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Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE

Vsako jutro imamo dve možnosti
Prva je, da še z napol zaprtimi očmi skočimo
v nov dan. Hkrati kuhamo kavo, si umivamo
zobe in razmišljamo, analiziramo, načrtujemo
dogodke, ki so pred nami. Tempo naših misli se
prenese na naše aktivnosti. Hitro, rutinsko,
skoraj neprisotno poskrbimo za jutranjo
higieno, otroke, zajtrk, brez občutka vase
zlijemo prvo jutranjo kavo, ki nas vsaj približno
prebudi in usposobi za tempo, ki nas čaka …
Še preden se zavemo, smo že na cesti v
prometnem zamašku...
Že stara modrost pravi, da se po jutru dan
pozna. V takem površnem in hitrem tempu
nam minevajo dnevi in življenje …
A obstaja še druga možnost. Tako preprosta in
dosegljiva, da ne prenese nikakršnih izgovorov
v smislu: »Nimam časa, ni možno …«
Druga možnost je jutro z občutkom
Začne se tako, da se dobro in z občutkom
pretegnemo, morda na široko zazehamo ter
nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo...
Ta preprosta vaja poskrbi, da se ozemljimo v
telo, v tukaj in zdaj. Po nekaj dneh izvajanja te
tehnike bomo začeli bolj intenzivno doživljati in
čutiti svoje telo.
V življenju vedno obstaja izbira in tudi zjutraj je
tako. Vsako jutro se lahko odločimo za
pozitiven začetek dneva. Izbira postane
navada in dan bo drugačen, če ga začnemo s
pozitivnimi mislimi.
Sama si vsako jutro vzamem nekaj minut za
tibetanske vaje. S čimbolj čistimi mislimi se
poskušam osredotočiti le na svoje telo in
njegove odzive na vadbo. Ko sem tako zbrana
in osredotočena v prijetnem tukaj in zdaj, se
porodi marsikatera ideja, rešitev ali modra
odločitev.

Poizkusite svojo jutranjo kavo zamenjati s sveže stisnjenim sadnim ali
zelenjavnim sokom, zelo priporočljiva sta mlačna, nesladkana
limonada ali zeleni čaj. Že po nekaj dneh so dobro počutje, budnost in
bistrost uma ter občutek lahkotnosti v telesu zagotovljeni.
Ko na ta način začnemo svoj dan, nekega dne ugotovimo, da se je
jutranji čas, ki smo ga vložili v svoje dobro počutje, bogato obrestoval.
Življenje dobi novo razsežnost. Postane preplet polnih, zavednih
trenutkov in resničnega doživljanja. Občutek, da življenje hiti mimo
nas, postane preteklost.
Postanemo preudarnejši, modrejši, bolj racionalni, najdemo nove
rešitve za stare težave, naši stiki z ljudmi so bolj pristni. Poraba
življenjske energije postane bolj smotrna, čas dragocenejši...
Maja
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JUBILEJ

"Prihajajočo obletnico smo obeležili z novim
kamionom, katerega cerada se ponaša z našim
jubilejnim logotipom.
Res je lep, se strinajte?
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DOGODEK

Nov izobraževalno-poslovni prostor podjetja Franck
Podjetje Franck je v aprilu v Ljubljani
odprlo svoje predstavnišvo, hkrati pa tudi
prvo akademijo za bariste.

“Vrhunska kakovost surovine je samo eden od pogojev za
odlično kavo. Drugi je vešča priprava napitka, in prav za to si
prizadevamo s svojimi partnerji v sklopu akademije Franck.
Slovenski potrošniki so veliki ljubitelji in poznavalci kave. Kaj
prevlada, da se odločimo, v katerem lokalu jo bomo popili, pa
lahko razberemo iz svetovnega trenda, ki kaže, da nas
Ob odprtju novega poslovnega središča

pritegneta prav spretnost in umetnost baristov oziroma način,

Franck v Ljubljani so predstavniki podjetja

na katerega pripravijo kavo,“ je poudaril Stanislav Lazić,

posebej predstavili akademijo Franck. To

direktor HoReCa Slovenija.

je izobraževalni program, ki ga vodijo
profesionalni baristi Francka. Cilj programa je izboljšati znanje in razumevanje
gostinskega osebja o vseh vidikih priprave
kave, od zrna do skodelice. Predvsem pa
akademija Franck omogoča izpopolnjevanje spretnosti in umetnosti priprave
vrhunskega espressa in drugih kavnih
napitkov.
Program usposabljanja tako vključuje
posebne tečaje, v katerih tečajniki
izboljšujejo pripravo kavnih napitkov, pa
tudi njihovega okraševanja (lae art) in
poznavanja organoleptičnih lastnosti in
shranjevanja kave ter pravilne uporabe
kavnih aparatov.

Na fotograﬁji: od leve Stanislav Lazić, direktor za kanal
HoReCa Slovenija, Žuža Gorinšek, direktorica Franck Slovenija
in Ivan Artuković, član uprave podjetja Franck.
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NOVOSTI

Maraska nektarji in napitki
v priljubljenih otroških pakiranjih
prav vsako stvar. Njen prijatelj Medved je velik in toplega

Kdo sta Maša in Medved?

srca ter obožuje mir in tišino. Vse do takrat, ko ga Maša ne
potisne v novo avanturo...

Maša in Medved je animirana otroška serija, ki spremlja
avanture glavnih likov. Je izjemno popularna družinska
serija, ki jo enako spremljajo deklice, dečki in njihovi starši.

Popularnost risane serije so izkoristili tudi pri Maraski in

Nagrajena je za najboljšo animacijo v letu 2015 na podelitvi

svoje najboljše nektarje in napitke predstavljajo tudi v

nagrad “Kidscreen Awards”.

priljubljenih otroških pakiranjih.

