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BESEDA UREDNICE

Ste morda kdaj pomislili, da se življenje lahko ustavi? Nekega lepega dne, sredi marca, se je – ostali smo 

doma…Opustele prestolnice, fotografije izpraznjenih mest, zaprte trgovine in lokali, povečana aktivnost 

na družbenih omrežjih in gneča na kavču pred televizijskimi zasloni. Delo od doma, šola od doma. Način 

življenja in dela ter naše navade so bili postavljeni na preizkušnjo. Spoznavali smo sebe in odnose med 

štirimi stenami, razmišljali o svojem vsakdanjem življenju, odkrili kaj novega. Nova realnost je izziv za vse 

nas. Kdaj bomo lahko spet »zares« zaživeli? 

Pred dobrega pol leta smo zajadrali v novo dimenzijo časa, ki ji pravimo - korona. Kar se je zgodilo prej, je 

bilo - pred korono. Vse ostalo je - med korono. In ta se še kar noče posloviti…

A nekaj dobrih sopojavov je vseeno bilo. Prebrali smo knjige, ki jih je treba dolgo brati, preizkusili recepte, 

ki jih je treba dolgo kuhati. Iz zime, ki je bila le senca prave, smo pristali naravnost v poletje. Zmanjšalo se 

je onesnaženje. Voda v beneških kanalih je bistrejša, ribe so se vrnile v pristanišča, naučili smo se popraviti 

svoje kolo in dobili smo turistične bone, da bi (končno) odkrivali tudi svojo čudovito deželo. Majhna, a dovolj 

velika, da gremo lahko vsak dan nekam drugam ter si počitnice sestavimo iz več potovanj. Izkoristimo dan, 

ki se nam ponuja. In pokažimo, da zmoremo spremeniti svoje navade…

                                                                                              Prijetno branje vam želim,

          Maja
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Pozdravljeni,

naj se vam na kratko predstavim. Moje ime je Vanesa Rener, 

stara sem 26 let in prihajam s Hruševice na Krasu. Z vami bom 

kot potnica skrbela za segment FMCG na primorskem terenu. 

Kot študentka sem se z delom vaše ekipe že spoznala, sedaj 

pa bom imela priložnost z vami sodelovati kot del ekipe še bolj 

intenzivno. 

V prostem času se ukvarjam z raznimi športi, uživam v 

smučanju, ampak najraje pa jezdim. V sedlu sedim že od 

svojega 8. leta. Z 11. letom starosti sem postala tudi lastnica 

svojih konj in sedaj imam čredico 3 konjičkov doma. 

Pred leti sem si uresničila željo po svojem ranču, kamor se 

najraje umaknem, da si zbistrim misli in popoldneve preživljam 

v družbi svojih živali. Konjem družbo na ranču dela tudi 5 račk, 

doma pa imam tudi psa in ljubljenčka pujsa. Kot se na kmetijah 

spodobi, vozim tudi traktor, ampak me bolj navdušujejo hitri 

avtomobili. Sem  zagrizena »alfistka« in se rada udeležim 

kakšnega zbora. 

Toliko na kratko o meni, v upanju da me čimprej potegnete za 

rokav, da vam v živo povem kaj več o sebi.

NOVI OBRAZI
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ZANIMIVO

PRODAJNA KONFERENCA 
COLGATE PALMOLIVE, 
LOGARSKA DOLINA

Pripravil: Boris Rimele

Začetek leta je že tretje leto čas za prodajno 

konferenco COLGATE-PALMOLIVE, da izvemo, 

kaj smo dobrega in manj dobrega naredili v 

prejšnjem letu in kaj nas čaka v novem letu.

Zbrali smo se v četrtek  13.2. popoldan v 

hotelu Plesnik v Logarski dolini in po okrepčilih 

dobrodošlice se je začel team building. Naši  

pohodno-športni navdušenci so gradili ekipo 

s pohodom na slap Rinko (12 km). Manjši del 

ekipe, trije člani, pa so se odločili, da bodo 

podpora graditeljem ekipe kar iz avtomobilov 

s katerimi so pregledali celotno traso pohoda, 

če ni kakšnih podrtih dreves, domačinov z 

bendžem ali kakšnih drugih nevarnosti.

Zadnji del poti smo opravili skupaj in že pri 

slapu oz. na pol poti je bila ekipa precej 

zgrajena in tudi odnosi okrepljeni. Vračanje je 

bilo čisto veselje, malo je pomagala tudi pot 

navzdol.

Sledilo je druženje ob dobri hrani in tudi spilo 

se je kaj.

Naslednji dan smo imeli v sejni sobi hotela 

predstavitev rezultatov prodaje za prejšnjo 

leto. Po odmoru pa cilji, pričakovanja, želje in 

novosti za letošnje leto, katere je predstavil  

g. Gregor Kump kot predstavnik principala 

Colgate Palmolive. Po kosilu pa smo še obnovili 

zakonitosti pospeševanja po CP smernicah.

Še zadnji pogled na prekrasno veduto planin 

s katerimi se zaključi dolina in odhod domov.

Aja, nasvidenje prihodnje leto!
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ZANIMIVO

Colgate Palmolive strategija za 
2020 in trajnostni razvoj
Pri podjetju Colgate Palmolive smo predani trajnostnemu razvoju. Že do 

danes smo naredili velike korake…

47%
Zmanjšanje porabe vode 

po toni proizvodnje v 
primerjavi s preteklimi leti.

87%
Naših embalaž je 

reciklabilnih

70%
Palmovega olja in olja 

semen pri nakupu sestavin 
je certificiranega porekla

…in do leta 2025 načrtujemo biti še boljši…

Ostranili smo PVC iz 
vseh naših pakiranj

60
milijonom ljudem je 

pomagala naša kampanja 
o umivanju rok

373
tisoč ljudi več ima 
vodo in sanitarne 

prostore kot v 2013.

