne veterno a tento rok vo februári podľa všetkého 
veterno bude. A ako! Bude sa treba obaliť šálom, navliecť sa do roláku, 
prípadne oboje – skrátka chrániť si krk. Pretože to je práve miesto, kadiaľ 
preniká energia Vetra do tela.
Toto základné bezpečnostné opatrenie je nevyhnutné praktizovať nielen 
vonku, keď je naozaj veterno, ale aj v prípade, keď práve nefúka. 
Aj doma by sme mali mať pre istotu na krku aspoň bavlnenú šátku a ak 
sa nám nepodarí vyhnúť sa zdravotným  komplikáciám, zabaliť si krk 
aj na noc. Vietor je totiž nositeľom sto chorôb, správa sa barbarsky 
a „utrhnuto“, je to jednoducho drzáň, ktorému nie je nič sväté (najmä 
v kombinácii s vládcom mesiaca, ktorým je vo februári nevypočítateľný 
Tiger). Taký Vietor potom môže zaskočiť aj pripraveného, priniesť 
nielen obyčajné nachladnutie, ale zapríčiniť aj úporné bolesti hlavy, 
pálenie a slzenie očí, zažívacie problémy a otravné bolesti bez zjavnej 
príčiny sťahujúce sa z jedného konca tela na druhý. Ako štít nám môže 
dobre poslúžiť kombinácia prípravkov, ktoré sú tento mesiac v akcii – 
Flavocel a Droserin. Flavocel obsahujúci vitamín C a výťažok z ibišteka 
sudánskeho sa uplatňuje ako vhodný prostriedok proti chorobám 
z nachladnutia, ale súčasne zlepšuje stav pohybového aparátu a chráni 
celý urologický trakt. Droserin je naozaj ideálny denný krém, ktorý kožu 
zjemňuje a chráni proti chladnému počasiu. Z celého Pentagramu® 
krémov je práve Droserin najviac vhodný pre deti a veľmi pomáha pri 
prevencii a liečbe všetkých detských ochorení od nádchy až po osýpky. 
Okrem nosa, čela, čela a hrudníku nezabudnite natrieť Droserinom aj 
kľúčne kosti a zápästie z vnútornej strany, prípadne aj zátylok.

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1145
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1154
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Vernostný program pro stálych klientov

Premýšľate, čo prospešného urobiť pre seba a svoju rodinu? 
Tak neváhajte a zapojte sa do nášho programu zdravotného poistenia 
Energy, v rámci ktorého na Vás čaká množstvo výhod a zaujímavých 
ponúk.

Mnoho zákazníkov Energy už začalo využívať výhody spojené 
s vernostným programom. Na klientov, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do 
tohto preventívneho programu, čakajú okrem pravidelnej mesačnej zľavy 
v hodnote 23,24 € aj rôzne bonusy!

V rámci Zdravotného poistenia Energy nezabúdame na svojich klientov 
ani v deň ich narodenín – ako poďakovanie za vernosť a dôveru od nás 
získavajú zľavu v hodnote 3,32 €.

VšeTCi PoisTenCi sA Aj nAďALej Môžu Tešiť 
nA Výhody, bonusy A dArČeky, kToré budeMe 
PrAVideLne PriPrAVoVAť!!!

Upozornění: 

Zdravotní pojištění Energy je produktem určeným pouze registrovaným členům Energy a je marketingovým nástrojem pro zlepšení 
pravidelnosti prevence a péče o své zdraví. V žádném pípad nenahrazuje zákonnou povinnost být zdravotn pojištn! Máte-li 
pochybnosti o správnosti svého výkladu, kontaktujte prosím oddělení péče o zákazníky Energy Group, a. s., na tel.: 283 853 853,
rádi Vám pomůžeme.   

Podmínky poskytování Zdravotního pojištění Energy:

Zdravotní pojištění Energy je platné po dobu 12 měsíců, a to počínaje 1. dnem následujícího měsíce po uhrazení zdravotního pojištění. • 
Po dobu výše uvedených 12 měsíců má klient právo na bezplatné čerpání produktů v hodnotě 700 Kč každý měsíc. Pokud není v daném • 
měsíci celá částka vyčerpána, zbývající hodnota propadá bez nároku na náhradu nebo odškodnění.
Klient má nárok na všechny stálé bonusy, uvedené v tomto propagační prospektu, i na další výhody, které jsou aktuálně uvedeny na • 
internetových stránkách společnosti v daném pojistném období.  
Čerpání pojištění je umožněno ve všech Klubech Energy a Konzultačních centrech vybavených počítačovým terminálem nebo • 
prostřednictvím zásilkové služby. Aktuální seznam je možné získat na všech distribučních místech nebo internetových stránkách.

Vyplývají pro mě ze Zdravotního pojištění Energy nějaké povinnosti?