Maša je izjemno aktivna deklica, ki enostavno ne more biti
pri miru. Kot mnogi drugi otroci mora svoj nosek vtakniti v
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NOVOSTI
Zobna krema Colgate Sensation White z aktivnimi mikro-čistilnimi kristali klinično dokazano
nežno polira in učinkovito beli vaše zobe.
Pomaga pri preprečevanju nastajanja novih madežev, zato ostanejo vaši zobje bolj beli dlje časa.
Colgate Sensation White - Bolj beli zobje v 14-ih dneh

Zobna krema Colgate Total Visible Action med ščetkanjem spreminja barvo ter tako opozarja
uporabnika na dovolj dolgo ščetkanje. S tem zagotavlja večji poudarek na higieno zob.
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NOVOSTI

Palmolive Naturals Kids
ź

gel za tuširanje & pena za kopanje

ź

nežna mlečna, pH nevtralna
formula

ź

preizkušeno s strani pediatrov

ź

z izvlečki 100% naravnega izvora

ź

4 različne, za otroke privlačne
graﬁke

Palmolive Gourmet
Novi in edinstveni gurmanski geli
za tuširanje z zapeljivimi dišavami
in čudovito mehko in bogato
teksturo za ultimativno razvajanje.
ź

Ustvarjanje nove kategorije
gelov za prhanje "Body Buer
Wash"

ź

Trend luksuzne hrane - tudi v
kategoriji gelov za prhanje

ź

Okusni gurmanski izdelki z
zapeljivimi dišavami : vanilija,
čokolada in jagoda

ź

Čudovito bogate in mehke
teksture s karitejevim maslom,
za ultimativno, luksuzno
razvajanje in nego med
tuširanjem
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NOVOSTI
Ajax tekoči gel Max Power – univerzalni čistilni gel
ź

Nova, do 30x gostejša formula. Gostota podpira splošno dojemanje učinkovitosti
proizvoda

ź

Visoko učinkovita formula - 33% več čistilnih učinkovin*

ź

Do 50% več moči razmaščevanja*

ź

Ne kaplja oz. se ne razlije – do 5x manj ostankov* pri uporabi z gobico ali na vertikalnih površinah

ź

Dvojen pokrovček omogoča lažje odmerjanje

ź

Prijetno odišavi dom

ź

Brez sledi ali črt po čiščenju

NOVE možnosti uporabe (tla in cel dom – tudi za vertikalne površine)

Močno čiščenje brez kapljanja. Gostejša in bolj koncentrirana formula v treh vonjih: Waterfall Splash, Lemon Blossom, Mint
& Eucalyptus.

* Vir: Ajax Qualitative Research, TNS, April'14; France * Compared to a regular, non-gel multi-surface cleaner (e.g. Ajax)
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NOVOSTI

Ajax Specialist spreji
Čistila oblikovana za olajšanje težkih vsakodnevnih čistilnih opravil v kuhinji. Ponujajo speciﬁčne prednosti za visoko
učinkovitost. Unikatna in vpadljiva embalaža.
V dveh različicah: Oven&Mircrowave, Stainless Steel
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NOVOSTI

BB1000 REVEAL™ piling ščetka za telo
ź

Piling ščetka za telo: idealna za uporabo pod tušem

ź

Nastavek z naravnimi ščetinami: idealen za suhi piling

ź

Rotirajoča glava za hitre in učinkovite rezultate

ź

2 nastavitvi hitrosti

ź

LED indikator

ź

Brezžično delovanje

ź

Vsebuje 2 nastavka in kozmetično torbico

ź

Globalna napetost

ź

2 leti garancije
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NOVOSTI
CR4000 Reveal Perfect Pedi, najhitrejša pot do mehkih stopal
Pri Remingtonu se zavedamo, da je za ženske privlačen
videz pomemben dejavnik dobrega počutja, zato smo tudi
za nadlogo, imenovano trda koža na stopalih, našli rešitev,
ki bo z njo opravila hitro in neboleče, v varnem zavetju lastne
kopalnice, in, kar je najpomembnejše, veliko ceneje kot z
rednimi obiski kozmetičnih salonov. Aparat za nego stopal
CR4000 Reveal Perfect Pedi že po prvi uporabi ponuja
vidne rezultate in je izjemno varen za uporabo, saj vrtljiv
valjček nežno odstrani trdo in suho kožo brez strganja.
Zakaj je to pomembno, se boste najbrž vprašale, ko pa ste
leta in leta počele prav to – kožo strgale.
CR4000 Reveal Perfect Pedi bo zagotovo postal
vaš najboljši prijatelj.

Nič več dragih in neprijetnih obiskov pri

zaprtih čevljih tudi navadno niso izpostavljena pogledom.

kozmetičarki.

Potem pa pride pomlad in nenadoma se zavemo, da nas do
sandalcev in kopalk loči le še nekaj mesecev. Ali pa nas
pomlad, kot na primer letos, preseneti in čez noč bi lahko

Roko na srce, v hladnejših mesecih ženske tista neprijetna in

skočile v najljubše sandale, ko le ne bi bilo treba čakati na

zamudna opravila, kot so pedikura in odstranjevanje

prost termin za pedikuro. Ovira pogosto ni le čas, tovrstni

nadležnih dlačic, rade potisnemo na stranski tir. Noge lahko

obiski so lahko precej dragi, za koga celo boleči, pa tudi

skrijemo pod debelimi hlačnimi nogavicami, stopala pa v

neprijetni.
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Trda koža na stopalih je za odstranjevanje zelo problematična, saj zahteva veliko mero pazljivosti. Otrdele kože
nikakor ni priporočljivo strgati ali se nad njo spravljati na
podobno agresivne načine. Ne le, da si lahko tako ranimo
podplate in hojo močno otežimo, če ne že onemogočimo, v
primeru, da odstranimo preveč trde kože, namreč
pospešimo proces, ki ga telo dojema kot celjenje, nanj pa bo
odgovorilo s pospešenim nastajanjem ravno te nadloge, ki

Za trenutke, ko se zavemo, da smo svoja stopala

smo jo želeli odstraniti. Za nameček bo novo nastala

zanemarjali kakšen teden ali mesec preveč, pa je na voljo

roževinasta koža še trša in bolj trdovratna in znašle ste se v

ekstra grob valjček, zasnovan tako, da odstrani tudi najtršo

začaranem krogu.

kožo. Zdaj boste lahko svoje najljubše sandale obule kadar

Z Remingtonovim CR4000 Reveal Perfect Pedi valjčkom

koli se vam bo zahotelo in ne bo več treba čakati na obisk pri

vam bodo tovrstne nadloge prihranjene. Za občutljiva

pedikerki, kar se lahko zavleče tudi po več dni ali tednov. S

stopala, na katerih se je nabralo ravno dovolj zatrdele kože,

pripomočkom CR4000 Reveal Perfect Pedi boste imele

da je moteča, ne pa dovolj za grobe posege, je tu valjček,

gladka stopala v le nekaj sekundah.

primeren za bolj pogosto uporabo, saj ni pregrob in ne bo
odstranil preveč kože ter tako stopal poškodoval.
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CR4000 Reveal aprat za nego stopal
ź

Za svilnato gladka in mehka stopala v nekaj sekundah

ź

Vrtljiv valj nežno odstrani trdo, suho kožo brez strganja

ź

Enostaven za uporabo, vidni rezultati že po prvi uporabi

ź

Vključuje 2 valja - grob in ekstra grob

ź

Vključuje krtačo za čiščenje

ź

Delovanje na baterije : 2x AA Vrata baterije priložene
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Le Petit Mareillais nega oslabljenih, gostih las brez leska
Navdihnjen s skrivnostjo pristne lepote je Le Petit Marseillais ustvaril edinstven
recept, ki deluje kot pravi koncentrat leska.
Šampon in balzam iz linije »Shiny hair« za lesk in nego las, vsebujeta dve edinstveni
sestavini:
ź

Kis s 3-mi cvetlicami: V Franciji proizveden kis, v katerem so bili namočeni
cvetovi kapucinke, kamelije in maka.

