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BESEDA UREDNICE

Nekateri ste morda žalostni, da se končuje poletje in topli dnevi, a tudi
jesen prinaša svoje radosti in lepote. Narava se je odela v čudovite
barve, razveseljuje nas s prvimi jesenskimi plodovi. Spodbuja nas, da
širimo svoj spekter zaznav in se zavemo vseh njenih nians. Zame je
zgodnja jesen najlepši čas v letu. Poleg tega, da je neverjetno barvita je
tu še kup razlogov, zakaj se tega obdobja še posebej veselim: pisano
listje vseh barv, udobni topli puloverji, vroča čokolada z lešnikovim
mlekom, bučna juha, ﬁlmski ali knjižni večeri v udobni pižami, nova
jabolka in dišeče grozdje, tople jedi na žlico, pečen kostanj in mošt,
dišeče svečke z vonjem po cimetu ali vanilji, sprehodi po svežem in
hladnem zraku, crkljanje v toplem domu,…in še bi lahko naštevala.
Me pa vsako jesen zagrabi še nekaj: potreba po spremembah. Komaj
čakam, da poletna oblačila v omari zamenjam z jesenskimi in takrat se
res potrudim in stvari, ki jih prejšnje leto nisem nosila, zberem in
podarim. Hkrati z garderobno pospravim tudi druge omare, klet,
shrambo, skratka čim več. Nabere se ogromen kup…To je zame kar
precej težko, ker se od stvari zelo težko ločim (zagotovo poznate tiste
»saj bom še nosil-a« misli), sem pa z leti ugotovila, kako neverjeten
občutek lahkosti me preplavi, ko vse napokam v vreče in odpeljem. Se
pa hkrati s tem zgodi še nekaj; pospravljena glava. Noro…
Jesen nas uči, da se vse spreminja, barve, oblike, temperatura,
svetloba... Naj nam bo narava vzor in tudi mi odvrzimo vse tisto, kar ne
velja in česar ne potrebujemo ter povabimo v življenje povsem novo.
Uživajte v radostih, ki vam jih letni čas prinaša!
Maja
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OBLETNICA

Veliko smo se pogovarjali o njej, jo pričakovali in se
spraševali, kdaj in kako jo bomo obeležili…
V sredini septembra smo dobili lepo vabilo, v njem
pa veliko namigov in le en bolj konkreten podatek
za slavnosti dogodek. Ponovno polno vprašanj,
ugibanj, poizvedovanj…
Končno smo le dočakali ta čudoviti, zgodnje
jesenski petek, 30. septembra…
Kosilo na Krasu, v čudoviti okolici ambienta
gostilne Hiša Torkla, ob krasni postrežbi izjemnih
jedi, je že nakazovalo, v kakšni maniri bo potekalo
nadaljevanje…
Naslednje presenečenje je kmalu sledilo… naša
naslednja destinacija je bila… Hotel Kempinski v
Portorožu! Je to sploh res‽ Žurka, zajtrk in
razvajanje v Kempinskem? Je sploh lahko še
boljše… O, ja je, če je zraven prava družba,
vrhunska kulinarika ter presenečenja, ki jim kar ni
konca…
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OBLETNICA

3

NOVOSTI
Predstavljamo novi Veet Sensitive Precision, prvi baterijski
prirezovalnik za varno, natančno, hitro in učinkovito prirezovanje dlačic,
brez bolečin, primerno za uporabo na obrazu, pod pazduho in na bikini
predelu.

Nastavek
za britje podpazduh
in bikini predela

Nastavek
za prirezovanje obrvi

Nastavek
za oblikovanje obrvi
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Nastavek
za prirezovanje dlačic
podpazduh in bikini predela

NOVOSTI

Tudi letošnji jesensko - zimski čas bo
prijetnejši z novimi Air Wick svečami,
ki menjajo barvo, vsak vonj pa
zaznamuje edinstven razpoloženjski
izgled lončka.

Da pa bodo dolgi, mrzli dnevi doma še prijetnejši Air Wick predstavlja novost

Air Wick Life Scents Wax Melter podstavek za topljenje voska & Wax Melts vosek v kockah z
večplastnimi vonji
Enostaven topilec voska z varnostnim gumbom za vklop in izklop, s priključnim kablom ter
tremi topljivimi voski v kockah v osnovnem pakiranju. Je varnejši kot sveča, saj nima
plamena. Preprosto ga vklopite v elektriko, v posodico dodate kocko voska in vključite.
Estetski design se lepo vklopi v vsako okolje hkrati pa zagotavlja izjemno doživetje vonjev.
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NOVOSTI

Predstavljamo novo linijo za nego las, JOHNSON'S® Baby Shiny Drops.
Popolno linijo za nego las s šamponom in balzamom v spreju, ki bo lase
vašega otrok naredila bolj zdrave, negovane in lesketajoče dlje časa.
Inovativna formula z arganovim oljem in proteini svile, sestavinami, ki
povečajo lesk in naraven sijaj, lasje pa so po uporabi mehki in zelo bleščeči.
Poleg tega izdelki vsebujejo formulo NO MORE TEARS ®, ki je klinično
preizkušena in dokazano ne draži oči.
Nova linija JOHNSON'S ® Baby Shiny Drops. Da bodo vaši otroci še bolj
sijali!

Čudovit darilni paket, primeren za obdarovanje ob
različnih priložnostih, ne le za novo leto, vsebuje
hitro vpijajočo kremo za roke, izjemno hranilni
balzam za telo ter balzam za ustnice Nordic Berry.

Klasični glicerinski kremi za roke Neutrogena v čudoviti
zimski preobleki »limited edition« embalaže izpod rok
dveh umetnic iz norveške oblikovalske agencije, Darling
Clementine. Njuni designi so enostavni, drzni, udarni in
ženstveni, z močnim vplivom skandinavske dediščine.
Odišavljena in neodišavljena, 75ml
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NOVOSTI

Tudi pri blagovni znamki Le Petit Marseillais smo pripravili ponudba
raznovrstnih darilnih paketov, ki so seveda primerni za celoletno
obdarovanje. Predstavljamo jih le nekaj…

Darilni paket Caring hranilni vsebuje
Gel za prhanje Caring Rose ter Suho olje za telo

Darilni paket Caring obnovitveni vsebuje
Gel za prhanje Caring Rose
ter Mleko za telo Karite

Darilni paket Caring vlažilni vsebuje
Gel za prhanje Caring Karite ter Mleko za telo Mak

Darilni paket Shiny vsebuje
Gel za prhanje Malina, ter
šampon in balzam za lesk las

Darilni paket Koprc vsebuje
Gel za prhanje Koprc, ter
šampon Mandelj za normalne lase in
losjon za telo Karite
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Darilni paket Colour vsebuje
Gel za prhanje Malina ter
šampon in balzam za barvane lase z
granatnim jabolkom in arganovim oljem

NOVOSTI

Predstavljamo vam »relaunch« otroških Colgate proizvodov. Nove formule, izgled proizvodov in njihovih embalaž so bili
zasnovani na podlagi kompleksnih študij, skupaj s starši ter s pomočjo strokovnjakov za oralno higieno.
Nastali so proizvodi, všečni otrokom in vredni zaupanja staršev. Nov izgled zobne paste so izbrali starši, ščetko pa poleg
majhne glave in nežnih ščetin odlikujeta tudi na novo zasnovano držalo in opora za palec ter prisesek na koncu držaja, ki
ščetkanju doda še nekaj zabave.
Nova graﬁka otroških ščetk je usklajena z graﬁkami zobnih past.