100% naše embalaže so reciklabilne

Lansirali bomo reciklabilne pumpice

100% palmovega olja bo trajnostnega izvora

Lansirali bomo reciklabilno re-fill embalažo

Biorazgradljive formule 



5

PREDSTAVLJAMO

Čiščenje je del življenja! In kjer je življenje, tam 

j e tudi umazanija! Ko se zabavamo in živimo 

razgibano življenje želimo, da se svet prilagodi 

našim željam in novim načinom življenja.

Ajax je bil vedno na vaši strani: da vam olajša 

napor pri čiščenju kuhinje, kopalne kadi, 

stranišča, tal, česarkoli!

Ajax zagotavlja učinkovitost, dolgotrajen 

prijeten vonj in proizvode, enostavne za 

uporabo.

Prav tako se neprestano trudimo za trajnostni  

razvoj naših izdelkov in embalaž. Tako so 

vse embalaže naših tekočin za pomivanje tal 

narejene iz 100% reciklirane plastike in se v 

celoti lahko reciklirajo. Pri njihovi izdelavi 

porabimo do 17% manj plastike. Formule so 92-

100% biorazgradljive, izpiranje po uporabi pa ni 

potrebno.

100% reciklirna je tudi embalaža naših sprejev, 

vključno s pumpico, ki poleg tega vsebuje tudi 

manj škodljivih sestavnih delov.

Že leta je Ajax blagovna znamka, ki vas nikoli ne razočara. Za vsako polito pijačo, brizg paradižnikove omake, 

blatne sledi čevljev – smo bili tam.

Smo blagovna znamka, ki okrepi srečo vašega življenja. Ker je dom namenjen življenju!

Pomlad doma

Ko je naš dom čist, se počutimo pomirjeno in udobno. In spomladi vsi začutimo potrebo po prenovi in očiščenju 

– čas je za svež začetek. A je tudi čas, da se za trenutek ustavimo in preprosto uživamo življenje. In čist vonj 

novih cvetov, ki se prebujajo povsod. Sedaj, bolj kot kdaj koli, iščemo pomirjenost a tudi občutek razvajanja in 

zaščitenosti – zase in za svojo družino. 

Ajax Pure Home v vaš dom prinaša veselje in udobje večne pomladi. Antibakterijska zaščita, zaradi katere 

ste takoj bolj mirni. Nežen vonj čistih eteričnih olj, ki vam pomagajo, da se sprostite in le uživate v trenutku. 

Neprecenljiv občutek, ko se preprosto počutite dobro, doma.

ŽIVI ŽIVLJENJE
DO MAKSIMUMA

100 %  U ČINKO VITO ST
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Ajax Pure Home Sage & 
Elderflower, tekočina in spray

Ajax Pure Home je čistilo za različne površine s posebno 

antibakterijsko formulo. Ajax Pure Home z vonjem bezga 

in eteričnimi olji žajblja čisti globinsko, saj odstrani 99,99% 

bakterij. Pusti osvežujoč in dolgotrajen vonj aromatičnih zelišč 

in cvetov. Na voljo tudi z vonjem Sage & Apple Blossom.

Od sedaj je Ajax na voljo z novo formulo, ki vsebuje 100% 

biorazgradljive aktivne sestavine. Je bolj učinkovit in skrbnejši 

do našega planeta. Je tudi odgovorno proizveden, kar pomeni, 

da je narejen v obratih, ki povečujejo energetsko in vodno 

učinkovitost ter so usmerjeni k proizvodnji brez odpadkov. 

Ajax se razvija z vami!

PREDSTAVLJAMO
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PREDSTAVLJAMO

Colgate GUM INVIGORATE

Za zobe skrbimo, kaj pa naše dlesni? 50% ljudi trpi za neko obliko 

bolezni dlesni. Le-te so eden izmed večjih problemov današnjega 

časa, zato Colgate predstavlja dve novi zobni pasti ter zobno ščetko 

za vsakodnevno nego in zaščito dlesni ter boljše rezultate. Zdrave 

dlesni se obnavljajo 10x hitreje kot koža.

Detox za občutljive dlesni. 

Zobna pasta z minerali in kokosovim 

oljem pritegne bakterije, ki so 

odgovorne za nastanek plaka na 

zobeh, dlesnih in težko dostopnih 

mestih v ustni votlini ter temeljito čisti 

vaše dlesni.  

Revitalizacija za zaščito dlesni. 

Zobna pasta z minerali in izvlečkom 

ginsenga zmanjšuje bakterije ob liniji 

dlesni, ter s tem poskrbi, da le-te 

postanejo bolj odporne in močne.

Zobna ščetka Colgate Invigorating je mehka zobna ščetka za krepitev 

dlesni. Mehke, izjemno goste ščetine objamejo vsak zob posebej, majhna 

okrogla glava (debelina 3,5 mm) pa omogoča enostaven dostop, za lažje 

čiščenje zadnjih zob.
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DARILNI PAKET MEN 
REFRESHING

Bliža se čas obdarovanja, in kot vsako leto, so pri Colgate Palmolive pripravili 

nekaj čudovitih darilnih paketov, kjer boste zagotovo našli primerna darila 

za vse, ki jih želite obdarovati.

DARILNI PAKET NATURALS 
BLACK ORCHID

DARILNI PAKET 
NATURALS OLIVE

DARILNI PAKET 
NATURALS COCO&MILK

DARILNI PAKET AROMA 
SENSATIONS

DARILNI PAKET RELAX DARILNI PAKET 
NATURAL WELLNES

DARILNI PAKET MEN 
SPORT CITRUS

PREDSTAVLJAMO
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V liniji HYDRALUXE so na voljo štirje izdelki, ravnalnik, sušilec, 

kodralnik ter  zračni oblikovalnik za lase. Odlikuje jih čudovit, 

eleganten izgled v pearl beli barvi z zlatimi poudarki..

Poleg osnovne je na voljo še linija HYDRALUXE 

PRO, ki vključuje dva vrhunska izdelka: ravnalnik s 

tehnologijo Hydracare Mist za popolno zaščito pred 

poškodbami zaradi vročine in keramično prevleko 

plošč, ki vlago “zaklene” v lase ter tako ohranja njeno 

popolno ravnovesje ter sušilnik za lase. Z njima lahko 

dosežete salonske rezultate, vaši lasje pa bodo 

ohranili popolno ravnovesje vlage.