ź

Mandljevo mleko: Naši mandlji so nabrani konec poletja pod sredozemskim
soncem.

Užitek ob uporabi:
nanesite šampon, nežno masirajte lasišče in sperite. Njegova
kremasta formula ne obteži vaših las in jih nežno odišavi.
Šampon vsebuje izvlečke naravnega izvora in čistilno osnovo
rastlinskega izvora. Nežno očisti in neguje vaše lase.

Rutina za nego:
- za dodaten lesk in nahranjenost las uporabite
balzam iz linije Le Petit Marseillais – Lesk in
nega. Skrbno nanesite na celo dolžino las,
pustite delovati 1 minuto in sperite. Njegova
kremasta formula ne obteži vaših las in jih
nežno odišavi z vonjem sladkega mandlja, ki
traja ves dan. Balzam vsebuje izvlečke
naravnega izvora.

Vaši lasje se enostavno razčešejo. Njihov lesk je okrepljen in poudarjen.
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, izpostavitev Loka

HM Rudnik, končnica Franck
M SM Tržič, izpostavitev Loka
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POSEBNI DOSEŽKI

S Bršljin, izpostavitev Franck

S Šmarje pri Jelšah, izpostavitev Franck

S Bršljin, izpostavitev Franck
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, baby kategorija, kozmetika

HM Šiška, izpostavitev Johnson's Baby

HM Šiška, Johnson's baby polica

HM Šiška, izpostavitev Listrerine
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Rudnik, izpostavitev Finish
HM Šiška, izpostavitev Scholl

HM Šmartinska, izpostavitev Scholl
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POSEBNI DOSEŽKI

ISP MS, končnica Ajax
S Ajdovščina, izpostavitev Colgate

HM Šiška, končnica Palmolive
HM Šmartinska, končnica Ajax
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POSEBNI DOSEŽKI

ISP Vič, končnica Palmolive
ISP MB II, končnica Colgate-Palmolive

S Medvode, izpostavitev Palmolive
MC HM NG Mesto, končnica Colgate
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POSEBNI DOSEŽKI

Tuš Planet NM, velikonočna izpostavitev Kandit
Tuš Planet KP, velikonočna izpostavitev Kandit

S Medvode, izpostavitev Kandit Prestige

S KP, Ferarrska, izpostavitev Kandit Prestige
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POSEBNI DOSEŽKI

ISP NG, končnica Saponia

ISP NM, končnica Saponia

ISP Velenje, končnica Saponia

M HM Eve Lovše, izpostavitev Faks
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM Primskovo, izpostavitev Faks
M HM Pobrežje, končnica Saponia

M HM Šiška, izpostavitev Faks

M HM Primskovo, končnica Saponia
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POSEBNI DOSEŽKI

M C&C Slovenčeva, izpostavitev Maraska

Tuš SM KP, Stojalo Maša in medved

ISP KR, stojalo Maša in medved
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POSEBNI DOSEŽKI

Hm Šiška, izpostavitev Russell Hobbs

HM Šiška, izpostavitev Russell Hobbs

E.Leclerc, končnica Dr. Beckmann
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SLAVLJENCI

Seveda pa tudi vsem, ki
praznujete v tem
trimesečju-VSE DOBRO!
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MIND, BODY & SOUL

Takole pa pozirajo naši
najmlajši in nam skupaj s
svojimi mamicami
pošiljajo razigran
pozdrav!
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MIND, BODY & SOUL

ZGODOVINA...
Pripravil: Rajko Stankovič
Drage sodelavke in sodelavci !

Pred dobrim mesecem mi je Peter poslal mail, da sem
» s r e č n i i z ž r e b a n e c « , d a n a p i š e m p r i s p eve k za
Lomastimes... Zagrabila me je rahla panika... Kaj neki naj
napišem..? ..Je že res, da sem bil v OŠ in srednji zelo soliden
v prostih spisih.., ampak.., ne pomnim kdaj sem nazadnje
napisal kaksno pismo.., niti razglednice ne. Tu pa tam
kakšen SMS ali mail... Hudo...
Po dolgem razmisleku sem kolebal med zgodovino naše
Istre (imam kar nekaj zanimivih slikic) in trenutno aktualno
problematiko beguncev in ekonomskih migrantov... Tu sem
se na nek način našel. Tudi sam sem se z materjo in
pokojnim očimom, kot 10 letnik, daljnega 1966. leta priselil
v Slovenijo..Proletarska družina...mati s 4-imi razredi OŠ,
očim nepismen...«s trebuhom za kruhom«...

Tretji razred osnovne šole sem tako začel obiskovati v OŠ v
Sečovljah in ga dokončal na OŠ Janka Premrla-Vojka, ker
smo se preselili iz Sečovelj na Markovec. Tam sem
dokončal tudi četrti razred...,kot vidite, šole žal ni več...
V dobi zgornje slike Kopra me,verjetno, ni bilo niti v
planu..sem pa hodil po Semedelski cesti v šolo(slika levo).
Od petega do osmega razreda sem obiskoval OŠ Vojka
Šmuc v Izoli, ker smo se preselili na izolsko stran.
Po končani OŠ sem se vpisal na vojaško Letalsko tehnično
šolo v Rajlovcu pri Sarajevu. Po devetmesečni avanturi
sem spoznal, da poklic profesionalnega vojaka in oﬁcirja ni
zame in se vrnil domov. Mati se je vmes ločila, denarja ni bilo
za kakšno Ljubljano in sem rešil, kar se je rešiti dalo: vpisal
sem se v Srednjo kovinarsko in avtomehanično šolo v
Kopru.
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Tako sem si lahko z vajeniškimi nagradami kril vsaj nekaj

