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Časopis izhaja kvartalno
in se distribuira brezplačno.
Stališča in mnenja izražena
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stališča in mnenja
izdajatelja in uredništva.
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Russell Hobbs

HOROSKOP

BESEDA UREDNICE

Uﬀf, september je bil pa res en neverjeten vrtiljak čustev; koliko navijanja, množična
romanja v Istanbul, kakšna evforija in nora energija ob vseh uspehih naših športnikov in
športnic, od zlatih košarkarjev pa do srebrnih odbojkaric. Vmes pa še »vijolice« v Ligi
prvakov…Z eno besedo: no-ro!
Za povrh pa še vsi emotivno obarvani intervjuji, izseki iz dogajanj na in ob igrišču,… Ah, lepo
je bilo. Ste že prišli k sebi?
Poleg vsega se je spet začela šola in marsikdo med vami je svojega nadobudneža prvič
pospremil čez šolski prag, kar je lahko za vse precej stresno obdobje. Da je mera polna, sta
nas, kot vsako leto ob tem času, »srečala« enakonočje in z njim koledarska jesen (da o
meteorološki ne govorim) ter z njima povezani prehladi, težave s pljuči in dihalnimi
organi…. Sicer pa nam vremenoslovci obljubljajo topel oktober…Da bi vsaj bi. Bo pa tudi
kak lep sončen vikend čisto ok, da si naberemo malo zalogo vitamina D. In potem pride na
vrsto….iiiija, smučarija; malo za okus, prvi ski-openingi pri sosedih. Ste ready? Vadba teden
pred prvim spustom po snežnih strminah ne bo dovolj. Nasprotno…
Kakorkoli že, kmalu bodo prve počitnice, izkoristite jih. Nadihajte se, se sprostite, zrežite
kako bučo, na polno zajemite novo energijo, saj je pred nami najbolj noro obdobje leta. Lučke
v mestih in izložbah, stojnice, zabave, kuhano vino, pečen kostanj, darila, dobra hrana,
druženje. Strokovnjaki pravijo, da je to obdobje »krivec« za več stresa, kot veselja…Tudi za
vas?
Maja
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Zavidljiv jubilej
»Leta so le številka, ki ne zaznamuje stila. Pri Remingtonu vemo več, kot mnogi drugi. Morda smo stari 80 let, toda ta izkušnja
nam vliva zaupanje v to kar danes smo. Že 80 let, da, osem desetletij, izumljamo inovacije s katerimi lahko izrazite svoj
individualni stil, ne glede na to ali jih štejete šestnajst ali petinšestdeset. Morda jih imamo 80, vendar zagotovo smo 80 let
mladi. Imamo zgodovino na katero smo ponosni, zato vas vabimo, da skupaj proslavimo ta zavidljivi jubilej!«
S temi lepimi besedami nas je Spectrum brands povabil v izčiščeno okolje Laube, Kuće umjetnosti i ljudi v Zagreb, kjer smo
skupaj proslavili visok jubilej blagovne znamke Remington.

NOVOSTI

Po kratkem in vročem poletju se težko navadimo na hladne, kratke dneve in dolge noči. To vedo
tudi pri Recki Benckiser-ju. Kot vsako leto, so tudi za letošnjo sezono pripravili nekaj novosti ter
čudovite nove vonje v embalažah, ki popestrijo vsak dom.
Kombinacija vrhunskega doživetja Air Wick dišave in estetike po
dostopni ceni, bo ujela srce pravega ljubitelja sveč.
Premium izgled in občutek edinstveno obdelave odlikujeta to svečo
v obliki stebra. Poleg tega pa tudi do 40 ur uživanja v večplastni,
»Life Scent«, dišavi.

Vrhunska kvaliteta vonja. Estetika z drznostjo doživetja izjemne dišave, ki ga lahko
zagotovi le Air Wick. Formulacija, ki zagotavlja močno in izjemno intenzivnost vonja, z
vrhunskim »cold throw«* doživetjem, ki ga kupci lahko doživijo na prodajnem mestu, med
policami. Vse to odlikuje nove Air Wick sveče.
Poleg tega pa še:
Penast vosek (vosek z zračnimi mehurčki - aerated wax)
ź

Zaradi gostote omogoča višje polnjenje v primerjavi z vlivanim voskom

ź

Bolj enakomerno gorenje in razširjanje vonja, ko je sveča prižgana

ź

Boljši cold throw* vonjave, ko je sveča ugasnjena

ź

Večji, estetsko bolj impresiven izgled v prostoru

Plutovinast pokrov s privzdignjenim robom
ź

Do uporabe zaščiti vonj. Zagotavlja pristno doživetje vonja v primerjavi s svečo brez
pokrova.

ź

Mat (zamrznjeno) steklo obarvano s pršilom zakrije nepravilnosti v vosku ter
zagotavlja premium izgled

Izjemni, inovativni vonji
ź

Ulysses 4D – najnovejša kolekcija superiornih vonjev

* vonj, ki ga sveča oddaja, ko ni prižgana.
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NOVOSTI

Novi vonji bodo seveda na volju tudi v AirWick aerosolih, električnih osvežilcih
ter dišečem vosku.
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NOVOSTI

Light Legs
Se soočate z občutkom utrujenih, težkih in bolečih nog? Najpogostejši simptomi so:
•

Neudobni občutki v stopalih in nogah proti koncu dneva

•

Krči v mišicah nog

•

Mrzle noge

•

Občutek napetosti v nogah, zaradi česar so težke, utrujene in boleče

•

Otečeni gležnji

Simptome pa lahko delno olajšamo, če upoštevamo najpogostejše vzroke:
•

Slaba cirkulacija v nogah zaradi dolgega obdobja stanja ali sedenja

•

Nosečnost, prekomerna telesna teža, tesna oblačila ali prekrižane noge lahko omejijo pretok krvi v nogah

•

Prekomerna vročina, vlaga ali uživanje alkohola lahko povzročijo povečanje žil

•

Nošenje visokih pet ali čevljev s trdimi podplati lahko povzroči nepravilno delovanje mišične črpalke

•

Kajenje, visok holesterol ali visok krvni tlak poškodujejo žile

Pri tem pa nam je v veliki meri lahko v pomoč tudi letošnja novost za katero je poskrbel Scholl. Predstavili so linijo
kompresijskih hlačnih nogavic Light LEGS, v debelinah 20DEN za pomlad in 60DEN za jesen in zimo.
Nogavice bodo na voljo v kožni in črni barvi ter v velikostih od S do XL. Odlikujejo jih:
•

Občutek lahkih nog tudi zvečer

•

Privlačen izgled nog cel dan

•

Različne barve in debeline za prilagajanje vsem oblačilom in letnim časom

•

2 debelini : 60 DEN (črne) & 20 DEN (črne, kožne)

•

4 velikosti: S, M, L in XL

•

Ne izgubijo oblike in barve tudi po več kot 100 pranjih

•

Fibre-Firm tehnologija ™
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NOVOSTI

Način življenja in hiter življenjski tempo nam ne pustita veliko prostora za vsakdanjo skrb o prehrani.
Mnogim zjutraj primanjkuje tistih nekaj minut, ki bi jih imeli le zase. Pitje prve jutranje kave, listanje dnevnih časopisov,
uživanje v tišini lastnega doma… Vse to je lahko še lepše ob popolni kombinaciji vrhunske KANDIT čokolade, obogatene s
piškoti z žitaricami in gozdnimi sadeži.
V današnjem času je vse večja zastopanost t.i. zdravih slaščic – čokolad z žitaricami, ki predstavljajo zdrav prigrizek. Ob
spremljanju najnovejših trendov, je Kandit za vas pripravil popolnoma nov okus v svoji bogati ponudbi čokolad. Visoko
kvalitetna Kandit bela čokolada s koščki malin in hrustljavimi Koestlin Breakfast biscuits polnozrnatimi keksi z brusnico).
Izjemno krhko čajno pecivo, ki vsebuje 5 vrst žitaric
v obliki polnozrnate pšenične, ječmenove, ržene in
pirine moke ter ovsenih, pšeničnih in ječmenovih
kosmičev. Hranilno sestavo ter okus in vonj
proizvoda še dodatno obogati brusnica.
Poleg bele čokolade smo za vas pripravili tudi
različico z mlečno čokolado. Visoko kvalitetna
Kandit mlečna čokolada s koščki maline in
hrustljavimi Koestlin Breakfast biscuits
polnozrnatimi keksi z gozdnimi sadeži.
Žitarice pšenica, oves, ječmen, rž, pira, riž in ajda v
obliki polnozrnate moke in kosmičev ter rjavi
sladkor dajo tej novi kombinaciji čajnega peciva in
čokolade značilno krhko strukturo pa tudi visoko
prehransko vrednost, medtem, ko gozdni sadeži
poskrbijo za prijeten vonj in blag okus.
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NOVOSTI

