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BESEDA UREDNICE

Megleno jutro, ko se prvi sončni žarek do nas prebije šele okoli poldne, zlato obarvani 

popoldnevi, narava v žarečih jesenskih barvah, šumenje odpadlega listja, vonj po 

gobah in kostanju, topel morski vetrič, nikjer nikogar le rahel pljusk valov in osamljeno 

kričanje galebov, pa tudi zgodnji mrak ter deževen, hladen dan. Vse to je jesen. 

Letos nas je narava razvajala z dolgim poletjem in nam podarila lepo in toplo jesen. 

Enega takih dni smo ujeli tudi za naše druženje na Krvavcu. Kot vedno, je bilo tudi tokrat 

zanimivo, poučno in doživeto. Nekaj, kar si bomo zapomnili…

Pred nami je čas obilja, počitka in uživanja v sadovih tega, kar smo naredili čez leto. 

Rezljanje buč, mošt, pečen kostanj, pripravljanje ozimnice, ukraden sončni vikend s 

prijatelji in roštiljem...mmm. Pa tudi zasnežene ceste, bele, s soncem obsijane strmine, 

ki vabijo v smučino, kuhano vino v starem delu mesta, zavijanje daril za najdražje, vonj 

po svežih piškotih in pecivu. Čas toplih objemov, iskric v očeh, zvenenja kozarcev in 

lepih želja…

Verjamem, da ste se to jesen naužili sonca in čudovitih trenutkov v naravi, saj bo zima 

še prekmalu tukaj. Najbolj nor mesec v letu je tu, z njim pa tudi gneča v trgovinah in na 

cestah, prednovoletne zabave (seveda tudi naša), pogostejša druženja s prijatelji, 

obdarovanja... Kak umirjen trenutek se bo zagotovo prilegel. Za popestritev 

popoldnevov, ki se v tem letnem času prekmalu prevesijo v noč, pa je pred vami nova 

številka Lomastimesa.  

Vabljeni k listanju!

   Maja
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Čeprav smo se zanj odločili na hitro, se je vse 

poklopilo: hotel je bil prost, coachi so imeli 

čas, večina se nas je lahko udeležila in ujeli 

smo popolna dva dneva na Krvavcu. S 

pomočjo podjetja Anfima d.o.o. smo si 

organizirali dvodnevno delavno, poučno in 

povezovalno druženje, ki mu bo sledilo še več 

podobnih, vsaj dve na leto. 

Tako smo prvi dan vse do večera napenjali 

možgane, razglabljali in preučevali, kaj vse nas 

druži in kaj ločuje, kaj že imamo dobro urejeno, 

kje je še prostor za izboljšave ter kako jih 

vpeljati. Čeprav smo imeli vmes kosilo in smo se 

med delom tudi veliko nasmejali, ni bilo lahko…
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TEAMBUILDING
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TEAMBUILDING

Pozno popoldan je bil čas za predstavitve ekip, ki ste 

jih pripravili sami. Prav vsaka predstavitev je bila 

izjemna. Neverjetno, kako inovativni in polni idej ste!

Ves čas so naše delo spremljali trije trenerji. Pred 

večerjo so nam predstavili povzetke svojih opazovanj 

ter našega dela, skupaj pa smo začrtali nove 

smernice razvoja in izboljšav na mnogih področjih 

znotraj podjetja. S tako ekipo, kot ste vi, nam sploh ne 

more spodleteti!
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TEAMBUILDING

Po poznem zajtrku nas je čakal še pohod po vzpetinah in 

dolinah Krvavca. Nekateri ste bili na našem smučišču prvič, 

drugi prvič, ko tam še ni snega. Kako zanimivo in drugače 

izgleda, ko ga ne pokriva bela snežna odeja, kajne? Ko smo 

v strumni koloni korakali proti kmetiji Viženčar smo na hitro 

opravili še slikanje za »družinski« album potem pa nas je 

presenetila še Pehta s svojimi »arcnijami«…

Ekipa, hvala za krasno vzdušje, kmalu ponovimo!

Ob odlični večerji in uigranemu bandu smo se hitro sprostili in večer se je odvil po svoje…
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NOVI OBRAZI

Verjetno ste opazili, da imamo v kolektivu dve novi 

sodelavki. Večina ju je že spoznala, za vse ostale pa 

se Barbara in Ines predstavljata v nadaljevanju. 

Dobrodošli še enkrat!

Dragi moji novi sodelavci…

Moje ime je Barbara, stara sem 23 let, obkrožena 

sem z množico prijateljev, živim preprosto 

študentsko življenje, rada se predajam drobnim 

užitkom in o svoji prihodnosti ne razmišljam kaj 

dosti oziroma nimam prave predstave o njej …

To bi vam lahko povedala pred 21 leti in podoba 

tistega časa mi prinese nasmeh na obraz. Ničesar 

kar se je zgodilo v mojem življenju ne obžalujem, 

vse je imelo in ima svoj namen. Sem pa z 

izkušnjami zrasla v nekoliko drugačno Barbaro, ki 

ima precej bolj jasno oblikovan odnos do sebe in 

svojega sveta. 

Prepreke v svojem življenju poskušam videti kot 

izzive, zato sem se tudi tega pisanja lotila na 

svojevrsten način. Ker je, tako menim, ena od 

mojih osebnostnih lastnosti tudi iznajdljivost, sem 

delo predala svoji prijateljici, ki ji seveda 

popolnoma zaupam. Kdo ve… morda bi se 

predstavila v samih superlativih in bi vas 

prestrašila, lahko pa bi (bolj verjetno) pozabila 

omeni t i  nekatere  svo je  kval i tete ,  k i  j ih 

prepoznavajo drugi, meni dragi ljudje.

V službenem okolju me spoznavate sami … tukaj 

želim razkriti delček tistega, česar v delovnem 

vsakdanu ne morete videti ali izvedeti in bi morali 

vsaj kratek čas z mano sedeti s kozarčkom rujnega 

v senci murve, trte ali fige nekje v Goriških Brdih ali 

na Krasu… Ja, to je nekaj v čemer zelo uživam. V 

dobri hrani, predvsem taki, ki je pripravljena z 

ljubeznijo, ob poskušanju dobrega vina in v družbi 

kjer sem jaz lahko jaz. 

V sebi imam več odtenkov… verjamem, da smo v 

vsakem odnosu nekoliko drugačni, ker je vsak 

odnos vedno dvosmerna komunikacija. V svojem 

vsakdanu vedno bolj iščem preprostost in 

odkritost, jasno izražene želje in zahteve, rada imam 

pohvale, vsekakor pa znam sprejeti tudi kritike. 