novi zaposleni. Sami vzponi, tudi padci?...Ne padci, samo

stroškov. Vajeniško prakso sem opravljal v, takrat cvetoči,

kratkotrajna stagnacija. Prve take situacije se spomnim, ko

Mehanotehniki, kjer sem se po končani šoli tudi zaposlil. Po

nas je zapustila celotna štajerska ekipa. V kratkem smo

dobrih trinajstih letih v Mehanotehniki sem pristal v Cimosu

postavili na noge novo. Drugi, hujši pretres je bil v začetku

v Kopru, kjer sem začel kot vzdrževalec in končal kot vodja

krize...izgubili smo 8 sodelavk in sodelavcev. Na tehniki sva

dveh oddelkov s preko 150 zaposlenimi. Pritiski so bili

na terenu ostala sama s Petrom, Bernarda nama je

prehudi... Ponudila se mi je prilika, da sem se zaposlil v

pomagala kriti vsaj del Ljubljane, čeprav je bila premeščena

podjetju Tuocasa v lasti Italijanov. Po dveh letih uspešnega

v Coldal ekipo. Vseeno nam je nekako uspelo doseči plane.

delovanja so se lastniki sprli in se odločili za prostovoljno

Ko so nam vrnili Bernardo, se je dalo malček lažje dihat.

likvidacijo podjetja.
Kakšna je situacija danes? Peter je zasluženo napredoval, z
Pristal sem na zavodu. Nekaj časa sem delal za Visma

Bernardo sva dobila odlično zamenjavo tretjega člana,

Arredo, trgovino s pohistvom iz bližine Benetk in potem

Aleša, in grizemo naprej!!

naletel na zanimiv Lomasov oglas v Delu. Poizkusil sem in se
prijavil. Po par dneh sem dobil povabilo na razgovor.

Z malček sreče in dobrega zdravja bom kmalu tudi jaz

Zanimanje je bilo obojestransko in že sem bil na terenu...14

doživel 20.obletnico v Lomasu!

dni s takratnim vodjo marketinga in potne službe, Mitjo
Janežičem, potem pa »plavaj«!

Vsem skupaj želim veliko poslovnih in osebnih uspehov.
Routinge smo morali oblikovati sami; išči trgovine, dogovori

Pozdravček iz Izole,

se za naročila...postavljaj stojala... Še najmanjši pajzelc je bil

Rajko

obiskan. Včasih smo celo sami dostavili blago. Ampak,
spomini so lepi. Lomas je rastel in se razvijal. Novi programi,
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PRIJETNO S KORISTNIM
Pripravil: Rok Konec
Naj že na začetku citiram stavek iz spletne strani Lomas.si
pod zavihkom družbena odgovornost: »V podjetju Lomas
d.o.o. zelo podpiramo ohranjanje naravnih virov in vestno
recikliramo tako na ravni podjetja, kot posameznika.« In
nekako v tem duhu odgovornosti do okolja smo se s
p r i j a t e l j i o d l o č i l i , d a v z a č e t ku m e s e c a a p r i l a
prisostvujemo na čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več
usran. Akciji, ki poteka že več kot 10 let in so jo tako kot
vsako leto organizirali kranjski taborniki v sodelovanju z
občino Kranj.

in kos slastne palačinke, ki so zadišale iz njihovih šotorov.
Ko smo si po obedu razdelili vreče, rokavice in izmenjali vse
potrebne informacije o poteku akcije, smo se odpravili
vsak na svoj rajon. Izbrali smo si kanjon reke Kokre.
Čiščenje brežine ni bilo zahtevno, prav nasprotno. Ob
šumenju dreves, glasovih ptic in žuborenju reke, si lahko
spustil svoje misli iz vajeti ter umiril svoj um in telo. Čeprav

Sobotno jutro je bilo sivo in turobno. Kranj se je počasi in
lenobno prebujal, zato so bile ulice prazne, le sem in tja so
se pojavili lastniki psov, ki so svoje ljubljenčke peljali na
jutranjih sprehod in nekaj posameznikov, ki se jim je s
svojimi jeklenimi konjički mudilo bodisi na delo bodisi na
izlet. Zbirna točka je bila v centru pri Glavnem trgu, tam se
je do našega prihoda že nabralo precej lepo število
udeležencev. Obrazi so bili bolj ali manj zaspani a obenem
vedri in zadovoljni, ki so kar čakali, da se čiščenje lahko
začne. Da bi se dan kar najbolje začel, so taborniki poskrbeli
za jutranjo malico. Vsak udeleženec si je lahko privoščil sok
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rojeni v Kranju in mesto ni veliko v
primerjavi z glavnim mestom, v kanjon ne
zahajamo prav pogosto, zato so nas
presunile čudovite skulpture, ki jih je
ustvarila narava. Sledili in čistili smo po
utrjeni stezi vzdolž reke in čisto po
naključju odkrili tudi kotičke, ki so očem
vedno skriti in se tam včasih zadržuje
skupina ljudi, ki so jih socialna stiska,
beda in obup pripeljali na rob družbene
lestvice. Najsi bo narava ali življenje še
tako kruto, človeška iznajdljivost ne
pozna meja, ko si skuša urediti udoben
prostor za preživetje. Okoli poldneva
smo se s polnimi vrečami vrnili na Glavni
trg. Zadovoljnih in nasmejanih obrazov
smo se zbirali ob kupu vreč, napolnjenih z
odpadki in ocenjevali uspeh letošnje

oblake posijalo sonce in mesto je oživelo.

razstavo, oblikovali so veliko skulpturo iz

akcije. Po prebranem poročilu nas je

Na Glavnem trgu so ob glasbeni

smeti in knjižno menjalnico, vse

preko 4500 občanov in krajanov na

spremljavi taborniki organizirali vrsto

udeležence pa so za zaključek akcije

območju naselij kranjske občine nabralo

aktivnosti. Imeli so likovno delavnico za

pogostili s pijačo, sendviči in peko

preko 87 m³ odpadkov. Medtem je skozi

najmlajše, priložnostno fotografsko

palačink.
Če smo se dopoldan predajali delu v miru
in tišini ter skrbeli za okolje, je bil
popoldan pravo nasprotje. Udeležili smo
se srečanja ameriških vozil, ki ga je
organiziral klub ljubiteljev ameriških
vozil V8 Club. Kamp Ježica so do
zadnjega kotička napolnili veliki
porabniki nae in nanih derivatov,
atraktivni in glasni ameriški stroji. Ob
h l a d n i o s ve ž i l n i h m e l j n i p i j a č i i n
rockabilly glasbi smo v živo občudovali
avtomobile, motorje pa tudi kolesa, ki
smo jih včasih lahko spremljali le prek tv
zaslonov in okusili duh v preteklost. In
sobotni dan smo do konca izkoristili.
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Ribe plavajo, ptice letajo, človek teče
Pripravil: Darjan Rihterič

