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Zaujíma vás, čo má vplyv na váš život? 
Spýtajte sa vládcov. Čo vy na to, Koza a Opica?

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 na sláve 
alebo pozemských statkoch, ktoré nás zviažu do uzlíčka denného lopotenia, 
starostí, problémov, ničotnosti. Byvol so svojím 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 samého seba, čaká ho rok plný sklamania, prepadov a depresií. 
Ako sa s tým vyrovná citlivá nestála Koza a hravá Opica?

Koza (prvok Oheň) 21. 6.–21. 7. 2009
Ohnivý trigram roku LI podporí Kozu, rovnako ako Koňa a Hada. Koza bude 
žiariť, okúzľovať, jej intuícia, pohotovosť, schopnosť vyjadriť krásu slovami 
oslní všetkých okolo nej. Beda však, keď Koza stratí svojich obdivovateľov. 
Pohasne aj ona sama. Z jemnej roztúženej nymfy sa v okamihu stane 
ufňukaná otrava, z poetickej bytosti hysterická umrnčaná koza. 
A čo tým chce povedať nám? Počas vlády Kozy by sme si mali čo 
najčastejšie zopakovať rátanie do desiatich. Nič sa neje také horúce, ako 
sa uvarí. Všetko – cesta do práce, bežný obed, práca v záhradke alebo 
vytúžené letné stretnutie bude pre Kozu buď absolútne skvelé, nádherné, 
úžasné a fantastické, alebo absolútne príšerné, alarmujúce a nervy 
drásajúce. Keď podľahneme rozmarom Kozy, unaví nás búchaním od 
steny k stene. Ak sa však dokážeme zastaviť a upokojiť, citlivá vnímavosť 
Kozy pretvorí únavný večer na nezabudnuteľný romantický západ slnka.
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Opica (prvok Kov) 22. 7.– 21. 8. 2009
Pre Opice sa otvára neľahké obdobie. Pomalosť a uzavretosť Byvola 
s naliehavosťou roku LI a realitou dvanásťročia Zeme vôbec nezodpovedá 
prirodzenosti Opice. Opica sa môže cítiť tlačená do vecí, ktoré jej nie sú 
vlastné. A to môže byť mimoriadne nebezpečné, Opica vo chvíľach úzkosti 
rinčí zbraňami. 
A čo tým chce povedať nám? Opica vidí neukázané, počuje 
nevyslovené. Nesnažme sa niečo tajiť, neverme, že sa nám podarí 
niečo ututlať. Opica je skvelý stratég, prednesme jej problém, ona nájde 
riešenie. Opiť rožkom sa však nedá, rovnako ako ju vyslovene nahneváme 
postavením pred hotovú vec a hrabaním sa v boliestkach. Vezmime rozum 
do hrsti, odpreparujme ublížené Ja, ktoré si v nás ešte schovala Koza, 
a hneď sa nám bude jednoduchšie voliť ďalšia cesta. Odľahčiť situáciu 
a počítať do desiatich sa aj tento mesiac určite oplatí. Ak dáme opici čas, 
dokáže navrhnúť celkom nečakané riešenia. 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca júla a augusta 