Prijatelji bi me verjetno opisali kot srčno, prijazno  in 

zabavno osebo, ki je lojalna sebi in ljudem okoli 

sebe, vsekakor pa lojalna svojemu osebnemu 

vrednostnemu sistemu. Prerasla sem ideje o tem, da 

bom rešila svet… zdaj se poskušam držati načela živi 

in pusti živeti. Kar je prav zame, ni nujno prav tudi za 

vas. Verjamem da je tako prav, vsekakor pa dosti bolj 

zanimivo… 

Cenim svobodo v odločanju in izražanju. Največjo 

svobodo ali skoraj neskončno prostranstvo le te, 

sem začutila na potovanju po Afriki. Moje potovanje 

na črno celino je še en dokaz za to, da v življenju ni 

naključij in da se nam vse dogaja z namenom. Torej, 

sem tudi z namenom med vami in z namenom pišem 

kar pišem… oziroma z namenom piše prijateljica.

Vesela sem, da berete… s tem mi dajete vedeti, da 

vas zanima kdo pravzaprav sem. Uživajte v življenju…. 

prepričana sem, da bo tudi zaradi prepletanja naših 

zgodb le to še bolj pisano.

       Barbara
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NOVI OBRAZI

Hei hei, 

evo naj se vam še jaz predstavim. Z oktobrom sem postala vaša nova sodelavka. 

Zamenjala sem vašo dolgoletno sodelavko in prijateljico Darjo. Verjamem, da 

bom imela težko nalogo, da jo nadomestim, ampak se bom potrudila in trudila 

kolikor se da. � 

Velika večina vas že ve, da je tu zaposlena tudi moja sestra Vesna, kateri sem 

IZREDNO hvaležna, saj mi je ravno ona povedala za to novo prosto delovno 

mesto pri vas. 

Stara sem 27 let in prihajam iz Vrhnike. V prostem času se ukvarjam s športom 

(fitnes, rolanje, hoja v naravi…). Imam tudi svoj blog SugarFreeBeauty, katerega 

sem trenutno dala malo na stran zaradi študija. Doštudirala sem poslovno 

informatiko. 

Sem bikica po horoskopu. Verjamem v karmo in v to, da se dobro z dobrim vrača, 

zato tudi na tak način funkcioniram ne glede na okoliščine. Rada imam izzive in 

adrenalin. Zelo rada prebiram tudi razne članke o zdravi prehrani in zdravih 

receptih in sem za vas pripravila kratek recept za pico brez ogljikovih hidratov oz. 

BREZ SLABE VESTI, ki ga najdete na naslednjih straneh.

Na kratko je to to z moje strani, 

bolje se bomo pa čez čas spoznali 

v službi in na druženjih.



Skrivnost pravih kofetaric.

Drzna, posebna in barvita je bila naša 

največja slikarka vseh časov, Ivana Kobilca. 

Njeno življenje se bere kot dober roman ali 

kot krasen scenarij za film. Že pri 16 letih se 

je odločila, da bo postala 

slikarka in svojo željo tudi 

uresniči la .  Med njenimi 

izjemnimi deli je gotovo slika 

Kofetarica. Tako resnično je 

ujela prijazni obraz starke, da 

se zdi, kot bi nas vabila k 

druženju ob kavi. Delo je bilo 

slikarki še posebno ljubo in 

ga ni želela prodati. Slika je bila prvič 

razstavljena v Ljubljani leta 1889 v drugem 

nadstropju realke in nekateri so jo označili 

kot slikarkino najboljšo sliko. 

In tu se začne naša zgodba. Pri Loka kavi so 

ponosni, da je na embalaži njihove kave 

motiv Kofetarice, ki jo je Ivana Kobilca 

naslikala pred natančno 130 leti. Da bi 

počastili ta jubilej in dali poseben pečat delu 

velike Ivane Kobilce, so se pri Loka kavi 

odločili, da v sodelovanju z Akademijo za 

likovno oblikovanje in slikarstvo poustvarijo 

to čudovito delo. Tako je nastal projekt 

»Sodobna kofetarica«.

Od oktobra do decembra se 

bodo študentje Oddelka za 

slikarstvo in Oddelka za obli-

kovanje vizualnih komu-

nikacij s pomočjo svojih dveh 

mentorjev spoprijeli s poust-

varjanjem Kofetarice.

Zbrana dela bo pregledala 

strokovna žirija in konec leta ali v začetku 

januarja bomo dobili deset najboljših del in 

velikega zmagovalca. Z zmagovalnim 

motivom Sodobne Kofetarice bo oprem-

ljena tudi nova, omejena serija skodelic 

Loka kave, zmagovalec pa bo prejel tudi 

denarno nagrado. Oddelek iz katerega bo 

zmagovalec bo prejel ekskurzijo na enega 

izmed bienalov. Tudi preostalih devet 

najboljših bo dobilo lepe nagrade. Kave jim 

ne bo zmanjkalo�

Projekt »Sodobna Kofetarica« 
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PREDSTAVLJAMO

V tem predprazničnem času, ko so v 

ospredju prijetni trenutki z družino ali 

prijatelji, sta se združili tudi dve močni 

slovenski blagovni znamki z dolgoletno 

tradicijo in nastala je sinergija Loka kave in 

Gorenjke…najslajše ob skodelici kave.

Veliko Slovencev kupi za darilo kavo in 

čokolado, zato smo povezali dve močni, 

tradicionalni slovenski znamki in ustvarili 

edinstveno darilno pakiranje Loka kave 250g 

in Gorenjka čokolade Noisette 100g.

Zgodba o Jolie Petite je zgodba domišljije, ustvarjalnosti in 

kakovosti. Jolie Petite ni le sezonska, trendovska znamka, 

temveč unikatno oblačilo z osnovno idejo, ki širi optimizem 

in unikaten način oblačenja.

Znamka ni odvisna od trendov, se pa vsaka Jolie Petite 

kreacija stilsko prilagodi, ne glede na priložnost ali del 

dneva. Osnovna vizija je povezati funkcionalnost oblačila s 

stilom posameznika.

Vodilna ideja tega sodelovanja je 

povezati dve prepoznavni, kreativni 

znamki in ustvariti originalno ponudbo s 

katero želimo nagraditi zveste ter 

pridobiti nove uporabnike.

Promocijsko pakiranje sestavljata najbolj 

prodajan okus Franck Cappuccino Irish 

Cream ter novi okus Nougat Cream, kot 

darilo pa je priložena skodelica z 

unikatnim designom Jolie Petite by 

Ljupka Gojić.

