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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. 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 sám seba, prekročiť svoj tieň alebo lipnúť na sláve alebo 
pozemských statkoch, ktoré nás zväzujú 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, prepadov a depresií.
Ako sa s tým vyrovná vyľakaný Zajačik? Možno nás prekvapí, že strašiak 
Zajac sa teší prívlastku „najstatočnejšie zviera čínskeho zverokruhu“. To má 
jednoduché vysvetlenie. Zajac vo chvíli, kedy bojuje o svoju noru, neponechá 
nič na náhodu. Využije prefíkanosť Líšky, tvrdohlavosť Jazveca a odvahy 
Kovu, s ktorým sa spojí. V obrane svojho sveta budú teda s Byvolom 
zajedno. Byvol však ťažko ponesie ľahkomyseľnosť a prelietavosť Zajaca 
v bežných denných záležitostiach.
A čo tým chce povedať nám? V tomto roku bude hlavným aktérom 
naše vnútro. Úlety, ktoré sa nám občas prihodia, by v tomto období 
nemuseli dopadnúť dobre. To, čo si dokážeme inokedy ospravedlniť, 
môže teraz zahýbať našim svetom, a to by sa mohlo Byvolovi vypomstiť. 
Jeho silná nátura mu nedovolí dať čokoľvek najavo, takže jeho problémy 
sa prejavia zdravotnými ťažkosťami alebo dokonca chorobou. Slabý 
Zajačik mu veľmi nepomôže.

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca marec

Jari vládnu Tiger a Zajac. Vládnu obdobiu, kedy upozorňujeme na 
zvýšenie troch energií, ktoré označujeme v tomto spojení za výrazne 
škodlivé. Myslíme tým energiu Chladu, Vlhka a Vetra. Chlad a Vlhko 
ešte v tomto roku zdôrazní vláda Zeme (energia Vlhka) a vláda Byvola 
(originálny prvok Voda, energia Chladu). Najčastejšou komplikáciou tejto 
kombinácie sú virózy, reumatické prejavy a pocity zvieravých bolestí.

Navyše, dravosť energie jari a psychická náročnosť nútených vyčkávaní 
na jarné aktivity sa odráža na našom zdravotnom stave: Tigrovi 
a Zajacovi pripisujeme najviac zdravotných záťaží. Február a marec sa 
preto z pohľadu prevencie považujú za náročné obdobie. Chrániť by sme 
sa mali najmä ráno medzi 7.–11. hodinou, kedy vládne energia Vlhka 
hmote (otvárajú sa meridiány žalúdka a sleziny). To je väčšinou čas 
našej cesty do práce. Dlhoročným osvedčeným prostriedkom je Spiron. 
Nastriekaním spreja na šál zvládneme bez pohromy aj cestu hromadnými 
prostriedkami, ktoré sú prepchaté pokašliavajúcimi spolucestujúcimi. 
Ak sa ráno nebudeme cítiť najlepšie, určite začnime deň niekoľkými 
kvapkami Vironalu a pri ťažkostiach ich doplníme Grepofitom. Psychiku 
podporíme nezlyhávajúcim Korolenom. Ak doplníme jeho samaritánske 
pôsobenie kúpeľmi v Balneole, nielenže sa príjemne uvoľníme, ale 
znížime aj dosah pôsobenia Vlhka, Chladu a Vetra na náš zimou unavený 
organizmus.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1169
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1132
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1148
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1159
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Motivačná akcia na marec 2009

Chcete si užiť krásne ale chladné obdobie bez prechladnutia 
alebo chrípky? Vyhnite sa zdravotným problémom a posilnite svoj 
organizmus Grepofitom!

Tento unikátny prípravok má skvelé účinky pri vírusových a bakteriálnych 
infektoch, ako sú chrípka, angína, nádcha, ale aj infekcie močových 
ciest. Utišuje kašeľ a bolesť v krku, aktivizuje imunitu a skracuje priebeh 
ochorenia. Poradí si aj s niektorými gynekologickýmiproblémami, najmä 
zápalmi a výtokmi. Pomáha pri žalúdočných a črevných ťažkostiach, 
vredoch a zápaloch žalúdočnej sliznice. Potláča plesne v organizme a na 
pokožke. 