Pomagajmo jim, da osvojijo to zdravo in koristno navado – redno ščetkanje !

8

NOVOSTI
Pri Colgateu tudi na področju ustne
higiene - zdravja ustne votline za
potrošnika pomemben tudi lep, bel
nasmeh. In vemo, da je za marsikoga
beljenje pri zobozdravniku predrago,
veliko ljudi misli, da je beljenje za zobe
škodljivo in da trenutni proizvodi za
domačo uporabo odstranijo obarvanost
zob le površinsko.
Zakaj zobje izgubijo svojo belino?
ź

Poroznost sklenine omogoča, da hrana,
pijača in tobak prodrejo v globino in se
povežejo z zobovino (dentinom) ter
tako povzročijo razbarvanje

ź

Ponavljajoče izpostavljanje virom
madežev povzroči obarvanje zobovine

ź

Tanjša sklenina vodi do večjega obarvanja zobovine, zato so naši zobje s starostjo bolj rumeni

Kako lahko naredimo zobe bolj bele?
Površinsko z uporaba abrazivnih zobnih past, ki polirajo površino zoba, z dobro zobno higieno, poleg tretmajev beljena za
ohranjanje beline zob ter s pomočjo kozmetike (optični belilci) ki pa nudi le začasne učinke.
Globinsko z beljenjem, kar danes lahko naredite le pri strokovnjakih s posebnimi tehnikami. Zobozdravniki v ta namen
uporabljajo vodikov peroksid ali karbamid peroksid. Zaenkrat še ne obstaja „klinično preverjena zobna pasta za
vsakodnevno beljene“, ki se bori proti zobnim madežem.
Zato smo naredili resnično inovativen proizvod, v ozadju katerega je profesionalno zasnovana tehnologijo, ki prinaša
resnično izjemne rezultate. Predstavljamo:
Colgate Max White Expert White
dnevna belilna formula ima boljši belilni učinek po 2 minutah ščetkanja kot konkurenčna zobna pasta. Po 5-ih dneh in 10-ih
ščetkanjih so rezultati še boljši! Čistilni učinek je viden celo v globini, kjer formula aktivno pobeli madeže.
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NOVOSTI

PERFORMANCE PRO – PROFESIONALNI APARATI V DOMAČI KUHINJI
Pripravila: Hermina Steržaj
čas naenkrat ni več težava,
tako zelo smo se začeli
z a ve d a t i p o m e n a zd ra ve
prehrane. Nekoč je bil to
sinonim za neokusno, običajno
na pari kuhano zelenjavo, ki
otrokom nikakor ni šla po grlu –
roko na srce, tudi nekateri
starejši nismo ravno navdušeni
nad njo…
Ti časi so že davno mimo zahvaljujoč kuharskim oddajam, pa
tudi obilici pripomočkov, ki so na voljo. Med slednje zagotovo
spadata tudi nova Russell Hobbsova blender in sekljalnik iz
linije Performance Pro, na katera prisegajo vsi strastni
amaterski kuharji, ki so si svojo kuhinjo želeli obogatiti s čisto
profesionalno opremo, a po dostopni ceni. Rezultati so
vrhunski, priprava okusnih in zdravih obrokov enostavna in
hitra, aparata pa sta na kuhinjskem pultu videti naravnost
odlično.

Bi radi živeli bolj zdravo pa ne najdete časa, da bi
vsakodnevno pripravljali polnovredne obroke zase in svojo
družino? Russell Hobbsova Performance Pro blender in
multipraktik vam bosta delo ne le olajšala, ampak vas tudi
spodbudila k eksperimentiranju v kuhinji, saj bosta namesto
vas sekljala, rezala, mlela in blendala. Obroki bodo s tema
profesionalnima napravama pripravljeni veliko hitreje in
enostavneje. Ne bo vam več treba izgubljati časa z nadležnim
sekljanjem čebule. Medtem, ko bo to namesto vas opravljal
Russell Hobbsov Performance Pro multipraktik, se boste vi
lahko ukvarjali z ustvarjanjem novih in novih receptov ali
načinov kako navdušiti goste in družinske člane.

Russell Hobbsov profesionalen in izjemno zmogljiv blender
Performance Pro odlikuje edinstvena oblika vrča, ki

Kuharske oddaje so se zadnja leta namnožile kot gobe po
dežju in po letih, ali bolje rečeno desetletjih, ko so mladenke
vihale nosove nad gospodinjskimi opravili, ko kuhanje ni bilo
nekaj kar počne »emancipirana« ženska, in ko je bilo veliko
bolj modno obiskovati restavracije ali pa obroke že
pripravljene naročiti na dom, se kulinarično ustvarjanje v
domače kuhinje vrača s polno paro. Kako tudi ne - doma
pripravljeni obroki so veliko bolj okusni in zdravi ter
najpomembneje, natanko vemo kaj je v njih. Slednje je v časih,
ko smo na vsakem koraku obkroženi z različnimi ojačevalci
okusov, »imitacijami« tega in onega mesa, enormnimi
količinami soli in sladkorja, … še kako pomembno. Sploh za
vse, ki trpijo za različnimi alergijami ali netolerancami. Tudi
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NOVOSTI
kakšno zabavo, saj lahko hitro in enostavno pripravim
raznovrstne omake in pomake, pomaga mi tudi pri
sekljanju drugih sestavin, kjer bi sicer po nepotrebnem
izgubljal čas. Tudi hranilni in zdravi zajtrki so pripravljeni v
trenutku.«

omogoča optimalno delovanje in izkoristek sestavin, k
čemer pa seveda pripomorejo tudi rezila iz nerjavečega
jekla. Z novim Russell Hobbsovim Performance
Pro blenderjem bodo vaše juhe, omake, smutiji in pomake še
bolj slastni, predvsem pa zdravi in narejeni povsem po
vašem okusu. Vrč s prostornino 1,8 litra je narejen iz izjemno
vzdržljive plastike Tritan, ki ne vsebuje škodljivih primesi in
se ne navzame vonja hrane, prav tako ga lahko brez skrbi
očistimo v pomivalnem stroju.