in teče, teče…Človeka bi lahko

Tek je res tako »nenavaden« šport. Na

okolico iz drugega zornega kota, saj je

razglasili za najbolj vzdržljivo tekaško

eni strani tako enostaven in prvinski, ki

polno nekih stvari, vidiš vsak detajl v

bitje na celem svetu. Če je le dovolj pri-

nam je dan že ob rojstvu, ob prvih

naravi... V tem smo med vsemi živimi

pravljen, pa niti ne toliko pripravljen,

korakih, na drugi strani pa tako

bitji najboljši na svetu, le svoje telo in

če mu uspe v sebi zbudi sposobnosti,

ko m p l e k s e n , d a j e že s ko ra j d a

um moramo na tak ali drugačen način

ki mu jih je podarila mati narava, lahko

ﬁlozofski. A teku mislim, da na splošno

spraviti v neko posebno stanje, ostalo

teče in teče in teče.

delamo krivico in ga podcenjujemo.

pa se zgodi samo od sebe.

Glede na to, da je skupaj s hojo naš
najbolj naraven način gibanja, ga
jemljemo za samoumevnega. Vsi smo
namreč prepričani, da znamo teči, je

Christopher McDougall - Rojeni za tek

Verjetno mi ni treba poudarjati, da je
človekova glavna težava v tem, da je
zaradi modernih priboljškov zaspal,

tako? Res je, tek imamo vsi v sebi. Dala

modernega načina življenja zakrnel in

nam ga je mati narava, že tisočletja

je zaradi tega pozabil razvijati spo-

nazaj, kar se je človek razvil. Vsi smo

sobnosti, ki mu jih je podarila mati

lahko tudi maratonci, če seveda

narava. Saj vsi vemo, da brez avta je pa

hočemo, a le redki med nami znajo teči

že nemogoče iti v trgovino ali do

tako, da lahko to počno tako rekoč v

prijatelja peš na pivo. Na žalost se vsaj

neskončnost in naslednje jutro niso na

v zahodnem, razvitem svetu sploh ne

smrt utrujeni in gredo še eno rundo.

zavedamo, kaj vse nosimo v sebi. A ni

Prav ti tekači so dokaz, in tudi sam jih

povsod tako. Razlog, zakaj sem se

občudujem, da je človek verjetno

odločil za tak članek, je ljudstvo, ki me

najbolj vzdržljiv tekaški stroj.

je navdušilo, ko sem bral knjigo, ki jo je

Ko govorimo o človeški tekaški vzdrž-

napisal Christopher McDougall,

ljivosti, ne govorimo o hitrosti, temveč

Rojeni za tek(Born to Run).

o tem, kako daleč lahko gremo. Sam

Tarahumare oz. Raramuri, kot se sami

razmišljam, ko tečem daljše teke, kam

imenujejo. Raramuri pomeni »tekač«

me bo tale cesta pripeljala, vidiš

oz tisti, ki ima »močan korak«.
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mojstrovin narave in mi jih z najnovejšimi, najmodernejšimi

Avtor v tej knjigi pripoveduje o indijanskem plemenu
ultratekačev Tarahumara, ki živijo, kot pravi avtor, » na od

blažilnimi sistemi na tekaških copatih samo uničujemo.

boga pozabljenem delu zemlje«, ki tečejo obuti le v usnjene

Tako prihaja do poškodb, ki so tekačev največji

sandale, tekmi med njimi in najboljšimi ultramaratonci

sovražnik…...

»civiliziranega« sveta, njihovem čudežnem energetskem
napitku iz semen, dodani pa so tudi presenetljivi izsledki
znanstvenikov o teku in njegovi vlogi v razvoju človeštva.
Vsak, ki je to knjigo prebral, predvsem tekači, mu da kar
misliti, kam je »danes šel tek«. Če je res potrebna vsa ta
oprema, vsi tisti tekaški copati, pripomočki in še bi lahko
naštevali. Knjiga ti da še drug pogled na vse to. Vidiš, da se
tudi brez najboljših tekaških copat da teči, da ne rabiš ne
vem kakšni merilcev časa in razdalj.

Trije atleti trenirajo tek, 1896

Še ena misel:
»Tekači pač niso bahači. So posebna kasta ljudi. So
Dušan Mravlje, slovenski tekaški stroj

samotni jezdeci, ki uživajo sami s svojimi mislimi,
kapljicami znoja in najrazličnejšimi mantrami. In
neizmerno uživajo, ko poslušajo svoje copate, ki kot

Verjetno poznate ali pa ste že slišali za Dušana Mravljeta,

metronom dajejo ritem teku. Števec kilometrov pa se

enega prvih in tudi najbolj prepoznavnih slovenskih

počasi in vztrajno vrti ...«

ultramaratoncev, ki tudi v svoji knjigi piše, kako so včasih
tekli, ko še ni bilo prav tekaških copat in so tekli v navadnih
copatih. Kar je zanimivo in tudi dokazano je, da ima človek
zelo učinkovito blaženje stopal, ki veljajo za eno največjih
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Peklenski ogenj tu ne peče,
Nebeški le se širi hlad,
Po skalah bistra voda teče,
Po grlih naših trte sad.
(Fran Papler-nadučitelj v Borovnici)

Soteska PEKEL
Pripravila: Alenka Dular-Pristavec
Sliši se da je v NEBESIH lepo (imajo wellnes, tišino, lep

PEKEL je soteska skozi katero teče potok Borovniščica, ki

pogled…) da pa je lepo tudi v PEKLU vas bom poizkusila

izvira na bloško-rakitniški planoti, na poti v dolino pa

prepričati s člankom predvsem pa s fotograﬁjami.

ustvari pet čudovitih slapov.
Če si želite ogledati PEKEL se peljete iz Ljubljane priti

Ta naš PEKEL je oddaljen od Ljubljane približno 40 min

Vrhniki. Na Vrhniki zavijete proti Borovnici, tam pa vas že

vožnje, mene pa loči le hribček (Kopitov grič).

začnejo usmerjati smerne table za sotesko PEKEL. Ko
prispete do parkirišča, kjer parkirate avtomobil si lahko že
takoj ogledate star mlin, ki je lepo obnovljen. Preberete
napotke na informativni tabli in potem kar korajžno na pot.

