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

Drak (prvok Drevo) 20. 3.–19. 4. 2009
Rok Hlineného Byvola sa zišiel s rokom LI. Ohnivé LI predstavuje priestor 
vnútorného osvietenia, uznaného renomé, ale aj hlasnej slávy. Dodá 
nám silu prekonať samých seba, prekročiť svoj tieň alebo aj uľpieť na 
sláve alebo pozemských statkoch, ktoré nás unášajú do uzlíčka denného 
lopotenia sa, 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 nezvládne sám seba, čaká ho rok plný sklamania, 
prepadov a depresií. 
Ako sa s tým vyrovná veľkorysý a naivný Drak? Drak nemá problémy 
s túžbou po bohatstve, môže ho však rozhodiť situácia, ktorá sa pre 
mnohých ľudí v čase krízy stala viac než neľahkou. Drak rád rieši všetko 
hneď a teraz, veľkoryso a bez zbytočných rečí. V našom svete to ale, 
bohužiaľ, nebude mať také jednoduché. Práve na rečiach si chcú mnohí 
jedinci budovať lacnú kariéru a mlátenie prázdnej slamy, ktoré ponúkajú, 
navyše kombinované s pomalosťou Byvola, môže nielen podkopať Drakove 
úprimné úsilie realizovať nápravy, ale dokáže Draka aj úplne rozhodiť.
A čo tým chce povedať nám? Čas nepraje okamžitým akciám. Ak nám 
niečo nevyjde hneď, nezúfajme. Všetko sa dá zopakovať, vyčkať na 
vhodnejšiu dobu. Neklesajme na mysli len preto, že našu pravdu nechce 
nikto počuť, že naša pomoc nie je zrovna vítaná. Nie vždy sa prorokom 
dostalo uznania práve v ich domovine. Rozhodne to nie je dôvod na pocity 
vlastného zlyhania.     Eva Joachimová
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Produkty mesiaca apríl

Drak nemá veľa času venovať sa takým detailom, ako je jeho zdravie, 
takže si veľa záťaží na svet nepriniesol. Ale tých niekoľko málo 
problematických oblastí nám môže celkom slušne skomplikovať život. 
Dosť veľká záťaž bude pôsobiť na celkové Drevo, to znamená, že pečeň 
a žlčník sa vôbec nebudú radovať. Naozaj by som sa veľmi prihovárala 
za vľúdnosť k pečeni, stále v mimoriadnych prípadoch hrozia infekcie 
a určite netúžime po opakovaní epidémie žltačky. Skazu dokoná záťaž 
na tenké črevo a slezinu, naše trávenie určite nebude najspokojnejšie 
a problémová slezina hrozí alergiami. 
Apríl nám prinesie medziobdobie Zeme, takže by sme sa mali čo najviac 
usilovať o návrat k stredu, k sebe samým, a maximálne využiť prostriedky, 
ktoré sa dokážu so Zemou rozprávať. Prípravky Energy azda ani 
nemusím menovať. Spoľahlivým spoločníkom je Vitamarin. Na úrovni tela 
sa vie postarať King Kong, Stimaral nám pomôže v duševnej oblasti. 
Uvoľnia nás kúpele v Balneole a ak pridáme pár kvapiek Fytomineralu 
proti únave, môžeme smelo vykročiť v ústrety vrcholiacej jari.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1153
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1138
http://www.energy.sk/sk/menu_x1137x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1159
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1140
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Nie je jar ako jar!  

Tá tohtoročná prináša veľkolepú mesačnú akciu na ZELENÉ POTRAVINY 
s príznačným názvom GREEN DAYS. Táto akcia prebieha počas celého 
mesiaca apríl vo všetkých Kluboch Energy. V rámci akcie sa okrem 
ochutnávky nápoja z mladého jačmeňa poskytuje aj špeciálna ponuka 
Zelených potravín 1+1 ZDARMA v ľubovoľnej kombinácii. Na túto akciu, 
a nielen na ňu, sme pripravili nový, komplexný prospekt pre všetky naše 
tri „zelené“ produkty. Jasnou formou približuje rozdiely medzi nimi a dáva 
návod, kedy a prečo treba po „zelenáčovi“ siahnuť. Ak sa chcete dozvedieť 
viac, kliknite na www.greendays.sk.
 (im)

green 
days 1.—30.