Navdušeni pa niso le profesionalni kuharji, tudi amaterske
kuharske navdušence sta Russell Hobbsovi Performance
Pro napravi zasvojili že ob prvi uporabi. Da je ta še bolj
enostavna, kot pri bičajnih blenderjih, poskrbi pet različnih
programov oziroma
hitrosti, ki blendanje
samodejno prilagodijo
sestavinam oziroma
želenemu končnemu
izdelku. Želite smuti?
Sadje in zelenjavo (z
dodatkom tekočine ali
brez) vsujte v vrč in
preprosto izberite gumb
za smuti. Program bo sam
poskrbel, da bodo
sestavine zblendane do
popolne konsistence,
brez nadležnih grudic. Aparat ponuja posebne programe:
za juhe, za pireje, za blendanje suhih sestavin in za ledene
napitke. Multipraktik Performance Pro omogoča sekljanje
pri treh različnih hitrostih ter pulziranje, priložen je tudi
nastavek, s katerim boste sadje in zelenjavo lahko končno
narezali na popolne kocke ter nastavek za rezanje na
lističe.

Multipraktik Russell Hobbs Performance Pro se medtem
ponaša s kar 2,3 litrsko posodo ter tremi različnimi
hitrostmi sekljanja. Z njim je konec zamudnega rezanja
čebule in česna, zaudarjajočih prstov in ureznin. Rezanje in
sekljanje bo namesto vas Performance Pro sekljalnik
opravil tudi veliko hitreje in, roko na srce, učinkoviteje.
Tako blender kot multipraktik priporoča tudi James Close,
znani brianski chef, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico:
»Fantastična sta. Kar pa je še
bolj fantastično je to, da
lahko kulinarični navdušenci
zdaj sprostijo svojo
kreativnost v lastnem domu,
samozavestno, saj so
rezultati res odlični. Russell
Hobbsov blender
Performance Pro in sekljalnik
iz iste linije uporabljam doma
tudi sam in odlično se
obneseta, ko pripravljam
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Poleg že znane lešnikove čokolade, ki jo bo nadomestila nova, Prestige Kandi Whole Nuts mlečna
čokolada s celimi lešniki pa je Kandit vsem ljubiteljem novih in popolnih kombinacij pripravil dve
novi kombinaciji okusov, ki bosta zadovoljili tudi najzahtevnejše sladokusce. Kandi Prestige
mlečna čokolada z lešniki in krispijem ter Kandi Prestige mlečna čokolada z mandlji in
karameliziranim krispijem sta zamenjava za Prestige temno čokolado z mandlji in pomarančo in
Prestige temno čokolado z mandlji in hruško.
Vse tri čokolade seveda v ekskluzivni kartonasti embalaži z zlatim in reliefnim tiskom, primerni
za obdarovanje.
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, izpostavitev in promocija JB Bedtime

HM Šiška, izpostavitev in promocija JB Bedtime
HM Šmartinka, izpostavitev JB Bedtime
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, končnica LPM

ISP KP, končnica LPM

HM KR2, končnica Johnson's
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc LJ, končnica Carefree

Leclerc MB, izpostavitev Johnson's

HM NG Mesto, končnica LPM
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POSEBNI DOSEŽKI

V septembru smo z blagovno znamko Petit
Marseillais sodelovali na premieri težko
pričakovanega ﬁlma »Dojenček Bridget
Jones« in ob tem predstavili novo linijo
proizvodov za nego barvanih las. Obiskovalke
premiere so bile navdušene, saj so ob nakupu
karte za ogled ﬁlma dobile kupon za nakup
obeh novih izdelkov z lepim popustom, hkrati
pa smo jih ob vstopu v dvorano »pocrkljali« še
z malim darilcem. Pred predvajanjem ﬁlma je
organizator večera na oder povabil še vse
moške v dvorani, ki so bili deležni prav
posebnih presenečenj, ki so jih prispevali
pokrovitelji premiere. Tudi mi smo imeli na
odru dva predstavnika…
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POSEBNI DOSEŽKI
Za čim boljšo promocijo nove linije za barvane
lase pa smo poskrbeli tudi s svetovanjem in
mini frizerskim salonom v najnovejšem
trgovskem centru v Šiški.
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, končnica Colgate
HM Rudnik, končnica Palmolive

IS Citypark, izpostavitev Colgate

HM NG Mesto, končnica Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc LJ, izpostavitev Colgate - Palmolive

Dm Ravne na Koroškem, izpostavitev Palmolive

Tuš Planet MB, izpostavitev Ornel

Tuš Planet KR, izpostavitev Faks
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POSEBNI DOSEŽKI

Tuš Pobrežje, izpostavitev Ornel
Leclerc LJ, izpostavitev »Frozen«

Leclerc LJ, Faks
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POSEBNI DOSEŽKI

HM MB 1, izpostavitev Faks

HM Šiška, izpostavitev Ornel, Finish

HM MB, izpostavitev Finish
HM NG končnica Finish
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Pobrežje, končnica Finish
HM Primskovo, izpostavitev Airwick

HM Šiška, izpostavitev Airwick
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šmartinska, končnica Finish
HM Ptuj, izpostavitev Finish

HM Rudnik, končnica in izpostavitev Finish
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SLAVLJENCI
Veliko je bilo »ta lepih«, okroglih, v izboru tokrat Rudi z Abrahamom.
Vsem »okroglim« slavljencem vse najboljše, nekaj utrinkov pa spodaj!

Seveda pa tudi vsem, ki praznujete v zadnjih mesecih
leta -VSE DOBRO
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MIND, BODY & SOUL

GOLI OTOK IN SVETI GRGUR
Pripravila: Karmen Spruk

Letos se mi je izpolnila dolgoletna želja, videti, kje bi služila
zaporno kazen, če bi pred 35 leti govorila vice o Stanetu
Dolancu. Ker je težko plavati do tja, smo se odpravili kar s
čolnom. Najprej smo si ogledali Sveti Grgur, nato pa še Goli
otok.

spadale pod ZSSR. Približno 16.000 ljudi je zaradi drugačne
miselnosti končalo v obeh zaporih, od tega približno 600
Slovencev in Slovenk. Na obeh otokih je umrlo več kot 450 ljudi,
kje so pokopani, se še danes ne ve. Ko hodiš po otokih imaš slab
občutek, saj ne veš, če ne hodiš slučajno po grobišču.