Leto sa hlási a s ním klopú na dvere prázdniny a dovolenka. Letné 
mesiace by sme mali maximálne využiť na obnovu síl. Ak si nebudeme 
celkom isti dostatočnosťou životosprávy, významne nám môže pomôcť 
Imunosan alebo pre deti vhodnejší Peralgin, ktorý ich nielen ochráni 
pred alergickými reakciami na nezvyklé pele alebo uštipnutie hmyzom, 
ale aj pomôže jemne obnoviť energiu. Zabudnúť však nesmieme ani na 
ochranu nášho zdravia na cestách. V exotických destináciách na nás 
čakajú nielen lákavé pamiatky a pochúťky svojráznej domácej kuchyne, 
ale aj neznáme infekcie a parazity. Významne nám môže pomôcť 
Drags Imun, proti hnačke dokáže zakročiť Cytosan. Široké využitie má 
aj Audiron. Ochráni naše uši, ktoré nemusia byť nadšené z neustáleho 
namáčania vo vlnách alebo potápania. Kvapnúť si ho môžeme do nosa, 
keď nás skosí nádcha, a môžeme si s ním potrieť aj boľavé štípance. 
V žiadnom prípade však nezabudneme na Ruticelit na naše žily, 
mnohohodinové cestovanie nám môže priniesť aj závažné zdravotné 
problémy. Ak fajčíme, alebo sa trápime s kŕčovými žilami aj doma, našim 
stálym spoločníkom by mal byť aj Korolen. 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/sk/menu_x4028x.asp
http://www.energy.sk/sk/menu_x1151x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
http://www.energy.sk/sk/menu_x1141x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1166
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1158
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
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Ako dobehnúť júlovú Kozu

Júl je mesiac pod vládou Kozy. Jej povaha sa odráža na každom z nás. 
Prepadáme nadšeniu, kocháme sa, bavíme sa, a keď z nejakého 
dôvodu nemôžeme, sme protivní. V prípade potreby sa Koza uchýli aj 
do choroby, len aby dala najavo svoju všeobecnú nespokojnosť – to sú 
tie dobre známe júlové angíny. Z produktov Energy môžete využiť júlové 
akciové ponuky, kombináciu Drags Imunu s Vitamarinom. Obidva 
prípravky sa spoločnými silami postarajú o zocelenie imunitného systému 
a preventívne vás ochránia pred zápalmi rôzneho pôvodu. Ak vás 
predsa len začne škriabať v krku, kloktajte každé ráno niekoľko kvapiek 
Drags Imunu v teplej vode a hneď potom si dajte aspoň 8 kvapiek 
vnútorne. Vitamarin sa zásadným spôsobom podieľa na vyrovnávaní 
psychiky, a preto si dajte aspoň 1–2x denne 2 kapsuly po jedle. Vitamarin 
obsahuje cenné polynenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA, ktoré sú 
hlavným stavebným kameňom membrán mozgových buniek, zaisťujú 
ich optimálníu priestupnosť pre neurotransmitery a zároveň majú vplyv 
na vylučovanie serotonínu, hormónu dobrej nálady. Okrem toho pôsobia 
protizápalovo. Drags Imun obrazne povedané spáli všetko, čo nemá byť 
v tele a mysli, a Vitamarin pomôže nastoliť optimálne prostredie pre nové 
spôsoby myslenia a chápania.

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1153
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Korolen a Celitin namiesto svetra

Druhá polovica prázdnin sa väčšinou nehrdí príliš vysokými teplotami. 
Zatiaľ čo v apríli si hovoríme, že na jar sa azda zabudlo a zima prešla 
rovno do leta, v máji už je príjemne teplo, v júni ešte viac a v júli sparno 
až na odpadnutie, v auguste sa počasie ako mávnutím kúzelného 
prútika premení. Inak to nebude ani tento rok, čínske tabuľky veštia 
na tento mesiac skôr chlad a dážď. Chlad môže spôsobiť, že sa 
psychicky nebudeme cítiť veľmi dobre, náhle môžeme pociťovať smútok, 
skepsu a samotu. V auguste je preto dobré vyraziť niekam do teplých 
krajín, usporiadať táborák, kúriť v krbe, s mierou popíjať červené víno 
a dopriať si trochu fyzického kontaktu. Z prípravkov Energy nám môže 
v auguste veľmi pomôcť známa kombinácia Korolenu s Celitinom, 
ktoré sú práve tento mesiac v akcii. Obidva patria k prvku Oheň a majú 
schopnosť zahriať nás natoľko, že s prichádzajúcimi energiami Chladu 
sa vyrovnáme ľahšie. Korolen a Celitin výrazne podporujú prekrvenie 
organizmu, pomáhajú zlepšovať krvný obeh, normalizovať tlak a celkovo 
harmonizovať kardiovaskulárny systém. Ich vzájomné kombinácie vedia 
veľmi dobre podporiť psychiku a riešiť napríklad drobné rozladenie 
nálady, ktoré vzniklo z únavy a prepracovania, ale aj hlboké prepady 
spojené s úzkosťou.