apríla

http://www2.energy.sk/sk/vyrobky/Zoznam2.asp?druh=14
http://www.greendays.sk/
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Gynex a Peralgin na lepšiu znášanlivosť

Apríl ako druhé medziobdobie Zeme v roku je obdobie náročné na 
psychiku. Vedeli to pravdepodobne aj naši predkovia, o čom svedčí 
dobre známe české porekadlo: „Duben – ještě tam budem.“ Myslí sa 
samozrejme za pecou, prípadne v posteli, alebo na nejakom pohodlnom, 
bezpečnom a pred nepriazňou osudu chránenom mieste. 

Tohtoročný apríl je však prvým medziobdobím Zeme pod vládou 
Hlineného Byvola, ťažkopádneho „bagristu“, ktorý sa tvrdohlavo pomaly, 
ale iste posúva za svojím cieľom. Zostaňte pokojne sedieť za pecou 
a rozjímajte. O sebe a o tom, kam smerujete.

Gynex ako prípravok náležiaci k prvku Zem sa postará o našu vnútornú 
rovnováhu, o výkyvy nálad a hormonálnych hladín a pohladí sliznice 
nášho zažívacieho traktu, ktoré už môžu volať o pomoc vďaka útokom 
Vetra na naše zažívanie. 

Peralgin podporuje pôsobenie Gynexu na hormonálnu harmonizáciu 
a zvýši našu fyzickú a psychickú odolnosť. Peralgin patrí svojou 
podstatou k prvku Oheň, ktorý ako matka prvku Zem zlepšuje jej 
stabilitu a preventívne bráni tzv. zacykleniu Zeme, čo je stav, ktorý sa 
môže prejavovať buď ako neustále obavy, pochybnosti, neschopnosť 
či neochota riešiť problémy, alebo len ako sústavné škriabanie v krku 
prípadne pobolievanie kolien. Oboje skôr či neskôr vedie k nechvalne 
známemu koncu s názvom rakovina. Peralgin je v tomto smere naozaj 

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1135
http://www.energy.sk/cz/menu_x345x.asp
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vhodnou prevenciou, keďže má schopnosť zlepšiť náš celkový zdravotný 
a psychický stav a ochotu vyrovnávať sa so životnými problémami. 
Navyše je účinným pomocníkom proti množstvu alergických prejavov, 
a preto by si ho mal nasadiť v apríli každý, kto trpí neznášanlivosťou 
akéhokoľvek typu. 

Trpezlivosť, chápavosť, vľúdnosť a všeobecnú znášanlivosť  
vám v apríli praje 

Mgr. Tereza VIKTOROVÁ
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Produktové dokumentácie

Už niekoľko rokov vydáva firma Energy okrem príbalových letákov, 
katalógu, prehľadu produktov a najnovšie aj tematických letákov, aj 
podrobné materiály k jednotlivým produktom. V brožúrovej úprave nájdu 
všetci, ktorí sa o zloženie prípravkov a ich účinky podrobnejšie zaujímajú, 
ucelený odborný úvod do problematiky, zloženie produktu, dávkovanie, 
význam a popis účinkov jednotlivých zložiek. Text dopĺňajú prehľadné 
tabuľky a na záver aj celkové zhodnotenie užívania prípravku. Okrem 
analýzy kapsulových produktov a zelených potravín pripravujeme aj 
produktové dokumentácie humátových prípravkov (Cytosan, Cytosan 
Fomentum, Cytosan Inovum a Balneol). Poslednou novinkou sú 
produktové dokumentácie unikátnych prírodných zdrojov – Fytomineralu 
a Drags Imunu. Produktové dokumentácie budú na vyžiadanie dostupné 
vo všetkých Kluboch a Konzultačných centrách Energy alebo sa dajú 
stiahnuť na www.energy.sk.

(kh)

http://www.energy.sk/sk/menu_x1098x.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

