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BESEDA UREDNICE

Pred nami je za marsikoga najlepše obdobje v letu, čas, ko lahko malo popustimo »našponan«
vsakdan, čas, ko odidemo na težko pričakovani poletni dopust. Nekateri še premišljujete,
kam in kako na oddih, drugi ste z eno nogo že tam. Letos bo ponovno, po dveh letih vse bolj
sproščeno in brez omejitev. Ste se tudi letos odločili za že dolgoletno, preverjeno varianto ali
ste morda izbrali novo dogodivščino?
Nekako se zdi, da čas v poletnih mesecih začne teči malo počasneje, bolj lenobno, drugače...
Pa čeprav hitimo z zaključevanjem dela, ki ne more počakati, da se vrnemo z oddiha, pa
čeprav ihtavo »pokamo« še zadnje, nujne stvari, ki jih ne moremo več stlačiti v prepoln avto
ali kovček. Itak je ne bomo rabili...
Počasi, saj bo. Ko boste prispeli, kamor ste se namenili, pa naj bo to mondeno letovišče,
mirno podeželje ali svetovna metropola, bo vse lepše…
Sprosti se, globoko vdihni, čim več časa preživi tako, kot si želš. Posvetit se svojim najdražjim
in predvsem, sebi. Uživaj na polno. Spočij se...Tudi, če je tvoja počitniška destinacija domača
terasa v družbi dobrih prijateljev in prijaznih sosedov. Uživaj z vsemi čutili…lovi energijo
sončnih žarkov (poskrbi za faktor), čarobno lepoto vzhodov in zahodov, spomine robinzonskih
počitnic ali neskončnih druženj s prijatelji ali družino. Privošči si tri kepice sladoleda naenkrat,
če ti »zapašejo«. Dvakrat na dan. Obljubim, nič drastičnega se ne bo zgodilo… Za vse to ti
bosta um in telo še kako hvaležna v hladnejši, bolj sivi in mokri polovici leta.

Lepe počitnice, polne doživetij ti želim. Pa veliko lepih spominov.
Maja
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DRUŽENJE

Koncert »Za lubezn« skupine Hamo & Tribute to Love
Pripravila Maja Logar

»Da se malo razvedrimo,
pocrkljamo in ker si
zaslužimo« je v vabilu lepo
zapisal naš direktor.
Povabil nas je v Križanke, na
koncert skupine Hamo & Tribute
to Love. Naj omenim, da smo bili
z nekaj blagovnimi znamkami,
ki jih tržimo na slovenskem trgu,
tudi en od sponzorjev koncerta,
ki smo se ga konec maja v velikem številu udeležili. Pred koncertom smo uživali
v prijetnem druženju, med koncertom pa v rock baladah, podprtih z vizualnimi
elementi lučkarskih mojstrov.
Dogodek je kar prehitro minil, »after party« pa je preprečila nevihta, ki se je začela
razvijati nad Ljubljano.

22 I 05 I 2022 KRIZANKE
KONCERT ZA LUBEZEN

GOSTJE
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ZANIMIVO

FRS Lomas na dogodku »Dnevi računovodij
2022« – Portorož 21.-22. april 2022
Pripravila Saša Bambič

Po dveh letih koronskih časov in vsega dogajanja
na daljavo, smo se z veseljem, v živo udeležile
računovodskega praznika v Portorožu.To je tradicionalni
in strokovni dogodek, kjer so v ospredju predavanja
strokovnjakov in druženje.
Najprej je bila potrebna registracija, da smo se lahko
udeležile uvodne teme, kjer nam je direktor Furs-a
predstavil, kako bomo skupaj postali še boljši servis
davčnim zavezancem. Direktorica AJPES-a pa je
predstavila nekaj novosti in izzive pri uporabi njihovega
portala.
Med odmorom so se predstavili partnerji dogodka
– Bonitete.si, Soap, Telemach, Žejn information
solutions

