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Hiperkinetični
otroci
Včasih MCD (sindrom minimalne cerebralne disfunkcije), zdaj v slovenski literaturi pogosto uporabljen izraz
hiperkinetični sindrom (pogovorno – hiperaktivnost, hiperkinetičnost) je termin, vezan na težave s pozornostjo,
impulzivnostjo in hiperaktivnostjo.
Vsak od nas pozna nemirne otroke, tiste, pri katerih
imamo občutek, da niti minuto niso pri miru. Hiperkinetični otroci so opazni, v gibanju neprilagodljivi, se zaletavajo, velikokrat poškodujejo, mečejo stvari naokoli,
težko se prilagodijo redu, ne
morejo počakati, mirno sedeti ali stati, upočasniti gibanja, prehajajo iz ene aktivnosti v drugo, ne morejo slediti navodilom … Hiperkinetični sindrom se lahko nadaljuje
v odraslo dobo, kjer se pojavi z malo spremenjeno simptomatiko. Pogosto so hiperkinetični ljudje dezorganizirani, emocionalno nestabilni,
socialno neprilagodljivi, notranje nemirni, veliko govorijo ipd. Pri nekaterih se lahko pojavi nagnjenje k alkoholu in drogam.
Ker se hiperkinetičnost pogosto diagnosticira že v otroški dobi, je za razvoj v pozitivnega odraslega človeka pomembno reagiranje okolja in
sprejemanje ali nesprejemanje otrokovega vedenja. Neodkrivanje sindroma je lahko razvojno tveganje, kajti
le intaktna samopodoba lahko pomaga pri razvoju pozitivnih otrokovih sposobnosti. Izbor pomoči je velik – od
psihoterapij do medikamentoznih terapij. Pomembno je,
da je izbrana obravnava otroka s hiperkinetičnim sindromom celovita in usklajena ter
prilagojena posebnostim vsakega otroka.
Aleksandra Heric,
prof. def.

Zdravo
TEHTNICA
V prihodnjih dneh se vam lahko zgodi, da boste srečali neko
družbo starih prijateljev, od katere
ste se pred časom oddaljili. Marsikatero noč
boste preveseljačili z njimi in se imeli lepo.

ŠKORPIJON
V delovnem okolju vas čaka neko presenečenje, saj vam bodo
nadrejeni ponudili novo delo, ki
bo za vas pravi izziv. Sprejmite ga, saj boste bogato poplačani in pohvaljeni.

STRELEC
Čaka vas razburljivo ljubezensko življenje. Bodite pozorni, da
vas čustva ne ponesejo do nerazumnih dejanj ali besed, ki bi jih lahko v
prihodnosti obžalovali – poti nazaj ne bo.

Ne morem zanositi
SPIRALA
Center za kvaliteto življenja
Rimska 24, LJUBLJANA • Mariborska 86, CELJE

V centru se naučiš, kako
razrešiti mnoge probleme
(zdravstvene, čustvene, trpljenje
v medsebojnih odnosih,
zasvojenosti,... ) in kako te
rezultate obdržati.
ZA PRVI OBISK JE VSTOP PROST!

Več let ne morem zanositi. Za
sabo imam dva neuspela poskusa zanositve z medicinsko
pomočjo. Sem dokaj obupana. Ali bom sploh lahko imela otroke? Oba z možem si jih
srčno želiva.
Če je vaša zgodba podobna
tej, nikar ne obupujte. Kadar
medicinske metode niso učinkovite, je to zato, ker z njimi
ni mogoče odpraviti energijskih blokad. Če imate težave z zanositvijo, je za to kriva energijska blokada v ledvicah. Blokade so lahko v ledvicah moškega ali ženske, ponavadi pa imata energijsko
šibke ledvice oba. Priporočljivo je, da se oba partnerja udeležita energijske tera-

ENERGIJSKO SPROŠČANJE
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Preprost, naraven in učinkovit
pripomoček za odpravo Vaših težav
(z nespečnostjo, z glavoboli, z
nervozo, s presnovo, s kajenjem,...)
KASETA in CD - ji
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pije, ki bo obema ojačala ledvice. Tudi za bodoči naraščaj
je to zelo pomembno. Četudi
zanositev po medicinski poti
uspe, si starša pri tem ne ojačata ledvic. Hormonske terapije pa ledvice energijsko dodatno ošibijo. Posledica tega
je, da bo novorojenec skoraj zagotovo imel podedovane energijsko šibke ledvice.
To se bo v njegovem življenju
odražalo kot slaba koncentracija, brezvoljnost, lenost, slab
spomin ... Tudi nočne more
in groze so posledica šibkih
ledvic. Pogosto so taki otroci

podvrženi vnetjem mehurja
in ledvic. Šibke ledvice lahko
povzročijo tudi močenje postelje ponoči, hormonske in
seksualne motnje ter pri moških erekcijske težave.
Kako si energijsko okrepimo
ledvice? Treba se je naučiti
priti v stik s svežo energijo, ki
bo izčistila in izprala energijske blokade iz ledvic in tako
organ energijsko ojačala. Sveža energija lahko deluje učinkovito, ko dosežemo stanje,
v katerem izklopimo misli.
V takšnem stanju ne razmišljamo, ne analiziramo, se ne
primerjamo, ampak enostavno »samo smo«. Z odstranitvijo blokad si ne pridobimo
samo sposobnosti zanositve,
ampak odstranimo vse prej
omenjene in preostale težave,
povezane s šibkimi ledvicami.
Ker se tega ne morete naučiti
sami, je priporočljivo poiskati ustreznega energijskega terapevta.
Lea in Dušan Zgonik, svetovalca in vodji Centra za
kvaliteto življenja Spirala

Kardiomobil
Navdušenje nad prvo potujočo preventivno dejavnostjo – kardiomobilom je lani preseglo vsa pričakovanja. Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije ter Zveza društev diabetikov Slovenije sta skupaj s farmacevtskim podjetjem Pﬁzer organizirala novo obliko preventivne dejavnosti. S kardiomobilom so krenili na pot z brezplačnimi predavanji, razstavo o dejavnikih tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj in izobraževalnimi gradivi. Prebivalcem omogočajo pregled krvnega tlaka, maščob in sladkorja v krvi ter brezplačen posvet z zdravnikom. »Lani smo vsi skupaj krenili na pot v neznano. Preizkus smo, po mnenju mnogih opravili uspešno,« pravi
Barbara Kosler, direktorica podružnice Pﬁzer.
»Letos si želimo izmeriti vrednosti še večjemu številu obiskovalcev,
zato smo število lokacij skoraj podvojili,« je dejala mag. Danica Rotar Pavlič, predsednica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.
I. L.