PREDSTAVLJAMO

*v primerjavi z neoblikovanimi lasmi, oblikovanje pri 170°C z vklopljeno funkcijo Hydracare Mist.
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4 – in – 1 Adjustable Waver

Si že od nekdaj želite aparat s katerim bi lahko oblikovale različne valovite pričeske? Morda je 

nastavljivi oblikovalnik Proluxe 4 v 1 pravi za vas! Globoki, definirani kodri; sproščeni »beach« 

kodri; valujoči »mermaid« kodri ali nerazpleteni, naravni kodri – salonski rezultati, ki zahvaljujoč 

Optiheat tehnologiji, trajajo 24ur*. Vse to le z enim aparatom, ki zagotavlja temperaturo tam, 

kjer je ta potrebna.

*v laboratorijskih preizkusih

Set za prirezovanje las in brade

Prirezovalnik za lase & brado s premium T rezilom za profesionalne rezultate na vseh 

tipih las ter prilagodljivi nastavki za oblikovanje, ki jih potrebujete za nego.  

Ustvarite videz ‘fresh from the barbers’ v udobju svojega doma s pomočjo T-Series 

seta za prirezovanje las & brade. Za profesionalno prirezovanje ima premium 38mm 

T-rezilo, ki je primerno za vse tipe las ter natančna rezila za stile izrazitega, strogega 

videza. Uživajte v mnogostranskem oblikovanju zahvaljujoč različnim nastavkom: 

nastavek za kratko brado (1.5 -5mm), brivnik z mrežico za popolno britje in 9 nastavkov 

za lase & brado (1.5-25mm).  

PREDSTAVLJAMO
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Ready to Drink CAPPUCCINO in MACCHIATO

sta napitka s kavo, polnomastnim mlekom in smetano. 

Nova linija proizvodov odličnega kremnega 

okusa, pripravljena, ko ju potrebuješ!

Glavne prednosti napitka:

 • Mleko z alpskih pašnikov

 • Izbrana zrna 100% Arabica kave

 • Brez konzervansov

 • Okolju prijazna cartocan embalaža

Superiore Tea čaji

Franck Superiore Tea linija premium čajev prinaša vrsto veličastnih okusov zeliščnih, sadnih, zelenih in 

črnih čajev. V vsakem izmed teh okusov so samo najbolj nežni listki in popki ter pazljivo izbrani koščki 

sadja, ki bodo navdušili vse prave ljubitelje čaja. 

Vsako pakiranje Franck Superiore Tea čaja vsebuje 25 posamično pakiranih vrečk čaja, ki zadostuje za 

pripravo dveh skodelic ali manjšega čajnika (3,5dcl) čaja.

Superiore Tea trenutno predstavljamo z naslednjimi okusi:

Matcha Ginseng: Superfood King Matcha je različica zelenega čaja, ki jo na Kitajskem in Japonskem 

poznajo že stoletja. Matcha in koren ginsenga sta najbolj priljubljeni rastlini zeliščarstva Daljnega 

vzhoda.

Summer Dream: Zanimivo je, da je idealna poletna osvežitev pri visokih temperaturah prav topel čaj. 

Ko pa temperatura pade, naj vas pogreje prav skodelica očarljivih poletnih okusov. 

Warm Embrace: Vsem ljubiteljem čaja predstavljamo nov okus, čaj na osnovi kurkume in ingverja. Ta 

aromatična mešanica zeliščnega čaja vsebuje še jabolko in cimet za čudovit vonj, ki bo dopolnil vsak 

trenutek dneva s svojim toplim objemom. 

PREDSTAVLJAMO
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Tudi pri Johnson&Johnson so, da vam olajšajo izbor prazničnih daril, pripravili nekaj res izjemnih darilnih 

paketov blagovne znamke Neutrogena, kjer boste v elegantni embalaži našli vrhunske izdelke za nego 

kože obraza in telesa. Seveda pa niso pozabili tudi na ljubitelje izdelkov, ki vsebujejo sestavine naravnega 

izvora in jih odlikujejo čudoviti vonji narave. Zanje so pripravili darilne pakete z izbranimi kombinacijami 

izdelkov za nego las in telesa  Le Petit Marseillais.

Naše najljubše vam predstavljamo spodaj:

Veliki darilni paket 
NTR HB Face

Veliki darilni paket NTR 
NF body & hands

Veliki darilni paket 
NTR Detox

Darilni paket 
LPM Caring 

Darilni paket NTR 
Refreshingly Clear 

Darilni paket 
NTR NF body 

Darilni paket NTR 
HB Body 

Darilni paket 
LPM Body 

PREDSTAVLJAMO
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Šmartinska, stojalo 
Summer Lovers

Leclerc, otok Coconut Lovers

IS Citypark, stojali Listerine 
in Coconut Lovers

HM Šiška, izpostavitev 
Summer Lovers

IS Citypark_stojali o.b., 
Carefree in Johnson's Kids
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Leposana, končnica NTR HB

Leposana, sensormatiki in osvetljena stena

Leposana, otok NTR HB 

Sanatura Maxi, polica NTR HB in Detox

Sanatura Šiška, NTR HB big display

NA PRODAJNEM MESTU
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Drogerija Tuš 
Planet MB, 
redna polica 
NTR HB 

Tuš Bratislavska, 
stojalo NTR HB 

Drogerije Tuš, 
NTR HB majčke 
za zaposlene 

Drogerija Tuš Šiška, NTR HB 
redna polica s testerji Drogerija Tuš 

Domžale, 
dodatna 

izpostavitev 

Drogerija Tuš Planet 
KP, osvetljena 
stena NTR HB 

NA PRODAJNEM MESTU
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NA PRODAJNEM MESTU