Za sladko jesen in praznično zimo podjetje Maraska predstavlja svojo novo linijo
extra džemov. Vsi so brez umetnih barvil, arom in konzervansov, vsebujejo vsaj 75g
sadja na 100 gramov proizvoda ter so obogateni s koščki sadja.

brez umetnih barvil,
arom in konzervansov
vsaj 75 g sadja na 100
gramov proizvoda
obogateni s košèki sadja
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NOVOSTI

Tudi za letošnje hladno obdobje nas je Neutrogena razveselila z novo, omejeno izdajo kreme
za roke. Na trg so jo pospremili z naslednjimi besedami:
»Naše roke vsak dan opravijo čudovite stvari. Lahko se dotaknejo, primejo, premaknejo,
držijo in postavijo. Ustvarijo lahko neverjetne stvari, ki veliko povedo o tem, kdo smo in
pokažejo, da ni omejitev za to, kaj vse je mogoče.
Pri Neutrogeni vemo, kako pomembna je skrb za naše
roke, zato smo predani temu, da jim zagotovimo
izjemno nego. V ta namen smo ustvarili posebno
formulo, v omejeni izdaji, zasnovano na našem
strokovnem znanju o vlaženju, s čudovitimi, ročno
narisanimi dizajni.«
Formula, primerna za občutljivo kožo, obnovi ali zmehča kožo rok, njen nežen vonj pa poskrbi
za prijetno uporabo. Pomagati želimo čisto vsaki ženski, da bi imela kar najbolj mehke,
zdrave in zanesljive roke.

Kako v hladnih dneh negovati roke?
kremo oziroma balzam namažete še bolj na debelo in si na roke za čez
noč nataknete kakšne rokavice iz blaga, tako da se bodo hranilne
sestavine čez noč počasi vpijale v vašo kožo in jih ne boste po pomoti
med spanjem obrisali v posteljnino.

Veter in mraz ter nižja vlažnost v zraku vplivajo tudi na bolj izsušeno in
občutljivo kožo rok. Zato v teh hladnih dneh nikar ne pozabite na
ustrezno nego. Ponujamo vam nekaj napotkov.
1. Ne umivajte si rok z vročo vodo

3. Ne pozabite na piling

Čeprav v dneh, ko je zunaj še posebej mrzlo, prija, da si ob prihodu
domov roke pogrejemo pod nekoliko bolj toplo vodo, to ni ravno
najbolj priporočljivo početje. Vroča voda bo namreč poškodovala
povrhnjico kože, posledično pa bodo vaše roke še bolj izpostavljene
vplivom okolja. Zato si rok nikoli ne umivajte s prevročo vodo, temveč
si jih splahnite z mlačno oziroma toplo vodo, po umivanju pa si jih nikar
ne drgnite z grobo brisačo, pa tudi pod sušilcem si jih ne sušite. Še
posebej, če ta piha zelo vroč zrak. Najbolje bo, če si boste roke le
narahlo popivnali. Pa tudi uporabi preveč agresivnih mil se izogibajte,
kajti tudi takšne in drugačne kemikalije lahko načnejo kožo na vaših
rokah.

Tako kot obraz in telo tudi roke enkrat ali dvakrat tedensko
potrebujejo piling, s katerim boste z njih odstranili tiste odmrle celice
povrhnjice in hranilnim kremam ter maskam omogočili, da bodo lažje
prodrle v notranjost. Piling si lahko naredite tudi sami – iz sestavin, ki
jih najdete v hladilniku ali shrambi. Lahko na primer zmešate
paradižnik in mu dodate na grobo sesekljane datlje ali oves. Če niste
navdušeni nad domačim pilingom, lahko že pripravljenega kupite tudi
v specializiranih prodajalnah.
4. Izogibajte se volnenim rokavicam in kislemu sadju
Če je vaša koža na rokah še posebej občutljiva, potem se izogibajte
nošenju volnenih rokavic, kajti te bodo le še dodatno dražile vašo že
tako razdraženo in osušeno kožo. Enako velja za kislo sadje. Če imate
kožo že načeto, vas bo ob stiku z limoninim ali grenivkinim sokom
neprijetno skelelo in bolelo. Zato se v dneh, ko vaša koža na rokah ni
ravno v najboljšem stanju, raje izogibajte rezanju kislega sadja, če je to
le mogoče.

Za tem, ko si roke umijete, si jih vedno namažite še s hranilnim
balzamom ali kremo, ki bo vašim rokam vrnila nekaj hranilnih snovi in
vlažnosti.
2. Uporabljajte vlažilne balzame in maske
Za tem, ko si roke umijete, si jih vedno namažite še s hranilnim
balzamom ali kremo, ki bo vašim rokam vrnila nekaj hranilnih snovi in
vlažnosti. Zvečer, preden se odpravite v posteljo, pa si lahko na roke

Vir: vizita.si
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Ljubezen je v vseh malih stvareh, ki jih počnemo vsak dan.
Kot likanje moževe srajce, ker veš, kako zelo si želi tisto napredovanje.
Ali dodatni sendvič v škatli za malico tvojega malega korenjaka, ker veš, kako mu popoldan kruli v trebuščku.
Male penice v ženini vroči čokoladi, ker je včasih to počela njena mama.
Je kuhanje kosila za očeta ob nedeljah zato, ker vam ga je on pripravljal 18 let.
Ali pripravljanje kokic za ﬁlmske večere po 20-ih letih, ker je to tisto, kar sta počela na prvem zmenku.
Življenje niso le male stvari, ki jih počnemo. Je ljubezen, ki jo vložimo vanje.
To imamo v mislih, ko rečemo »ljubezen je v malih stvareh«.
Kar pomeni, da resno mislimo, ko svojim kupcem rečemo »Z našimi izdelki vam omogočamo, da vso svojo ljubezen
vložite v tiste male stvari, ki jih počnete vsak dan«.
Eno izmed linij takih izdelkov vam predstavljamo v nadaljevanju:
Izdelki iz linije EasyPrep so enostavni za uporabo in čiščenje. Izpopolnite vaše kulinarične sposobnosti z našo novo linijo
s katero postane premetavanje kuhinjskih pripomočkov preteklost. Intuitiven dizajn s »so tuch« gumbi pomeni, da so
izdelki enostavni za uporabo in čiščenje, medtem, ko vam integrirane možnosti shranjevanja omogočijo nadzor nad
kuhinjo in shranjevanje v vsako omaro.
Linija izdelkov EasyPrep iz vaših omar izloči vso nepotrebno navlako in naredi prostor za kvalitetne proizvode, ki jih
potrebujete.
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NOVOSTI
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, izpostavitev Russell Hobbs

HM NG, izpostavitev Russell Hobbs in Remington
Leclerc, izpostavitev Remington
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POSEBNI DOSEŽKI

BigBang Rudnik, izpostavitev Remington

HM Rudnik, Russell Hobbs & Remington

HM Šiška, izpostavitev Remington
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, izpostavitev Colgate - Palmolive

IS Qlandia KR, izpostavitev Colgate

IS Citypark, izpostavitev Colgate - Palmolive

HM Šiška, izpostavitev Colgate
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Rudnik končnica Colgate - Palmolive

HM Šiška, končnica Colgate - Palmolive

HM NM končnici Colgate in Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šmartinka, končnica Palmolive

HM CE, končnica Colgate - Palmolive

HM Pobrežje, končnica Colgate - Palmolive
HM Jesenice, končnica Colgate - Palmolive

HM NG, končnica Colgate - Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, izpostavitev Ornel

HM Šk.Loka, končnica Saponia, izpostavitev Ornel

16

POSEBNI DOSEŽKI

HM MS, izpostavitev Ornel, končnica Faks

HM Postojna, končnica Saponia

Tuš Planet KR, izpostavitev Faks

HM Velenje, izpostavitev Ornel
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Savski otok, končnica LPM & Neutrogena
HM Šiška, izpostavitev Listerine
MC HM NG, končnica Carefree
HM Šmartinska, izpostavitev LPM

HM CE, končnica LPM
HM CE, izpostavitev LPM

HM NM Bršljin, končnica LPM
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Celje, končnica Loka
HM Šmartinska, končnica Loka

HM Kranj Primskovo, končnica Loka
IS NM Bršljin, izpostavitev Franck
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POSEBNI DOSEŽKI

S Krško, izpostavitev Franck

S Ilirska Bistrica, končnica Franck

HM Rudnik, končnica Franck

IS Europark, izpostavitev Franck
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MIND, BODY & SOUL
PORTUGALSKA
Pripravila: Darja Kocjančič

Vsako drugo leto se ljubitelji starih Citroenovih vozil zberemo na
svetovnem srečanju in letos je bila na vrsti Portugalska. Ker pa je tale
dežela kar oddaljena od nas, smo si do tja omislili različna
popotovanja.
Najina pot se je začela v petek, 14.7., ob 19.00 uri, ko naju je spaček
odpeljal od doma in v soboto ob 14.00 sva prečkala špansko mejo.
Seveda do tu po avtocestah, saj je to nujno zlo, da se v čim krajšem
času čimbolj približaš krajem, po katerih boš potem potoval.
Kot potem vsak večer, sva si tudi tukaj malo višje od Barcelone
poiskala camp, postavila šotor, skuhala večerjo in nato zaslužen
počitek, zjutraj pa zajtrk, kava, pospravljanje in odhod novim
dogodivščinam naproti. Včasih na točno določen cilj, včasih pa kar po
trenutnem navdihu.
Na začetku sva si približno začrtala pot na jug Španije, malo sva
vseeno pokukala na špansko vzhodno obalo, sicer pa je pot proti jugu
potekala bolj po notranjosti, čez kar nekaj prelazov (tja do 1700m
nmv), vse pa čez slikovito in rodovitno špansko pokrajino.