Slika je simbolna. Embalaža bo v slovenskem jeziku.

Jolie Petite

je modna znamka 

ene najbolj znanih 

hrvaških manekenk 

in top modela 

Ljupke Gojić-Mikić.



A k t i v n o  o g l j e ,  k o t  s e s t a v i n a  v 

kozmetičnih izdelkih postaja naraščajoč 

trend. Tega se zavedajo tudi pri podjetju 

Colgate Palmolive, zato znotraj linije 

natural extracts na tržišče lansirajo 

vrhunsko belilno kremo za zobe z 

vsebnostjo aktivnega oglja

Za milenijskega moškega, ki uživa v 

življenju, je aktiven in ima rad šport. Za 

moškega, ki rad preizkusi novosti in išče 

proizvode, ki napolnijo telo z energijo in 

izboljšajo razpoloženje. Za moškega, ki si 

sam izbira in kupuje izdelke za nego - 

CITRUS CRUSH v prenovljeni liniji gelov 

za prhanje MEN 3v1.

V linijo moških gelov za prhanje pa 

dodajajo nov vonj Citrus Crush, saj so 

ugotovili, da je vonj po citrusih med 

bolj iskanimi in zaželenimi vonji a 

izdelkov s tem vonjem na trgu skorajda 

ni. Psihologi in aroma terapevti so 

potrdili, da osvežujoč vonj citusov 

resnično povzdigne razpoloženje.

Vonji Refreshing, Sensitve in Sport sedaj na voljo tudi v 500ml plastenki, 

Refreshing in Sport pa tudi v ekonomični, 750 mililitrski embalaži s 

pumpico, Poleg moških vonjev so sedaj v novi embalaži s pumpico na 

voljo tudi nekateri čudoviti ženski vonji,
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Predstavljamo vam revolucionarno novost, LISTERINE® NIGHTLY RESET, ki 

na posledice dneva deluje preko noči, rezultat pa je 6-krat močnejša zobna 

sklenina.*

LISTERINE® NIGHTLY RESET 

ü Doseže predele, ki jih ščetkanje ne

ü Ščiti pred nastankom kariesa

ü Ščiti pred sladkornimi kislinami

ü Okrepi zobe

Občuti razliko že po eni noči!**

* V primerjavi le s ščetkanjem v laboratorijski študiji.

** Raziskava potrošnikov, Velika Britanija, 2017.

Zaščitite vašo kožo pred zimo!

Predstavljamo vam kompaktni darilni paket, ki vsebuje nego za 
roke & ustnice ter večji paket, ki vsebuje naša dva najbolje 

prodajana artikla v čudoviti embalaži!

Takojšnje olajšanje za suho in občutljivo kožo!

PREDSTAVLJAMO
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Darilni paket Detox:

ź Šampon za razstrupljanje las Detox 250ml

ź Balzam lase Detox 200ml

ź Univerzalna krema Bela breskev 200ml

Pri blagovni znamki Le Petit Marseillais tudi letos za praznično 

obdarovanje predstavljajo vrsto čudovitih darilnih paketov v 

embalaži, ki bo lepa in uporabna še dolgo po tem, ko bo darilo 

odvito!

Darilni paket Sunbeam:

ź Gel za prhanje Sunbeam 250ml

ź Losjon za telo Karite  250ml

ź Šampon za poškodovane lase 250ml

Darilni paket Repair:

ź Gel za prhanje Kokos  250ml

ź Losjon za telo Repair  250ml

ź Šampon za lase Mandelj 250ml

Darilni paket Karite:

ź Šampon za suhe lase 250ml

ź Balzam za suhe lase 200ml

ź Maska za suhe lase 300ml

Darilni paket Argan:

ź Gel za prhanje Orange&Argan 250ml

ź Šampon za lesk las Shiny 250ml

ź Univerzalna krema Cvet oranževca 200ml
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Predstavljamo vam prihodnost likanja - likalnik One Temperature.            

Z eno optimalno temperaturo likanja, ki je varna za uporabo na  vseh 

tkaninah, ki se lahko likajo, je likanje sedaj lahko enostavno in lahkotno. 

Likalnik zasnovan tako, da lahko s polno paro likate in zgladite vsako   

gubo, zmečkanino ali pregib na vaših oblačilih. Ne glede na to  

ali likate dragocen babičin prt za svečan pogrinjek ali srajco vašega 

partnerja za razgovor za službo - One Temperature likalnik zmore  

vse. One Temperature je tukaj za majhne in velike trenutke saj vam   

zagotavlja sveže zlikana oblačila in miren dan, ker veste da vaši ljubljeni od 

doma odidejo urejeni in dobrega počutja.

                - Ponovno odkrijte novo klasiko.

S pridihom preteklosti, vam                  linija malih gospodinjskih »pomočnikov« pomaga odkriti novo 

klasiko. V udarni, premium Ribbon red barvi ta kolekcija spremeni katerokoli kuhinjo v stilsko 

dovršeno retro jedilnico. S kombinacijo ikoničnega designa in inovativne tehnologije lahko ustvarite 

okusne recepte, ki bodo poskrbeli, da bo vaša družina od navdušenja plesala po kuhinji ob zvokih 

»klasike iz džuboksa«.

Povabite družino in prijatelje in ustvarite sladko poslastico ali 

celo tri, s pomočjo kompleta plošč za poslastice, ki so združljive 

z opekačem Fiesta 3v1 Snack Maker. Spremenite vaše filmske 

večere, dneve, ko se crkljate pod odejo na kavču ali posebna 

praznovanja s pladnjem sladkih dobrot in navdušite goste z 

neverjetnimi cakepopsi, mini krofki in hrustljavimi španskimi 

churrosi. Ne glede na to, ali se zabavate z družino ali prijatelji, 

bodo tri plošče za poslastice poskrbele za to, da se boste 

ponovno zaljubili v peko.

14

PREDSTAVLJAMO



Poleg mnogih različnih oblik testenin ima blagovna znamka pasta 

ZARA v svojem asortimanu tudi veliko različnih, za uživanje že 

pripravljenih omak, s pomočjo katerih bodo vaše najljubše testenine, 

kot bi jih pripravila italijanska „mamma“.

PARADIŽNIKOVA OMAKA Z 

BAZILIKO

Zreli paradižniki in aromatična 

b a z i l i k a :  t o  s t a  s e s t a v i n i 

najenostavnejše pa tudi ene 

izmed najbolj priljubljenih omak. 