in Afrodita cosmetics. Razveselili so

nas s simboličnimi nagradami, predvsem pa smo
ponosne, da nam je kolo sreče namenilo dvakrat
trimesečni brezplačni dostop do portala Bonitete.
si.
Okrogla miza, ki je sledila se je razvila v živahno
debato – tema pa: » Kdaj inflacija postane
računovodski problem«.
Po večerji smo spremljale podelitev nagrad Zveze
RFR in seveda nismo manjkale na zabavnem
programu z glasbeno skupino KINGSTON.
V petek dopoldan sta sledila dva sklopa predavanj.
Obravnavane teme so bile zelo zanimive in aktualne
(stres na delovnem mestu, poslovni protokol,
pasti pogodb o računovodenju, praksa sodišč na
davčnem področju, oblike naložb v času inflacije
ter kako ravnati v primeru računovodske napake).
Glede na deževno vreme pa smo se po koncu
predavanj kar hitro odpravile proti Ljubljani, kamor
nas je Helena varno pripeljala.
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ZANIMIVO

Dirki Enduro Cross Country sezone 2022
Poročilo z dirke pripravil Jaka Seles, Seles moto d.o.o

Letos smo z blagovno znamko Lifestyle SKYN eden od sponzorjev dirk Enduro Cross Country. Za udeleženke
in udeležence smo prispevali vzorce kondomov, za najboljše pa tudi bogate nagrade.
Po lanski sezoni, polni dodatnih pravil, obveznosti in zahtev, prestavljanj
in usklajevanj, smo tokrat prvo dirko sezone 2022 gostili v Taru. Prvič
brez dodatnih ukrepov, kar se je poznalo tudi po pestrem dogajanju
okoli dirke. Ogromno tekmovalcev se je tokrat zbralo v Taru, ponovno
okoli 250, kar nam da vedeti, da si tekmovalci želijo takih dogodkov,
druženja in tekmovanj.
Po prestavitvi in odpovedi dirke v Kočevju in prestavitvi dirke na
Ribniku pa je bila v soboto 14.5.22 le izpeljana tudi druga dirka sezone
2022 in kar se tiče vremena je šlo le to organizatorjem zares na roko.
Na dirko se je prijavilo skoraj 170 tekmovalcev, večina iz Slovenije, a
vedno nas razveseli tudi velik obisk tujcev, tekmovalcev iz Avstrije in
Italije.
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PREDSTAVLJAMO

predstavlja dve novi belilni zobni kremi.

Max White Infinite, ki s pomočjo aktivne pene pomaga do
bolj belih zob po celotni površini in predstavlja revolucijo v
dnevnem beljenju zob! Pri ščetkanju se v ustih v stiku z vodo
in slino aktivira na milijone kisikovih mehurčkov, kar povzroči
neprecenljivo belilno reakcijo za super rezultat!
Max White Ultra pa zagotavlja belilni učinek, ki ga do sedaj še niste izkusili! Odlikuje jo globinsko oksigenirano
(spajanje s kisikom) delovanje, tehnologija brez primere, pri kateri delovanje občutite – superiorno 3-dnevno
beljenje za hiter belilni rezultat, ki ga opazite! Izbirate pa lahko med dvema različicama, Active Foam z
močno belilno funkcijo za tiste, ki iščejo učinkovitost ter Freshnessa Pearls, za dolgotrajen občutek svežine,
zobna krema s perlicami za tiste ki iščejo doživetje!

Predstavljajo pa tudi prenovljeni liniji Max White
Essentials in Max White Naturals! Obe, zahvaljujoč
novi tehnologiji Coolpal, odlikuje podaljšan
občutek svežine in čistoče, po novem pa odstranita
tudi do 100% površinskih madežev, linija Naturals
pa vsebuje kar 99% sestavin naravnega izvora!
Ena vsebuje nežno, mineralno naravno aktivno
oglje, druga pa organsko glino in minerale, ki
povrneta naravno belino zob, obe pa zagotavljata
brezkompromisno učinkovitost!
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Tudi blagovna znamka

predstavlja nekaj novosti.

Z novo zobno kremo elmex® Sensitive Professional s
superiorno* Pro-argin tehnologijo naslavlja občutljivost
zob – za takojšnje** in dolgotrajno lajšanje bolečin
ter izboljšano svežino in okus med in po ščetkanju****
* Okluzija odprtih zobnih tubulov ** Takojšnje olajšanje pri nanosu na občutljivo območje s konico prsta za 1 minuto.
*** Študija in vitro, dejanske konfokalne slike po 5 tretmajih **** v primerjavi s prejšnjo elmex Sensitive Professional formulo
Source: 1. Hines D et al. oster #3406, July 2018 IADR Colgate-Palmolive Company 2018 2. Nathoo et al. J Clin Dent.
2009;20 (Spec Iss): 123-130. 3. Docimo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss): 17-22
Source: Quanti, Home Use Test, Germany, January 2021. 150 respondents, monadic cells. Sensitivity Suffers, users of
sensitive toothpaste users.