Tako sva se v torek zvečer približala mestu Granada in
naslednje jutro obiskala Alhambro, star palačni
kompleks iz 14.st., se pomešala med obilico turistov in
kar nekaj ur preživela med palačami in čudovitimi
vrtovi.
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MIND, BODY & SOUL
Potem pa naprej, spet čez hribčke, dolince in polja, do obale, že
blizu, blizu Gibraltarja.
Obisk Gibraltarja je bil v planu, saj sva si želela enkrat s
spačkom čisto na jug in pogledat proti črni Afriki, in veste kaj?
Sploh ni črna!
Naprej pa še takoj do Tarife, majhnega španskega mesteca na
južni obali, ki se tudi čez Gibraltarsko ožino spogleduje z
Marokom, potem pa že mimo Seville proti Portugalski.

Po enem tednu sva tako prišla na Portugalsko, na južno obalo, si ogledala
Cacelo, Taviro in Lagos, malo manjše vasice in mesteca, Lagos pa obsijan z
zadnjimi sončnimi žarki: čudovito!
Naslednji dan sva bila 2x na koncu sveta, tako so včasih domačini rekli rtoma
Ponta da Sagares in Cabo de Sao Vicente. Pa spet malo v notranjost, skozi
deželo plutovcev do vrha Foie, pa čez vzpetinice do mesteca Castro Verde, kjer
sva zvečer prvič oblekla dolge rokave, pa še naslednje jutro ob zajtrku na
sončku sva imela celih 14°C (po vsakodnevnih okrog 40 je kar pasalo).
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MIND, BODY & SOUL
V mestu Castro Verde sva šla še do mlina na
veter, nato pa naprej v Martolo na grad.
Naprej naju je pot vodila proti Evori, katero
sva si imela namen tudi malo bolj pogledat,
predvsem katedralo in seveda rimske
ostanke.

Evora je bila vredna ogleda, pot sva spet nadaljevala v notranjost, čez deželo
plutovcev do Marvaa, na grad.
Na gradu na Marvau sva v daljavi videla dim-požar, letos je Portugalska res
velikokrat gorela. Ravno ta požar je potem popoldan povzročil pravi sončni mrk,
zaradi dima, in tudi naslednji dan spremenil najin načrt, da obiščeva še en narodni
park v notranjosti, saj bi bilo v primeru, da bi se obrnil veter, lahko nevarno. Tako sva
svoj kompas usmerila nazaj na obalo, proti Ericeriji, mestu letošnjega srečanja. V
Mafri, v campu v bližini, sva srečala spačkarske prijatelje, tako tuje kot naše.
Nasproti kampa smo si skupaj ogledali mini mestece - prikaz, kako so živeli nekoč,
pa skupna večerja in spat, v pričakovanju jutrišnjega dne, ko dosežemo cilj.
Tako smo se v sredo pripeljali v Ericerio, se postavili v dolgo vrsto spačkov in ostalih
Citroenov, ter se kar hitro sparkirali pri citrorecepciji. Tam nas je čakalo malo birokracije, vpis, plačilo, zapestnice na roke in že smo si
poiskali košček prostora, kjer bomo bivali naslednjih 5 dni. Tukaj smo si potem
postavili šotore, 2 beli tendi –gadaﬁja za senco (kasneje smo ugotovili, da nas
je v bistvu bolj varovala pred vlago in kapljicami, tudi dežjem ), skupno kuhinjo,
mize, stole, pravo malo oporišče. Ker smo bili res čisto blizu morja, smo zjutraj
ugotovili, da je tu precej vlage, saj je bilo vse mokro, pa tudi kopanje ni prišlo v
poštev, saj ob morju noro piha, visoki valovi so raj za surfarje, temperatura
morja pa čisto prenizka za nas.
Na srečanju se neprestano nekaj dogaja, tako, da dnevi kar letijo. Vsak dan
lahko obiščeš bolšji trg, pa uradne prodajalce Citro delov, razne stojnice, kaj
dobrega poješ, popiješ, na velikem odru pa se tudi cel dan kaj dogaja, vse do
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večerne zabave pozno v noč. Tako je vsak prišel na svoj račun. Nekateri so se
udeležili hitrostnih razstavljanj in sestavljanj motorjev, otroci otroških iger,
Hrvatje so delali reklamo in delili informacije za naslednje srečanje čez 2 leti,
Italijani, Francozi in Švicarji pa so kandidirali za srečanje čez 4 leta, in nas vsak
dan razvajali s svojimi specialitetami. Zmagali so Švicarji. V bližnjem mestu
Mafra so na glavnem trgu pred palačo postavili mali muzej različnih starih
Citroenovih vozil, nato pa še po nekaj predstavnikov vsake države v konvoju
odpeljali tja na skupno slikanje.
Mi smo si v nedeljo omislili še izlet do Cabo da Roca in Sintre.

Ponedeljek je prav hitro prišel in spet smo se
odpravili vsak svojo pot, nekateri naprej, nekateri
nazaj. Midva proti Portu. Čudovito, pisano mesto,
portovec, reka Douro, izdelki iz plute, spet vredno
ogleda. Še čez »Eiﬄov« most sva se peljala,
obiskala malo sosednjo ribiško vasico po
priporočilu naše Alenke in pojedla odlično ribico.
Potem sva pa kar obrnila v notranjost, proti
španski meji, proti Andori, saj naju je do doma
čakalo še kar nekaj kilometrov, čas pa je
neusmiljeno tekel.
Spet sva se podala čez hribe in preko vroče Španije proti Andori, tam
nakupila malo zaloge za domov in si do avtoceste izbrala simpatično
ovinkasto, gor in dol cesto.
In za konec spet avtocesta, Francija, Italija in v soboto zjutraj Slovenija.
Okrog 12.ure in po 7.738 km, naju je spaček spet srečno pripeljal domov.
Razen bencina, 459l sva natočila na poti, in malce olja, je bil prav nezahteven.
Portugalci pa so objavili, da smo jih obiskali iz 26 različnih držav z 2.266 avti.
Neuradno naj bi nas bilo približno 5.000.
Čez 2 leti bo svetovno srečanje gostil Samobor. Zelo blizu nas, tako, da če bo
komu v interesu it pogledat .
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Majhno večno mesto
Pripravila: Martina Popovič

Poletje se že poslavlja od nas mi pa poskušamo ujeti še zadnje
vroče dni za kakšen izlet ali skok v vodo. Seveda smo si vsi
uspeli vzeti dopust za oddih, nekateri na morju ali pa kje drugje.
Večina Slovencev pa seveda še vedno odhaja na hrvaško obalo.
"Smo se navadili in nekako blizu nam je" - pravi večina. Jaz pa
imam srečo, da sem lahko svoje otroštvo in vse poletne
počitnice med šolo, uživala na morju v majhnem mestu Osor.
Zato še danes izberem poletno dopustno destinacijo prav tam.
To pa seveda ni samo zaradi moje nostalgije in ker je to pač moj
drugi dom, ampak predvsem zaradi čarovnije, ki jo vidim v tem
majhnem a Večnem mestecu Osor.
pomemben trgovski center, ki je na poti skozi osorsko ožino
Na mestu, kjer sta se otoka Cres in Lošinj najbolj približala, je

vodil do pristanišč severnega Jadrana. V tistem obdobju je bil

nastalo mestece, katero je v antični dobi doživelo svoj

Osor pomembno prehodno mesto, ki je imelo 5000

trenutek slave. Zahvaljujoč prekopanem kanalu (Cavata,

prebivalcev.