Ko z njo prelijete špagete al 

d e n te ,  j e  to  z m a g o s l av j e 

italijanske tradicionalne kuhinje.

PESTO ALLA GENOVESE 

Listi bazilike, Romano sir in olivno 

olje, za omako narejeno po 

tradicionalnem l iguri jskem 

receptu, pripravljeno, da vsak 

krožnik testenin spremeni v 

mojstrovino. V popolnosti se 

sklada z linguini, za lahko a 

okusno kombinacijo.

OMAKA Z OLIVAMI

Ko izbrani paradižniki srečajo 

olive, polne okusa to lahko 

pomeni le recept z okusom 

tipične mediteranske tradicije. 

Popolno s fusilli, saj značilna 

spiralna oblika testenin zadrži 

omako v  slastnem objemu. 

Spirale s pestom iz rukole in češnjevimi paradižniki 

Sestavine za 4 osebe:

ź 400 g  testenin 

ź 100 g rukole 

ź 30 g orehov

ź 200 g češnjevih paradižnikov

ź 1 česen

ź 30 g Pecorino sira

ź 10 cl olivnega olja

ź Sol, poper

Rukolo, orehe, strok česna, sol in poper položite v blender in zmiksajte na visoki hitrosti. Postopoma 

dodajajte Pecorino sir in nato še 10 cl olivnega olja. Razpolovite paradižnike, dodajte 1 strt strok česna, 

olivno olje, sol in poper. Premešajte ter pustite, da se okusi prepojijo. Medtem zavrite vodo, solite in skuhajte 

testenine po navodilih na embalaži. Zmešajte testenine s pestom, ki ste ga  rahlo razredčili z nekaj žlicami 

vode v kateri ste kuhali testenine in dodajte paradižnike.  
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HM Tabor, 
končnica Pasta Zara

HM Šiška, 
končnica Hell & Pasta Zara

SM Ilirska Bistrica, 
končnica Pasta Zara HM Pobrežje, 

izpostavitev Pasta Zara

Tuš Planet KP, 
stojalo Pasta Zara
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NA PRODAJNEM MESTU



HM Celje, končnica Hell
HM Pobrežje, stojalo Hell

HM Šmartinska, izpostavitev Hell HM Velenje, končnica Hell 17

NA PRODAJNEM MESTU



Tuš Planet, izpostavitev 
Franck Cappuccini ISP Europark, stojalo Kandit

SM Lenart, izpostavitev Loka

HM Celje, izpostavitev 
Franck Jubilarna SM Grosuplje, 

izpostavitev Franck 

18
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HM Brežice, izpostavitev Saponia

HM Jesenice, izpostavitev Saponia

HM Domžale, izpostavitev Saponia

HM KP, izpostavitev Saponia

HM NG Mesto, izpostavitev Saponia

HM Postojna, izpostavitev Saponia

19
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BigBang MB, 
izpostavitev Remington

BigBang Rudnik, izpostavitev Remington

BigBang KR, 
izpostavitev Russell Hobbs

Merkur NG, izpostavitev Remington

HarveyNorman KP, 
izpostavitev Russell Hobbs

Merkur BTC, 
izpostavitev Remington

20
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HM CE, končnica Colgate

S SG, izpostavitev Ajax

HM Postojna, končnica 
Colgate- Palmolive

IS NG Qlandia , 
izpostavitev  Colgate Palmolive

HM Šiška, končnica Colgate

S Izola, izpostavitev Palmolive

21
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M HM Šiska, Ntr izpostavitev Neutrogena

Leclerc, 
izpostavitev Listerine

M HM Šiška, končnica Le Petit Marseillais

Leclerc, izpostavitev Le Petit Marseillais
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KRATKE VADBE?

Kratko a učinkovito — je to to?  

V svojem »busy« dnevu imate le 10 minut 

prostega časa, kamor lahko stisnete vadbo. 

Vprašate se, ali je sploh vredno truda? Pa 

poglejmo ali kratka vadba ima učinek! 

Ali kratke vadbe res naredijo razliko? Ali 7 in 10 

minutna vadba res deluje?

Ta vprašanja se ti podijo po glavi, ko ugotoviš, da 

danes, ponovno, nimaš dovolj časa za vadbo.Tvoj 

urnik se zdi brez nadzora…in raven tvoje energije 

očitno pada. 

Je le par minut vadbe dovolj?

Tole moraš vedeti:

ź Hitre vadbe IZBOLJŠAJO splošno zdravje in 

fizično pripravljenost, 

ź Hitre vadbe, v kombinaciji z zmanjšanim 

kaloričnim vnosom, ti lahko približajo cilje, če 

želiš shujšati, niso pa idealne za doseganje bolj 

specifičnih ciljev (kot naprimer: izgradnja 

mišične mase rok ali zadnjice, ipd.),

PREDNOSTI HITRE VADBE

ź Mnoge študije beležijo pozitiven učinek visoko 

intenzivne vadbe pri pretežkih in/ali pri 

posameznikih, ki večinoma sedijo. Pri tistih z zelo 

nizko fizično pripravljenostjo to lahko pomeni 

opazno zmanjšanje umrljivosti.

ź Pri pretežkih posameznikih, ki so sledili 2-

mesečni kratki a visoko intenzivni vadbi so 

opazili boljši nadzor ravni krvnega sladkorja. 

Poleg tega vas kratke vadbe ne izčrpajo kot 

redne vadbe, zato vas takoj pa zaključku vadbe 

ne bo preplavila lakota.

ź Po samo 10-ih minutah energične vadbe je 

opazno tudi izboljšanje mentalnega fokusa. Zato 

so kratke vadbe dobra izbira, ko potrebujete 

odmor med miselnimi aktivnostmi.  

Vir: runtastic.com

Je kratka vadba boljša kot nič?

Jasno, odgovor je da! Hitre, kratke vadbe so super, kadar 

si na potovanju in imaš za vadbo le 10 minut pred 

prhanjem ali pa le želiš doseči več fokusa skozi dan.  

Vendar pa, če je tvoj cilj nekaj drugega kot boljši fokus in 

izboljšanje zdravja, beri naprej…

CILJI & PRIČAKOVANJA

Kljub temu, kar mediji želijo, da verjamete, do uspeha ni 

bližnjic. Hitre vadbe so lahko odlično orodje na poti do 

uspeha a naj ne bi bile vaša edina izbira, če želite doseči 

točno določen cilj. 

Če je tvoj cilj…

1. Izguba teže: Za optimalno izgubo se osredotočite na 

kalorični deficit. Dieta in vadba bosta skupaj odigrali 

vlogo. Ker za izgubo teže potrebujemo čas in vztrajnost, 

so kratke vadbe dobra izbira, kadar nam zmanjka časa. 