Naj vam povem nekaj dejstev: Oba otoka ležita, ker stojita bolj
težko, v Kvarnerskem zalivu v bližini otoka Raba in sta
nenaseljena. Zapora na otokih sta bila ustanovljena leta 1949 s
strani Josipa Broza Tita s sodelavci. Tja je takratna
komunistična oblast sprva zapirala politične zapornike,
katerim je bila očitana privrženost nekdanjemu sovjetskemu
voditelju Stalinu, kasneje pa tudi klasične kriminalce. V času
ustanovitve namreč nismo bili najbolj prijatelji s Sovjetsko
zvezo – za tiste mlajše, to je zdaj Rusija in ostale države, ki so

Ob uvedbi zapora je bil Goli otok kamnit, neobljuden, oddaljen
od naseljenih področij (to je še vedno, saj se geografsko ni
premaknil), okoli njega pa potekajo močni morski tokovi, zato
je bil pobeg zelo otežen . Novi taboriščniki so šli skozi kordon
starih zapornikov, kateri so jih morali pretepsti s koli, saj bi bili
drugače oni kaznovani. Zaporniki so na dan dobili pol litra vode,
z njo so marali zadostiti svoje dnevne potrebe kot tudi
poskrbeti za rastlino, katero so dobili ob prihodu. S tem je
vodstvo zaporov želelo pogozditi otok, kar pa je bilo nemogoče
zaradi vročine poleti ter hude burje pozimi. Po letu 1966 je bilo
političnih zapornikov vse manj, na otok pa so pričeli prihajati
kriminalci. Zapori na Golem otoku so bili dokončno ukinjeni leta
1988.
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MIND, BODY & SOUL

Velikokrat slišimo ali pa se pogovarjamo, da bi bilo potrebno
zaradi znanih lumparij spet uvesti ta zapor. Podobno ali enako
razmišljajo tudi Hrvati, kar je razvidno iz napisa na stari
jedilnici. »UPOGONITI« ne pomeni upogniti, pogoniti ali kaj
podobnega, ampak spet »zalaufati« sistem.

Otok je sedaj neobljuden, objekti in infrastruktura razpadajo, je
pa zelo zanimiv za turiste. Predlagam pa uporabo čelade, saj ti
lahko kaj pade na glavo. Urejen je privez za čolne, manjša
restavracija, vozi pa tudi turistični vlakec. Na privezu je
mogoče loviti ribe, opazovali smo možakarja, ki jih je v
dvajsetih minutah nalovil celo vedro. Poskusili smo tudi mi,
ampak smo jih le ﬁno nahranili s kruhom.

Sosednji otok je Sveti Grgur. Do
tega izleta sploh nisem vedela, da je
obstajal ženski politični zapor,
prepričana sem, da tega večina ne
ve. Torej, na njem so bili ženski
zapori, kateri pa so bili opuščeni v
šestdesetih letih. Tudi ta otok je
nenaseljen, podobno kot Goli otok
kamnit, vendar z več zelenja. Objekti
na otoku so prav tako popolnoma
uničeni, vendar se po zidovju in
okolici da vsaj približno razbrati, kaj
s e j e v p o s a m e z n i h o b j e kt i h
dogajalo. O tem, da je bilo z otoka
težko zbežati pričajo številna
strelska gnezda, ki so dobro skrita
na zunanji strani otoka.

Zgodbe zapornikov so zaradi groženj takratne komunistične oblasti le s težavo
prihajale na plan, molk je bil zagotovljen, saj so podpisovali izjave, da bodo molčali o
dogajanju na otokih.
Obisk opisanih otokov toplo priporočam, ﬁno pa bi bilo, da si pred obiskom
preberete kakšno pričevanje zapornika, saj si lahko potem lahko bolj plastično
predstavljate življenje zapornikov.
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ČEBELA
Pripravil: Gregor Čeligoj

vzreja, saj je cilj pridobiti te pridelke. Za življenje in razvoj

Glede na to, da se me je na Lomasu prijelo ime »Čebela«, bi vam
rad predstavil to čudovito bitje, ki nam prinaša sladek med in

potrebuje en panj čebel v enem letu približno 70 kg medu in 20 –

vrsto ostalih dobrot.

30 kg cvetnega prahu. Da zmanjšajo porabo hrane, se pozimi

Moj oče čebelari že skoraj 30 let. Začel je z dvema panjema, ki

število čebel v panju zmanjša na nekje 10.000.

so mu jih podarili sorodniki. To ga je toliko navdušilo, da si je v

Teža čebele je okoli 100 mg, dolžina telesa pa je do 14 mm.

lastni mizarski delavnici izdelal preko 100 panjev.

Življenjska doba čebel je odvisna od dela. Čez pomlad in

Kupil je tudi primerno zemljišče za čebeljo pašo, na katerem je

poletje veliko delajo, zato je njihova življenjska doba samo 30-

sezidal čebelnjak in pomožni gospodarski objekt. Jaz sem mu

40 dni, medtem, ko v drugi polovici leta delo upada, tako da

skozi leta dosti pomagal, čeprav so mi odkrili alergijo na čebelji

živijo do 60 dni. Čebele vzgojene konec leta pa živijo celo zimo,

pik in se nisem nikoli navdušil nad čebelarjenjem, saj se mi je

saj matica pozimi v mrazu ne zalega.

vcepil strah pred pikom. Sem pa skozi vsa leta dodobra spoznal

Delo je čebeli dodeljeno glede na njeno starost.

čebele in delo z njimi, zato vam bom to tudi malo bolj podrobno

Čebele stare 1-3 dni so čistilke. Čistijo svojo in ostale celice, v

opisal.

katere matica polaga jajčece. V naslednjem obdobju, starosti

Očetov čebelnjak v Ilirski Bistrici

Na svetu je poznano približno 20.000 vrst čebel, v Sloveniji pa
je do zdaj znanih 550 vrst. Najbolj znana je domača čebela, oz.
njena podvrsta kranjska sivka, avtohtona vrsta čebele, ki je
cenjena tudi drugod po Evropi.
od 3-11 dni, postanejo krmilke. Te čebele krmijo ličinke z medom

Čebela je nesposobna živeti samostojno, zato živi v čebelji

in matico z matičnim mlečkom. Pri starosti 12-18 dni so

družini. Tako čebeljo družino sestavljajo ena matica, 60.000

gradilke, saj izdelujejo satje, sprejemajo medičino in

čebel (na višku sezone-predvsem poleti) in nekaj tisoč trotov.

prezračujejo panje. Nadalje pri starosti 19-21 dni prevzamejo

Čebele potrebujejo za normalen razvoj med, cvetni prah, vodo,

vlogo stražarjev ter ščitijo panj pred sovražniki. Zadnjo vlogo

zrak in toploto. Da bi čebele preživele zimsko obdobje, si poleti

imajo pri starosti 22-30 dni, ko postanejo delavke. Nabirajo

ustvarjajo zalogo medu in cvetnega prahu. Zato jih človek tudi

medičino, cvetni prah in vodo in jo pridno prinašajo v panj.
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Za zbiranje in prenašanje cvetnega prahu in propolisa ima

opravljajo posebnih del; grejejo zalego in so pomembni za

čebela na zadnjem paru nog posebne »koške«. Pri zaščiti pred

normalno razpoloženje v družini. Pomembni so za oploditev

sovražniki uporablja želo. Razvite ima žleze za gradnjo satja in

matice, vendar to čast dobi samo en trot, to pa opravi v zraku,

čutila vonja, okusa, tipa, sluha.

ko z matico zapustita panj. Trot ne piči, ker nima žela. Troti živijo

Čebela lahko leti nabirat med tudi do 4 km v eno smer, zato

60 dni. Čebelja družina je pozimi brez trotov, ker jih jeseni

dostikrat ne vemo, od kod so čebele prišle na naš vrt.