Kavuada, Cavanella), ki je omogočal prehod in plovbo iz enega

Po propadu rimskega cesarstva je prišel pod bizantinsko

morja v drugo, se je preteklosti tu odvijal glavni tranzitni

cesarstvo, od 6. stoletja pa je sedež nadškoﬁje. Leta 841 je bil

promet med Severnim Jadranom in dalmatinsko obalo, kar je

požgan s strani Saracenov, v 10. stol pa prizna oblast hrvaškim

že pomenilo, da je Osor internacionalno pristanišče. Da so

vladarjem. Dolga stoletja so kraju vladali Benečani.

omogočili plovbo so preliv že v rimski dobi poglobili in zgradili
ozek kanal, preko katerega je zgrajen vrtljivi most, ki omogoča

Celo mesto Osor je pravzaprav muzej na prostem v katerem so

promet dalje proti krajem na otoku Lošinju.

umetniki vseh epoh pustili svoje sledi, od Meštrovića do
ostankov mestnih zidov, utrdba, prve zgodnjekrščanske
bazilike; mesto-muzej čigar vrtovi in parki v svojem zelenju
skrivajo sledi prastarih antičnih vil, renesančnih portalov in
samostanov. Mestece poleti postane enkratni scenski prostor
bogat s kulturnimi dogajanji med katerimi so še posebej znane
Osorske glasbene večeri, ki se tekom poletnih mesecev
odvijajo že od leta 1976. Poleg tega so še razstave karikatur in
zanimiv arheološki muzej. Ulice so oživeli s številnimi
bronastimi kipi. Za ljubitelje starin je zanimivo območje
nekdanje cerkve sv. Petra in tudi prostor z nekdanjimi cerkvami

Osor je mesto z več kot 4000 let dolgo zgodovino, ki je obdano

in krstilnico ob pokopališču, kjer še stoji starejša cerkev sv.

z obzidjem iz različnih obdobij. Znan je kot muzej na odprtem,

Marije.

saj je na vsakem koraku vidna zgodovina mesta. Področje
Osorja je bilo poseljeno že v prazgidivini. V rimski dobi je bil

Danes je Osor turistični kraj, ki šteje že manj kot 50 stalnih

Osor, ki so ga rimljani imenovali Apsoros, municipij in

prebivalcev. Svoje obiskovalce privablja zaradi kulturne in
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naravne dediščine ter bogate preteklosti. Majhna trgovina in

Kamp Bijar je po velikosti majhen kamp, vendar z veliko

kar nekaj konob deluje zlasti v poletni sezoni.

možnosti za odlične počitnice v oazi stoletnega borovega

Turistična ponudba gostom nudi organizirano in urejeno

gozda. Kamp se nahaja kakšnih petsto metrov od Osorja. Ob

namestitev v privatnih hišah v samem mestu, medtem, ko se

kampu se razlega skalnata plaža s prodnatimi zalivi, kar je

izven mesta, ob morju, nahajata dva avtokampa s plažami in

idealna kombinacija za ljubitelje kopanja, wind surfa in

restavracijami.

kanuiste.

OSORŠĆICA:
Osoršćica je greben, dolg približno 20 km, ki se razteza čez
severni del otoka Lošinja od kraja Ćunski do Osorja. Gre za prvo
goro, ki je pritegnila pozornost turistov, med katerimi gre
vsekakor omeniti avstro-ogrskega prestolonaslednika Rudolfa
Habsburga, ki se je davnega leta 1887 povzpel na Osoršćico. Na
Osoršćico se lahko odpravite iz Nerezin ali iz Osorja. Na vrhu vas
za nagrado čaka prečudovit razgled na vso lošinjsko otočje, obalo
Istre, Velebit, razgled seže celo do Gorskega Kotarja, Triglava ter
otokov Raba, Paga in Silbe. Osoršćica slovi po številnih jamah,
najbolj znana pa je jama Sv. Gavdencija, ki se nahaja pod vrhom
Televrina na vzhodni strani. Na zahodni strani Televrina Se nahaja
Vela jama, velika približno 40m, v njej pa stare najdbe pračloveka,
ki je tam bival. Na koncu poti se lahko okrepčate v planinskem
domu, ki je v poletnih mesecih odprt vsak dan, v ostalih mesecih
pa le med vikendi.
Tako, da je res vredno obiska - za vsakogar nekaj. Se vidimo
naslednje poletje.
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Ste pripravljeni na smuko?
Sezona je pred vrati in strastni ljubitelji belih strmin že

ź

Spodnji del hrbta je vseskozi poravnan, telo se počasi

spremljate debelino snežne odeje na nam ljubih smučiščih.

nagiba naprej. Če bi potegnili navpično črto skozi ramo in

Preden pa se nanje odpravite, se obvezno dobro pripravite.

koleno, bi potekala skozi središče ramena, kolena in

Če želite preprečiti poškodbe in bi raje sproščeno vijugali in

stopala.

uživali na strmih pobočjih, kot pa prisilno počivali, je

ź

Iz najnižje točke se v začetni položaj vrnemo tako, da se
istočasno dvigujemo v kolčni in ramenski osi.

pomembno, da se seznanite z nekaterimi posebnostmi, ki so
za varno smuko odločilnega pomena. Najpogosteje
pozabljamo na najpomembnejše – utrjevanje moči in

Izpadni korak s poskoki - Število ponovitev: dve do tri serije

gibljivosti sklepov. In nikar tega ne počnite šele teden pred

po 20 poskokov

smučanjem…

ź

Prej kot ste se začeli pripravljati, boljša je forma in čakajo vas

Stopimo v razkorak, eno nogo postavimo naprej, z drugo
poiščemo oporo zadaj na prstih, peta je dvignjena od tal,

večji in predvsem varnejši užitki. A če boste s treningi začeli

trup ostane vzravnan.

teden pred prvimi spusti, boste na smučanje prišli utrujeni.
ź

Kakšen je torej preverjen recept? Krepitev moči s

Iz začetnega položaja se začnemo spuščati tako, da

funkcionalnimi vajami in manj vaj za moč, pravijo

ohranimo raven hrbet, težo prenesemo na sprednjo nogo

strokovnjaki. Priporočajo trenažerje z iztegom in upogibom

in jo pokrčimo v kolenskem sklepu do pravega kota.

kolena ter potiskom z nogami. Kasneje vključite tudi vaje z

ź

utežmi, kot so počepi, izpadni koraki in mrtvi dvig. Ko se

Iz najnižje točke se začnemo eksplozivno dvigovati
navzgor. V skoku izvedemo menjavo nog in pristanemo v

smučanje približuje, se lotite vaj z žogo, trx-om in Bosu-jem.

izpadni korak z drugo nogo spredaj. Pri doskoku pazimo,

Z njimi boste med vadbo stabilizirali sklepe. In ne pozabite na

da čim bolj ublažimo stik s podlago.

vaje za stabilizatorje trupa.

Pri izvedbi se vedno osredotočite na nogo, ki je spredaj –

Da bi telo čim bolje pripravili na napore, ki jih prinaša

nanjo tudi prenesite težo svojega telesa, kar pomeni, da je

smučanje na smučeh s poudarjenim stranskim lokom,

zadnja noga le minimalno obremenjena. Bodite pozorni na

strokovnjaki med drugim priporočajo tudi izvedbo

to, da pri spuščanju v izpadni korak tako v sprednji kot zadnji

naslednjih vaj:

nogi ohranite pravi kot in da vam koleno sprednje noge ne
uide čez prste.

Počep - število ponovitev: 3-krat po 15 ponovitev
velja za kralja med vajami, z njegovo pomočjo bomo noge kar

Rotacija trupa sede - Število ponovitev: tri serije po 20

najbolje pripravili na smučanje. S počepi bomo okrepili

ponovitev

mišice sprednjega dela stegen, prav tako bodo aktivne tudi

ź

V sedečem položaju pred seboj držimo utež.

zadnjične mišice in stabilizatorji trupa.

ź

S trupom se rahlo nagnimo nazaj in dvignimo stopala od

ź

V stoječem pokončnem položaju napnemo trebušne

podlage.

mišice in s tem omogočimo boljšo stabilizacijo telesa.
ź

ź

ź

Stojimo v razkoraku, s stopali v širini ramen. Počasi se

Izvajajte rotacije, pri čemer utež premikajte iz ene na
drugo stran nog.

spustimo v počep, in sicer tako, da potiskamo boke nazaj

Paziti morate, da v trupu niste usločeni in ohranjajte

in navzdol.

uravnotežen položaj. Gre za statično vajo, pri kateri krepimo

Gibanje izvedemo do globine, kjer dosežemo pravi kot v

stabilizatorje trupa.

kolenih.

27

MIND, BODY & SOUL
Opora na podlakteh (plank) - Število ponovitev: od 30 do 60
sekund

ź

Na žogi stojimo v širini bokov, telo ohranjamo
uravnoteženo, pogled usmerimo naprej.

ź

Postavite se v oporo na podlakteh, in sicer tako, da imate
telo poravnano s tlemi in se tal dotikamo samo s prsti
stopal in podlaktmi.

ź

Počasi se spustimo v počep s stalnim nadziranjem
položaja nog in trupa, saj nam podlaga ves čas ruši
ravnotežni položaj.

ź

Napnite trebušne mišice in pazite, da v trupu ostanete
poravnani in da se v ledvenem delu ne usločite.