2. Pridobiti »six-pack«: Za vidne trebušne mišice je 

potrebno izgubiti težo ne da bi izgubili mišično maso. 

Kratke vadbe so dobra izbira v dneh, ko se želite 

osredotočiti na kardio vadbo, hkrati pa želite dodati hitro 

rutino za izgradnjo mišic.

3. Izgradnja mišic: Za večje mišice rok ali zadnjice, bo 

potrebno delati malo več kot 10 minut na dan. Vendar pa 

lahko v dneh, ko nimate časa za polno vadbo še vedno 

opravite dobro, osredotočeno vadbo v le nekaj minutah s 

pomočjo izolacijskih vaj.   

Če je tvoj način življenja bolj sedeč in nimaš kondicije, 

lahko svojo splošno pripravljenost izboljšaš z 10-

minutnimi vadbami. Osredotoči se na kratke dobe 

energičnih vaj (več kot 90% maksimalnega srčnega 

utripa) in bodi konsistenten vsaj en mesec. Vadba 3-5 krat 

na teden je dovolj.  

Ko že govorimo o hitri vadbi… Med naslednjim reklamnim 

blokom se lahko preizkusiš koliko »burpee-jev« (vojaški 

poskok) lahko narediš brez počivanja. 
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Manj sonca, manj vitaminov, hitra 

sprememba temperatur in zadrževanje 

v zaprtih prostorih. Vse to pomeni 

tveganje za naš imunski sistem, čemur 

pa se je v zimskem času skorajda 

nemogoče izogniti. Če temu dodamo 

še slabe navade (kajenje, pomanjkanje 

spanca, slaba prehrana, stres ipd.), pa 

smo kaj hitro lahko priklenjeni na 

posteljo s toplim čajem v roki. Prav 

zaradi tega je potrebno našemu 

imunskemu sistemu nuditi kar najboljšo 

podporo.

Okrepimo imunski sistem 
na naraven način

Kako ohraniti odporen imunski sistem?

V želji izgradnje čim boljšega imunskega sistema, po navadi 

posegamo po raznoraznih sirupih, praških in tabletah iz 

lekarn, vsem pa je skupna obljuba, da pomagajo krepiti 

imunski sistem na naraven način. Pa ga res? Morda pa je 

boljše vsako jutro popiti kak napitek za krepitev imunskega 

sistema, še predno le-ta odpove. Preventiva je boljša kot 

kurativa.

Če je naš imunski sistem okrepljen, smo telesno in duševno 

dobro pripravljeni za zimsko neprijetno vreme in zelo hladne 

dni. Tako bomo veliko bolje prenašali mrzel letni čas in ko 

razsajajo prehladi, tudi ne bomo takoj pristali v postelji.

Poleg antioksidantov in probiotikov pa k močnemu 

imunskemu sistemu pripomoreta tudi:

ź redna telesna aktivnost

ź kakovosten spanec

Za pripravo napitka potrebujete

ź 1 l sveže stisnjenega 

pomarančnega soka

ź 2 žlici medu (oz. po okusu)

ź 1 cm naribanega ingverja (če 

vam ustreza pikantnost 

ingverja, ga lahko dodate tudi 

več)

ź 1 čajna žlička kurkume

RECEPT ZA NAPITEK ZA KREPITEV 

IMUNSKEGA SISTEMA
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SESTAVINE ZA »TESTO«:

ź 1 glavica cvetače

ź 40 g parmezana

ź 20g mozzarelle

ź 1 jajce

ź 1 manjši šopek svežega 

origana ali peteršilja

ź 1/2 žlička soli

ź sveže mlet poper

SESTAVINE ZA NADEV:

ź 4 žlice paradižnikove kaše ali 

ketchupa

ź 1 skodelica malih mocarelic

ź piščančja salama /puranja 

prsa

ź neka listkov bazilike

ź češnjev paradižnik

PIZZA BREZ OGLJIKOVIH HIDRATOV
Pripravila: Ines Draganović

POSTOPEK:

1. 
Cvetačo razdeli na cvetke.

2. 
Cvetke za cca. 5 minut potopi v 

vrelo soljeno vodo.

3. 
Nato jih sesekljaj v multipraktiku.

4. 
Naribano cvetačo prenesi na 

pekač, obložen s papirjem za 

peko in peci 15 min. v pečici na 

190°C.

5. 
Pekač vzemi iz pečice, počakaj, 

da se ohladi in potem cvetačo 

prenesi na čisto kuhinjsko krpo in 

dobro ožemi odvečno vodo.

6. 
Ožeto cvetačo prenesi v skledo, 

dodaj nariban parmezan, jajce, sol 

in poper ter sesekljan svež 

origano ter zmešaj. 

7. 
Oblikuj dve kepi, ju prenesi na 

pekač, obložen s papirjem za 

peko in s prsti oblikuj dva kroga – 

dve pici. Peci v pečici, ogreti na 

230°C približno 15 minut, oziroma 

toliko časa, da se naredi skorjica. 

8. 
Ko je cvetačna podloga za pico 

pečena, pekač previdno vzemi iz 

pečice, obe pici namaži s 

paradižnikovo kašo in obloži z 

nadevom.

9. 
Pico peci še 5 -10 minut v pečici, 

ogreti na 230°C, oziroma toliko 

časa, da se nadev segreje in 

sirček stopi.
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V oktobru je novim življenskim in kariernim 

izzivom naproti odšla naša dolgoletna 

sodelavka, vedno prijazna in nasmejana 

Darja. Težko se je bilo posloviti, saj nam je 

polepšala marsikateri dan, zato smo jo 

presenetili s prav posebnim darilom… ona pa 

nas z odlično malico!

Slavljenci...

V začetku oktobra je okroglo 

obletnico praznovala Ines Bauman.

Ines, še enkrat, vse lepo!

Vse najboljše seveda tudi 

vsem ostalim, ki praznujete 

v tem obdobju!