Tento mesiac ho môžete zakúpiť vo výhodnej cene  
a to len za 12 € / 361,51 Sk 15 bodov – ušetríte 2.27 €

Motivačná akcia pre všetkých 
novoregistrovaných od 1.1.–31.12. 2009

Každý novoregistrovaný poradca alebo člen Klubu získava 
nasledujúci mesiac po registrácii zľavu vo výške 3 € / 90,38.
Zľavu je možné vyčerpať do konca masiaca, v ktorom bola pridelená.

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1148
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Cytosan Inovum = hlbšia detoxikácia

Najmä v jarnom období by mal každý z nás venovať pozornosť procesu 
očisťovania organizmu od zaťažujúcich a toxických látok, a tým aj akémusi 
jeho „znovuzrodeniu“. Kto už má skúsenosť s produktmi Energy, vie, 
ako blahodárne pôsobia v tomto smere na ľudský organizmus výrobky 
obsahujúce humínové látky. Spoločnosť Energy onedlho uvedie na trh 
nový prípravok CYTOSAN Inovum, obsahujúci výhodnú kombináciu 
humínových látok so zeleným ílom čisto prírodnej kvality. Zelený íl sa 
v ľudskom tele nevstrebáva, pôsobí ako povrchový čistič a vďaka svojej 
výraznej absorpčnej schopnosti podporuje detoxikačné vlastnosti humátu 
a lignohumátu. Svojim mechanickým pôsobením absorbuje splodiny 
metabolizmu a plyny, ktoré sa potom z organizmu vylučujú. Základný 
princíp detoxikácie prostredníctvom humátov naopak spočíva skôr na 
chemickej báze. Ideálna, vyvážená spolupráca oboch zložiek Cytosanu 
inovum tak ponúka výraznejší očistný účinok na črevo a predstavuje oveľa 
väčší prínos pri prevencii rakoviny celého tráviaceho traktu.

(r)

http://www.energy.sk/cz/menu_x4242x.asp
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Hovoríte jarná únava? Čo je to?

Jarná únava je, myslím, notoricky známe slovné spojenie, které často 
používame ako absolútne logický argument, keď sa na konci zimy 
a začiatku jari cítime pod psa. Toto spojenie sa vžilo natoľko, že nám ani 
na chvíľku nepripadá divné, že príroda žiadnou jarnou únavou netrpí, ba 
práve naopak, veselo si bujnie, raší, množí sa a rastie. Nemáme dôvod 
myslieť si, že pre človeka by azda mali platiť iné pravidlá. Po zimnom 
období pokoja by sme mali byť prirodzene odpočinutí, svieži a plní 
energie do nového začiaku. Ale fíha, niečo tu nesedí, že? 

Väčšinou sa totiž necítime vôbec odpočinutí a plní síl, chce sa nám síce 
tvoriť a často dokonca aj plodiť, ale napriek tomu akoby sme potrebovali 
postrčiť, popohnať, doplniť nádrž. Vysvetlenie je celkom jednoduché: 
cez zimu dostatočne neodpočívame a v januári, mimoriadne dôležitom 
medziobdobí Zeme, sa dostatočne nevenujeme sami sebe po telesnej, 
ani po duševnej stránke. Ak by sme počúvali svoje našťastie stále ešte 
tikajúce biologické hodiny a správali sa tak, ako sa správa napríklad 
mačka (v zime prevažne spí a je), mohli by sme sa na jar pretiahnuť 
a s prvým jarným slniečkom vyraziť do sveta za dobrodružstvom. Nič 
sa nedá robiť, ľudia to skrátka robia inak, a preto trpia jarnou únavou – 
nebudem ich kvôli tomu zatracovať. Doplnenie energie je to, čo všetci 
na jar potrebujeme – kombináciu Korolenu a Barley. Korolen sa postará 
o to, aby mal náš mozog dobré podmienky na všetky tie náročné 
psychické úkony a aby sme sa cítili duševne svieži.