Mgr. Tereza Viktorová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/sk/menu_x1146x.asp
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Leto láka k pohybu

V letnom období sú naše kosti a kĺby vystavené zvýšenej záťaži 
nielen vďaka pôsobeniu energie Ohňa, ale aj kvôli našim aktivitám 
počas dovolenky, pri športe a práci na záhradke, chate alebo chalupe. 
Bezbolestný pohyb a možnosť užívať si prázdniny plnými dúškami nám 
pomôže zaistiť regeneračný prípravok Skeletin obsahujúci sépiovú kosť, 
kolagén a ďalšie látky, ktoré priaznivo pôsobia na pohybový aparát. 
Vyvážená kombinácia prírodných substancií dodáva kostiam potrebné 
minerály podporujúce pevnosť a tvrdosť kostnej hmoty a kĺbovým 
chrupavkám a väzom kolagén na zachovanie ich elasticity. Regenerácia 
pohybového ústrojenstva si vyžaduje dlhší čas, ktorý jej môže poskytnúť 
pravidelné a dlhodobé podávanie Skeletinu.

4

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1149
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Zásielková služba

CEZ INTERNET – www.energy.sk
E-MAILOM – dobierka@energy.sk 
TELEFONICKY – Orange 0905 499 395 / T–mobile 0911 499 395 
SMS – Orange 0905 499 395 / T–mobile 0911 499 395 

Objednávajte rýchlo a lacno pomocou mobilného telefónu!
Správu píšte tvare: 
1. OBJ 
2. registračné číslo 
3. priezvisko 
4. výrobok + počet kusov 
5. pre zadanie ďalšieho výrobku zopakujte bod č. 4 
6. celú SMS ukončite # 
Za každou položkou 1–6 napíšte bodku. 
Príklad: OBJ.11111.Bielik.vironal+1.balneol+2. #

Manipulačný poplatok: Poštovné a balné je jednotné, a to 
2,62 € / 79 SKK pri nákupe do 82,98 € / 2 500 Sk. Pri nákupe nad 
82,98 € / 2500 SKK sa poštovné ani balné neúčtuje.
Dodacia lehota: Do troch pracovných dní. 
Platba: V hotovosti pri prevzatí balíka na pošte. 
Motivačné akcie: Zvýhodnené výrobky je možné objednávať všetkými 
spôsobmi.

5
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Motivačná akcia na júl–august 2009

CELITIN, KOROLEN, STIMARAL
Cena balíčka: 31,52€ / 949,57 SKK / 40 bodov

Prírodné bylinné produkty spoločnosti Energy podporia prirodzené 
funkcie nášho mozgu a dovolia nám využiť jeho schopnosti v najširšej 
možnej miere. Mimoriadne vhodnou kombináciou pre myseľ aj dušu je 
dvojica koncentrátov – Korolen a Stimaral posilnená Celitinom. Tieto 
prípravky, a najmä ich vzájomná kombinácia, majú veľmi dobrý vplyv 
na správne prekrvenie mozgu, podporujú srdce a zlepšujú krvný obeh 
a preto sú vhodné nielen pre študentov a všetkých, ktorí sa potrebujú 
dlhodobo sústrediť, ale aj pre tých, ktorí sú nútení podávať duševné či 
fyzické výkony, pre učiteľov, manažérov, športovcov.

www.sustredsa.sk

Nech sa v živote snažíme 
o čokoľvek, dosiahneme to 
len vtedy, keď sa na to
naozaj sústredíme…

sústre
Ď

sa!

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1136
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1137
http://www.energy.sk/sk/menu_x1146x.asp
http://www.sustredsa.sk/
http://www.sustredsa.sk/
http://www.sustredsa.sk/
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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