Novi izzivi...
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Horoskop
Oven (21. marec - 20. april)

Mesec december bo zelo stabilno in dosledno 
obdobje. Pomembno bo, da boste natančno 
uskladili svoje želje in priložnosti, s katerimi se 
boste srečali, saj boste tako lažje dosegli želeno. 
Ker Sonce tokrat ne bo na najbolj zavidljivem 
položaju za vas, bo vsako dejanje štelo. Prav tako 

boste morali paziti, da vaše misli ne bodo usmerjene le v prihodnost, 
ampak boste zelo pozorni na malenkosti in podrobnosti, ki vas 
obdajajo tukaj in zdaj. Ne bodite nepremišljeni, ampak vsak korak 
skrbno načrtujte. Na področju odnosov se vam obeta dokaj 
sproščen mesec, saj bo Mars na vaši strani in netil strasti. Rdeči 
planet bo zahteval tudi, da jasno ocenite svoje možnosti. Ne hitite in 
se ne zapletajte se v prepire, ki bodo nepomembni. Če bodo le-ti 
zahtevali odločen odgovor, pa le pokažite svojo moč. To bo namreč 
eden od načinov, da boste (zlasti na delovnem mestu) dosegli 
želene premike. Podporo za to boste našli tudi v ljubljenih osebah, 
vendar bodite pazljivi, da ne boste zaradi dela ignorirali njihovih 
potreb. Vsa vprašanja ali težave, ki bodo nastale, boste rešili z 
domišljijo in ustvarjalnostjo. Stopite izven območja ugodja in se 
prepustite energijam, ki bodo vladale v domačem okolju. Povežite 
se z najdražjimi in leto zaključite v mirnem tonu. December bo na 
splošno dokaj počasen mesec, a bo odlična popotnica za skok v 
novo leto.

Bik (21. april - 21. maj)

Zahvaljujoč izjemno dobremu položaju Venere, 
boste v decembru lahko popravili in razrešili 
številne stvari. Pomembno bo, da boste k vsem 
zadevam pristopili objektivno, saj boste na ta način 
pridobili veliko prednosti – in ne le nad vašimi 

očitnimi in potencialnimi tekmeci, ampak v življenju na splošno. 
Dobili boste priložnost, da se »sestavite skupaj« in najdete svoj 
ritem. Zadnji mesec leta pa bo ugodno obdobje tudi za osebne 
premike. Nekoga boste lahko zaprosili za odpuščanje, ne da bi pri 
tem čutili nelagodje. Stopite stran od stereotipov in starih načel. 
Iskrenost bo vaše najmočnejše orodje, s katerim boste dosegli 
želeno, zato se pripravite na mesec komunikacije. Vaše 
komunikacijske spretnosti bodo odlične, nikar pa ne pozabite 
drugih metod za dosego želenih ciljev. December bo resnično 
harmoničen čas, saj boste uspeh čutili na vseh področjih. Pogoj pa 
bo le en: ne hitite, saj se bo v nasprotnem primeru situacija zelo hitro 
spremenila. Zvezde vam svetujejo, da vsako nalogo dokončate in ne 
prelagate svojih obveznosti, sicer boste padli v rutino. Odločno 
pristopite tudi k načrtom, ki ste jih zaradi takih ali drugačnih razlogov 
prelagali oziroma niste imeli časa, da bi jih realizirali. V zaključku leta 
pa dajte sebi in drugim še eno priložnost, saj je to pomembno 
obdobje vašega življenja, ki ga ne sme zasenčiti osebna negativnost 
ali stare zamere.

Dvojčka (22. maj - 21. junij)

Veliko nebesnih teles bo decembra na vaši strani, 
bistven pa bo Merkurjev položaj, ki bo vaš glavni 
pomočnik. Prav zaradi tega boste dobili resnično 
priložnost, da dosežete želeni cilj (in mogoče celo 
uresničite svoje sanje). Vztrajnosti vam ne bo 

manjkalo, nekaj dodatne sreče pa bodo prijazno zagotovile tudi 
zvezde. Za vas bo ključnega pomena, da ne boste ignorirali 
priložnosti, ki se bodo ponudile, in se v nobenem primeru ustavili. 
Seveda pa bo vsak korak zahteval premislek, saj bo brezglavo 
sprejemanje odločitev zahtevalo svoj davek. December bo izjemno 
ugoden za dvojčke, ki bodo že na začetku meseca načrtovali vse in 
bili pripravljeni na kakršnekoli preobrate. Sposobnost, da boste na 
dogajanje okoli sebe pogledali objektivno in ocenili okoliščine, bo 
nadvse pomembno. Zanesite pa se predvsem nase, saj ne boste 
potrebovali zunanje pomoči. Prav tako ne nosite srca na pladnju, 
ampak določena čustva zadržite zase. To vam bo pomagalo, da se 
boste izognili nepotrebnim dejanjem in besedam. Tudi na področju 
odnosov vam zvezde svetujejo nekaj distance. December ne bo 
pravi čas za začetek epskih romantičnih zvez. Če imate v načrtu 
nekaj posebnega (zase ali ljubljeno osebo), raje počakajte na 
naslednji mesec, sicer bodo okoliščine v nasprotju z vašimi željami.

 

Rak (22. junij – 22. julij)

Zaradi položaja lune in Jupitra bo december mesec 
razodetja. Izjemno pomembno bo, da se boste znali 
postaviti v kožo druge osebe, preden boste sprejeli 
odločitev povezano z njo. Situacija se lahko razvije 
hitro ali pa počasi, a to ne bo odvisno od vas. 

Pomembno pa bo, kako boste pristopili k ciljem, ki si jih želite doseči. 
Nikar se ne sprostite preveč, še posebej, če bo vse izgledalo zelo 
enostavno. Nekaj izzivov in ovir vas zagotovo čaka na poti, a ne bodo 
pretirano zaznamovali zaključka leta – se pa boste morali z njimi 
soočiti. Vedno bodite v pripravljenosti, osredotočite pa se tudi na 
svoja čustva, saj vas lahko razum in logika pustita tokrat na cedilu. 
Prisluhnite svoji intuiciji, saj vas bo ta vodila k premikom. December 
bo ugoden čas, da vzpostavite stike za poslovno rast. Izogibajte pa 
se večjim nakupom ali vložkom, saj najverjetneje ti ne bodo obrodili 
pričakovanih sadov. Vaše delo bo dobilo neverjeten potisk naprej, a 
boste morali imeti oči stalno odprte, da ne boste zamudili te 
edinstvene priložnosti. Vi ste edini, ki lahko jasno oceni to priložnost, 
zato ne čakajte na zunanjo pomoč ali nasvet. Na splošno se boste 
morali raki v zadnjem mesecu leta posvetiti predvsem sebi, izjema 
bodo le najbližji. Si pa vsekakor v določenih trenutkih dovolite, da 
vam ljubljena oseba svetuje ali ponudi usmeritev, saj boste konec 
koncev z njo hodili z roko v roki v prihajajočem letu.

