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

Prasa (prvok Voda) 23. 10.–21. 11. 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 ľpieť na sláve 
či 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 samého seba, čaká ho rok plný sklamania, prepadov a depresií.
Ako sa s tým vyrovná labužnícke, hoci obetavé Prasa? Prasa sa 
ocitá vo veľmi zložitej situácii. Prakticky nič nie je ako predtým, stále sa 
musí vyrovnávať s ďalšími protivenstvami. Chcelo by do toho vstúpiť, ale 
nevie ako. Do popredia by sa tak mohla dostať menej pozitívna stránka 
Prasaťa – nielen milé pomliaskavanie, ale doslova obžerstvo. A to nielen 
v jedle a pití, ale aj v boji o koryto. 
A čo tým chce povedať nám? Nastáva čas jesene, a ten je vždy spojený 
s úbytkom energie. V súčasnej dobe je tento úbytok nebezpečný nielen 
kvôli hroziacim očakávaným a mimoriadne nebezpečným infekciám, ale aj 
kvôli pretrvávajúcim ekonomickým, spoločenským a politickým problémom. 
Tie nás môžu rozkolísať natoľko, že častejšie siahneme po poháriku. 
Riešenie našich problémov však na jej dne nenájdeme. Naopak. Prasa nás 
môže stiahnuť dole a zdvihnúť sa z bahna môže trvať nebezpečne dlho. 
Tak dlho, že sa to Prasaťu vôbec nemusí podariť. 

Eva Joachimová
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Produkty mesiaca november

Na jeseň sa u detí často stretávame so zápalom stredného ucha. Nemali 
by sme podceňovať začínajúce príznaky, a vo chvíli, keď si dieťa začne 
siahať na uško, aplikovať Audiron. Včas podaný Audiron môže zabrániť 
rozvinutiu zápalu a ušetriť tak dieťaťu krušné chvíle pri pichaní uší. Minulý 
mesiac, v období preventívnych opatrení podporených vládnucim Psom, 
sme sa zamerali na ochranu obrannej energie WEIQI. Ani v novembri 
však nemáme vyhraté, prevencia proti sezónnemu ochoreniu by mala 
byť stále prvoradá. Kým ideme von, mali by sme si nastriekať Spiron 
na šál, chrániť sa je dobré najmä v ranných špičkách v dopravných 
prostriedkoch. Medzi 7.–11. hodinou totiž vládne energia Vlhka, ktorá 
v chladnom novembrovom ráne dokáže byť priam živnou pôdou pre 
vírusy a baktérie. Zopakovať môžeme kúru Flavocelom, účinky byliniek 
a vitamínu C dokážu pomôcť pri prevencii aj regenerácii. Nová chrípka 
veľmi nepríjemne napadá tráviaci trakt, takže aj v tomto prípade by sme 
sa mali mať na pozore a pri problémoch pomôcť črevám k upokojeniu 
Probiosanom. Pri väčšom zvracaní alebo hnačke nesmieme zabudnúť 
spolu s pitným režimom na dostatočné minerálne zásobenie. Pár kvapiek 
Fytomineralu zvládneme aj pri týchto problémoch a telu výrazne 
pomôžeme k návratu do normálneho stavu 

Eva Joachimová

http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1166
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1169
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1145
http://www.energy.sk/sk/menu_x1147x.asp
http://www.energy.sk/SK/menu.asp?id=1140
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MOTIVAČNÁ AKCIA NA NOVEMBER 2009

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

www.sustredsa.sk
Cena balíčka: 
31.52€ / 949.57 SKK / 40 bodov

Cytosan Dual
70 € / 2108.82 SKK / 87 bodov

ušetríte 
13,98 €

LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!

www.sustredsa.sk


ChRípKA MôžE zABíjAť! ChRÁňTE sA VČAs!

Dlhodobo preverené a účinné prírodné produkty 
Energy pomáhajú budovať a udržiavať prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. Vyskúšajte aj vy ich silu! 
Chráňte seba a svoju rodinu. 

www.chripkovapandemia.sk
www.precschripkou.sk

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

Cena balíčka 

Vironal + Drags Imun
33€/994,16 SKK 41 bodov

Cena balíčka 

Drags Imun + Grepofit
32€/964,03 SKK 40 bodov

Cena balíčka 
Vironal + Grepofit
29€/873,65 SKK 36 bodov

Cena balíčka 
Vironal + Flavocel
29€/873,65 SKK 36 bodov

www.chripkovapandemia.sk
www.precschripkou.sk


Energy aktuálne 11/2009

06

Dobierková služba

Prípravky spoločnosti Energy si môžete objednať 
DOBIERKOVOU SLUŽBOU: 0905 499 395, 0911 499 395

alebo zakúpiť v jednotlivých Kluboch Energy 
(vo vybraných Kluboch Energy aj na dobierku): 
Komárno 035/7720840, 0918536403, 0905853490
Bratislava 02/55566334, 0918616308, 0905635804
B. Bystrica 0908441189
Martin 0905399814
Košice 055/6332000
Zvolen 045/5322777, 0905269255
Nitra 037/6575215, 0903754167
Prešov 051/7733357
Bardejov 054/4744853, 0907206978
Moldava n/B 055/4602265
Michalovce 056/6443127, 0904617649, 0905642789
Prievidza 046/5430429, 0903315252
Trnava 033/5354898, 0902201240
Poprad 052/7730323, 0905730242
Trenčín 032/6528898, 0908748304
Spišská Nová Ves 0907906355
Liptovský Mikuláš 044/5624057, 0908627860
Lučenec 0918533952
Dunajská Streda 0905861400
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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
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