čebele vržejo iz panjev, saj jih ne potrebujejo.

Poleg čebel je v panju še matica, ki ima nalogo da zalega jajčeca.
Iz oplojenih jajčec se razvijejo čebele delavke, iz neoplojenih pa

Poleg medu od čebel lahko pridobimo še cvetni prah, matični

troti. Matica se razvije iz oplojenega jajčeca, kakor čebele

mleček, propolis in vosek.

delavke s to razliko, da je ona edina prava samica, to pa zato,

Vosek čebele izdelujejo s predelavo medu, potrebujejo ga za

ker poteka hranjenje matice z matičnim mlečkom, ko je v fazi

gradnjo satovja. S topljenjem pridobimo vosek, ki ga lahko

razvoja, čebele pa samo z nektarjem in cvetnim prahom. V

uporabljamo za sveče, pa tudi za razne kreme.

panju je naenkrat samo ena matica, takoj, ko se izleže še ena,

Propolis je trda snov, ki jo čebele proizvedejo iz smole, voska in

mlada matica, se čebelji panj pripravi na rojenje. Panj zapusti

eteričnih olj, uporabijo ga, da v panju zadelajo majhne luknje v

stara matica s približno polovico čebel. Čebele izvidnice

lesu in na mreži. Propolis se postrga iz panja in se ga prečisti,

poiščejo primerno mesto na bližnjem grmu ali v krošnji

zdrobi in največkrat stopi v alkoholu. Raztopino se uporablja

drevesa, kjer se matica ustavi, za njo pa pol čebel iz panja. Tam

kot naravni antibiotik, deluje protivnetno za grlo, želo in na koži.
A pozor, v alkoholni raztopini se ga uporablja po kapljicah.
Matični mleček je osnovna hrana za vzgojo čebelje zalege in
matice, ki matični mleček uživa celo svoje življenje. Na človeški
organizem ima naslednje učinke: izboljša splošno počutje,
izboljša delovanje možganov, poveča apetit, poživi in krmili
delovanje žlez, lajša starostne težave in bolezni. Matični
mleček naj bi tudi spodbudil spolno slo.

lahko stoji od nekaj ur do največ en dan, v tem času pa čebele
poiščejo stalno zatočišče v naravi (votlo deblo, votlina..), če jih
prej ne opazi čebelar in jih pospravi v panj. Tako nastane nova
družina. Cilj čebelarja je imeti čim manj rojev, saj se z rojenjem
osnovni panj oslabi, s tem pa je manj nabranega medu. Poleg
tega, pa mlada matica ne zalega jajčec in ne skrbi za ohranitev
zadostnega števila čebel v panju.
Poleg čebele in matice so v panju tudi troti. V običajni družini je
na višku razvoja približno 1000 trotov. Troti v panju ne

Zadelan sat na stojalu pripravljen za odstranitev pokrovcev
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Pridobivanje matičnega mlečka v večjih količinah je precej

neposredno iz cvetov, mano pa nabirajo iz drevesnih sokov. Med

zamudno opravilo, zato je tudi cenovno dražji izdelek.

točimo iz satov. Polne sate se odvzame iz panja, čebele se

Cvetni prah proizvajajo odrasle čebele in je hrana za mlade

otrese iz satov in se jih vrne v panj.

čebele. Cvetni prah je eno najbolj hranljivih živil, saj vsebuje

Z obeh strani sata se s posebnimi vilicami odstrani vosek -

skoraj vse hranljive snovi, ki jih ljudje potrebujemo. Kar 40

pokrovce, s katerim so čebele zadelale polne sate z medom.

odstotkov cvetnega prahu predstavljajo beljakovine, poleg

Sate se postavi v točilo za med, v katerem s centrifugo

tega pa še proste aminokisline, vitamini, vključno z B-

spravimo med iz satov.

kompleksom, in folno kislino. Cvetni prah je celovito živilo, ki

Po končanem postopku se prazne sate vrne v panj, kjer jih

vsebuje številne elemente, ki jih druga živila živalskega izvora

čebele ponovno napolnijo. Med iz točila steče v posodo, kjer se

ne vsebujejo. Ugotovili so, da vsebuje 100 g cvetnega prahu

prečisti in polni v kozarce. Od tukaj izraz točeni med, ki ga

toliko aminokislin kot 500 g govedine ali 7 jajc, in da torej 30 g

zasledimo na etiketi na kozarcu.

peloda popolnoma zadostuje za pokrivanje dnevne potrebe po
esencialnih beljakovinah pri odraslem človeku. Velja pa še
omeniti, da mora ena čebela za eno čajno žličko cvetnega prahu

Upam, da vam je bilo všeč popotovanje v čebelji svet, ob

delati kar mesec dni, po osem ur na dan. Vsako predelano zrnce

naslednji priložnosti bomo pa spet nazdravili z medenim

cvetnega prahu vsebuje več kot dva milijona zrnc cvetličnega

likerjem, ki vam je že verjetno znan.

prahu in ena čajna žlička cvetnega prahu vsebuje več kot 2,5
milijarde zrnc cvetličnega prahu.
Med je najbolj razširjen izdelek čebel. Glavna delitev medu je
glede na njegov izvor. Ločimo: cvetlični med - pridobljen je iz
nektarja cvetov; gozdni med - pridobljen je predvsem iz
izločkov insektov na živih delih rastlin ali izločkov živih delov
rastlin.Med delimo na nektar in mano. Nektar nabirajo čebele

Sati v točilu
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Festival je letos doživel kreativno in inovativno nadgradnjo v
tradicionalni letni dogodek na ravni mesta Ptuj s povezovanjem
v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Edinstven festival
spaja zgodovinske, kulturne, družbene in kulinarične elemente
kave ter podaja njen obredni značaj kot medij za druženje.
Obiskovalci festivala so bili seznanjeni z bogato ptujsko
kavarniško tradicijo, ponujen je bil zanimiv program, ki je
predstavil in ponudil vidike in okuse kave ter različne načine
priprave, podrobneje so predstavili zgodovino in tradicijo hišne
blagovne znamke COFFEE STORY® Kipertz, kave, ki se praži v
ptujski butični pražarni. Cilj festivala je bil mestu povrniti ugled
kavarniške in meščanske kulture, ki je na Ptuju obstajala v 19. in
v prvi polovici 20. stoletja.

Festival kave in kavarniške
kulture na Ptuju
Pripravila: Jasmina Rimele

Na Ptuju živim že skoraj 20 let, vendar me vedno znova
preseneti s svojo veličastno arhitekturo, lepoto in zanimivo
zgodovino starega mestnega jedra, predvsem pa z raznolikimi
prireditvami vrednimi ogleda.

