
6Energy
   aktuálne



1
Energy aktuálne 06/2009

02

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

Kôň (prvok Oheň) 20. 5.–20. 6. 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 samých seba, prekročiť svoj tieň alebo zotrvať v sláve 
alebo pozemských statkoch, ktoré nás zvádzajú do uzlíčka denného 
lopotenia, starostí, problémov, ničotnosti. Byvol so svojim pomalým 
a realistickým prístupom a hlbokým vnútorným svetom bude mať všetky 
predpoklady pre 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 bujarý, nadšený a slobodomyseľný 
Kôň? Ohnivý trigram roku LI podporí Koňa rovnako ako Hada. Kôň 
nepobeží, poletí. S nadšením sebe vlastným bude tvoriť, riešiť, zvládať 
nezvládnuteľné. Čím viac si naloží, tým bude šťastnejší a úspešnejší. 
Veľmi by sa však mal usilovať o vnútornú rovnováhu. Ak zneistie, ohrozí 
nielen seba, ale aj Byvola. A spojenie pomalého, no pri obrane strašného 
Byvola a strečkujúceho Koňa je nad ľudské sily.
A čo tým chce povedať nám? Ťažko nájdeme čas, ktorý bude viac priať 
absolútnemu nasadeniu. Kombinácia Vody Byvola, Ohňa Koňa, stability 
Zeme a Vetra v plachtách sa len tak ľahko nevidí. Verme si, nemudrujme, 
ale neponáhľajme sa. A uvedomme si, že Kôň dosiahne najlepšie 
výsledky pod rozvážnym, jemným, nenápadným velením. Bezbreho sa 
hnať do riešenia problémov bude znamenať nie okamžitý úspech, ale isté 
koledovanie si o dlhodobý problém.   Eva Joachimová
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Produkty mesiaca jún

Kôň sa pri svojom dynamickom behu dosť vyčerpáva. To sa samozrejme 
odráža v záťažiach na jeho organizmus a unáhlená rýchlosť sa môže 
podpísať na stave našich obličiek. Keď ich nepostrážime, výsledkom 
bude júlová angína. A kto iný by sa mal o obličky postarať, ak nie 
Renol? Slnečné dni by nám nemali dovoliť upadnúť do depresie, a tak 
bude môcť náš organizmus naozaj využiť všetko, čo Renol ponúka. 
Ak sa zmieňujeme o Renole, mali by sme jedným dychom menovať aj 
Artrin, ktorého pôsobenie na kosti a boľavé miesta dobre poznáme. 
A kosti sa z dlhodobej záťaže naozaj veľmi netešia. Navyše nás čaká 
dovolenka, na ktorej sa určite nechceme zaoberať kosťami. Ak s nimi 
dlhodobo bojujeme, možno by sme si u nich šplhli Skeletinom. Aktivita 
na dovolenke počíta aj s perfektnou prácou našich žíl. Vzhľadom na 
záťaž na cievy v letných mesiacoch, a v tomto roku zvlášť, nie je od veci 
preventívna kúra Korolenom a Ruticelitom.

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1134
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1156
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1149
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1158
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Udržiavajme filter v dobrom stave

Povrch tenkého a hrubého čreva zaberá plochu viac než 300 m². O dobrý 
stav čriev, ich čistotu a správnu funkciu sa treba pravidelne a dôsledne 
starať. Črevá sú vstupnou bránou do nášho tela, energetickým centrom, 
ktoré prijíma postnatálnu energiu. V črevách sa rozhoduje, čo do nášho 
organizmu vstúpi, a čo nie. Niektoré látky cez nás skrátka prechádzajú 
bez toho, aby sme s nimi prišli bližšie do styku, a iné bez problémov 
prenikajú cez výstelku črevnej steny a vyživujú, podporujú, ovplyvňujú, 
narúšajú a niektoré aj ničia rôzne procesy v našom tele. Dá sa povedať, 
že črevá sú našim filtrom pre všetko vonkajšie.

Dobrá kondícia čriev sa dá zvyšovať rôznymi spôsobmi: od správneho 
cvičenia až po pravidelnú očistu. Čreva sa totiž zanášajú odpadovými 
a toxickými látkami, či chceme alebo nie. Očistu je dobré robiť najmenej 
2x do roka. 
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Z prípravkov Energy majú vplyv na udržanie dlhodobého dobrého 
stavu čriev Probiosan a Geriatrim. Spoločne zaistia priebežnú podporu, 
očistu aj úpravu prostredia pre správne osídlenie. Probiosan obsahuje 
symbiotiká, prebiotiká aj probiotiká. Kombinácia riasy a inulínu 
s baktériami Lactobacillus a Enterococcus zaisťuje ich prežitie aj 
rozmnožovanie, keďže v priebehu skladovania a po vysadení do 
čriev majú dostatok vhodnej stravy. Geriatrim je prípravok, ktorý má 
pozitívne účinky nielen na sliznicu čriev, ale súčasne zlepšuje stav 
cievneho a nervového systému, posilňuje psychiku a spomaľuje 
starnutie. Z obsahových zložiek má v Geriatrime vplyv na udržanie 
zdravých čriev predovšetkým koreň kudzu, ktorý vďaka vysokému 
obsahu škrobu a minerálnych látok chráni sliznice, pomáha pri hnačkách 
a preukázateľne pozitívnym spôsobom ovplyvňuje imunitu.

Probiosan je dobré užívať pred jedlom 1–2x denne,  
Geriatrim je vhodné užívať na noc.

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1147
http://www.energy.sk/SK/NewsDet.asp?id=4193
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Universum 2009: „civilizačné epidémie“

Dovoľujeme si vás pozvať na odborné sympózium UNIVERSUM 
2009, ktoré usporadúva firma Energy Group, a.s. dňa 31. októbra 
2009 v hoteli Step v Prahe.

PROGRAM:
1. Ochorenia tráviaceho a črevného systému
MUDr. Jiří Hanzel: Nádorové ochorenia  zažívacieho traktu

2. Psychické problémy a prípravky Energy
Mgr. Stanislava Emmerlingová: Choroba – kto za to môže?
Eva Joachimová: Od problémov k psychickým chorobám

3. Diabetes
MUDr. Jana Haltmarová: Diabetes z pohľadu internistu
Prim. MUDr. Ivana Wurstová: Neurologické komplikácie diabetes

Všetci účastníci sympózia dostanú od firmy Energy darček – 
produkt Cytosan Inovum.
Cena vstupného je 800,- Kč. Absolventi minimálne 3 seminárov 
7. semestra UE si môžu uplatniť bonus a zúčastniť sa na sympóziu 
zdarma. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adresu univerzita@energy.cz, 
poštou na adresu Energy Group, a. s., Trojská 201/39, 171 00 Praha 7 
alebo faxom na č. 283 853 854.
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Motivačné akcie na jún 2009

1/ jún s Drags Imunom za 16 €

2/ 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 Sk.
Zľavu je možné vyčerpať do konca mesiaca, v ktorom bola pridelená.
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http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
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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