Nova elmex® Super Soft zobna ščetka se ponaša z visoko gostoto ravno prirezanih
ščetin ter nižjo mehkobo v primerjavi z Ultra soft različico. Poleg tega jo odlikujejo še:
•

Zelo ozki filamenti (vlakna), le 0,125 mm

•

Do 4360**ščetin

•

Majhna glava, ki lahko doseže tudi zelo težko dostopna mesta

•

Ročaj iz 50% reciklirane plastike

•

Mehka in nežna a učinkovita

**število ščetin lahko variira
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V preteklem letu se je blagovna znamka

preoblikovala v bolj trajnostno in naravno

blagovno znamko, dostopno vsem. Tako se je še bolj približala potrošnikom »generacije Z«, saj je več kor 2/3
teh potrošnikov pripravljeno za trajnostne izdelke plačati več!
Za sveže in prijetno dišeče prhanje v vročem poletju sta tukaj dva nova Palmolive gela za prhanje v omejeni
izdaji Summer 22 - Čudeži sveta!
To je bogato mednarodno potovanje v naravo. S črpanjem
navdiha iz ikoničnih krajev in dejavnosti v naravi, je to način
za praznovanje in zajemanje veselja in vitalnosti življenja v
poletnem času. Je festival, ki združuje svet in ekstravaganca
za naše čute.
Raziščite, kako je to mogoče edinstveno povezati s
Palmolive in namenom blagovne znamke, v nasprotju z
drugo izvedbo »potovanja«.

Poleg čudovitih vonjev pa oba izdelka odlikuje tudi:
•

plastenka iz 100% reciklirane plastike

•

95% sestavin naravnega izvora

•

plastenka in pokrovček, ki ju lahko recikliramo

Pozabili pa niso tudi na moške, zanje je na voljo gel za prhanje Palmolive Men
LX Carbon 3v1 za lase, telo in obraz. Vsebuje popularno sestavino, aktivno
oglje, formula je privlačne črne barve. Izdelek je še bolj trajnosten in naraven
saj ga odlikujejo:
•

100% reciklirana plastenka

•

95% sestavin naravnega izvora

•

95% bio razgradljiva formula
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NA PRODAJNEM MESTU

M SM KP Kolodvorska,
končnica Ajax

HM NG Mesto,
izpostavitev Ajax

M SM Sl. Bistrica,
končnica Ajax

M SM Zreče,
končnica Ajax
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NA PRODAJNEM MESTU

IS Citypark, izpostavitvi Ajax in Palmolive

IS MB Qulandia,
končnica Ajax
IS Vič, končnica Ajax
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NA PRODAJNEM MESTU

Tuš drog. KR, izpostavitev
Palmolive

S Izola, izpostavitev
Colgate Palmolive

IS Šalek, izpostavitev
Colgate Palmolive

HM Šiška, končnica
Colgate Palmoli
HM Kamnik,
končnica Colgate
12

NA PRODAJNEM MESTU

HM Šmartinska,
končnica Carefree

HM KR Primskovo, izpostavitev
o.b. in Carefree
HM Šmartinka,
izpostavitev JB

HM CE, končnica o.b.,
Carefree in Listerine

HM Kamnik,
izpostavitev JB
13

NA PRODAJNEM MESTU

Tuš drog. Planet KP, izpostavitev Neutrogena in PizBuin

Tuš SM Pobrežje, dodatna
izpostavitev PizBuin
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IS Vič, dodatna izpostavitev PizBuin

NA PRODAJNEM MESTU

Dm Lenart, izpostavitev Neutrogena face

Rudnidis, izpostavitev
Johnson's

Maridis, izpostavitev
Johnson's
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NA PRODAJNEM MESTU

HM SG, dod.izp. Listerine

HM Šiška, dod.
izp. Listerine
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HM Jesenice, dod.
izp. Listerine