Tokrat se je med 29.septembrom in 2. oktobrom na različnih
lokacijah po Ptuju dogajal Festival Ptujske zgodbe o kavi (Hotel
Mitra, Dominikanski samostan, središče Ptuja). Ptuj je mesto z
bogato kavarniško in pražarsko tradicijo, ki sega v leto 1786 in
čas podjetnega meščana Jožefa Kiperza. To zgodovinsko
dejstvo je navdihnilo organizacijo prvega festivala kave in
kavarniške kulture v Sloveniji, ki so ga organizatorji pripravili
leta 2015.

Ob prvi izvedbi je požel izjemno medijsko prepoznavnost, kar
ne preseneča, saj je bil prvi na temo kave in kavarniške kulture v
Sloveniji. Izjemno zanimanje medijev in javnosti je
organizatorje motiviralo, da premierni izvedbi priključijo drugo
in stopijo na pot tradicije. Tudi zato, ker je tradicija kavarništva
močno povezana z zgodovino Ptuja. In ker lahko v skodelici kave
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Triindvajset znanih Slovenk in Slovencev je Boštjanu Bračiču
poziralo ob skodelici kave: pevka Nina Pušlar, olimpijka Petra
Majdič, pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič, boksarski as
Dejan Zavec, smučarska legenda Bojan Križaj, pevec Adi
Smolar, tv voditeljica Nuša Lesar, igralec Tadej Toš, igralska
legenda Janez Hočevar-Riﬂe, žal že pokojna operna diva
Ondina Oa Klasinc, režiser Mitja Okorn, popotnik Zvone
Šeruga, popotnica Benka Pulko, igralec Gojmir Lešnjak-Gojc,
podjetnik Ivo Boscarol, pevec Vlado Kreslin, pisatelj in pesnik

vidimo zgodovino vsega sveta, kot pravijo. Navdihnila jih je
Ptujska kavarniška kultura, ki jo označujejo številne zgodbe
povezane s kavo in kavarništvom v Sloveniji in tujini, ter pomen
tega čarobnega napitka v vsakdanjem življenju posameznika.

V okviru omenjenega festivala, je v eni od teh čudovitih stavb,
Dominikanskem samostanu, v začetku oktobra potekala
zanimiva razstava imenovana Skodelica kave avtorja Boštjana
Bračiča.

Unikatna fotografska razstava je nastajala tri leta, v tem času
pa je Boštjan Bračič ob skodelici kave, ki je rdeča nit razstave,
fotograﬁral 23 znanih Slovenk in Slovencev, ki v svojem
življenju počno prav to, kar jih najbolj veseli in navdihuje. Ob
črno-belih portretih razstavo spremljajo tonski posnetki
modrih misli in življenjskih nasvetov portretirancev, ki lahko
služijo kot navdih ne samo mladim, pač pa vsakomur, ki spozna,
da je potrebno slediti svojim sanjam.
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Feri Lainšček, igralka Zvezdana Mlakar, pobudnica
organizacije Anina zvezdica Ana Lukner, dramski igralec Bojan
Maroševič, pisatelj Tone Partljič, kuharski mojster Bine Volčič
in slikar Anže Galus Petelin.
Fotografska razstava »Skodelica kave« razkriva 23 večjih
toniranih fotograﬁj. Gre za črno-belo tehniko fotograﬁranja,
fotograﬁje pa se nato obdelajo še z določenimi ﬁltri. Portreti
so nastajali na mestih, ki so portretirancem najljubši, pa tudi na
tistih, za katere je navdih dobil avtor razstave.

jih veselijo, ker ne verjamejo, da bodo dobili delo in delali tega,
kar jih veseli. »V Sloveniji, zlasti na Štajerskem, je v zadnjih letih
ljudem ugasnil ogenj v očeh, namesto tega se je v nas naselil
brezup. Pomislil sem, da je potrebno ponovno zanetiti to iskro,
ki je ugasnila. Zato sem pomislil na vse tiste, ki jim gori ogenj v
očeh, ki so uspešni pri tem kar delajo in to počnejo z veseljem.
Ob samem fotograﬁranju sem obenem želel zajeti tudi njihove
modrosti in nasvete za zadovoljno in uspešno življenje,« je o
navdihu za razstavo o Slovencih, ki lahko s svojim pozitivizmom
in delom ponovno navdušijo ostale, povedal Bračič. »Včasih je
slišati nasvet zelo koristna stvar. Vse portretirance sem
vprašal, katero je njihovo življenjsko vodilo, ki mu sledijo in
katere so modrosti, ki so jih spoznali v življenju in se jih držijo.«

»Skodelica kave je za mnoge korak v lepše jutro, v lepši dan«
Ideja za razstavo se je Boštjanu Bračiču, radijskemu
moderatorju, glasbeniku in amaterskemu fotografu, porodila
nekaj let nazaj, ob novici, da mladi opuščajo študijske smeri, ki

Skodelica kave je rdeča nit, ki povezuje celotno fotografsko
zgodbo. »Kava namreč pri mnogih ljudeh predstavlja korak v
lepše jutro, v lepši dan, v lepši jutri,« njeno simboliko oriše
Bračič, »ob tem pa je potrebno najti tudi skrivnost, kako se jo
odlično skuha. Podobno je z življenjem - drobne radosti in nekaj
modrih nasvetov za dosego življenjskih ciljev vsakega
posameznika nas lahko navdajo z optimizmom.«
Če vas pot privede mimo Ptuja, pa vam priporočam obisk
kakšne prijetne kavarne, ki jih v mestnem jedru in okolici ne
manjka.
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Če se želimo zdravo prehranjevati, bi morali stremeti k
temu, da zaužijemo čim več sezonskega sadja in zelenjave.
In kljub temu, da je poletja že konec, lahko še zmeraj
popestrimo svoj krožnik s svežimi sezonskimi jedmi. Jesen
je marsikomu celo najljubši letni čas, ki nas ovija z
najrazličnejšo paleto barvnih odtenkov, toplim vremenom
in zelo okusnimi sezonskimi živili.

Meni ljuba jesenska jed – buča v pečici z rožmarinom
Ta prečudovita oranžna barva in božanski sladkast okus buče,
nikogar ne pusti ravnodušnega. Bučo najraje pripravljam v pečici
z rožmarinom, himalajsko soljo ter grobo mletim poprom,
pogosto dodam še drugo zelenjavo, na primer korenje in
koromač. Gotova je hitro – približno v 15 minutah – zato je super
izbira za hitro kosilo, večerjo ali za pogostitev ob druženju, saj
izgleda zelo atraktivno in mamljivo. Že barva nakazuje na bogat
izvor beta karotena, ki je močan antioksidant, ščiti organizem
pred vplivom prostih radikalov ter krepi imunski sistem.
Karotenoidi pomagajo varovati pred obolenji, povezanimi z
oksidativnim stresom, kot so rak in srčno-žilna obolenja, vse
buče pa so tudi izvrsten vir vitamina C, vitaminov B, kalija in
mangana.