Lev (23. julij - 23. avgust)

Sonce, vaš glavni zaveznik, decembra ne bo na 
najbolj zavidljivem ali obetavnem položaju. 
Pogosto vas bodo spremljale skrbi, a ker vam bo 
Mars nudil vsestransko podporo, bo izničil 

negativni vpliv Sonca. Zaključek leta bo za vas dokaj sproščen, vaša 
glavna naloga pa bo, da boste storili vse, da boste stanje 
sproščenosti ohranili in v njem ostali do vstopa v novo leto. 
Izogibajte se čustvenim izbruhom, še posebej v domačem okolju, 
saj jih boste težje rešili. Po drugi strani pa pazite, da ne boste postali 
preveč zadržani ali hladni, saj se boste srečali s situacijami, kjer 
boste morali pokazati več vzdržljivosti in potrpežljivosti. Levi, 
uživajte v svojih prednostih (lastnostih). Preden se boste odločili za 
daljši izlet ali potovanje, pa dvakrat premislite, saj vam le-to ne bo 
pisano na kožo, zato vam zvezde svetujejo, da decembra poudarek 
namenite domačemu okolju. Zadnji mesec leta bo namreč zelo 
ugoden za poglobitev odnosov. Samski lahko pričakujete nova 
poznanstva in začetek novega odnosa (seveda, če boste svoje karte 
pravilno odigrali), vezani pa si lahko obetate nove izkušnje z 
ljubljeno osebo in veliko bonusov, ki bodo s tem prišli. Zasebno in v 
ljubezni se bo vse odvijalo po načrtih, redkokdaj boste morali za to 
kaj narediti.

Devica (24. avgust - 22. september)

December bo odličen mesec, saj bo poleg 
Merkurja na vas pozitivno vplivala ljubeča 
Venera. Običajno je njen vpliv dokaj negativen, a 
tokrat bo na vaši strani, kar pa ne pomeni, da 
lahko tvegate ali ste brezglavi. Tudi v takih 
okol iščinah vsako odločitev premisl i te . 

Decembra se izogibajte večjim dogodkom, ki bi zahtevali veliko 
vašega časa in truda. Vaša prednost na tej točki življenja bo 
ohranjanje energije, saj boste na ta način korak pred svojimi tekmeci 
in nevoščljivimi osebami. Delujte počasi in vztrajno, ne da bi želeli 
komurkoli kaj dokazati. Pravzaprav bo zaključek leta precej 
sproščen in brez stresa, če se boste znali zadržati. V novo leto boste 
tako lahko vstopili z navalom ustvarjalne in pozitivne energije. 
Mimogrede, december je ugoden mesec tudi za umetniška 
prizadevanja – če vas seveda umetnost zanima. Vse, kar boste 
naredili oziroma ustvarili, bo prineslo resnično pozitivne (včasih 
presenetljivo dobre) rezultate in razvoj. Seveda pa brez truda ne bo 
šlo. Izogibajte se zadolževanju ali izposojanju (denarja ali 
materialnih stvari). Težave poskušajte rešiti sami, najbolje takoj. Če si 
boste vzeli preveč časa, lahko izgubite motivacijo in pozitivni vpliv 
Venere. Morda boste morali trdo delati na tem, da boste bolj 
pozitivni, vsekakor pa se še pred začetkom novega leta znebite 
negativnosti in starih, omejujočih vzorcev.
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Tehtnica (23. september - 23. oktober)

Poleg Saturna in Venere bo na vaši strani tudi Mars, 
ki je običajno dokaj agresiven, a tokrat boste začutili 
lahkotnost. Energije, notranje moči in motivacije 
vam ne bo manjkalo. Za vas bo pomembno, da 
boste pazili, da se ne boste ujeli v rutino in izgubili 
zagona, ki vam ga zvezde zagotavljajo na začetku 

meseca. Na splošno bo december ugoden za finančno področje, a 
ne zapravljajte brezglavo. Pozitivne premike lahko pričakujete tudi v 
odnosih doma in v službi, saj se bodo le-ti okrepili. Prav tako se 
boste lahko odločili in uživali v blaženi lenobnosti ali pa se odpravili 
na razburljivo potovanje. Odločitev bo vaša, saj vas zvezde ne bodo 
omejevale. Lahko boste delovali v skladu s svojimi načrti, ne glede 
na to, kako nori se vam bodo zdeli. Pazite le, da ne boste pretiravali, 
kajti če se boste začeli obnašati na neobičajen način, se lahko 
pojavijo težave v komunikaciji z okolico. A po drugi strani bo 
december idealen čas, da vas okolica začne spoštovati, sicer boste 
izgubili svoj edinstveni potencial. Fokus naj bo predvsem na 
odnosih z ljudmi, ki jih imate radi in so vam blizu, in ne tistih, ki 
dvomijo v vas ali vam ne zaupajo. Ob zaključku leta bodo na splošno 
v ospredju odnosi: romantične zveze se bodo čudovito razvijale, 
poslovni pa bodo želi nove uspehe.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

December ne bo najbolj stabilno obdobje, saj bo 
na vas močno vplivala nestabilna luna. Srečali se 
boste z resnimi ovirami,  a vam zvezde 
zagotavljajo, da boste vse uspešno rešili, zato ne 
skrbite. Vse stvari se bodo razvijale s svojim 
namenom, zato brez panike. Na splošno bo 

zaključek leta ugoden za škorpijone, saj vaša raven aktivnosti ne bo 
bistveno vplivala na reševanje težav. Zelo bo preprosto: ali jih boste 
razrešili ali pa ne. Ne bo vam treba iskati dodatnih virov, v to vpletati 
ljubljene osebe ali izvrševati pritiskov sami nase. Le ustavite se za 
hip, globoko vdihnite in izdihnite ter premislite. Dejansko bo vse 
bolje, kot si boste sprva predstavljali. Nihče ne bo pritiskal na vas in 
noben zunanji dejavnik vam ne bo predstavljal neposredne ovire. 
December bo pravi čas, da razmislite, kje in zakaj ste ter kaj si sploh 
želite. Te misli vas bodo najbrž zmedle, a ker vas bodo vodile 
zvezde, boste našli odgovore na svoja vprašanja. Sreča bo na vaši 
strani in vas lahko prijetno preseneti. To pa pomeni, da da se morate 
zavedati, da topla postelja, dober film ali vroč čaj ne bodo nujno 
najboljša odločitev za preživljanje zimskih dni. Je dobra odločitev, a 
ne najboljša, saj lahko dosežete veliko več.