IS Citypark, izpostavitev
Listerine

NA PRODAJNEM MESTU

Leclerc, izpostavitev Remington, beauty katalog

M Tehnika Ptuj,
izpostavitev Remington

Merkur MB, izpostava
Remington
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NA PRODAJNEM MESTU

Harvey Norman CE, KP in LJ, izpostavtve
Remington & Russel Hobbs
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Priročnik za pakiranje
Čeprav je potovanje za mnoge najljubši del leta, pa sta sama priprava na pot in pakiranje lahko tudi zelo
stresna. Kaj vzeti s seboj in česa ne, ali bo dovolj tega, pa premalo onega, kako spraviti vse v majhen
kovček, kaj, če doma pozabim tole in kaj bo če izgubim tisto…, so pogosta vprašanja, ki si jih pred
odhodom zastavi prav vsak popotnik. Da pa se takšnim situacijam izognemo, je potrebno upoštevati
kar nekaj dejstev in nasvetov.

1 Napišite seznam

3 Upoštevajte predpise

S pakiranjem nikar ne odlašajte do zadnjega

Če potujete z letalom, pri pakiranju nikar ne

trenutka. Po navadi je ravno čas tisti krivec, ki nas

pozabite na predpise, kateri že dolgo veljajo za

spravlja v stresne situacije in takrat se velikokrat

ročno prtljago. Vsak potnik na letalo lahko vzame

zgodi, da spakiramo preveč ali premalo. Kamorkoli

do 10 različnih tekočin po 100ml. To pomeni, da

se že odpravljate, nikar ne pakirajte kar na pamet.

lahko s seboj vzamete zobno pasto, šampon,

Najbolje je, če si že vnaprej pripravite seznam,

milo, deodorant.., noben izmed teh pa ne sme

kaj boste na potovanje vzeli s seboj. Začnite pri

presegati 100ml. Priporočljivo je, da so ti predmeti

najpomembnejših – dokumentih, nadaljujte pri

nekje na vrhu kovčka, v plastični prozorni vrečki,

oblačilih, kozmetiki, prvi pomoči in končajte s

saj se lahko zgodi, da jih pregledajo.

tehničnimi aparati. Da vam bo lažje pa pokukajte
na potovalni seznam, ki smo ga pripravili prav za
vas! Najdete ga na koncu članka.

4 Rolajte oblačila
Vam pri pakiranju pogosto primanjkuje prostora?

2 Upoštevajte vremensko napoved
Pred

odhodom

na

potovanje

je

Pa ste že kdaj uporabili super trik, kateremu se
reče rolanje? Rolanje oblačil je namreč inovativna

zmeraj

tehnika, s pomočjo katere boste pridobili dodaten

priporočljivo preveriti tudi vremensko napoved

prostor v potovalki, oblačila pa bodo pri tem

in temu primerno prilagoditi potovalni seznam. V

ostala nezmečkana. V kolikor pa želite prihraniti

kolikor se odpravljate v tople kraje, je pomembno,

prostor tudi pri osebni higieni in kozmetiki, pa

da s seboj vzamete le kakšno dodatno jopico

vam priporočamo, da s seboj vzamete majhne

in dolge hlače, za primer nenadne ohladitve.

testerje.

Doma lahko pustite tudi dežnik, seveda pa ne
smete pozabiti na kopalke, klobuk, sončna očala
in kremo za sončenje. Če potujete v hladnejšem

5 Napolnite elektronske naprave

delu leta pa je pomembno, da doma ne pozabite

Odpravite eno skrb več in tik pred odhodom na

toplih rokavic, kape in šala, dodatnih nogavic in

potovanje napolnite vse elektronske naprave,

ostalih debelejših oblačil.

katere boste vzeli s seboj. Če boste na dopustu
tudi delavni, ne pozabite na prenosnik ali tablico.
Seveda pa ne pozabite na vse polnilce, da boste
na počitnikovanju lahko naprave znova napolnili.
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6 Še nekaj koristnih nasvetov
Pred odhodom na potovanje vam svetujemo, da fotokopirate potni list in vse ostale pomembne dokumente
ter jih kasneje hranite ločeno od originalov. Shranite si telefonsko številko vaše banke oziroma izdajatelja
bančnih kartic. S seboj vzemite tudi popotniški vodnik izbrane destinacije ali pa si fotokopirajte le nekaj za
vas zanimivih strani. Na potovanju nosite torbico okoli pasu, saj boste tako imeli denar in dokumente ves
čas s seboj in na varnem. Ne pozabite na domačo lekarno; tablete proti glavobolu, driski, povišani telesni
temperaturi, potovalni slabosti, sterilne obveze ali obliže, dezinfekcijske robčke, sredstvo proti pikom
komarjev, itd.