Tuš C&C Celje, izpostavitev Multibrand 

S Brežice, izpostavitev PB 

HM Šiška, izpostavitev PB in LPM 

HM Velenje, izpostavitev Carefree 

Tuš drogerija Planet KP, 
dodatna izpostavitev 
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NA PRODAJNEM MESTU

Leclerc, končnica Johnson's baby

HM Šiška, izpostavitev JB šamponi 

Müller MB, končnica JB šamponi 
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Primskovo, končnica Colgate
HM Ptuj, končnica Ajax novosti

M Šmartinska, končnici Colgate in Palmolive

HM Pobrežje, končnica Colgate

HM Postojna, končnica Colgate Palmolive
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Šmartinska, končnica Colgate HM Šiška, izpostavitev elmex

IS Europark, stojalo Palmolive, 

HM Škofja Loka, končnici Ajax in Colgate

IS Velenje, stojala Colgate 



20 Leclerc, izpostavitev elmex 

IS Vič, končnica Ajax HM CE, izpostavitev Ajax 

IS Vič, promo engine Palmolive, 

IS CE, stojala Palmolive 
in Colgate

NA PRODAJNEM MESTU
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HM Šiška, končnica Palmolive HM Šiška, končnica Colgate Palmolive 

HM SG, končnica 
Colgate Palmolive 

HM Velenje, končnica 
Colgate Palmolive 

HM CE, končnica 
Colgate Palmolive 

NA PRODAJNEM MESTU
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HM Eva Lovše, končnica Franck Cappuccino, stojalo Loka 

Jager Duplek, izpostavitev 
Franck Cappuccino 

Tuš C&C Celje, 
izpostavitev 

Franck 
Cappucciono 2+1 

SM Sl. Konjice, končnica 
Franck Cappuccino 

NA PRODAJNEM MESTU
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Tuš C&C LJ, izpostavitev Hell 

HM Rudnik, končnica Pasta Zara 

HM Velenje, izpostavitev Pasta Zara 

HM NG, izpostavitev Pasta Zara 

Tuš C&C MB, izpostavitev Hell 

NA PRODAJNEM MESTU
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Jager Duplek, izpostavitev 
Franck Cappuccino 

NA PRODAJNEM MESTU

Jager Duplek, izpostavitev Franck Cappuccino 

HM Primskovo, 
končnica Remington

ISP NG, stojalo Remington 
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NA PRODAJNEM MESTU

ISP MB, izpostavitev Russel Hobbs 

S Pobrežje, stojalo Remington 

ISP Ptuj, izpostavitev Russel 
Hobbs & Remington
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MIND, BODY & SOUL

ZAŠČITNI UKREPI

Vsi jih poznamo in so zagotovo postali že del vsakdanje rutine, pa vseeno, naj jih ponovimo še enkrat. 

Ne bo škodilo.

Torej, spodaj je nekaj osnovnih ukrepov, ki jih velja upoštevati, da bi zmanjšali svoje tveganje za okužbo 

s COVID-19 in ostalimi virusnimi boleznimi v prihajajoči sezoni gripe: 

Umivajte si roke: Pogosto umivanje rok je pomembna strategija za zaščito pred vsemi tipi nalezljivih 

bolezni. Študije v pisarnah in zdravstvenih ustanovah so pokazale, da lahko strateška uporaba 

dezinfekcijskih sredstev za površine in razkužil za roke na osnovi alkohola zmanjša širjenje virusa za 85-

94%. (Kurgat 2019; Reynolds 2019)

Okrepite imunost: Optimalno delovanje imunskega sistema je nujno potrebno za obrambo pred vsemi 

vrstami infekcij, od blagega prehlada do nevarne gripe in življenjsko nevarne pljučnice. S hranili bogata 

prehrana, redna vadba, dovolj spanja in nadzorovanje stresa lahko prispevajo k zdravemu imunskemu 

delovanju.(Zapatera 2015)

Dezinficirajte površine: Koronavirusi lahko na neživih površinah, kot so kovina, steklo ali plastika vztrajajo 

do devet dni. Na srečo lahko koronavirusi s primernim čiščenjem in dezinfekcijskimi sredstvi postanejo 

neaktivni.  Zato je vzdrževanje površin čistih in dezinficiranih pomembno za omejevanje širjenja 

nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo koronavirusi. Študija, objavljena 6. februarja 2020, je odkrila, da lahko 

koronavirusi na neživih površinah z dezinfekcijo postanejo neaktivni znotraj ene minute. (Kampf 2020)

Ohranjajte razdaljo in še bolje, izogibajte se stiku z okuženimi posamezniki, saj je to najboljši način, da 

se zaščitite pred COVID-19 in drugimi nalezljivimi boleznimi.

Naložite si mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav.

Izogibajte se potovanjem z letalom na prizadeta področja.

Bodite seznanjeni z lokalnimi priporočili in omejitvami. Na primer, če je potrebno nositi masko, 

priporočila glede razdalje, omejeno zbiranje, itd. 

Kontaktirajte svojega zdravnika, če ste v dvomih ali se počutite slabo.
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MIND, BODY & SOUL

Delate od doma in imate občutek, da delate ves čas? 

KAKO SI LAHKO POMAGATE?
Priredila: Maja Logar

Ena od najbolj zanimivih stvari, ki so se zgodile v 2020, je način na katerega je COVID-19 porinil mnoge od 

nas, da smo delali od doma. Na začetku januarja bi večina vodilnih v podjetjih rekla da je delo od doma in 

vodenje oddaljenih ekip preveč nadležno in ovirajoče.   

Vendar pa, od avgusta dalje, več kot 50 procentov t.i. »knowledge workers« (zaposleni v pisarnah, s 

specifičnim znanjem) nadaljuje z delom od doma. In vsak dan se vedno več vodilnih v podjetjih zaveda, 

da se njihovi zaposleni na delo v pisarne ne bodo vrnili prostovoljno. 

Delo od doma deluje. Izkazalo pa se je, da je pravi izziv, kako zadržati ljudi, da ne delajo preveč in jim 

pomagati pri preprečevanju izgorelosti, ki lahko kratkotrajno povečanje produktivnosti spremeni v 

dolgotrajno izčrpanost. 