V takšni smučarski preži poskušamo ostati čim dlje in
vseskozi čim bolj uravnoteženi.

Za težjo različico vaje od tal dvignite eno nogo ali roko, lahko
pa tudi diagonalno roko in nogo hkrati.

Zaradi težavnosti in možnosti padca pri tej vaji je
potrebnega precej predznanja in je priporočljiva pomoč.

Smučarska preža ob steni - Število ponovitev: položaj
zadržimo okrog minute, ponovimo trikrat

Izteg trupa na žogi - Število ponovitev: tri do štiri serije po

ź

ź

10-15 ponovitev

S hrbtom se opremo na steno, s stopali stopimo za korak
stran od stene.

ź

Uležemo se na žogo, tako da se najprej s stopali opremo
ob steno ali kakšno drugo oviro, s prsti stopal se
dotikamo tal.

Spustimo se ob steni navzdol, vse dokler v kolenskem
sklepu ne dosežemo kota 90 stopinj.

ź

Z boki smo naslonjeni nekoliko pred središčem žoge, tako
da smo dobro uravnoteženi, kolena ohranjamo nekoliko

Roke počivajo ob telesu ali pa jih stegnjene držimo v
predročenju. Takšen položaj zadržimo okrog minute in to
ponovimo trikrat.

pokrčena skozi celotno izvedbo vaje.
Vajo izvajamo s kontroliranim iztegovanjem trupa do
poravnane linije telesa ter vračanjem nazaj v izhodiščni
položaj. Pri tej vaji krepimo predvsem spodnji del hrbta, ki

Smučarska preža na žogi – za zelo dobro pripravljene

ima prav tako pomembno vlogo pri ohranjanju stabilnega in

Vaja je izvrstna za krepitev nog, saj je položaj enak smučarski
preži in so mišice obremenjene približno tako kot pri
smučanju.

ravnotežnega položaja med smučanjem.
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Najboljša živila za dvig imunskega sistema
EFSA (Evropska agencije za varnost hrane, ki deluje v
italijanski Parmi) je preučila vse trenutno znane znanstvene
dokaze, in ugotovila, da imajo vlogo pri delovanju imunskega
sistema tista živila oz. prehranska dopolnila, ki vsebujejo
minerale baker, cink, selen in/ali železo, ter vitamine A, B6, B12,
C, D in/ali folat.
Pri tem morate biti posebej pozorni na vitamin C, ki ima vlogo
tudi pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno
dejavnostjo in po njej. In sicer, na delovanje imunskega sistema
vplivajo le tista živila oz. prehranska dopolnila, ki vam
zagotavljajo dovolj veliko količino vitamina C na dan. O kakšni
količini govorimo, je odvisno od starosti, pa tudi od siceršnjega
zdravstvenega stanja.
Če bi imeli radi v hladnih mesecih močan imunski sistem,
uvrstite na svoj jedilnik naslednja živila.
1. Bio keﬁr
Keﬁr je poln mikroorganizmov, ki poskrbijo za je vaše črevesje,
vaš notranji sistem v ravnovesju, s tem pa skrbi za močan
imunski sistem. Kot vemo, ga je še posebej pomembno uživati,
kadar jemo antibiotike, ki v črevesju uničujejo tudi dobre
bakterije. Po antibiotikih je naš imunski sistem ravno zaradi
tega še posebej na udaru.

4. Govedina
Če so bile krave hranjene s travo, je govedina veliko bolj zdrava
za naše telo. Oskrbi nas z vitaminoma A in E, omega 3
maščobnimi kislinami, beta-karotenom, cinkom (ki ga
dodajajo v sirupe za dvig imunskega sistema) in lanolinsko
kislino. Ravno srednje je kar trikrat več v govedini krav, ki so
jedle travo in ne koruzo.

2. Domače nepasterizirano mleko
Če so bile krave hranjene s travo, je mleko prava zakladnica
zdravja. je izjemen vir vitaminov, še posebej vitamina A ter
cinka in encimov. Vsebuje tudi kvalitetne maščobe, ki
pripomorejo k močnemu imunskemu sistemu.

5. Kokos in kokosovo olje
Odlična sta za našo
presnovo, obogati pa nas z
za imunski sistem izjemno
pomembno lavrinsko
kislino. Ta pomaga v boju
proti herpesu, prehladu ter
virusnim in bakterijskim
obolenjem. Izberite neobdelano, bio kokosovo olje.

3. Bio jajca kokoši iz proste
reje
Jajca so zelo zdrava, če so
zdrave kokoši, ki jih nesejo.
Jajca so prehransko zelo
bogato živilo, predvsem s
kakovostnimi beljakovinami
in maščobami.

6. Bio sadje in zelenjava
Za imunski sistem so še kako pomembni različni viri vitaminov
in mineralov, ki jih dobimo iz svežega sadja in zelenjave.
Uživajmo čim bolj različne barve sadja in zelenjave, vsaj 5
kosov dnevno.

Preberite tukaj, zakaj bi
morali jajca jesti pogosteje.
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7. Jagodičevje
Je slastnega okusa in polno antioksidantov, poleg tega ima
manj kalorij kot drugo sadje, vsaj vsebuje manj sladkorja.
8. Gobe
Prav ste prebrali. Gobe krepijo imunski sistem, saj vsebujejo
beljakovine, vlaknine, vitamina C in B, kalcij in tudi druge
minerale. Vsebujejo tudi beta glukan, ki že vrsto let velja za
krepilca imunskega sistema.

cimetu, origanu, klinčkih, črnem popru, kurkumi, ingverju in
drugih.
10. Zeleni čaj
Zeleni čaj je bogat z antioksidanti. Dober zelen čaj ima celo več
polifenolov kot jagodičevje in temna čokolada! Imunskemu
sistemu še posebej koristna čaja sta Matcha in Tulsi čaj, ki se
uporablja tudi v ajurvedski medicini.

9. Zelišča in začimbe
Uporabljajte jih in uporabljajte jih veliko! Težko bi bilo našteti
vse pozitivne učinke, ki jih imajo na naše zdravje in na naš
imunski sistem. Še posebej pogosto posezite po česnu,

Vir: aktivni.si

SLAVLJENCI

Konec avgusta je poseben jubilej praznoval tudi Rajko
– odšel je v zasluženo »penzijo«.
Rajko, želimo ti veliko lepih trenutkov na toplem
sončku med tvojimi oljkami.
Vse lepo tudi vsem ostalim, ki praznujete v tem obdobju!
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HOROSKOP
Z nastopom jesenskega meseca oktobra, vstopamo v tisti čas leta, ko se Sonce pomakne v znamenje škorpijona. Lojalni, trdni in na
trenutke trmasti škorpijoni ponazarjajo energičnost, ponos ter odkritost, zato bo ta mesec obarvan predvsem v barve komunikacije,
javnega izražanja ter konﬂiktov, povezanih z nesporazumi. Premik Sonca bo podkrepljen tudi s premiki ostalih planetov. Uran bo tako
vstopil v znamenje ovna ter poskrbel, da se bomo manj posvečali preteklim zadevam. Pričetek meseca bo tako idealen za zakop bojnih
sekir iz preteklosti. V začetku meseca nas čaka še polna Luna v znamenju vodnarja, zato se pripravimo na morebitna presenečenja s
področij posla, družine ali ljubezni. Planet komunikacije, Merkur, se bo sredi meseca v retrogradnem gibanju premaknil v znamenje
device. Proti koncu meseca, 22. oktobra, bo v enako znamenje vstopilo tudi Sonce. Ognjena energija se bo postopoma spremenila v
zemeljsko ter v nas tako popeljala na pot samo-spoznavanja. Preberite si horoskop oktober 2017 za svoje znamenje, pa tudi znamenje
svojih bližnjih ter odkrijte, kaj vas čaka – ali pa se preprosto le pozabavajte ob branju!

zakomplicira pa kar brez skrbi – vse težave boste rešili v sklopu zadanih
časovnih okvirov.

Oven
Ljubezen: Topla romantična razmerja se bodo spremenila v
bolj hladna nekje sredi meseca, sploh če niso resna. Prav
mogoče je, da boste spoznali, da oseba s katero ste, le ni tako
prijetna družba ter ima kar nekaj pomanjkljivosti. Mogoče je,
da vas bo presenetila njena dvostranskost, ki je doslej niste
opazili. V vsakem primeru bo med premiki energij zaznati, da se je vaša
trmoglavost le nekoliko umirila, na svet pa ste pričeli gledati bolj realno. Kar se
tiče poroke, jo še malo odložite, če je le mogoče. Nekateri pari pa bodo v tem
obdobju preživeli zelo lepe skupne počitnice v družbi svojih najdražjih in tako še
poglobili svoj odnos. Na morju bo sicer dovolj priložnosti tudi za samske ovne, ki
bi se želeli malo pozabavati. Večernih zabav bo več kot dovolj.