7
Potovalni
seznam
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Ne pustimo, da nas žgoče sonce preseneti nepripravljene
Kadar govorimo o zaščiti pred UV-žarki, imamo navadno v mislih kožo. O alergijah na sonce in pravilni
zaščiti pred njim smo pisali že v prejšnjih številkah revije Naša lekarna. Tokrat pa bomo spregovorili o
zaščitnem faktorju, pravilnem nanosu kreme, sončnih opeklinah in primernih oblačilih, ki jih moramo
nositi, da se izognemo poškodbam zaradi sončnih žarkov. Zelo pomembna je tudi zaščita oči in las. Ne
pozabite pa, da je najboljša zaščita pred soncem, da se mu preprosto izognemo.

Zaščitni faktor (SPF) ter pravilen
nanos zaščitne kreme

Zaščita oči pred soncem

SPF nam pove, kolikokrat dlje smo lahko

zaščiti je, da si kupite ustrezna sončna očala,

izpostavljeni soncu, kot če ne bi na sebi imeli

ki niso samo modni dodatek, ampak ustrezno

nobene zaščite. Izdelki za sončenje vsebujejo

zaščitijo vaše oči. Če boste nosili slaba sončna

kemične in fizikalne UV-filtre. Naloga kemičnih

očala ali se celo sončili brez njih, bodo zvečer

filtrov je absorbiranje, fizikalnih pa odbijanje UV-

vaše oči verjetno zatekle in boleče. Sonce vas

žarkov. Tako varujejo kožo pred prodiranjem UV-

lahko močno opeče po vekah, saj je tam koža

žarkov v globlje plasti kože.

še posebno tanka. V hujših primerih UV-žarki

Zaščitni pripravki so nujni za zaščito kože pred

poškodujejo očesno lečo, kar lahko pripelje do

soncem in niso rakotvorni (vzrok rakotvornosti je

pojava sive mrene.

Oči so zelo pomemben organ in prvo pravilo pri

pretirano sončenje).
Zelo pomemben je pravilen nanos zaščitnega
sredstva na kožo. Nanesti ga moramo v dovolj
debelem sloju in počakati, da se vpije v kožo.
Na vsakem izdelku proizvajalec svetuje, kakšen
je primeren čas, da se izdelek vpije. Izdelek
praviloma nanesemo na kožo pol ure pred
izpostavljanjem

sončnim

žarkom.

Zaščito

obnovimo na vsaki dve uri, po vsakem kopanju,
obilnem znojenju in po tem, ko se brišemo z
brisačo. Na trgu najdemo tudi izdelke, kjer se ni
treba vsakokrat znova namazati. Za več informacij
se obrnite za nasvet v vaši lekarni.
Ne pozabimo še dodatno zaščititi ustnice, veke
in uhlje!

Zaščita las
Lasje ščitijo kožo na lasišču, vendar nas lahko
sonce pri pretiranem sončenju kljub temu opeče.
Zlasti pazljivi morajo biti ljudje s kratkimi lasmi in
plešo.
V lekarnah in specializiranih prodajalnah najdemo
številne preparate, namenjenih zaščiti las pred
soncem, morsko vodo in vodo v bazenih. Še
večja pazljivost je potrebna pri barvanih laseh.
Barva las se čez poletje navadno spremeni, lasje
zaradi sonca pobledijo. Klor v bazenski vodi lase
še dodatno poškoduje in jim spremeni barvo.
Po vsakem kopanju si zato temeljito sperite
lase in pred spanjem nanesite vlažilni balzam.

Pravilni nanos zaščitne kreme pred nevarnimi

Za

vsakodnevno

umivanje

las

uporabljajte

vplivi sončnih žarkov je 2 mg kreme na cm2 kože.

blage šampone. Tudi sušenju las z električnim

Če se namažemo, recimo, s SPF 15, bo vaša koža

sušilnikom se izognite in jih raje sušite na zraku.

po pravilnem nanosu zaščitena največ 150 minut.

