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Nad gripo s poči vanjem

KOZOROG

Nekoliko boste depresivni, 
čeprav ne boste poznali pra-
vega vzroka za takšno stanje. 
Pomaga vam lahko pogovor s prijatelji 
ali sosedi.

VODNAR

Polni boste novih idej in načr-
tov, ki pa jih vaša okolica ne 
bo najbolje sprejemala, saj 
bodo prepričani, da še ni pravi čas za 
tovrstne podvige.

RIBI

Ker boste zelo sočutni in umir-
jeni, bosta s partnerjem rešila 
kar nekaj napetosti, ki so se 
nabrale v zadnjem času. Pojavila se bo-
do čisto nova ljubezenska čustva.

Zdravo
Horoskop pripravlja:
Bern Jurečič
telefon 01/366-38-00

SPIRALA
Center za kvaliteto življenja

Rimska 24, LJUBLJANA Mariborska 86, CELJE•

TEČAJ ODPRAVIMO

BOJAZEN IN NERVOZO

15.11. - 19.11. v Ljubljani
22.11. - 26.11. v Celju

Tematski CD za
doseganje notranjega miru
DARILO:

TEČAJ OPUSTIMO KAJENJE

08.11. - 12.11. v Celju
Mariborska 86 (EMO)

Tematski CD za
spro čanje in opustitev kajenja

DARILO:

š

Odpravimo nervozo
Obstaja več razlogov, zakaj 
smo razburjeni, nervozni ali 
bojazljivi. Prvi razlog je ta, 
da se ne zavedamo, kaj se 
dogaja ali kaj bo. Pred nami 
so nepredvidljivi dogodki. 
Ne vemo, ali nam bo uspe-
lo ali ne, ali bomo uspeš-
ni ali ne. Drugi razlog je 
ta, da neradi delamo napa-
ke in izgubljamo imidž, saj 
želimo biti popolni in ideal-
ni. V življenju imamo stal-
no opravka z neznanimi no-
vimi situacijami in zaradi 
neizkušenosti storimo veli-
ko napak. Ko naredimo na-
pako, se bojimo, da se nam 
bodo ljudje smejali in zviška 
gledali na nas. 
Naslednji razlog za nervozo 
in bojazen je v tem, da no-
čemo, da bi ljudje videli, da 
nečesa ne znamo ali ne zmo-
remo. Biti moramo skromni 
in se učiti od tistih, ki zna-
jo. Skromnost nas naredi 
mirne. Tudi nepotrpežlji-
vost je razlog za nervozo. Če 
nečesa ne znamo, si je tre-
ba vzeti čas in se učiti dan 
za dnem. Biti moramo potr-
pežljivi. Ne moremo se na-
učiti čez noč. To je narav-
no. Če to lahko sprejmemo, 
bomo mirni.

Ko nam bo jasno, da so 
zdravje, sreča in ustvarjal-
nost najbolj pomembni v živ-
ljenju, nam ne bo nikoli ne-
rodno, ne bomo se primer-
jali in tekmovali z drugimi, 
ne bomo razburjeni, nervoz-
ni in ne bomo se bali nezna-
nih situacij. Skromni bomo, 
potrpežljivi in mirni. To se 
res lepo sliši. Toda kaj stori-
ti, da to ne bodo le besede, 
da bomo to resnično živeli? 
Pridobiti si moramo resnič-
no znanje o življenju, in to 
od tistih, ki to že obvladajo.
Pravi vzroki za nervozo in bo-
jazen so v blokirani energiji v 
naših jetrih in vranici, opisani 
razlogi pa so že posledica. Ko 
naša energija ni v ravnovesju 
in so organi blokirani, ne mo-
remo biti mirni in potrpežlji-
vi. Ko se naučimo nove živ-
ljenjske tehnologije ter teh-
nike sprejemanja pozitivne 
energije in odpuščanja stare 
energije in ko skozi nas sveža 
energija teče gladko, avtoma-
tično dobimo ravnovesje. Te-
daj vsi našteti napačni načini 
obnašanja ter nervoza in bo-
jazen spontano izginejo.

Lea in Dušan Zgonik,

svetovalca in vodji Centra 

za kvaliteto življenja Spiralaživljenja Spiralaž

V VSEH LEKARNAH
BREZ RECEPTA.

BrezplaËen nasvet o Lekovih
zdravilih brez recepta
lahko dobite vsak delovnik
med 12. in 14. uro na πtevilki:

kih je temperatura dolgo-
trajnejša, kašelj je vse hujši, 
pogosteje se pojavijo zaple-
ti. Tudi okrevanje traja dlje 
časa. Trajanje se še podaljša 
in napoved poteka bolezni 
je slabša ob bakterijskih za-
pletih, ki jih je treba zdraviti 
z ustreznimi antibiotiki.
Kot za številne druge bolez-
ni tudi za gripo velja, da je 
najbolj zanesljiv način pre-
prečevanja cepljenje. Po 10. 
novembru se bo začelo cep-
ljenje proti gripi, ki je pri-
poročljivo za vse zdrave lju-
di, ki nimajo alergije na ce-
pivo. Cepili bodo v zdrav-

stvenih domovih in zaseb-
nih ambulantah, na območ-
nih zavodih za zdravstveno 
varstvo, Inštitutu za varova-
nje zdravja in tudi v domo-
vih za starejše občane. Naj-
bolj ogroženim skupinam 
prebivalstva, otrokom s kro-
ničnimi boleznimi in kronič-
nim bolnikom, starejšim od 
65 let, bo sredstva za cepi-
vo prispeval Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje R Slove-
nije in bodo za cepljenje pla-
čali 1500 tolarjev. Za druge 
skupine prebivalstva bo cep-
ljenje stalo 2500 tolarjev.

D. J.