Štirje načini, kako lahko preprečite izgorelost zaradi dela od doma:

1. Določite “poslovne” ure

Če se želite izogniti temu, da delate preveč, morate določiti konkreten razpored, kdaj delate in kdaj ne. 

Čeprav boste morda potrebovali nekaj prilagodljivosti, da boste vanj vključili večje prekinitve, to ni razlog, 

da se ne bi lotili ideje o sestavljanju urnika in se ga držali. Brez določenih ur, kaj vam preprečuje, da 

medtem, ko zvečer gledate film in se vam porodi super ideja, ne vključite prenosnika, da bi delali na njem?

Namesto tega si idejo zapišite, tako, da se boste lahko vrnili k njej, ko se naslednji dan vaša pisarna 

»odpre«.  Verjetno boste še vedno dobivali obvestila izven svojega delovnega časa, vendar, če boste 

imeli vzpostavljeno rutino, je večja verjetnost, da se boste nanje odzvali v naslednjem delovnem dnevu. 

Poskrbite, da vsi v vaši ekipi poznajo vaše delovne ure in poznate vse njihove urnike, da boste lahko 

spoštovali tudi njihov čas.

2. Razvijte »after work« ritual 

Dodatno k določitvi ur, boste morda želeli ustvariti ritual, ki bo znak za to, da je čas za zaključek dneva. To 

je lahko čiščenje inboxa (veliko sreče pri tem!) ali vpisovanje pomembnih nalog v koledar. Lahko je tudi 

posebna fraza ali afirmacija. Ob koncu delovnega dne preglejte seznam opravil in urnik za naslednja dva 

tedna, da se prepričate ali imate načrt za dokončanje vseh nalog. Potem izključite računalnik in izrecite 

'čarobne besede': »Zapiranje urnika…končano.« 
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To vam morda lahko pomaga, da boste, če se pojavi skrb, povezana z delom, vedeli, da ste, ker ste 

izrekli čarobne besede, vse preverili v svojem koledarju in tedenskem planu ter se prepričali, da je tam 

vse kar mora biti. Da imate vse pod nadzorom in zato ni potrebe za skrb. 

Ta mirnost uma je konec koncev smisel rituala po delu – čeprav se sliši tako trapasto, kot zgornji 

predlog. Skozi čas boste razvili svoj ritual, pravzaprav je to moj predlog.  

3. Spremenite naprave, ko spreminjate načine

Skoraj vsi del službe nosimo s seboj domov na različnih napravah, pa naj bo to telefon, prenosnik 

ali tablica. Prav tako pa ima večina neko napravo, ki jo uporablja za osebne zadeve, tudi doma. Naj 

preklapljane med napravami ne bo breme ampak blagoslov, ki ga poskušajte ohraniti tudi pri mobilnih 

napravah; imejte na pametnem telefonu e-pošto in aplikacije povezane z delom, na tablici pa naložene 

le osebne socialne medije in zabavne aplikacije.

Če delate preko svojega osebnega računalnika in ne želite še enega, razmislite o nastavitvi drugega 

uporabniškega imena za operacijski sistem. In se potem samo odlogirajte iz You@Work in logirajte na 

You@NotWork.

4. Pojdite ven

Ko si vzamete odmor — naj bo to med delovnim 

dnem ali v času, ko ne delate, poskrbite, da 

boste imeli čas, da greste ven, v naravo, ki je na 

voljo blizu vas. Raziskave so vsakič pokazale, 

da je najbolj obnavljajoč premor tisti, ki si ga 

lahko vzamete v naravi; ne samo da se počutite 

bolj obnovljeni, ampak tudi srečnejši. Nekaj v 

povezavi s tesnim stikom z drevesi, rastlinami ali 

kakršnokoli obliko vode, ima močan učinek na 

sposobnost našega uma, da se spočije. 

Medtem, ko se zdi sprehod prav nasprotno od 

tega, kar hočete, ko ste utrujeni ali zaposleni, 

se boste po hitrem, kratkem sprehajanju po 

soseski, parku ali dvorišču počutili mnogo bolje, 

kot če bi se vrgli na kavč in si že sedmič ogledali 

nadaljevanje nanizanke Friends.  

MIND, BODY & SOUL
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Ste še vedno skeptični? Neka študija je pokazala, da ljudje sistematično podcenjujejo, koliko srečnejši 

bi bili po hitrem sprehodu skozi naravo v bližini.  Naslednjič, ko občutite, da vaš nivo stresa narašča ali 

vaša energija upada, ne sezite po dodatni skodelici kave. Raje si privoščite nekaj minut svežega zraka.  

Ne glede na to, ali boste v svojo rutino vključili te prakse ali razvili svoje lastne v enakem duhu, je ena 

pomembna stvar, katero si velja zapomniti. Nasveti, kot je ta, so namenjeni temu, da postavite meje, 

da veste, kdaj je dovolj in je čas, da svojo pozornost preusmerite na druge elemente svojega življenja. 

Ko delamo od doma, delo prehitro postane naše življenje. A čas stran od dela bo izboljšal vaše delo, 

namerno odklapljanje pa je lahko najbolj produktivna stvar, ki jo lahko naredite zase. 

Vir: https://ideas.ted.com

MIND, BODY & SOUL
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6 NARAVNIH HRANIL, KI 
IZBOLJŠAJO RAZPOLOŽENJE
Zlati dnevi jeseni so mimo in kar naenkrat je tukaj: pusto zimsko nebo. Nizke temperture in temni 

dnevi resnično lahko vplivajo na naše razpoloženje. Ali ste vedeli, da nas sprememba prehrane lahko 

razveseli? Res je, nekatera živila lahko pomagajo, da se počutimo srečnejši! Torej, poslovite se od 

jesensko-zimske otožnost! 

NASVIDENJE, JESENSKO - ZIMSKA OTOŽNOST! 

JESENSKA IN ZIMSKA OTOŽNOST — KAJ JO POVZROČA? 

