
10Energy
   aktuálne



1
Energy aktuálne 10/2009

02

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

Pes (prvok Kov) 24. 9.–22. 10. 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 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 pre 
triumfálne víťazstvo. Ak však podľahne túžbe po sláve a bohatstve alebo 
ak neustojí sám seba, čaká ho rok plný sklamania, prepadov a depresií.
Ako sa s tým vyrovná lojálny a chrániaci Pes? Sme svedkami 
neľahkého obdobia, ktoré môžeme bezo sporu nazvať kolapsom Kovu. 
Ružové okuliare rozveselených plamienkov Ohňa nám spadli a vládnuca 
Zem nás stavia pred každodennú realitu všedných dní naozaj drsne. Pre 
Psa to môže byť skúška ohňom. 
A čo tým chce povedať nám? Jeseň pre nás môže byť vskutku neľahká. 
Budeme sa brodiť nepríjemnosťami, o ktorých už dlho vieme, ale dostihli 
nás teraz, a my sa samozrejme domnievame, že v tú najnevhodnejšiu 
chvíľu. Mali by sme sa obrniť trpezlivosťou a neusilovať sa všetko 
odtrhnúť aj za cenu straty akýchkoľvek síl. To by sa nám v roku skúšanom 
katastrofami a prasacou chrípkou mohlo výrazne neoplatiť. Problémy 
by totiž veľmi bolestne mohol pociťovať aj vládca roka Byvol, a to už by 
sa zrejme prejavilo nielen neradostnou situáciou našej už aj tak dosť 
zaťaženej psychiky, ale aj prepadom zdravotného stavu. 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca október

Október je v znamení vlády Psa. Kovový Pes je vládcom obrany a k nej 
nerozlučne patrí ochrana tela, naša imunita. O posilnenie imunity určite 
stojíme najmä v čase, keď hovoríme o kolapse Kovu, hľadaní nových 
poriadkov a výskyte prasacej chrípky. Pozrime sa teda na všetko, 
čo môže prospieť našej imunite.

IMUNOSAN – Významný preventívny prípravok, posilňuje imunitu, dá sa 
užívať dlhodobo.
FLAVOCEL – Veľmi dôležitý prípravok preventívnej starostlivosti najmä 
pre deti, dá sa užívať dlhodobo.
SPIRON – Mimoriadne dôležitý, ak by sa naozaj objavila pandémia 
prasacej chrípky u nás. Spiron môžeme nazvať aktívnou rúškou. 
Nastriekame sprej na šatku alebo šál okolo krku a sme veľmi dobre 
chránení v dopravných prostriedkoch alebo pri väčšom počte ľudí. 
Ak sami usporadúvame stretnutie, môžeme párkrát nastriekať Spiron 
do priestoru. Rúška nastriekaná Spironom by už mala byť naozaj 
nepriedušná ochrana.
VIRONAL – Neexistuje prostriedok, ktorý lepšie rieši stav: „Nie je mi 
dobre, niečo na mňa lezie“. Túto chvíľu nesmieme prepásť a musíme 
okamžite použiť Vironal. Najčastejšie sa tento pocit objavuje po 
prebudení, Vironal by mal stáť v prípade epidémie na každom nočnom 
stolíku! V priebehu dopoludnia si Vironal kvapneme ešte niekoľkokrát na 
jazyk a znova ho užijeme popoludní a navečer. Tento postup opakujeme 
do času, kedy sa začneme cítiť ako obyčajne.

http://www.energy.sk/sk/menu_x4028x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1145
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1169
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1132
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GREPOFIT – Grepofit zapájame do hry, keď nám je už zle. To je čas, 
kedy bol organizmus nielen napadnutý, ale vírus sa rozmnožil do takého 
množstva, ktoré stačí na ohrozenie zdravia. Ak sa bude prasacia chrípka 
vyvíjať do nebezpečnejšej formy, mali by sme si uvedomiť, že ku Kovu 
patrí ležanie. Kovový Grepofit, podporený kovovým ležaním, bude mať 
neporovnateľne väčšiu účinnosť, než veľké dávky prípravku hltaného 
v práci. 
DRAGS IMUN – Vírus prasacej chrípky napáda pľúca a často pripomína 
viac zápal než chrípku. Drags Imun by mal vytvoriť v kombinácii 
s Grepofitom veľmi silný tandem. Túto kombináciu odporúčame iba 
v prípade, keď sa možno budeme musieť potýkať s veľmi nepríjemnými 
stavmi. Drags Imun pôsobí najsilnejšie od 19. do 23. hodiny, preto by 
posledná dávka mala byť vždy v tomto rozmedzí. 
PROBIOSAN – V dobe kolapsu Kovu menujeme nielen pľúca a kožu, ale 
aj hrubé črevo. Na jar si chrípkový vírus trénoval črevné ťažkosti, takže 
sa radšej pripravíme aj na ne. S Probiosanom máme v tomto ohľade 
dlhodobé skúsenosti, ani on by nemal chýbať v lekárničke prevencie proti 
neoblomnému vírusu.
FYTOMINERAL – Budeme sa musieť vyrovnať s mimoriadnymi 
slabosťami, tu nám môže byť užitočný prostriedok, ktorým obyčajne 
riešime únavu aj pri bežných prípadoch. Dostatočný pitný režim 
a minerálne zastúpenie sú mimoriadne dôležité v horúčkach, keď sa 
organizmus veľmi vyčerpáva. 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1148
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1139
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1147
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1140
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Chrípka môže zabíjať – chráňte sa včas!
prevenCia – zmiernenie prejavov – rekonvalesCenCia