Pot vas najprej pripelje do gospoda "Peklenščka", brez
njega v PEKLU pač ne gre. A POZOR- pot, ki vas čaka naprej
pa ni za sprehajanje in je potrebna pohodna obutev.
Pot se ves čas vije ob strugi potoka in kmalu pridemo do
prvega slapu, ki je najmanjši . Potem pa kar korajžno naprej
in že smo pri drugem slapu. Kmalu mu sledi tretji slap. Tu je
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majhna ploščad na kateri je miza in klopi za počitek in prelep
pogled na slap. Da pridemo do četrtega slapu se moramo
povzpeti po stopnicah in iti kakopak čez HUDIČEV ZOB. Na
hudičevem zobu se moramo pa obvezno obrniti in pogledati
čez sotesko, kjer nas vedno pozdravi - si pa pojdite pogledat
kdo.
Tu se potem pot malce odmakne od struge in po kar nekaj hoje
pridemo, po mnenju mnogih, do najlepšega od slapov
–četrtega slapu. No ja, jaz se težko odločim kateri mi je lepši,
tretji ali četrti.
Še malo in že smo pri največjem, petem oz. zadnjem slapu. Pri
tem slapu so ostanki hidravlične črpalke (oven), s pomočjo
katere so oskrbovali z vodo višje ležeče vasi (Pokojišče, Padež,
Zavrh). Nad slapom je kamniti jez in ostanki mlinov in žage. Tu
še zadnjič prečkamo strugo in pridemo na vrh, kjer je lep
razgled na celotno dolino.

Od tu naprej pa je pot manj zahtevna in se kmalu začne
spuščati v dolino. Gremo čez zaselek Pristava in hitro
smo nazaj v peklenski soteski.
Pot je krožna , ves čas markirana, tako da ne moremo
nikamor zaiti. Pot spada tudi v Evropsko pešpot E-7.
Najlepše v soteski je v spomladanskem času, (ravno v
času, ko izide ta Lomastimes), ko je veliko vode, ko veliko
rožic cveti in ko drevesa ozelenijo.

Pa prijetno pot!

In ne pozabite se ustaviti pri meni doma, če se odločite
ogledati, kako je v PEKLU. Čakal vas bo kozarec
ŠUMIKA. Če pa komu ne bo teknil se bo našlo tudi kaj
konkretnejšega.

Alenka
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Deset strategij za več energije

V osnovi imamo vsi dovolj moči in veselja do življenja, da

povedati kaj zaskrbljujočega, groznega ali pa govorijo o

smo lahko srečni in živimo lepo. Predstavljamo najboljše

svojih boleznih in boleznih drugih.

namige, kako to energijo še okrepite – in jo zaščitite.

Ne dovolite, da postanete čustven koš za smeti. To bo

Vsi zelo dobro vemo: obstajajo navade, stvari in osebe, ki

zastrupilo vašega duha in vas oropalo moči. Če se ne boste

nas izžemajo. Ki nas utrujajo in tako preprečujejo naš razvoj

ločili od trajno negativnih ljudi, vam nekega dne ne bo

in zavirajo našo nadarjenost. Dobro pri tem je, da se lahko

ostalo nič več energije. Ne zase ne za druge.

naučimo, kako paziti na svoje notranje moči. Kmalu boste
začutili, kako spet začenja cveteti vaša vitalnost in kako

Plačajte svoje dolgove

lahko s polnimi pljuči spet uživate v življenju. Pomagale

Ležijo povsod – neplačani računi, knjige, ki jih niste vrnili v

vam bodo naslednje strategije.

knjižnico ... Poskušamo jih ignorirati, morda v zaprti
ovojnici tudi že počiva opomin in v takih trenutkih se dobro
Izogibanje ljudem, ki so (neprestano) negativni

zavedamo: tam so, te nerešene stvari.

Seveda je treba prijateljem, ki jih tarejo skrbi, stati ob

Vedno so prisotne nekje v naši glavi – in s tem terjajo našo

strani. Jim prisluhniti in ponuditi pomoč – na kratki rok je to

energijo. Kot kamenček v čevlju: ne boli, vendar je zelo

morda naporno, na dolgi rok pa nam prinese celo novo

moteč.

energijo.

Dolgove različnih oblik je treba poravnati čim prej. K temu

Vendar pa obstajajo tudi ljudje, ki se kar naprej nekaj

spada tudi nuja, da kupujemo le tiste stvari, ki si jih lahko

pritožujejo in nergajo. Ali pa se oglasijo le takrat, ko imajo

privoščimo! To prihrani celo vrsto jeze in živcev.
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Držite obljubo

Skrbite za svoje telo

"Bom jaz poskrbela." "V nedeljo pridem na obisk."

Ko smo bolni, gremo k zdravniku. In se večinoma jezimo

"Pomagala ti bom pri selitvi." Obljubo izrečemo hitro,

sami nase. Tej jezi se lahko izognete tako, da tudi v

včasih pa se je težko držimo. Potem pa nas obremenjuje –

obdobjih, ko ste zdravi, poskrbite zase. Kaj to pomeni?

podobno kot dolgovi. Poskrbi za slabo vest in zastruplja

Da na primer dovolj spite, se prehranjujete uravnoteženo,

naš odnos do drugih. Vse to seveda terja veliko energije.

se gibate na svežem zraku. Le tako boste imeli dovolj

Da ne bi prišlo do tega, se je treba držati dveh pravil:

energije za lepe stvari – in si boste lahko privoščili tudi

obljubite le tisto, za kar ste prepričani, da boste lahko

majhne pregrehe.

izpolnili. In: če izjemoma ne morete izpolniti obljube, ne
bodite tiho, temveč se opravičite in poskusite to popraviti.

Ne odlagajte neprijetnosti
Resen pogovor s starši, diskusija s partnerjem ali pa

Recite ne

govorilne ure – obstajajo stvari, ki jih neprestano odrivamo

Ne, ni treba popustiti drugim in narediti nekaj, česar

vstran. Vemo, da nas to oropa energije, zato moramo znati

nočete. Vedno znova je sicer dobro tudi preveriti, ali svojo

prelisičiti tudi sebe.

energijo resnično usmerjate v nekaj, kar radi počnete. Če

Prijateljici povejte, do katerega roka se boste lotili

ne, je čas za male (ali velike) spremembe in predajo

neprijetne zadeve. Ona pa naj vas potem takrat vpraša, ali

nekaterih nalog – možu, otrokom ali sodelavcem.

ste uredili. Nežen pritisk lahko precej pomaga!

Vsekakor poskrbite za to. Posebej ženske smo nagnjene k
temu, da se preobremenimo, namesto da bi delegirale

Sprejmite, česar se ne da spremeniti

naloge. Nič čudnega, da smo pogosto tako izžete.