Jedinou povinností je každý měsíc čerpat produkty Energy v min. hodnotě 700 Kč, a tím naplnit podmínky základní péče. V případě časové 
tísně, o prázdninách, o Vánocích atd. lze objednávku realizovat i prostřednictvím zásilkové služby. Nevyčerpaná hodnota pojištění pro daný 
měsíc propadá, pokud není vyčerpána, nelze ji převést ani refundovat.

Kam se můžete obrátit s dalšími dotazy?

Veškeré otázky ohledně Zdravotního pojištění Energy Vám zodpoví ve Vašem Klubu Energy. 
V ostatních případech můžete kontaktovat oddělení péče o zákazníky Energy Group, a. s., na tel.: 283 853 853 nebo prostřednictvím e-mailu: 
zpe@energy.cz.

Co získáte za 7 000 Kč v rámci Zdravotního pojištění Energy?

ENERGY GROUP a. s., Trojská 201/39, 171 00 Praha 7, tel. / fax: +420 283 853 853/54, info@energy.cz, www.energy.cz

Pojištění
Zdravotní Energy

12x msíní nákup v hodnot 700 K 8 400 K

2 produkty zdarma (prm. cena) 700 K

Bonus k narozeninám 100 K

Lázeský bonus (pepoet pibližné ástky na 1 rok) 1 000 K

CELKEM 10 200 K

a adu dalších výhod . . .

http://www.energy.sk/sk/NewsDet_x4035x.asp
http://www.energy.sk/sk/NewsDet_x4035x.asp
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Čo prinieslo EURO v Energy?

alebo Ako prinieslo euro pre klientov energy výhodnejší nákup

Pri prechode na našu novú menu – EURO, sme nepoužívali zákonom 
stanovený postup na výpočet cien a provízií (odmien), ale systém, ktorý 
zvýhodňuje zákazníka.

•  ceny tovarov sme zaokrúhlili smerom nadol (v prvých mesiacoch si 
všimnete rozdiel medzi cenníkom a samotným predajom)

•  výplaty za 11. a 12. mesiac sme zaokrúhlili smerom nahor v prospech 
zákazníka, týka sa to zliav už platných v ISE, aj výplat, ktoré v týchto 
dňoch dostávate na účet

•  náš systém MLM je teraz ešte výhodnejší – cenu za jeden bod (predtým 
20 SKK) sme tiež zaokrúhlili smerom nahor v prospech zákazníka – 
na 67 centov

•  výpočet zliav počas predaja bude vychádzať z ceny výrobkov, 
to znamená, že ak máte na základe MDV nárok na zľavu 10 EUR 
a nakúpite tovar za 92 EUR, tak vám dáme zľavu 6 EUR (viď nižšie; 
napriek tomu, že vaša hodnota nákupu (po odrátaní MDV) je 82 EUR. 
Za takýto nákup teda zaplatíte len 76 EUR.

•  na mesiac február sme pre Vás zvýhodnili Cytosan duAL, ktorý na 
našich kluboch získate teraz len za: 71 eur (90 bodov) 
(ušetríte skoro 13 €)

http://www.energy.sk/sk/menu_x1142x.asp
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Zvýhodnili a zjednodušili sme pre vás aj 
celoročné motivačné akcie:

i.  ak nakúpite za: dáme vám zľavu: 
90 EUR 6 EUR 
180 EUR 14 EUR 
350 EUR  29 EUR 

ii.  Ak nakúpite za 75 eur (a viac), môžete si kúpiť b!oMuLTivitamin 
za 50 centov. Táto akcia sa môže aj násobiť, čiže pri nákupe napr. za 
750 EUR dostanete 10 B!OMULTIvitaminov (každý za 0,50 EUR). 
Počas roka budeme tento výrobok meniť za iný z radu doplnkových.

iii.  Ak si kúpite sadu výrobkov z radu: 
Pentagram koncentrátov – na konci predaja vás ISE vyzve na výber 
ďalšieho výrobku (z radu: Pentagramu koncentrátov), ktorý dostanete 
zadarmo. 
Pentagram krémov – na konci predaja vás ISE vyzve na výber 
ďalšieho výrobku (z radu: Pentagramu krémov), ktorý dostanete 
zadarmo. 
Táto akcia je násobná, t. j. pri nákupe 5 sád získate 5 výrobkov 
zadarmo.

Pre VšeTky CeLoroČné AkCie PLATí:
•  sú platné rovnako pre členov aj poradcov
•  medzi sebou nie sú kombinovateľné
•  ISE na ich uplatnenie vyzve, tovar sa neodpisuje,  

ani inak sa nevydáva ručne zo skladu
•  vyhradzujeme si právo na zmenu alebo oblastné,  

celkové či dočasné zastavenie akcie
•  v prípade mesačných akcií, ktoré budú podobné,  

nebude možná ich kombinácia s celoročnými
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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