Odhod na delo v temi in vrnitev domov v temi: eden od vzrokov sezonske 

čustvene motnje — poznane tudi kot jesenska ali zimska depresija — je 

pomanjkanje dnevne svetlobe. To lahko vodi do nižje produkcije hormona 

sreče, serotonina. Poleg tega je proizvodnja spalnega hormona, melatonina, 

pozimi večja. Rezultat tega je, da se počutimo leno, utrujeno in nemotivirano. 

NARAVNI VZPODBUJEVALCI 
RAZPOLOŽENJA NAS 
RAZVEDRIJO  

Dobre novice: obstajajo 

različna živila, ki v telesu lahko 

povečajo produkcijo serotonina 

Študije so pokazale, da ima 

lahko nizka raven serotonina v 

telesu negativen vpliv na naše 

razpoloženje. Živila, bogata s tem 

hormonom, nas razvedrijo na 

naraven način. Obstajajo pa tudi 

druge prehranske komponente, 

ki lahko imajo tak učinek. 
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OREŠČKI

Orehi, indijski oreščki ali mandlji: oreščki so 

idealen prigrizek za izboljšanje razpoloženja. 

Vsebujejo triptofan, aminokislino, ki je 

pomembna za nastajanje serotonina. 

JAJCA

Jajca vsebujejo veliko vitamina D, ki pomaga 

v boju z zimsko otožnostjo. Vitamin D, poznan 

tudi kot sončni vitamin, se tvori z neposredno 

sončno svetlobo na naši koži. Najdemo ga tudi 

v živilih kot so ribe, jajca, mlečni izdelki in gobe.  

Posebej pozorni moramo biti na to, da dobimo 

dovolj vitamina D, ko se jeseni in pozimi začnejo 

dnevi krajšati. Če nam bo sončnega vitamina 

primanjkovalo, se bomo počutili utrujene in 

iztrošene.  Poskrbite, da zaužijete dovolj živil, 

bogatih z vitaminom D. Morda boste pozimi 

celo želeli jemati dodatke. 

SLED

Sled je riba, bogata z omega 3 maščobnimi 

kislinami. Mastne ribe iz mrzlih vod, kot je sled, 

zagotavljajo serotonin in so bogate z omega 3 

maščobnimi kislinami, za katere je znano, da 

pomagajo pri simptomih blage depresije, kot so 

utrujenost, pomanjkanje energije, razdražljivost, 

motnje spanja ali pomanjkanje apetita.

Dobro je vedeti: Orehi, laneno seme in rastlinska 

olja so tudi bogata z omega 3 maščobnimi 

kislinami.  Mimogrede, sled vsebuje tudi veliko 

vitamina D.

SUHO SADJE

Suho sadje, kot so datlji in fige so okusen 

način, kako izboljšati svoje razpoloženje. Poleg 

triptofana vsebujejo tudi obilo magnezija. 

Študije potrjujejo, da vključevanje zadostne 

količine magnezija v prehrano izboljša zmožnost 

spopadanja s stresom. 

ČOKOLADA

Triptofan v temni čokoladi vas res lahko osreči. Ko 

se ne počutite najbolje, je včasih edina stvar, ki jo 

lahko naredite, da pojeste košček čokolade! Ker 

pa čokolada pogosto vsebuje veliko sladkorja in 

maščobe, naj bi jo uživali zmerno. 

ČILI

Imate radi pekoče? Odlično, pekoče sestavine kot 

so čili, jalapeño ali druge pekoče paprike, lahko 

pri slabem razpoloženju čudežno pomagajo. 

To pa zahvaljujoč kapsaicinu, aktivni sestavini 

v paprikah, zaradi katere so le-te pekoče. Kot 

reakcija na draženje, ki ga povzroči pikantna 

hrana, se sproščajo endorfini. Telo proizvaja 

endorfine naravno, da se lahko spopade z 

bolečino in vas osreči. Še ena prednost čilija: 

to živilo za dobro razpoloženje vas pogreje od 

znotraj.  

Vir: www.runtastic.com

V SVOJO PREHRANO VKLJUČITE TEH 6 
ŽIVIL ZA DOBRO RAZPOLOŽENJE: 
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1. 1. Bodi blag-a s seboj

2. Zaupaj vase. Vedno.

3. Bodi potrpežljiv-a.

4. Vztrajaj.

5. Delaj le eno stvar naenkrat.

6. Pazi na svoj fokus.

7. Do ciljev vodijo poti, ne izgovori.

8. Uspeh ni nikoli posledica naključja.

9. Izgubljenega dne ne bo nikoli več nazaj.

10. Ves čas se uči in vlagaj vase.
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OVEN: Čas je za dolgo potovanje. Tako boš lahko na življenjsko situacijo pogledal/a z drugega zornega 

kota, se osredotočil/a na pozitivne stvari in duhovno ter energijsko zrasel/a. Neptun bo narekoval 

tempo tvoje empatije in zmožen/a boš močnega vživljanja v situacije oseb okoli sebe. A pazi, da ne 

postaneš preobčutljiv/a.

Obdajale te bodo močne energije, dogajanje bo zelo intenzivno. Uran bo malce zamajal tvoje sicer 

trdne temelje, a to ti bo koristilo. Obrni pretrese sebi v prid. Zapusti prostore, ki te utesnjujejo, nekatere 

si pač prerasel/a. Mars ti bo pokazal novo povezavo na romantičnem področju, Saturn pa te bo pri tem 

malce zmedel. Dobro premisli, kakšne ljubezenske situacije si trenutno želiš.

Cel mesec ti bo največ pomenila svoboda, zato svojega urnika ne prenatrpaj z mnogimi opravki. Dovoli 

si biti spontan/a in se sproti odločati, kaj boš počel/a.

BIK: Dragi bik, v novembru te bo obdajala pozitivna kozmična energija, ki bo tvojemu znamenju nudila 

oporo, podporo in energijo za regeneracijo ter tvoje osebnostno izražanje. Sonce bo osvetljevalo tvoj 

um, ki je tvoj najboljši zaveznik, prav tako ti bo naklonjen Merkur, ki ti bo pomagal pri komunikaciji.