Poleti se odsvetuje ravnanje las z likalnikom in
navijanje z električnimi pripomočki.

21

MIND, BODY & SOUL

Nasveti za varno sončenje
Izognite se vplivu škodljivih sončnih žarkov, in sicer tako, da se skušate izogniti močnemu soncu.
Varno sončenje naj poteka v zgodnjih jutranjih in poznih popoldanskih urah, soncu pa se izogibajte
med 11. in 16. uro.
Ne pozabite na dejstvo, da vas sončni žarki ujamejo tudi v senci. Zavedati se morate, da voda
ali pesek odbijata sončne žarke in tako se poveča količina žarkov. Odbiti žarki pa zadenejo kožo,
zato se morate redno mazati s kremo za sončenje.
Kljub številnim informacijam, ki jih lahko dobite na spletu, pa veliko ljudi sploh ne ve, da obstajata
dve vrsti sončnih žarkov, in sicer UVA in UVB. Večina krem za sončenje nudi dobro zaščito pred
UVB žarki, ki pa so manj škodljivi kot UVA žarki. Zato vedno posezite po kremah, ki vas ščitijo
pred obema vrstama žarkov. Moč zaščite se določa v obliki zaščitnega faktorja – večja je številka,
boljšo zaščito krema nudi. Izberite res kakovostno zaščito.
Sončenje začnite tako, da zaščitno kremo nanesete vsaj pol ure pred tem, ko boste telo izpostavili
soncu. Tako se bo krema dobro vpila in vas začela ščititi. Kremo nanesite na telo vsakokrat, ko
pridete iz vode, se stuširate ali obrišete z brisačo.

Vir: nadlani.si, nasa-lekarna.si
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Ashleigh in Aiden Delatour sta dvojčka, ki živita privilegirano življenje v
krogu ljubeče družine. Čeprav vse okrog njiju razpada, ne potrebujeta
ničesar. Le medsebojno naklonjenost in obljubo, da bosta vedno in za
vsako ceno skrbela drug za drugega. Potem pa se zgodi strašna nesreča,
ki Aidna za vedno spremeni, in njun svet se obrne na glavo. Bosta uspela
ujeti drug drugega?

Penelope Ward tokrat predstavlja novo, zabavno, seksi, predvsem pa prisrčno
zgodbo z veliko topline. To prinaša že lik dojenčice z downovim sindromom
in sončnim imenom, za katero požrtvovalno skrbi mama samohranilka. A ko
se v mamino življenje zaplete moški, ki si je obljubil, da v življenju ne bo imel
otrok, se vse skupaj začne neverjetno zanimivo zapletati in razpletati. Srce
se vam bo stopilo.

Molly Gray ni taka kot drugi. Ne premore družabnih veščin in ne zna
razbirati namenov drugih ljudi. Babica, ki jo je vzgajala, ji je ta svet
predstavila tako, da zdaj Molly lahko živi v njem. A odkar ji je babica
pred nekaj meseci umrla, je petindvajsetletna Molly prisiljena sama pluti
skozi življenje in reševati svoje težave. Kljub temu pa najde užitek v delu
hotelske sobarice. Že od malega strašno rada čisti, zato je popolna za to
delo. Vsako jutro se veseli, da si bo nadela uniformo, napolnila voziček s
čistili, mili in brisačami ter se podala v sobe hotela Regency Grand, ki jih
bo očistila do popolnosti
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9+1 načelo,

ki ga ne smemo nikoli pozabi

1

Bodi blag-a s seboj.

+1

... Ves čas se uči
in vlagaj vase.

9

Izgubljenega dne
ne bo nikoli več nazaj.

2

3

Zaupaj vase. Vedno.

Bodi potrpežljiv-a.

4
5

Vztrajaj

Pazi na svoj fokus.

8

Uspeh ni nikoli
posledica naključja.