Komaj kaj terja več moči in bolj utruja kot nenehen bolj proti
stvarem, ki se jih ne da spremeniti. Seveda, ko pa ves čas
Poskrbite za počitek

poslušamo, da lahko človek doseže prav vse. Resnica pa je,

Če samo posedamo naokoli, smo vse bolj brezvoljni. Če kar

da to ne drži. Ljudi denimo ne moremo popolnoma

naprej nekaj počnemo, pa lahko tudi izgorimo. Je to

spremeniti – iz nemarneža nam ne bomo nikoli uspelo

logično? Je.

narediti redoljubneža!

Zato se je treba držati naslednjega: kadar smo utrujeni, si
moramo privoščiti počitek. Najbolje celo, da malo
zadremamo. Ne, brskanje po spletu po pametnem telefonu

Naučite se odpuščanja

ni počitek. V obratni smeri pa se moramo včasih tudi malce

Če smo na koga jezni, ga pravzaprav želimo kaznovati, pri

zbrcati in si dati duška in se malce poveseliti.

tem pa zastrupljamo predvsem sebe. Jeza in zamera sta
največji roparici energije. Odpuščanje ne pomeni, da
Pazite na red

storjeno odobravate, bo pa poskrbelo, da vas ne bo več

Neprestano iskanje nečesa zahteva živce, čas in energijo.

notranje najedalo

Nered nam odvzame veliko moči: če stvari ležijo
vsepovsod, so obremenjeni naši čuti in naši živci. Naša

Vir: aktivni.si

pozornost je usmerjena stran od nečesa resnično
pomembnega in to pomeni, da se slabše osredotočimo.
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Šest razlogov, zakaj bi morali tudi odrasli redno barvati
Že veste, kako pozitivne stvari se zgodijo v telesu, ko začne odrasel
človek barvati? Preverite, zakaj bi se že danes morali spraviti k barvanju.
Spletni portal Higherperspectives je objavil izjemno zanimive prednosti
barvanja pri odraslem človeku. Tisti, ki imate otroke, ste zagotovo že

1.

Dandanes je naša koncentracija pogosto
motena zaradi hitrega tempa in številnih

opazili nenadne pozitivne učinke, ko ste vzeli v roke barvico in se
pridružili otroku pri barvanju pobarvanke. In vaši občutki vas nikakor niso
varali. Tu so razlogi, zakaj bi se kar takoj morali spraviti k barvanju:

2.

Barvanje povečuje koncentracijo

dražljajev iz okolja, kar naše telo spravlja v stres.
Ko sedemo in se osredotočimo na barvanje,
imamo misli na enem mestu, s tem pa treniramo
koncentracijo tudi na drugih področjih.

3.

Z barvanjem krepimo ustvarjalnost
Kdaj ste nazadnje naredili kaj ustvarjalnega?
Sploh veste, kako ustvarjalni ste v resnici?

Med barvanjem v resnici meditiramo

Odrasli, ki barvajo, so bolj ustvarjalni tudi pri
reševanju drugih zadolžitev in celo problemov.

Prav ste prebrali. med barvanjem se v možganih
dogajajo podobni procesi kot med meditacijo.

4.

Barvanje je sprostitev, ki jo
lahko izvajate kjerkoli
V čakalnici, med kavico, na

5.

Z barvanjem krepimo motorične sposobnosti

avtobusu, na deževen dan, med

Tako je. Ko poskušamo ostati znotraj črt, krepimo

pavzo v službi. Barvajte. Kjer koli

povezave med možgani in očmi ter tudi druge motorične

in kadar koli.

6.

sposobnosti.

Z barvanjem se rešimo negativnih misli,
anksioznosti in stresa
Enako se zgodi pri meditaciji. Ko barvamo,
se osredotočimo na barvanje, na lep
rezultat, na barve, na nekaj prijetnega. Ko
prenehamo barvati, so naše misli bolj
pozitivno naravnane. Rešimo se tudi stresa
in občutka tesnobe.

Poskusite in podarite barvice tistim, za katere
se vam zdi, da potrebuejjo sprostitev.
Le kdo je ne?
Vir: aktivni.si
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POMAGAMO

Kot verjetno veste, Lomas občasno pomaga pri izvedbi srečelova
Zavoda ŠKL. ŠKL je neproﬁtna zasebna organizacija, ki deluje na
področju šolskega športa in obšolskih dejavnosti.
Prav tako pa smo sponzorirali nakup novih športnih dresov članic
kadetske ekipe ŽKD Ilirija. Dekleta so zelo zadovoljna, saj so dresi
lahki in zračni. Kako v njih izgledajo, pa si lahko ogledate spodaj.
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HOROSKOP
OVEN
Mesec maj bo zaznamovan po
družabnosti in starih obljubah,
ki jih bo potrebno počasi
izpolniti. Naraščal bo
optimizem, spoznali boste
nekaj novih ljudi, povečale se bodo možnosti za
nove priložnosti, ki vas bodo zelo razveselile.
Potrebnega bo več pogleda vase in jasneje
postavljati korake, sicer spremembe ne bo.
Razpoloženje bo zelo spremenljivo, še posebej
ob koncu maja, ko boste s pomočjo prijazne
Venere v znamenju Dvojčkov kovali načrte, kako
čim bolj spontano preživeti svoj čas v najboljši
družbi. Naklonjene vam bodo tudi osebe
nasprotnega spola.

LEV
Maj, ki je pred vami, bo
zasanjan, družaben in poln
ljubezenskih iskric. Odnos s
partnerjem bo postal mehkejši,
laže bosta našla skupni jezik pri
temah, kjer se vajina mnenja sicer zelo razhajajo.
Samski se boste družili s tistimi, ki vam vlivajo
optimizem, zapletenih zgodb se boste izogibali.
Pod ugodnim vplivom planetov v znamenju Bika
boste laže pridobili kolege na svojo stran in jih
navdušili za svoje ideje. Poslovne in ﬁnančne
obveznosti boste postavili nekoliko na stran,
vendar se ne bojte, saj boste kasneje vse
nadoknadili brez večjih zastojev. Pomembna za
vas bo tokrat sladka zmaga.