Strelec (23. november - 21. december)

Zaradi podpore Erisa in Marsa lahko strelci 
pričakujete precej zanimivo obdobje, v katerem bo 
pomembno, da boste ostali odprti, sicer lahko 
zamudite srečne trenutke. Ob zaključku leta se 
vam nikamor ne bo mudilo, zato ne preskakujte 
korakov ali iščite bližnjic, saj bo le-to zmanjšalo 

vaše možnosti za uspeh. Ne glede na vse pa se v vsaki situaciji 
osredotočite na komunikacijo. Poskušajte doseči sporazume in najti 
kompromise. Kljub temu da vas bo Mars nagovarjal k aktivnemu 
razvoju (in vam pomagal pri tem, če bo treba), se vseeno izogibajte 
pretiranemu stresu ali pritiskom. Prizadevajte si po sproščenem 
koncu leta. Osredotočite se tudi na rešitev vseh konfliktov, ki so se 
razvili. Vsake napake in zamere bodo odpuščene, če bodo vaši 
nameni iskreni. Ne skrbite pa, če se druge osebe ne bodo tako 
odzvale. To se lahko zgodi, če vaš pristop ne bo popolnoma iskren. 
Na splošno bodite v decembru pripravljeni na nekaj boljšega in 
novega. Izogibajte se prevzemanju težkih odgovornosti ali stresnih 
naloga, saj se bodo ugodne priložnosti ponudile same od sebe. 
Pomembno bo le, da boste pozorni nanje in se odzvali, ko bo treba.

 

Kozorog (22. december - 20. januar)

Za kozoroge, ki boste imeli veliko planetarne 
podpore, bo december dokaj nenavaden mesec. 
Vzrok za to se bo skrival v težkih situacijah, s 
katerimi se boste srečali in ki pravzaprav ne bodo 
neposredno povezane z vami. Zaključek leta bo 
zato v znamenju razmišljanja in analiziranja, poleg 

tega pa boste deležni tudi novih informacij. Te vam bodo 
omogočile, da se boste jasno zavedali okoliščin in odkrili, kaj je 
narobe. Poskrbite, da boste vse težave razrešili, kar se da hitro, sicer 
se bodo prenesle v naslednje leto in povzročile dodatne 
nevšečnosti. Za vas je ključno, da to še letos naredite – sicer to velja 
za vsa astrološka znamenja, a za vas še posebej. V vsem, kar boste 
počeli, pa bodite komunikativni. December bo na neki način 
odskočna deska za nadaljnje dosežke, a v ta namen nikar ne 
posegajte po drastičnih spremembah. Ne tvegajte, saj se bo vse 
ugodno razpletlo. Ker boste materialno dokaj močni, si boste lahko 
privoščili tudi nekaj večjih nakupov, vseeno pa poskrbite, da boste 
nekaj denarja dali na stran. In ne skrbite, če ne boste mogli doseči 
vsega, kar si boste zaželeli. Priložnosti bodo nenehno pritekale v 
vaše življenje, izberite pa le tiste, ki bodo pomembne in bodo 
resnično obetale.

Vodnar (21. januar - 18. februar)

Zadnji mesec leta vas bosta podpirala Mars, ki 
običajno ni v nobeni povezavi z vami, in Neptun. Kot 
rezultat tega bo december presenetljivo uspešen, 
zlasti pri doseganju višjih ravni znanja. To bo idealen 
čas za učenje in nove veščine. Malo je verjetno, da 
vas bo lahko kdorkoli ustavil, če se boste nečemu 

resnično zavezali. Poleg tega bo mesec zelo naklonjen duhovni 
rasti in ustvarjalnosti ter izboljšanju lastnih sposobnosti. To zelo 
pozitivno obdobje pa bo vseeno imelo nekaj posebnosti, ki jih boste 
morali upoštevati, če želite uspeti. Na finančnem področju se vam 
obeta rast, ne da bi morali za to pokazati veliko truda. Vseeno pa se 
boste morali nadzorovati, da ne boste po nepotrebnem zapravljali 
denarja ali drugih sredstev, ki ste si jih težko prigarali. Na področju 
osebnih odnosov pa se zavedajte, da se vsak konflikt z družino ne 
bo razrešil tako preprosto, kot si boste mislili. Zato raje trikrat 
premislite, preden se boste odzvali, da se stvar ne bo po 
nepotrebnem dodatno zapletla. December bo primeren čas tudi za 
razvoj obstoječih projektov, a ne za začetek nečesa bistveno 
novega. Raje se osredotočite na dokončanje starih zadev in ne 
poskušajte doseči vsega naenkrat. Fokus naj bo na pomembnih 
stvareh oziroma področjih življenja. Kljub temu da bo zadnji mesec 
leta na splošno pozitiven, to ne pomeni, da boste »nad vsemi« ali da 
okoli vas ne bo nevoščljivih oseb, zato previdno.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Ker bosta Jupiter in luna na vaši strani, bo zaključek 
leta izredno uspešno obdobje za vas. Nikar pa se ne 
obremenjujte s trivialnimi stvarmi ali malenkostmi. 
Zvezde vam priporočajo, da se osredotočite na 
dolgoročne cilje in sanje. To, o čemer sanjate, naj 

narekuje vaša dejanja in tega se ne sramujte. Vsak, ki se bo smejal za 
vašim hrbtom, bo to hitro obžaloval. S tem se ne obremenjujte, 
ampak to preprosto odmislite – to bo v vaši moči. Na splošno bodite 
z drugimi iskreni, saj boste tako odnose videli v novi luči. Luna vam 
svetuje, da odprete tudi svoje srce. Temu nasvetu vsekakor 
prisluhnite, da ne boste kasneje obžalovali, ker nečesa niste 
naredili. December bo idealen tudi za poglobitev odnosov in razvoj 
novih: le pripravljeni morate biti, da se prilagodite danim 
okoliščinam. Malo je verjetno, da bi vam kdorkoli predstavljal ovire 
na poti uresničevanja poslovnih ciljev, saj bo zadnji mesec leta 
naklonjen tako poslu kot financam. Nikar pa ne začnite zapravljati 
denarja, ampak vsako odločitev skrbno pretehtajte. Prav tako ne 
skrbite glede svojih načrtov, saj vam zvezde zagotavljajo, da bo 
sreča na vaši strani. Izogibajte se le pasivnosti in želji po 
individualnem razvoju, saj vam to ne bo prineslo uspeha, ki si ga 
želite.
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Happy

2019!
Srecno 

Zelimo vam leto 
polno uspehov, 

veselja 
in zadovoljstva.

We wish you 
a year filled 

with success, 
joy and contentment.
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