7

6

Do ciljev vodijo poti, ne izgovori.
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Delaj le eno
stvar naenkrat.
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HOROSKOP
Horoskop za poletje 2022 napoveduje nepozabne dni…

Oven

Lev

To poletje boste obnovili svoje dolgo izgubljene

Videli boste, kako se poleti vse postavi na svoje

vezi – tako s starimi prijatelji kot s pozabljenimi

mesto: obkroženi boste s pravimi ljudmi, imeli

sorodniki. V vaše življenje bodo vstopili novi

boste dobro službo in vse v vašem življenju je tako,

zanimivi ljudje, ki bodo pustili velik pečat v vašem

kot mora biti. Lahko praznujete svoje dosežke in

življenju. Verjetno boste našli nekoga, ki vas

ste ponosni na to, kar ste dosegli – vse si zaslužite.

popolnoma razume. Najverjetneje ne bo ljubezen,

Poletje bo v znamenju dobrega druženja in zabave,

ampak le prijatelj. Izkoristite poletje za sprostitev

v kateri boste uživali!

in zabavo.

Devica
Bik

Za letošnje poletje imate toliko idej in načrtov, da

Počutite se, kot da se vam nič ne da. Vaše telo se

ne veste, kje začeti. Načrtovanje je dobra stvar,

želi premakniti in čas je, da greste ven. Hoja, tek

včasih pa je najboljši načrt sploh ne imeti načrta.

ali kolesarjenje – vse bo koristno ne le za zdravje,

Sprejmite življenje takšno, kot je, in vaše spontane,

ampak tudi za razpoloženje. To poletje vas čaka

impulzivne

spontana in vznemirljiva pustolovščina!

preživeti to poletje na bogat in zanimiv način.

odločitve

vam

bodo

pomagale

Prepustite se malo in tvegajte, presenečeni boste,
kako dober je občutek!

Dvojčka
Upočasnili boste in stvari jemali veliko bolj resno.
Včasih se vam je nenehno mudilo in delali več
stvari hkrati, a letošnje poletje vas vabi, da se
ustavite. Odpravite se na krajše izlete iz mesta,
preberite dobre knjige… Zabavajte se s sabo in
svojimi mislimi, poskusite ugotoviti, kaj želite.

Tehtnica
To poletje boste videli rezultate svojih dejanj
in odločitev v zadnjih nekaj mesecih. Zagotovo
boste lahko razumeli, kakšen pozitiven vpliv so
te spremembe imele na vaše življenje. Lahko ste
ponosni nase kot na osebo, na odgovornost, ki ste

Rak
To poletje je ustvarjeno za vas! Nehajte delati samo

jo prevzeli in naredili dobre poteze. Čeprav ste se
bali, zdaj ni nobenega dvoma, da ste na pravi poti.

tisto, kar se od vas pričakuje in trpite zaradi krivde.
Ne pozabite obstajati zase, živeti svoje življenje
tako, kot želite. Nikomur se ni treba opravičevati.
Osvoboditi se!
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Škorpijon
Želite se zabavati, vendar vam obveznosti in
odgovornosti ne dopuščajo, da bi se popolnoma

bo le pomagalo, da vse uredite. Vrnili se boste
k najpomembnejšim ljudem, stvarem, krajem in
razumeli njihov pomen.

sprostili. Najti boste morali ravnovesje med delom
in uživanjem v življenju. Bodite zbrani, vendar se ne
pozabite zabavati. Življenje ni samo služba!

Vodnar
Poletje bo polno dogodivščin in novih spoznanj;
želite se sprostiti in iti na potovanje. Nehajte skrbeti
za prihodnost in začnite živeti danes. Na tem svetu

Strelec
To je pravi čas, da opustite vse, kar je staro, in
pustite, da novo pride v vaše življenje. Želite narediti

je toliko zanimivih krajev, ki jih morate spoznati. Ni
pomembno, kje so, pomembno je, da je ta avantura
vredna.

prostor za nova doživetja, zato bo to poletje polno
novih prijateljstev, lepih spominov in novih romanc.
Odprite svoje srce!

Ribi
Zasedeni boste z iskanjem sebe. Potopite se v
raziskovanje svoje osebne rasti in končno se boste
počutili udobno v svojem telesu. Našli boste čas,

Kozorog
To poletje vam bo pomagalo razumeti, kaj je za

da okrepite najpomembnejše odnose v vašem
življenju. Potovali boste, preprosto se boste počutili
odlično. Poletje bo za vas čudovito!

vas najpomembnejše. Utrujeni ste od rutine, želite
se jih znebiti, vendar se bojite posledic. Res je,
da imate vse, kar potrebujete, in to obdobje vam
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