VYUŽITE PONUKU CENOVO ZVÝHODNENÝCH  
CHRÍPKOVÝCH BALÍČKOV:
Dlhodobo preverené a účinné prírodné produkty Energy pomá-
hajú budovať a udržiavať prirodzenú obranyschopnosť organiz-
mu. Vyskúšajte aj vy ich silu! Chráňte seba a svoju rodinu.

Cena balíčka: 46.50 € / 1.400,86 SKK 58 bodov

Vironal + Drags Imun – 33 € / 994,16 SKK 41 bodov 
Drags Imun + Grepofit – 32 € / 964,03 SKK 40 bodov 
Vironal + Grepofit – 29 € / 873,65 SKK 36 bodov
Vironal + Flavocel – 29 € / 873,65 SKK 36 bodov

Cytosan Dual – 70 € / 2108.82 SKK (ušetríte 13,98) 87 bodov

3
malýchrípkovýbalíček46,5 €

www.chripkovapandemia.sk
www.precschripkou.sk

CytosanDual
70 €

www.chripkovapandemia.sk
www.precschripkou.sk
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nech sa v živote snažíme
o čokoľvek, dosiahneme
to len vtedy, keď sa na to
naozaj sústredíme.

Cena balíčka:
31.52 € / 949.57 skk / 40 bodov

www.sustredsa.sk

4

http://www.sustredsa.sk/
http://www.sustredsa.sk/
www.sustredsa.sk
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UNIVERZITA ENERGY 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. Diabetes
MUDr. Jana Haltmarová: Diabetes z pohľadu internistu
Prim. MUDr. Ivana Wurstová: Neurologické komplikácie diabetes

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

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

Všetci účastníci sympózia dostanú od firmy Energy darček – Cytosan 
Inovum. Cena vstupného je 800 Kč. 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 telefonicky na č. 283 853 853.
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Spiron a jeho desať predností

1. PREVENCIA NÁKAZY – Najznámejšie použitie Spironu spočíva 
v jeho aplikácii na odev pri pobyte v miestach s vyšším rizikom nákazy, 
na pracovisku, v škole, obchodoch alebo verejnej doprave. V prostredí 
éterických olejov umierajú choroboplodné zárodky, vírusy aj baktérie, 
pretože je pre ne agresívny.

2. DEZINFEKCIA RÁN – Antiseptické pôsobenie silíc čistí rany, 
preventívne pôsobí proti zápalu a podporuje hojenie. Spiron je vhodné 
použiť na všetky drobné povrchové rany a hnisavé abscesy, nie je 
vhodný na suchú a podráždenú kožu. Spiron sa dá opatrne aplikovať aj 
na sliznicu pošvy (z diaľky) na podporu hojenia popôrodných poranení.

3. ZÁSTAVA KRVÁCANIA – Rezné krvácajúce rany je taktické postriekať 
Spironom hneď na začiatku (ak rana nie je priveľmi hlboká), koža sa 
hneď zacelí.

4. ČISTENIE RÚK – Špinavé a upotené ruky zbavia Spiron baktérií, čo 
sa dá využiť najmä v prírode, a ak máte nedostatok vody. Čisté ruky 
Spiron príjemne dezodoruje.

5. OČISTA VZDUCHU – Éterické silice čistia vzduch a zbavujú ho 
choroboplodných zárodkov. Celkovo spríjemňujú atmosféru.
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6. REPELENT – Komáre, kliešte a pavúky odpudzuje vôňa Spironu. 
Zahryznutý kliešť postriekaný Spironom sa ľahšie „pustí“.

7. SPÁNOK – Spiron predovšetkým pomáha pokojnému zaspávaniu. 
Je vhodný pre deti od najútlejšieho veku.

8. UPOKOJENIE PSYCHIKY – Množstvo silíc v Spirone vykazuje mierne 
sedatívne a upokojujúce účinky, posilňuje nervovú sústavu a pomáha 
sústredeniu. Pôsobia antidepresívne a zlepšujú náladu.

9. OSVIEŽENIE – Spiron je ten najlepší parfum do auta. Zlepšuje 
bdelosť a sústredenie a občerstvuje myseľ. Navyše je na cestách 
praktický aj z mnohých iných dôvodov. Je to ideálny prostriedok na rýchle 
odstránenie únavy.

10. OCHRANA AURY – Spiron sa dá použiť ako energetický štít.

Spracovala: Mgr. Tereza VIKTOROVÁ
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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