Osredotoči se na družino in ljudi, ki so ti pomembni. Razbij led in prebij zid v odnosih s tistimi, med 

katerimi so se skrhale tesne povezave. Ulovi svoje strahove. Saturn ti bo pri tem v veliko pomoč in te 

v tem času naučil marsikatere življenjske lekcije. Obdobje bo primerno tudi za strukturiranje tvojega 

življenja. Usmeri ga na prave poti, ne more ti spodleteti.

Konec novembra se ti obeta tudi napredek na tvojem ljubezenskem področju. Čustva bodo vse 

intenzivnejša in energijo med vama bo težko spregledati. Če ti služba to dopušča, si skupaj s svojo 

ljubeznijo privoščita kratek romantični oddih.

DVOJČEK: V novembru se bo dvojčkom dogajalo predvsem na poslovnem področju, saj bosta tako 

Sonce kot planet Neptun močno krojila tvojo usodo. Pozoren/a bodi na iluzije, ki se morda slišijo 

mamljivo, a niso zate! Ker nadvse rad/a govoriš, velikokrat poveš preveč in se kasneje tolčeš po glavi. 

Čas je, da se naučiš razmišljati vnaprej.

Močno gibanje planetov bo v tvoje življenje za kratek čas vneslo neharmoničnost, kar se bo odražalo 

na mnogih spremembah, ki jih boš doživljal/a. Bodi pripravljen/a nanje, vesolje ti želi pomagati in te 

usmeriti na pravo pot. A vozilo boš moral/a nanjo obrniti sam/a, zato bodi pozoren/a na svojo intuicijo. 

Ne pozabi na svoj socialni krog in cilje, h katerim stremiš že od nekdaj.

Čas je za vprašanje. Kako si želiš živeti? Spremembe te bodo popeljale k duhovni rasti, odraslemu 

ravnanju in transformaciji.

RAK: Dragi rak, osredotoči se na svoje delo. Si strasten/a in nikoli ozkosrčen/a, Sonce pa bo konec 

meseca osvetlilo tudi tvoje ljubezensko področje. Uživaj v strasti in metuljčkih v trebuhu! Tvoja kreativna 

žilica se bo zbudila, izkoristi jo pri uresničevanju svojih ciljev in projektov, sploh če deluješ na področju 

umetnosti ali pa imaš otroke.

Uran te bo gnal na pot iskanja svoje duhovnosti, prepusti se neznanemu in do potankosti preuči svoj 

dinamičen karakter. Tvoja občutljivost bo zelo močna. Planeti bodo harmonično poravnani s tvojim 

znakom, zaznal/a boš spremembe v svoji komunikaciji in mislih. Konec meseca pa bo oslabljen tvoj 

pogum, zato se obrni na družino in za nekaj časa fokus vrni k svojim koreninam.

Konec meseca poskrbi za dolg, ki ga moraš poplačati. Ne smeš ga prenesti v novo leto, zato prični z 

delom že sedaj. To lahko pomeni denar ali pa opravilo, s katerim že dolgo časa odlašaš.

HOROSKOP
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LEV: Merkur bo v novembru mešal štrene, dragi lev! Čas je, da se malce zresniš, umiriš in se naučiš 

potrpežljivosti. Uran bo povzročil nekaj pretresov v krogu družine in tvojega doma, a z mirnim 

pogovorom ti bo vse uspelo rešiti. Le pripraviti se moraš na nekaj kompromisov.

Spremembe bodo prisotne tudi na tvojem finančnem področju, a bodo zate ugodne. V odnosih lahko 

pride do rahlih premikov, a bodo tudi te delovali tebi v prid. Jupiter, Saturn in Pluton bodo nadzorovali 

tvojo karmo in poskrbeli, da tvoje delo obrodi sadove, odkrili pa ti bodo tudi nekaj skrivnosti. November 

bo zate nadvse pomemben mesec, zato bodi pripravljen/a na veliko dogajanja.

Čeprav je zunaj mraz, to še ne pomeni, da lahko dneve in večere preživiš na kavču. Poišči športno 

aktivnost, ki bo v tvoje življenje prinesla več gibanja, saj si v zadnjem času na rekreacijo malce pozabil/a. 

Pazi tudi na prehrano.

DEVICA: Ta mesec se boste device morale osredotočiti na svoj dom in službo. Neptun bo pomagal 

tvojemu počutju in kariernim odločitvam. Posveti se moraš sebi in ciljem, ki si si jih zastavil/a. V drugi 

polovici meseca se bodo pričela urejati razmerja z osebami, ki si jih želiš ob sebi. Planetarna poravnava 

bo v tvojem domu in družini povzročila velike premike. A šlo bo za vesele dogodke!

Močne energije te bodo malce destabilizirale, a le za kratek čas, saj boš kmalu ponovno ujel/a 

ravnotežje. Uran bo vate vdihnil osvobajajočo energijo, ki te bo zbudila, a tudi malce stresla. Konec 

meseca pa premisli o razmerjih, v katere si se spustil/a tekom preteklega leta.

Poskrbi tudi za svojo izobrazbo. Vsak dan se nauči nekaj novega, tudi če gre le za nekaj novic, ki si jih 

prebral/a v reviji. Možgani morajo ostati dinamični in razgibani, saj drugače postaneš slabe volje.

TEHTNICA: November bo za tehtnice poln novih izzivov, ki jih na srečo obožujejo. Tako se bo mesec 

pričel s Soncem in Uranom v glavni vlogi, ki bosta osvetlila predvsem tvoj finančni sektor. Izbira, ali bo 

denar potoval z računa ali na račun, pa bo v tvojih rokah! Mars bo poskrbel za veliko zalogo delavne 

energije, zato boš nadvse produktiven/a. Včlani se v klub, ki se ukvarja z dobrodelnostjo. Pomoč 

drugim te bo osrečila.