Jabolka za zajtrk
in malico
Jabolka naravnost obožujem, najpogosteje jih uživam
samostojno ali pa narezana na tanke rezine, s cimetom in
limoninim sokom. Odlična so takoj na tešče ali pa za
malico. Bogata so s prehransko vlaknino (pektin),
antioksidanti, vitaminom C, beta karotenom ter minerali
(kalij) in tako pomagajo pri čiščenju telesa, hujšanju,
krepitvi imunskega sistema, srca, dihalnega sistema,…

Brokoli – odličen izbor za
kosilo ali večerjo
Brokoli lahko odlično popestri vaše jedi, glede
zdravilnih lastnosti pa bi ga uvrstila na sam vrh med
živili. Bogat je z ugodnim razmerjem ﬁtonutrientov,
antioksidantov ter prehranskih vlaknin in ima zato
pomembno vlogo pri uničevanju prostih radikalov,
pomlajevanju in razstrupljanju telesa. Zaradi vsebnosti
mineralov, železa in vitamina C, pa pozitivno vpliva tudi
na zdravje kosti ter razkisanje telesa.

Špinača
Uživamo jo lahko kot prilogo, v solatah, smoothijih,… Ker je bogata s
ﬁtonutrienti kot so karotenoidi in ﬂavonoidi, vitamini K, A, C in E in
železom, vsekakor sodi med
jesenska živila, ki bi se morala
znajti na vaši krožnikih. Še ideja:
špinača z ješprenjem, česnom in
svežimi začimbami.
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Pet razlogov zakaj so joga asane »Pozdrav soncu«
najboljši način za začetek dneva.

Če jogo že vadite, potem ste verjetno s
pozdravom soncu že seznanjeni. Če pa ne, si
tukaj lahko preberete kratko predstavitev.
Pozdrav soncu je zaporedje položajev - vsak
z drugim pomenom – zasnovanih tako, da se
izvajajo v smeri sonca, vsak dan ob vzhodu,
zahodu ali kadarkoli želite. Je popolna
priložnost, da s soncem vzpostavite oseben
o d n o s , z a s n o va n n a h va l e ž n o s t i i n
spoštovanju.

Na začetku je priporočljivo, da svoj dan
začnete z lažjo različico, ki je čudovit način
prebujanja telesa. Vsaj tri ponovitve zjutraj
prebudijo telo in raztegnejo vsako vašo
mišico. Je tudi dober način, da spoznate
svoje telo in njegove meje, saj smo zjutraj še
» v s u r o ve m s t a n j u « i n n a š e m i š i c e
potrebujejo ogrevanje.
Bodite nežni do sebe. Zjutraj izvajajte vaje s
pokrčenimi koleni ali s koleni na tleh. Vadite

1.
umirjeno dihajte
10.
vdihnite, iztegnite
roke nad glavo

2.
vdihnite, iztegnite
roke nad glavo

9.
izdihnite
in se sklonite

3.
izdihnite
in se sklonite

8.
vdihnite in se dvignite
do polovice

7.
izdihnite
in se poravnajte
v »strešico«

4.
vdihnite
in se dvignite
do polovice

6.
vdihnite, izbočite
prsni koš
in upognite glavo

5.
izdihnite, kratko
zadržite dih
in položaj

nežnost do svojega telesa. Pozdrav soncu
vam bo dal veliko moči. Je energetsko
zaporedje zasnovano tako, da nas naredi
močne, energične, žareče in samozavestne.
Je tudi dobro merilo vašega napredka saj
boste ob vsakodnevnem izvajanju občutili,
kako postajate močnejši, kako vaše telo
postaja bolj zmožno. Vaše misli bodo
postanejo jasnejše, fokus večji. Ko boste
začeli z izvajanjem asan, boste verjetno še v
pižami, še z zaprtimi očmi naredili eno ali dve
(polovični) zaporedji in šele nato počasi
začeli dan. Po nekaj tednih boste zagotovo
vstajali vsaj pol ure prej, v vašem dnevu bo
kar naenkrat več prostora, bolj produktivni
boste, stvari boste počeli premišljeno in
imeli več prostega časa.
Verjamem, da na enak način, kot sonce
prebudi seme, ki raste – vedno glejte v smeri
sonca -zbudi tudi našo notranjo moč. Sliši se
ezoterično a je to zelo praktičen pristop. Če
boste redno vadili, boste rezultate
zagotovo občutili.
Pozdrav soncu je popolno zaporedje asan, ki
ob redni vadbi osredotočajo srce in um, vas
vzpodbudijo in okrepijo in dajo notranjo
moč. Zasnovane so tako, da boste hitro
občutili vse dobrodejne učinke, hkrati pa je
vadba tudi zelo dostopna, saj jo enostavno
lahko prilagodite, kakor vam najbolj ustreza
in vadite vsak dan. Priporočam, da po
izvedenih ponovitvah vsaj 5 minut še
počivate v položaju Savasana: ležimo na
hrbtu roke so rahlo od telesa, z dlanmi
obrnjenimi navzgor. Noge imamo rahlo
razprte, sproščene, stopala so obrnjena
navzven. Smo popolnoma sproščeni,
zapremo oči, predstavljamo si, da se naše
telo zlije s podlago.
Še dober zajtrk in že ste pripravljeni za zelo
miren, osredotočen dan. Ne glede na vse.
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HOROSKOP
OVEN
Dogajanje glede ﬁnančnega
stanja se bo v prvih dneh
novembra, ko vas bo spremljalo
Sonce v znamenju Škorpijona,
pomikalo v pozitivno smer, zato bodo skrbi odveč.
V službi boste imeli veliko razumevanja in
strpnosti. Partner vas bo razveselil z odkritim
pogovorom. Položaj bo v drugi polovici meseca še
zelo daleč od takšnega, ki bi bil zadovoljiv, a
pomembno bo, da se bo dogajanje pomikalo v
pravo smer. Poskusite ločiti zasebno življenje od
poslovnega. Ne izzivajte partnerja. Ugotovili
boste, da vaše težave niso niti polovico tako resne,
kot je sprva kazalo.
BIK
Nikar ne bodite žalostni. Stvari se
bodo v sredini novembra začele
premikati, vendar ne po naključju,
temveč tudi zato, ker ste se vi tako
odločili. Tokrat vas bo partner uspel vreči iz tira, a
se bosta kaj hitro tudi pobotala. Dobro bi bilo, če bi
bili malce bolj prilagodljivi in bi omilili svoje
zahteve in se izognili sporom. Na poslovnem
področju prihaja do manjših sprememb v pozitivni
smeri. V zadnjih dneh meseca se boste lotili
čiščenja na osebnem področju. Vse težave boste
želeli spraviti iz sebe.
DVOJČKA
Dobro premislite, koliko in kako
boste v novembru zapravljali. Na
obveznosti v službi boste gledali iz
realnega vidika. Imeli boste veliko
samozavesti. Iz svoje kože ne boste mogli in prav
bo tako. Imeli boste najboljše razloge, da gledate
na obveznosti iz pravega vidika. Spremembe vam
bodo prinesle veliko samozavesti in motivacije.
Zaradi številnih obveznosti boste obremenjeni.
Zaupni pogovor bo konec meseca odprl stare rane.
In zakaj sploh drezate vanj. Na področju ﬁnanc vas
čaka manjše presenečenje. Pazite, da ne boste
denarja prehitro zapravili.
RAK
Nenehno nerganje vam ne bo
prineslo nobenih sprememb.
Sami boste morali poskrbeti, da
se bo kaj spremenilo. Rešili boste
pomembno ﬁnančno zadevo iz preteklosti. Delali
boste malo več in manj kvalitetno. Na čustvenem
področju vas bo sredi meseca novembra
ra z ve s e l i l a d o b ra n o v i c a s s t ra n i o s e b e
nasprotnega spola. Počasi se boste morali odločiti
za večjo spremembo, saj ste obtičali na točki, ko se
vam odvijajo same ene in iste stvari. Zaželeli si
boste drugačnosti. V zadnjih dneh novembra boste
naleteli na manjše ovire, ki vas lahko ob
nepremišljenih korakih drago stanejo.