Zdravje: Zdravi boste kot riba, vseeno pa ne poležavajte doma ter ne
zapravljajte dragocenega časa, ko je zunaj tako lepo. Podajte se v naravo,
nadihajte se svežega zraka in se ulezite v mehko travo. Opazujte oblake ali pa
otroke odpeljite na sladoled. Prav aktivnosti vseh vrst vam bodo polepšale
vsakdan, vas naredile srečne ter zadovoljne. Ne glede na to, kaj počnete, se
boste sprostili ter povezali z ljudmi, ki vas obdajajo. To pa je največja
dragocenost, zato jo negujte. Pazite pri prehrani ter ne uživajte preveč alkohola.
Zadajte si določene omejitve, ki jih ne boste presegli.
Dvojčka

Denar: Na področju denarja bo v primeru prekomernega obiskovanja zabav
nekoliko zaškripalo. Ne pozabite na službene obveznosti. Ne glede na to, kako
radi uživate v prostem času na sončku ob obali, službo potrebujete vsaj s
ﬁnančnega vidika. Zato kupa dela, ki ga imate za opraviti, ne potiskajte na rob
mize, saj tako ne bo izginil. Najboljša možnost je, da pred odhodom na dopust
uredite prav vse. Tako vas ne bo skrbelo, izognili pa se boste tudi odvečnemu
stresu ter klicu razjarjenih nadrejenih. Morda pa boste prav uživali v opravljanju
dela, ki ga imate ne nazadnje zelo radi.

Ljubezen: Vi ter vaš partner včasih pač nista na isti valovni
dolžini. Če vi rečete nekaj, partner pa to vzame kot nekaj
popolnoma drugega, nastanejo nepotrebni konﬂikti, ki vam
vzamejo čas ter energijo. Vzemite si čas za dober in globok
pogovor ali pa se odpravite na terapijo, kjer bosta lahko razrešila svoje težave.
Za uspeh v ljubezni se je včasih potrebno močno prilagajate – in prav vi ste se
sedaj znašli v tej situaciji. Sredi meseca boste opazili, da se je vaše mišljenje
spremenilo, postali boste nekoliko bolj nepotrpežljivi ter nesrečni. Samski pri
iskanju nove ljubezni ne boste imeli velike sreče, saj se vam bo simpatija
izmikala. Ne obupajte ter se predajte sami sebi, ljubezen pa bo prišla
nenačrtovano.

Zdravje: Tek, kolesarjenje, rolanje in še kaj bi se našlo! Naj vam vetrc zapihlja
okoli ušes, adrenalin pa naj se pretaka po žilah in vedeli boste, da stvar opravljate
na pravi način. Oktober je idealen čas za opravljanje neštetih novih aktivnosti, ob
katerih boste neizmerno uživali. Ne ostajajte doma, temveč se odpravite vsaj v
bližnji park. Ne pečajte se s kuhanjem gromozanskih obrokov, raje si vzemite
sadje za s seboj. Tako boste izgubili tudi kakšen odvečen kilogram, če se je
slučajno nabral okoli pasu. Pozorni bodite na svojo čustveno plat ter, še posebej,
čustveno plat svojih bližnjih. V tem obdobju boste morda malce manj
prilagodljivi in razumevajoči, zato imejte to v mislih.

Denar: Če se vam v začetku meseca zgodi, da se sprete s sodelavcem ali
nadrejenim, je najslabše kar lahko storite to, da jezno odvihrate. Naučite se
vendar že sprejemati druge ter njihove napake ter postanite oseba, ki ve več od
drugih. Namesto, da zamerite, se raje pogovorite ter odkrijte resnični vzrok
konﬂikta. Proti koncu meseca se bodo stvari uravnovesile ter postale bolj
znosne. Čaka vas veliko dela, pa vendar boste imeli odličen vpogled v svojo
organizacijo dela. Znali boste delati hitro in učinkovito, zato boste vse
obveznosti uredili še pred zastavljenim datumom.

Bik

Zdravje: Ko pride do telovadbe, ste sami svoj najboljši šef. Ker ne marate, da vas
nekdo vodi, boste najbolj uživali v individualnih vadbah, kot so jutranji tek ali
večerna joga, pa tudi kolesarjenje ter sprehajanje vam bo všeč. Potrebovali
boste čas zase in za lastno sprostitev, zato se boste najbolje počutili, kadar
boste popolnoma sami. Le takrat boste lahko sneli masko, ki jo kažete pred
drugimi ter sprejeli sebe, takšne kot ste. Ta mesec ne pretiravajte ter uživajte v
lahkotnem športu. Vaše telo bo napredovalo v svojem lastnem tempu, zato ga ne
forsirajte, še posebej pazite 10. in 11. oktobra.

Ljubezen: Ta mesec bo pester, saj boste izžarevali prijetno
energijo, v družbi katere bo užival vsakdo. Prepustite se toku ter
uživajte v novih spoznanjih, učenju ter spoznavanju novih ljudi. Ne
zapirajte se vase, saj vas sredi meseca čaka posebno
presenečenje. Morda boste spoznali osebo svojih sanj, ali pa srečali bivšo
ljubezen, ki je še do danes niste uspeli preboleti. Ne pozabite, da je biti tiho
včasih bolje, kot povedati nešteto nesmiselnih besed, zato to upoštevajte konec
meseca, ko se na obzorju razmerij obetajo nevihtni oblaki. Čaka vas ljubosumje s
strani partnerja, saj bo določen dogodek izpadel precej drugače, kot je bil
mišljen. Ostanite tiho ter ob pravem času izrecite prave, premišljene besede.
Morda je včasih bolje konﬂikte tudi prespati ter jih rešiti, ko se jeza pomiri.

Rak
Ljubezen: Čaka vas nekaj dobrih dni za romantiko, zato jih
izkoristite. 1. in 2., pa tudi 24. so dnevi, ki čakajo na ljubezen, zato
jih preživite v dvoje. Takrat je tudi čas, da stopite en korak višje
pri spoznavanju novih ljudi. Čeprav ste po naravi sramežljivi ter počasni, se
predajte trenutku ter poiščite samozavest v sebi. Če se boste sredi meseca
počutili utrujeno in izčrpano, je to znak, da potrebujete počitek. Še posebej
samski, ki kar ne najdete svoje sorodne duše boste potrebovali čas za razmislek
o sebi ter drugih. Zavedajte se, da vse pride ob svojem času, zato nikar ne
obupujte, temveč se z dvignjeno glavo podajte novim dogodivščinam naproti.

Denar: Na področju denarja ne bo problema, če se ne boste odpravili na kakšen
dopust, ki presega vaše ﬁnančne sposobnosti. Tistim, ki škripa na denarnem
področju, odsvetujemo da odidejo na dolge počitnice. Raje si pripravite ugodno
potovanje na slovensko obalo ali ob bližnje jezero, prinesite svoj obrok ter
osvežilno pijačo ter ugodno uživajte. Čeprav ste nagnjeni k bolj izbranim
restavracijam, ta mesec ne zapravljajte po nepotrebnem. Čaka vas nekaj
nepričakovanih izdatkov, ki bodo obremenili vaš ﬁnančni račun. Kar se tiče posla,
bo vse potekalo po načrtih. Vse, kar ste organizirali, ste razporedili prav, zato
boste vse obveznosti opravili pravočasno. Če se na področju študija kaj
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zvezde močno naklonjene. Vaša intelektualna radovednost ne bo poznala meja,
zato vas bo pričelo mikati nekaj novega, boljšega. Na poslovnem področju boste
iskali nove priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili v svoj prid. Vsekakor ne odlašajte,
čas je, da se odločite kaj točno želite početi v prihodnosti. Kar se tiče odnosov s
sodelavci pa le previdno. Ne vihajte nosu nad vsem kar rečejo ali storijo, saj se jim
boste sicer zamerili.

Denar: Vaše delovne navade so neverjetne, zato pričakujte, da se vam bodo prej
ali slej obrestovale. Vaši možgani bodo delovali neverjetno hitro, odzivni boste
ter pripravljeni na trdo delo. To bodo opazili tudi vaši nadrejeni. Če se konec
meseca slučajno pojavijo konﬂikti na delovnem mestu, ohranite trezno glavo. Ne
predajte se čustvom, temveč raje modro molčite. Premislite ter šele nato
podajte svoj odziv, ki naj nikakor ne izraža vaših čustvenih nesoglasij. Denarno bo
šlo nekoliko na tesno, saj ste si konec meseca zadali dodatne stroške. Vseeno
vam bo uspelo brez dolgov. Pazite le, da boste naslednji mesec bolj varčni.