Saturn ti bo namenil odlično mero vitalnosti, povečal količino potrpljenja in spoštovanja do ljudi okoli 

tebe. Tvoja energija bo odlična za nova poslovna sodelovanja, prijateljstva in morda celo kakšno 

simpatijo. Na ljubezenskem področju se že dolgo časa ni nič zgodilo. S tem seveda ni nič narobe, a 

pazi, da obdržiš zdravo mejo med obsedenim flirtanjem in popolno zadržanostjo.

Prijatelj/ica te bo prosil/a za pomoč. V preteklosti ti je vedno stal/a ob strani, zato nikar ne zavrni 

njegove/njene prošnje.

ŠKORPIJON: Dragi škorpijon, v novembru te čakajo novi projekti, prijatelji in širjenje tvoje socialne 

mreže. Pred teboj je pester mesec, poln preobratov na tvoji karierni poti. Bodi oprezen/a in pozoren/a 

na presenečenja, ki jih zate pripravlja Uran. Predvsem v ljubezni se bodo dogajali pripetljaji, ki ti nikakor 

ne bodo šli iz glave. Dovoli si biti zaljubljen/a!

Merkur, Sonce in Venera bodo v tem času spodbujali tvojo igrivost in odpirali prijetne dileme, ki jih boš 

s svojo odprto glavo kaj hitro razrešil/a. V tvoje življenje prihaja oseba, ki bo postala tvoj partner. Lahko 

gre za ljubezensko ali službeno področje. Morda pa kar oboje! Dogajalo se bo in zdelo se ti bo, da je 

mesec minil, kot bi trenil.

Kljub dogajanju pa si vsaj en dan tedensko privošči čas, ki ga nameniš sam/a sebi. Skoči na bližnji hrib, 

meditiraj ali se sproščaj v kuhinji, kjer se lahko kreativno udejstvuješ.

MIND, BODY & SOUL
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STRELEC: Tvoja želja po svobodi te bo obdajala vse do tvojega rojstnega dne. V iskanju energije za 

obnovitev telesa in duha boš nanj skoraj pozabil/a, sploh pa si že pred časom nehal/a beležiti, koliko 

let šteješ. Brez skrbi, nobene potrebe po slabi volji ni, vsako leto si modrejši/a, boljši/a in uspešnejši/a 

in tudi letos bo tako!

V sredini meseca se bo v službi zgodil konflikt, ki se ga boš moral/a premišljeno lotiti. Z nasprotno 

stranjo delaj raje v rokavicah. Neptun ti bo pokazal pravo pot, obvaroval tvoja prijateljstva in ohranil 

trezno glavo. Le pazi, da ne poizkusiš prehiteti dogodkov.

Tvoja ljubezen te bo konec meseca močno presenetila. Toplo ti bo pri srcu in prevzela te bodo močna 

čustva. Dovoli jim na plano, svoji simpatiji pa pokaži, koliko ti pomeni.

KOZOROG: November je zate vedno poseben mesec, saj navadno v tem času razmišljaš o vsem, kar 

se je v tem letu do sedaj že zgodilo. Za teboj je precej stresno leto, polno prilagajanja in sprememb, ki 

jih želiš ozavestiti še preden pride veseli december.

V tem obdobju boš zato še bolj čuteč/a kot sicer in kar malce nostalgičen/a ob lepih spominih, ki ti 

jih je prineslo življenje. Celo leto si pridno varčeval/a, zato je čas, da poleg daril, ki jih rad/a nakupiš v 

naprej, nekaj privoščiš tudi sebi.

Na ljubezenskem področju te bo razveselila tudi Venera, ki bo med teboj in tvojo ljubeznijo vzpostavila 

še tesnejšo povezavo. Nadvse kreativen/a boš pri opravljanju svojega dela, kar bodo opazili tudi tvoji 

nadrejeni in te nagradili. Lahko se potrepljaš po rami, v tem letu si precej duhovno zrasel/a in lahko si 

ponosen/a na svoje delo.

VODNAR: Dragi vodnar,  v novembru se bo vse vrtelo okrog ljubezni. Venera bo glavni akter v tvojem 

romantičnem plesu, ki bo lahkoten, bitje tvojega srca pa pospešeno. Merkur bo spodbujal tvojo 

komunikacijo, očarljiv/a in karizmatičen/a boš ter neustavljivo privlačen/a za ljudi v svoji okolici.

Ljubezen ti bo nudila varno zatočišče in kraj, kjer se boš popolnoma sprostil/a in odpočil/a po napornem 

delavniku. V službi bo pred koncem leta malce stresno, saj bo potrebno nadomestiti zamujeni čas.

Merkur te bo v drugi polovici meseca spodbujal predvsem k uresničevanju projektov, Venera pa te 

bo sentimentalno spominjala na preteklost. Nič slabega ni, če se pred koncem leta malce obrneš čez 

ramo in se potrepljaš za dosežke, ki so ti uspeli in premisliš o tistih dogodkih, na katere nisi preveč 

ponosen/a.

RIBI: V mesecu novembru se poizkušaj čim bolj poglobiti vase, se gibati in raztegovati, saj v tvojem 

življenju manjka nekaj ravnovesja. Sonce in Merkur bosta poskrbela za pozitivno izmenjavo energij, ti 

pa ne pozabi komunicirati s svetom! Trenutno ni pravi čas za samoizolacijo, katero običajno izvajaš ob 

koncu leta.

Uran te bo v drugi polovici meseca nagovarjal, da se zapreš vase, a tega ne smeš storiti. Odpri se 

novostim in eno ali dve vpelji v svoje življenje. Popestritev bo nadvse dobrodošla, prav tako ti bo veselje 

prinesla nova kljukica na seznamu destinacij, ki si jih želiš obiskati. Privošči si dopust, v interakcijah z 

ljudmi pa zaupaj svoji intuiciji.

Včasih se ti zdi, da te ljudje okoli tebe ne razumejo, a svoje nežne narave ne smeš obsojati, saj tako 

deluješ samodestruktivno. Podaj se v družbo in uživaj v smehu in pogovorih z ljudmi, ki ti veliko 

pomenijo.

MIND, BODY & SOUL
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