STRELEC
Začetek prijetnih dni v mesecu
bo mnoge izmed vas preizkušal v
potrpežljivosti. Čeprav ste navajeni čakati, bodo določene okoliščine zelo najedale vaše živce.
Nepredvidljivi dogodki in spremembe v dnevni
rutini utegnejo stanje samo še poslabšati. Obdobje bo stresno, zato bolje poskrbite zase.
Vzemite si čas za razvajanja, pocrkljajte se s
kakšno malenkostjo in nikakor ne dovolite, da bi
vas kdo s svojimi pripombami spravil v slabo
voljo. Poslovne zadeve bodo v ospredje stopile v
zadnjih dneh maja, ko vas lahko zagrabi panika
pred prihodnostjo.
KOZOROG

BIK
Pred vami je v prvi polovici
meseca prijeten čas, ki vam bo
pisan na kožo, dinamičen z
aktivnostmi, ki se bodo
dogajale z neverjetno
hitrostjo. Tokrat ne boste imeli potrpljenja z
ljudmi, ki ne bodo mogli slediti tempu, tudi za
ljubljeno osebo ne boste imeli niti kančka
razumevanja. Na poslovnem področju posvetite
več pozornosti malenkostim ali drobnemu tisku.
Venera v znamenju Bika bo poskrbela za lažje
odločanje na ljubezenskem področju ter za več
poglobljenih pogovorov, ki bodo končno
prebudili vaše speče srce.

DEVICA
Čeprav vas bo v maju spremljalo več planetov v vam sorodnem Biku, boste raztreseni in
nervozni, kar ni v vaši navadi.
Obdržite nivo svojih sposobnosti in nikar ne prelagajte pomembnih poslovnih in ﬁnančnih obveznosti. Nekoga boste
prepričali v svoj prav, čeprav vam bo na začetku
poskušal ugovarjati. Finančno stanje bo dokaj
dobro, kar vas bo pomirilo. Izkazalo se bo, da ste
imeli prav in ne boste mogli skriti ponosa. Na
ljubezenskem področju vas retrogradni Mars v
znamenju Škorpijona proti koncu meseca vodi v
nekaj nejasnosti in zapletov.

V majskih dneh vaša privlačnost
ne bo ostala neopažena. Dotiki
bodo pogosti, na vaše presenečenje ne zgolj s strani prijateljev. V delovnem okolju boste
svoje znanje dobro tržili, zato
vam dobrih rezultatov ne bo manjkalo. Brez
slabe vesti si lahko privoščite malce višji
življenjski standard in uživate v njem. Šarmantna
osvajalska oseba vam bo popestrila zadnje dni v
maju in vas popeljala v zadovoljstvo. Zaljubljeni
boste v ljubezen in romantične podvige, ki vas
bodo ves čas klicali v bližino ljubljene osebe,
prisotna bo tudi strast.
VODNAR

DVOJČKA
V prvih dneh maja boste
pogosto gost družabnih in
kulturnih prireditev. Zabavo in
druženje boste postavili na
prvo mesto. Obveznosti pa boste preložili
kasnejše obdobje, kar vas lahko, če ne boste
premišljeni, drago stane. Samoumevno bo, da je
za vas maj popoln in da je že sam začetek vesel in
družaben. Pogovorite se s partnerjem in ne
ustvarjajte konﬂiktov tam, kjer to nikakor ni
potrebno. Ne pretiravajte s samohvalo, da ne
boste izgubili še naklonjenosti tistih, ki ne bodo
zavistni. Prijateljstvo se bo odvijalo s številnimi
nihanji razpoloženja.

TEHTNICA
Vedri optimisti, če že pogrešate
zabavo, družbo in ljubezen,
potrpite še malce in dogajanje
se v prvih dneh maja lahko
začne. Zaradi vaše nežnosti
boste pogosto nerazumljeni in
ljubezni ne boste jemali prav resno. Nikomur ne
boste dovolili, da krati vašo svobodo. V
enciklopediji erotike lahko najdete nekaj novega,
kar je vredno poskusiti. Tudi samski boste tokrat
poskrbeli za dogajanje, ki bo pestro in povezano s
prijetnim spogledovanjem. Konec maja boste
deležni še posebej prijetnega vpliva Venere v
znamenju Dvojčkov, ki bo izboljšala tudi vašo
komunikacijo.

RAK
V prvi polovici meseca bo
zbranost ena vaših težjih težav.
Koncentracije vam bo primanjkova l o t u d i n a d e l ov n e m
mestu, kar bo opazilo budno
oko vašega nadrejenega. Najraje se boste
zadrževali ob varnem domačem ognjišču, kjer
boste čutili mir in toplino. Hvala prijateljem, ki
vas bodo potegnili iz stanja apatije in ustvarili
enkratno vzdušje, še posebej proti koncu
meseca, ko boste ves čas pripravljeni na zabavo
in zanimive podvige, ki vas bodo ponovno
potegnili v svet razigranosti. Dvomi in strahovi
bodo ostali v ozadju.

ŠKORPIJON
V prvih dneh meseca maja
boste lažje dihali, tudi na
določene težave boste gledali
drugače, spremljalo vas bo
Sonce v znamenju Bika, ki
obljublja več vztrajnosti in dobre motivacije.
Obeta se vam torej nov zagon. Na poslovnem
področju boste odprti za nove, nenavadne
pristope, zato se boste zavzemali za uvajanje
novosti in nakup naprednejše tehnologije. Našlo
se bo kar nekaj kolegov, ki jim to ne bo pri srcu,
zato pričakujte ostre komentarje. Najboljše
počutje vas bo spremljalo v zadnjih dneh maja, ko
se boste ves čas zabavali.

Tokratno sanjarjenje o čustveni
trdnosti v prvi polovici meseca
maja, ko vas bo spremljalo Sonce
v znamenju Bika, ne bo obrodilo
sadov, saj boste v stalni pripravljenosti na ljubezenske pustolovščine, ki kmalu
prihajajo v vaše življenje. V prepovedan sadež, a
še kako mikaven boste brezglavo rinili in sledili
pobudam, ki ne bodo redke. Napetost bo
popustila ob koncu maja, ko se lahko mojstrsko
umaknete v objem drugi, skrivnostni osebi, ki bo
na plano potegnila strast in nekaj neučakanosti.
RIBI
V maju boste prevetrili odnose, z
nekaterimi ljudmi navezali
globlje stike, z določenimi pa
odnos pretrgali, kar vas bo
osvobodilo. Številni sorodniki
bodo vaše ravnanje ocenili kot nerazumno, a ne
pustite se zmesti. Stvari uredite tako, kot vam
narekuje srce. Če ste samski, se več gibajte med
ljudmi, saj imate končno odlične možnosti za
nova poznanstva. Obisk bučne zabave bo dobra
izbira, saj se boste v družbi končno resnično
sprostili in se prepustili ugodnim vibracijam.
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