Zdravje: Vaše zdravje bo odlično ter brez pretresov. Morda vas doleti kakšen
glavobol zaradi vročine ali pomanjkanja pitja tekočine – sploh če se ukvarjate s
ﬁzično napornimi aktivnostmi ali službo. V vsakem primeru uživajte dovolj sadja
ter zelenjave, se izognite alkoholu ter kajenju ter poskrbite za resno telesno
aktivnost. Najbolje se boste sprostili tudi z obiskom prijetnih term, kjer si boste
privoščili masažo ali kopel v dvoje. Posvetite dovolj časa druženju s svojimi
prijatelji ter najbližjimi, saj se boste tudi v njihovi družbi sprostili in imeli zelo
lepo.

Zdravje: Raki boste najbolj uživali v sproščujočih vadbah v dvoje ali samostojno.
Pomembno je le, da se ne boste preveč naprezali, saj so zunanje temperature
resnično visoke. Med vadbo se posvetite sebi ter meditaciji, saj boste tako
dosegli odlično sprostitev. Nekoliko popazite na hrano, saj je oktober idealen
mesec za izgubljanje odvečnih kilogramov. Uživajte veliko sadja, zelenjave in
polnozrnatih izdelkov ter rezultati bodo vidni še pred koncem meseca, kar je
odlična motivacija. Poskrbite, da bo vaš urnik zaseden s sproščujočimi
aktivnostmi ter združite prijetno s koristnim.

Tehtnica
Ljubezen: Samske tehtnice v oktobru pričakujte preobrat, saj
vas čaka obilo novih dogodivščin in aktivnost, preživetih v
dvoje. Prav zna se zgoditi, da v sredini meseca srečate osebo v
družbi – s slednjo boste preživeli veliko časa in drugi bodo prav
gotovo opazili, da se med vama nekaj plete. Tisti v razmerju boste imeli s
partnerjem nekaj nesoglasij, ki pa jih boste s pomočjo pogovora rešili, če boste le
želeli. Če ste se razmerja naveličali, odnos pa vam ne odgovarja več je zadnji čas,
da rešite vse težave ter se pogovorite s partnerjem. Pravično je, da ve kaj se vam
plete po glavi.

Lev
Ljubezen: Romantika, ljubezen ter strast so teme, ki bodo
bodrile vašo domišljijo skozi cel mesec. Čas je, da samski
premagate svoje ovire ter se odpravite med ljudi, nekam kjer
vam bo prijetno. Podajte se v naravo, saj vas nova spoznanja
čakajo na vsakem koraku. V sredini meseca boste obupani, saj se vam bo zdelo,
da ne spadate na ta svet, pa vendar poskusite biti čim bolj optimistični. Že konec
meseca vam bo pot prekrižala oseba, ki vam je všeč že od nekdaj. Morda je prav
sedaj trenutek, da priložnost zgrabite. Tisti v razmerju boste imeli nekoliko bolj
umirjen mesec, brez konﬂiktov. Poskrbite, da boste dovolj časa preživeli s svojo
ljubljeno osebo.

Denar: Na službenem področju boste začeli nekaj novega. Čaka vas nov začetek,
pa naj bo to nova služba ali nov dodaten vir zaslužka. Morda vas čaka tudi
napredovanje. Če na svojem delovnem mestu niste srečni, je jesen pravi čas, da
najdete novo službo, ki vas bo bolj notranje izpopolnjevala. Ne ozirajte se na
mnenja drugih, ki pravijo, da je denar vse kar šteje. Premislite o svoji sreči in
zadovoljstvu. Seveda ne silite z glavo skozi zid – položnice boste še vseeno
morali poravnati. V nasprotnem primeru se boste zadolžili, kar pa bo vplivalo
tudi na vaše zadovoljstvo.

Denar: V oktobru se prepričajte, da niste svojih ﬁnanc v preteklosti preveč
zanikali. Prav mogoče je, da boste presenečeni nad tem, da vam bo denarja
zmanjkalo, če boste nadaljevali v enakem tempu. Bodite odgovorni ter
preudarni, ne kupujte stvari po nepotrebnem ter se ta mesec izognite prevelikim
izdatkom. Najbolje je, da se izognete obiskom trgovin in nakupovalnih centrov
ter si priskrbite le najnujnejše. Seveda ne pozabite na zabavo, vendar pa vseeno
v mejah normale. Večerno pohajkovanje v lokalih veliko stane, pa tudi nezdravo
je, če je vključen alkohol.

Zdravje: Ko si boste nadeli tekaške copate se boste počutili nelagodno, pa
vseeno ne obupajte. Vsak začetek je težak, še posebej pa sprememba
življenjskega stila. Zavedajte se, da ima slednja mnogo pozitivnih učinkov.
Ustrezno prehranjevanje, uživanja sadja in zelenjave ter odpovedovanje
sladkorju bo okrepilo vaše zdravje ter izboljšalo vaše splošno počutje. Med
dnevom ne boste več utrujeni. Imeli boste več energije ter odlično postavo, ki
vam jo bo zavidal prav vsakdo. Seveda ne pozabite na sprostitev. Nekje v koncu
oktobra vas čaka manjši zaplet – morda glavobol ali močni trebušni krči, vendar
se bo vse rešilo dobro.

Zdravje: Kljub temu, da je prav, da zaostrite nadzor nad lastnimi ﬁnancami, ni
dobro, da se s tem preveč obremenjujete. Žal v življenju vsakega posameznika
kdaj pač nastane takšna situacija. Ne podlegajte stresu ter poskrbite za športno
aktivnost. Ostanite mirni ter sproščeni, morda se odpravite na pohod v gore ali
na sdaljši sprehod. Ne pozabite niti na primerno prehranjevanje. Uživajte veliko
sadja in zelenjave, saj vsebujeta veliko vode in hranilnih snovi. Tako se boste
zaščitili pred dehidracijo, pa tudi pred nepotrebnim prenajedanjem ter
kopičenjem kilogramov.

Škorpijon
Ljubezen: Samski boste popolnoma uživali v svojem stanu, saj
bo možnosti za spoznavanje novih zanimivih ljudi na pretek.
Resnega partnerja si ne boste želeli, niti ga ne boste iskali.
Ravno v takšnih trenutkih pa obstaja največja možnost, da
boste dejansko spoznali zelo prijetno osebo, ki vam bo zamajala tla pod nogami.
Tisti v razmerju boste doživeli manjšo težavo na svoji poti – rešili jo boste le z
iskrenim pristopom ter komunikacijo. Bodite potrpežljivi do svojega partnerja
ter priznajte svoje slabosti. Ne bodite ljubosumni zaradi malenkosti.

Devica
Ljubezen: Ta mesec bo romantično, še posebej za pare, ki si
želijo popestriti svoje ljubezensko življenje. Čaka vas obilo
doživetij ter nekaj novega. Morda se boste naučili nekaj
novega o svojem partnerju ali pa odkrili kakšno skrivnost, ki bi
morala ostati skrita. V vsakem primeru se predajte svojim občutkom in zaupajte
svojemu instinktu. Tokrat vas ne bo varal. Vseeno ne postanite paranoični, saj
vam bo to le škodilo. Samski se boste ta mesec spotikali ob vsak kamen, zato vas
bo težko zadovoljiti. Imeli boste visoke kriterije, ki jih bo dosegal le malokdo.
Morda je čas, da nekoliko premislite ter ugotovite, v čem resnično tiči problem,
da že dolgo ostajate samski?

Denar: Na poslovnem področju boste zadovoljni s svojimi dosežki , še bolj pa
boste veseli, ko boste prejeli zajetno plačo. Če čakate na pomembne
informacije, jih boste dobili okoli 10. v mesecu, pomembnih odločitev pa ne
sprejemajte pred 13. v oktobru. Vsekakor vse pomembne poteze dvakrat
premislite, saj obstaja možnost, da bodo hitro sprejete odločitve priletele na
neplodna tla. Na področju poslovnih odnosov vas čaka prijetno obdobje, brez
večjih pretresov. Izogibajte se le neposrednemu izražanju svojih čustev pred
nadrejenimi, saj je v poslu bolje delovati brez čustev. Izkažite se skozi rezultate,

Denar: Močno boste delali in pridni boste v službi, kar se bo poznalo na vaših
ﬁnancah. Nadure, pa tudi trdo delo se bo obrestovalo, vi pa boste konec meseca
prejeli lepo plačo z vsemi dodatki. Morda boste celo dodatno zaslužili ali si
prislužili nagrado. Vaš mesec bo uspešen, še posebej na začetku, ko so vam
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sprijaznili z vsakdanjo utrujenostjo, slabim spancem ter nestalnim vzorcem
prehranjevanja. Čas je, da to spremenite. Sprememba življenjskega stila ima
mnogo pozitivnih učinkov na zdravje in splošno počutje, zato ne odlašajte.

ne skozi besedičenje, in uspeh bo zagotovljen.
Zdravje: Veseli boste, če vam bo uspelo zdržati rutino, ki ste si jo zadali. Zato
vstanite pet minut bolj zgodaj, popijte kavo ter preberite stran knjige ali si
oglejte dnevne novice. Službenih zadev se ne lotite preden pridete v službo. Tam
ne delajte dodatnih ur ter si vzemite čas zase. Iz službe odidite peš ali pa zavijte
še v bližnjo telovadnico. Vaše telo vam bo neizmerno hvaležno. Konec meseca
vas čaka nekaj psihičnih naporov, morda učenje ali konﬂikti na delovnem mestu.
V vsakem primeru svoja občutja izrazite skozi besede – svojim najbližjim, ki vam
bodo znali svetovati. Tako se boste bolje počutili.