STRELEC

LEV
Pred vami bo v novembru prisotno
občinstvo, ki prenese marsikaj.
Napredovanje vas bo razveselilo.
K dejavnosti, ki ste jo nekoliko
zanemarili, se boste vrnili v velikem slogu.
Pravzaprav sploh ne bo občutiti, da je vmes prišlo
do zatišja. V službi se boste počutili sproščeno, še
posebej v drugi polovici meseca, ko boste z malo
truda dosegli svoje cilje in se pomaknili stopničko
višje. Spremembe vam bodo prinesle veliko
samozavesti in motivacije. Zaradi številnih
obveznosti boste v zadnjih dneh meseca na
področju ljubezni malce obremenjeni.
DEVICA
Ker ste v zadnjem času veliko
gledali nase, bo vaše zdravje ta
mesec zelo stabilno. Venera vam
bo pričarala neverjetno energijo,
ki jo boste trošili s športnimi aktivnostmi, ki bodo
blagodejno vplivale na vaše telo. Pri pripadnicah
ženskega spola, ki ste bolj občutljive, se lahko
konec meseca pojavijo težave s prehladom.
Kombinacija planetov vas bo v zadnjih dneh
novembra naredila nekoliko labilne in nesigurne
vase, zato so možne manjše blokade na psihičnem
področju, ki pa se jih boste znali zelo hitro znebiti.
TEHTNICA
V tem mesecu boste še posebej v
prvi polovici zelo obremenjeni s
poslovnimi zadevami. Zaradi
številnih obveznosti boste enostavno pozabili na
nek dogovor. Ker tega ne boste storili namenoma,
va m b o n e kd o p o n o v n o s p r e g l e d a l va š o
raztresenost. Ohladitve v partnerstvu bodo
doživele nekaj sončnih dni, v katerih boste z nekaj
pameti in politike uredili odnos po svoje. Poglejte
resnici v oči, soočite se z nastalo situacijo. V
zadnjih dneh meseca boste prišli do večjega
spoznanja, da ste v bistvu sami s sabo zadovoljni.
ŠKORPIJON
Ozračje bo v prvi polovici
novembra stresno in nemirno,
zato si privoščite sprehod v naravi
ali druge oblike sproščanja.
Koristilo vam bo in takoj boste boljše volje. V drugi
polovici meseca boste večino svojega časa
preživeli v družbi dobrih prijateljev. Nahajate se v
obdobju, ko se vam obetajo spremembe. K
dejavnosti, ki ste jo nekoliko zanemarili, se boste
vrnili samozavestno. Zaupajte bančnemu
uslužbencu, kajti njegov nasvet vam bo prišel prav.
Pomoč sodelavca vam bo pomagala do
napredovanja. Ne bodite trmasti.
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rva polovica novembra bo
obarvana s ﬁnancami. Zadevo
boste morali na vsak način
izpeljati. Bančni uslužbenci vam
bodo prisluhnili in skupaj boste našli rešitev.
Izkoristili boste veliko ugodnost pri sklepanju
pogodbe. Z veliko bojevitostjo se boste vrgli v
neko delo, ki pa ne bo tako hitro obrodilo sadov. Ne
obupajte, vseeno se bo splačalo. V zadnjih dnevih
novembra bodite pozorni na svoje zdravje.
Uživajte več sadja in zelenjave. Nekdo vas bo prosil
za posojilo, vendar dobro premislite, preden
odprete denarnico. Odrekli se boste neki
prednosti.
KOZOROG
Ohladitve v partnerstvu ter na
poslovnem področju bodo
doživele nekaj zoprnih dni, v
katerih boste z nekaj iznajdljivosti
in svojim načinom uredili odnos po svoje. Strahovi,
ki vas že dalj časa mučijo, se bodo poznali pri
slabšem počutju. Tudi na ﬁnančnem področju se
boste še posebej v prvi polovici meseca nekoliko
težje odločali, kaj je prav in kaj ne. Uporabite svoj
šesti čut. Na področju ﬁnanc vas čaka konec
meseca manjše presenečenje, ki vam bo še dolgo
časa ostalo v lepem spominu.
VODNAR
Dogajanje glede ﬁnančnega stanja
se bo pomikalo v pozitivno smer,
zato bodo skrbi odveč. V službi
boste imeli veliko razumevanja in
strpnosti. Sodelavec vam bo nakazal, kako bi se on
lotil vaše težave. Poslušajte njegove nasvete in ne
bodite trmasti, ker so lahko posledice negativne.
Kar se tiče ljubezenskih zadev, bo zanimiva
predvsem druga polovica meseca, ko se boste
končno odločili, kaj si v resnici sploh želite.
Naredite nekaj več za svoje zdravje, v nasprotnem
primeru se vam na tem področju obetajo težavice.
Mesec je ugoden za sklepanje novih prijateljstev, ki
vas bodo razveselila.
RIBI
Vaše psihično stanje in počutje se
postopoma izboljšujeta, zato bo
prva polovica novembra obarvana
s prijetno energijo. Ukvarjali se
boste z adrenalinskimi športi in preizkušali svoj
tekmovalni duh. Pozorni bodite na glavo in zobe, saj
je v vaših zvezdah zapisano, da ste včasih nekoliko
nerodni. Konec meseca vam prinaša boljšo
odpornost. Tisti, ki ste bili deležni kakšnega
posega, pa boste hitro okrevali. Bodite pozorni na
manjše bolečine, saj so lahko znak, da vaše telo
kliče na pomoč. Poskusite spremeniti določene
slabe razvade.