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
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Barley je onou povestnou energetickou infúziou, ktorá rozpohybuje 
aj nejstrnulejší balvan a najhrdzavejšie súkolie. Áno, Barley je naozaj 
ideálny najmä pre robustné typy a tých, ktorí sa ráno cítia ako po 
prehratej bitke. Všetkým bez výnimky Barley dodáva aktuálnu energiu, 
vzpruží, omladí a naštartuje. Mimochodom, veľmi prospeje tým, ktorí 
by radi schudli, ale veľmi sa im to nedarí. Pozor na Barley by si mali 
dať azda len vznetliví, nepokojní a zrýchlení ľudia, ktorým by mohol 
spôsobiť ešte väčšiu vznetlivosť a ešte menšiu schopnosť byť v pokoji na 
jednom mieste. Pre väčšinu ľudí je však kombinácia Korolenu s Barley 
absolútne ideálna, pretože Barley dodá telu potrebnú energiu a Korolen 
múdro rozhodne, ako ju čo najlepšie použiť. Ak by ste na jar radi zaradili 
TURBO, vezmite si červenozelenú dvojku Korolen a Barley. S ich 
pomocou budete energickí, motivovaní, schopní. 

Mgr. Tereza VIKTOROVÁ

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1144
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Tematické prospekty alebo ako byť zdravý

Aj vy patríte k tým, ktorí sa potýkajú s vysokým krvným tlakom, 
majú zvýšený cholesterol, bojujú s jarnou alergiou alebo majú iné 
zdravotné problémy? Neviete, ako si pomôcť pri gynekologických 
ťažkostiach? Alebo máte záujem iba o prevenciu s cieľom zostať 
dlhodobo svieži a zdravý?

Firma Energy sa rozhodla svojim klientom ukázať cestu, ako sa dá 
prostredníctvom prírodných prípravkov predchádzať chorobám alebo 
šetrnou cestou riešiť už rozvinuté ochorenie. Postupne a v spolupráci 
s lekármi pripravíme širokú škálu tematických prospektov, zahŕňajúcich 
najžiadanejšie zdravotné okruhy.

V súčasnosti sú už hotové prospekty na tému Alergia, Hypertenzia, 
Cholesterol, Osteoporóza a onedlho pribudne tematický prospekt 
k Artérioskleróze. 

V dohľadnej dobe sa môžete tešiť na prospekty k Cievnej mozgovej 
príhode, k Prekoncepcii a v neposlednom rade aj k aktuálnemu 
zdravotnému problému dnešnej doby, ktorým je Ochorenie hrubého 
čreva.

Vyskúšajte naše rady a uvidíte, že sa budete cítiť lepšie, zdravšie, 
mladšie a prekonáte zdravotné ťažkosti, ktoré vás trápia.

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

Přípravky Energy představují významný přínos v prevenci a ovlivnění komplikací rozvinutého onemocnění. Tyto moderní bioinformační výrobky 
jsou alternativou, která nabízí celostní, přírodní a šetrný způsob.

•  Korolen – jedná se o základní přípravek k harmonizaci a detoxikaci celého kardiovaskulárního systému.  
Doporučujeme postupné dávkování 3–7 kapek 3x denně dle stavu a tolerance pacienta.

•  Regalen – potencuje činnost jater při metabolismu cholesterolu. Má významný detoxikační a protizánětlivý účinek.  
Dávkování 5–7 kapek 3x denně. 

•  Vitamarin – snižuje hladinu cholesterolu, má výrazný protizánětlivý a protisklerotický účinek na cévní stěnu.  
Dávkování 2 tobolky 3x denně po jídle.

•  Celitin – 1x 1 tobolka denně. Obsahuje lecitin, který snižuje hladinu cholesterolu v krvi a brání rozvoji aterosklerózy, a Ginkgo biloba,  
jež působí jako výrazný antioxidant, ředí krev a zamezuje vzniku krevních sraženin.

•  Flavocel – 2x 1 tableta denně, působí opět jako antioxidant, snižuje hladinu cholesterolu a funguje jako prevence vzniku krevních trombů.  
Důležitý zejména u kuřáků.

•  Cytosan– nejvýznamnější detoxikační a protizánětlivý produkt. Postupné týdenní zvyšování dávek od 1–3x 1 tobolka denně před jídlem,  
hodně zapíjet. Přípravek obsahuje draslík. Užíváte-li draslík ve formě léků, konzultujte situaci se svým lékařem.

•  B!omultivitamin – 1 tobolka denně po jídle. Díky obsahu vitaminu B6, B12 a kyseliny listové je nezbytný pro správný metabolismus 
homocysteinu.

Uvedené dávkování je pouze orientační a musí být upraveno dle stavu onemocnění, věku a reaktivity pacienta.

Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme podstoupit vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV. 
Toto vyšetření určí postižený orgán a umožní stanovit správný a účinný preparát. 

http://www.energy.sk/sk/menu_x3900x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x3900x.asp
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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