Vodnar
Ljubezen: Počutili se boste kot najsrečnejša oseba, saj vam bo
uspelo najti res odličnega partnerja. Vsaj od začetka boste
zaljubljeni do ušes, cveteli boste ter se predajali ljubezenskim
užitkom. Večerje v dvoje, sprehodi, kopeli ter počitnice v gorah –
kaj lepšega bi si še lahko želeli? Vse lepo in prav, vseeno pa vsake toliko snemite
rožnata očala ter realno poglejte, ali je to oseba, s kateri želite preživeti
preostanek svojega življenja. V samem začetku še ne morete vedeti, kam pes
taco moli, zato je prezgodaj za zaroko. Vse ob svojem času, pustite svoje
možnosti odprte.

Strelec
Ljubezen: Če je vaše potrpljenje na meji, začetek meseca morda
ni najboljši čas za pričetek novega razmerja ali odnosa. Za to bo
bolj primerna sredina meseca, do tedaj pa se raje posvetite sebi
ter razumevanju svojih nasprotujočih si čustev. Podajte se
nekam na samo, kjer vas ne bo nihče nadziral, niti vam narekoval,
kaj morate početi. Če to sedaj kdo z vami počne je čas, da razmislite o
prihodnosti vašega odnosa. Kar se tiče srečno zaljubljenih, bodite pozorni na
nastanek konﬂiktov sredi meseca. Takrat boste bolj razdražljivi in slabovoljni,
vaša ljubljena oseba pa tega ne bo najbolje razumela.

Denar: Na področju dela se boste osredotočali na medsebojne odnose. Morda
bo narava vašega dela takšna, da boste morali sodelovati z veliko ljudmi, ali pa
boste preprosto bolj družbeno naravnani. V vsakem primeru ne bodite preveč
vsiljivi ter dajte ljudem svoj prostor. Ne poskušajte biti nekaj kar niste, zato se
izognite socialnim krogom, v katerih se ne počutite dobro. Potrebujete družbo,
ki bo razumela vaše poslovne načrte. Na področju ﬁnanc se utegne v sredini
meseca nekoliko zatakniti, zato bodite pripravljeni na določen pretres. Seveda
boste vse rešili, tako kot je potrebno, vseeno pa boste ob tem izgubili veliko
živcev.

Denar: Na poslovnem področju se obetajo temni oblaki in nevihta sredi meseca.
Kot strela z jasnega se boste sporekli z nekom, ki ima velik vpliv na razvoj vaše
kariere. Ravno zato je bolje, da na konﬂikt pozabite ter se z njim ne
obremenjujete preveč. Pazite, da ne boste izrekli česa, kar boste kasneje
obžalovali. Raje pustite, da svoje besede obžaluje nasprotna stran, ki se vam bo
prej ali slej mogla opravičiti. Če vas v službi muči prav vse – od sodelavcev do
prenizke plače – je morda čas za menjavo službe in iskanje boljših kariernih opcij.
Ta mesec bo na udaru vaš ﬁnančni račun, saj boste veliko denarja porabili
brezglavo.

Zdravje: Stres ter slabo počutje skušajte sprostiti skozi telesno aktivnost, kot je
plavanje ali joga. Voda vas bo še posebej sprostila, zato si omislite tudi obisk v
termah. Vsekakor pa je potrebno svoje psihične napore tudi izraziti ter poiskati
pomoč za nerazrešena čustva. Če vas mučijo nenadni izbruhi jeze ali
razdraženosti, ki jo potem prenašate tudi na vse ostale, je čas, da slednje
razrešite. Pogovorite se z osebo, ki ji zaupate, ali pa obiščite profesionalnega
svetovalca. Ne nazadnje lahko obiščete tudi različne spletne strani ter forume in
raziščete svoj problem.

Zdravje: V začetku meseca boste razdražljivi ter nekoliko slabe volje. Stanje se
bo izboljšalo do sredine meseca, do takrat pa poskrbite, da se boste zadrževali v
družbi, ki vas razume. Srečali se boste s pomembnimi eksistencialnimi vprašanji,
ki vas bodo mučila tudi ponoči. Morda se boste srečali tudi z neprijetnimi
sanjami, ki vam ne bodo dale miru. Če imate občutek, da ste naleteli na zelo težko
obdobje življenja, si poiščite strokovno pomoč. V tem ni popolnoma nič
sramotnega. Če si tega koraka ne želite storiti, se zaupajte vsaj nekomu, ki mu
resnično veliko pomenite.

Ribi
Ljubezen: Če resnično želite izkusiti čustveno intimnost,
morate najprej občutiti čustveno neodvisnost. Le tako boste
resnično spoznali kaj je ljubezen ter našli pravo osebo, s katero
si boste slednjo lahko delili. Ker se pogosto močno navežete na
osebo še preden jo dodobra spoznate, se velikokrat opečete. Čas je, da se
oddaljite ter postopoma prestopate nove ovire. Ni nujno, da se boste z vsako
osebo, s katero preživite nekaj časa, poročili. S tem tudi ni nič narobe. Dopustite
si več svobode ter preizkušanja, pa četudi boste ob tem naredili več napak. Ne
nazadnje se iz napak največ naučimo.

Kozorog
Ljubezen: Niste osamljen primerek, če se vam zdi, da vaše
ljubezensko življenje tone nekam v pozabo. Pravzaprav se s tem
sooča še mnogo posameznikov, rojenih v znamenju kozoroga.
Oktober bo mesec, poln presenečenj – žal tudi negativnih.
Seveda ne obupajte ter iščite dalje, zaupajte vase ter se zavedajte, da imate
veliko za ponuditi svoji ljubljeni osebi. Če v vašem razmerju škripa je zadnji čas,
da nekaj spremenite. Ne bodite trmasti ter se zavedajte, da ima tudi vaš partner
svoje mnenje, ki veliko šteje. Žal slednje ni vedno enako vašemu. Zaradi tega se
vam še ni potrebno raziti, saj v vsakem razmerju nastanejo krize.

Denar: V oktobru se boste morali osredotočiti na avtonomijo in neodvisnost
tudi na poslovnem področju. V nasprotnem primeru bodo odločitve namesto vas
sprejemali drugi, tega pa seveda ne želite. Naučite se postaviti zase ter jasno
izraziti svoje mnenje, ne glede na to, kdo je prisoten. Seveda pri tem uporabite
prave besede ter se izražajte uglajeno. Ne bodite sramežljivi. Pozorni bodite tudi
na očesni stik, ki v poslovnem svetu pač mora biti. Nekaj pozornosti posvetite
tudi učenju poslovnega bontona, ki ga boste lahko s pridom uporabili na vseh
področjih življenja.

Denar: Ste zelo sposobni na svojem področju, to pa vedo prav vsi podrejeni in
nadrejeni. Naj vas to ne zanese, zato še vedno ohranite prijateljski odnos. Ne
postavljajte se nad druge, saj vam lahko slednji še veliko pomagajo. Kljub temu,
da vam gre odlično, bodite pazljivi glede stikov z mediji, saj lahko na ta način
povedano izpade popolnoma drugače. Čez več virov, kot potuje informacija, bolj
spremenjene so le-te. Denarno vam bo šlo odlično. Konec meseca pričakujte
odličen prihodek, ki ste si ga zaslužili s trdim delom. Sredi meseca pa pričakujte
tudi nekaj dodatnih izdatkov, ki jih boste morali pokriti.

Zdravje: V tem mesecu se odločite, kaj so vaše preference, prednosti ter cilji v
osebnem življenju. Si želite oblikovati mišice? Zgubiti nekaj kilogramov? Spati
več ur na noč? Se zbuditi bolj zgodaj? Postopoma vpeljite nove ukrepe, ki vas
bodo pripeljali do cilja. Ne pozabite na zdravo in uravnoteženo prehrano, spanec
pri ugasnjeni luči ter udobni temperaturi in zdravo mero telesne aktivnosti.
Menda ne želite, da bi se vaši kilogrami pričeli kopičiti, vi pa bi se v svoji koži
počutili neprijetno.

Zdravje: V začetku meseca boste razdražljivi, ne boste se počutili preveč dobro.
Težave vam bodo povzročali konﬂikti ter nesoglasja, povzročena tudi z vaše
strani. Za vas bo najbolje, če se distancirate ter oddaljite od oseb, ki v vas
vzbujajo negativna občutja. Glede počutja ste se v zadnjem času preveč

Vir: preberite.si
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