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se dozvíte, jak se
chránit proti korinaviru
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Chůze je pro člověka
nejpřirozenější pohyb
a zároveň i velmi
zdravý. A chodit
se dá i doma.
(Pokračování na str. 2)

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

Lze
ovládnout cizí
myšlenky?

Jaro
v dobré
náladě

Ovlivní
vesmířané
Kondiciogram
pro tento
týden
najdete
uvnitř

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Berani by měli zvážit, komu
podají pomocnou ruku.

Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

život na
Zemi?

Kámen
lásky
tugtupit

Evropský
horoskop
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Jaro v dobré náladě
28. března–3. dubna  Kontakt redakce: 472 741 989, redakce@spirit.cz, www.spirit.cz

Jaro je obdobím nových začátků, radosti z blížících se
slunečných dnů, pozitivním časem. Také cítíte příjemně svěží
vzduch, jak se vám vrací pocit
síly, probouzející se příroda,
dodává energii? Čím vše ještě
posílit a prožít jaro v dobré náladě?
Nic neodkládejte na zítřek.
Jedno staré moudré přísloví říká, že co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Věřte tomu,
že když si uděláte každý den
rámcový plán, kterého se budete
držet, mnohem víc toho stihnete. Pokud se kolem vás nakupí
spousta povinností a nevyřízených záležitostí, zbytečně se budete dostávat do stresu. Jestliže
se chopíte všech úkolů hned,
jak budou přicházet, a začnete
od těch nejdůležitějších, půjde
vám leccos snadněji od ruky, život vás bude víc bavit.
Změňte životní rytmus. Zatímco v chladnějších měsících
jste si užívali domácí pohodu
a jen málokterá aktivita vás podnítila k tomu, abyste se vydali
do společnosti a mezi lidi, jaro
je v tomto ohledu zcela jiné. Je
to příležitost, jak vyjít ze své
ulity, vyzkoušet něco nepoznaného, nového, nebát se žádného
dobrodružství. Může to být šance, jak změnit životní rytmus, ať
už v souvislosti se stravovacím

Moje psychologie
režimem, pohybem, rozšířením
nových obzorů, objevováním
nových zálib a koníčků.
Usmívejte se! Více denního
světla a hřejivých slunečních
paprsků přispívá k lepší náladě.
Úsměv činí ženu atraktivnější
a také šťastnější. Jak potvrzují
mnohé vědecké studie, výraz tváře ovlivňuje pocity. Pamatujte, že
když se usmíváte, svět se bude
smát s vámi. Jestliže chcete být

psychicky i tělesně ﬁt, usmívejte
se.
Pusťte barvy do šatníku. Přivítejte jaro v nových barvách. Ne
nadarmo se říká, že šaty dělají člověka. Nebojte se experimentovat.
Letos přichází ke slovu modrý
odstín, který bude slušet takřka
každé ženě. Obohaťte svou skříň
o džínové oblečení, které se hodí
pro dámu každého věku, pořiďte
si do šatníku půvabné šaty v bar-

Koronavirus

Rychlé tempo současného života způsobuje, že se nacházíme ve stavu chronického stresu. Stresem v podstatě označujeme každý pocit nepohody, ať jde o nemoc, problémy v rodině či v zaměstnání,
pracovní napětí, ﬁnanční těžkosti. V současnosti se k němu přidává silný stres
z krizové situace, která nastala v souvislosti s koronavirem. Panika, obavy,
všeobecný strach. Nepodlehnout davové
psychóze je skutečně těžké. Každodenní
obvyklý úprk a shon přinesl se světovou
pandemií do všech rodin zcela zásadní
změnu, život v domácí izolaci není snadný a s celou řadou nezbytných opatření,
která je třeba důsledně dodržovat, je to
obrovský tlak na psychiku.

Zařaďte nižší rychlost

Na tíživou situaci reaguje každý člověk
jinak. Důležité je udržovat se v kondici
a neztrácet optimismus. Dobře na duši může udělat krátká procházka ztichlou krajinou. Dopřejte svému čtyřnohému mazlíčkovi kratší či delší venčení. V tíživé době,
v čase nejistoty, může být i pohyb způsob,
jak přijít chvíli na jiné myšlenky, relaxovat, odpoutat mysl od těžkostí.

Co čekat od bylinek?

Jak potvrzuje Ing. Jarmila Mandžuková, specialistka na životní styl, i svět bylinek má co nabídnout. Pomoci organismu

zvládat stresové stavy a navodit klidnou
mysl může kozlík lékařský, který se užívá
jako prostředek na spaní, ale může působit i jako zklidňující lék při běžných stresových situacích. Když je tělo ve velké
zátěži, můžete si uvařit aromatický bylinkový čaj s meduňkou. Proti stresu skvěle
zabírá i vůně cedru, pomeranče, jalovce,
v aromaterapii navozují uvolnění a zklidnění. Hotovým balzámem na nervy je čaj
z meduňky. Na jeden šálek postačí asi

vě oceánu. Nepřehlédnutelnou
přitažlivost získáte i v romantické
bílé halence, ostatně bílá, která
by měla tvořit základ šatníku, se
nikdy neomrzí. Jestliže ji zkombinujete s pískovou, tělovou nebo
krémovou barvou, rozhodně nebudete působit nudně.
Užívejte si lásku. Jaro a láska
patří k sobě. Pokud nemáte vedle
sebe stálého partnera, pamatujte
na to, že štěstí přeje aktivním. Už
dávno neplatí, že muži by měli
učinit první krok k seznámení.
Pokud budete jen pasivně čekat,

tři lžičky usušené drogy, která se zalije
200 ml vroucí vody a nechá se asi deset
minut vyluhovat.

Léčebná sila v rukách

Velká léčebná síla je i ve vašich rukách. I ty lze podle J. Mandžukové využít ke zmírnění stresu. Jak na to? Ruce
natáhněte před sebe a dlaně spojte tak,
aby vám to bylo příjemné. Můžete proplést jednotlivé prsty, ale dlaně musí být
u sebe, mírně je tlačte proti sobě. V této

čekání na lásku by mohlo být
nadlouho. Seznamování na internetu není nic neobvyklého, je to
nejrychlejší způsob, jak poznat
spřízněnou duši. A nemusí jít hned
o klasické randění ruku v ruce,
pod rozkvetlými stromy. Pověstná
jiskřička může přeskočit i sdílením každodenních radostí a pocitů
přes sociální sítě, korespondenční
způsob komunikace má určitě
něco do sebe. S někým si nějaký
čas dopisovat může přinést velkou
dávku vzrušení a dobrodružství,
jarní inspiraci.
(mav)

pozici chvilku zůstaňte, zklidněte mysl,
soustřeďte se na svůj dech a zhluboka
dýchejte. Masírováním a zabalováním
prstů dlaní druhé ruky se celkově zklidníte, odstraníte napětí. Oviňte prsty pravé
ruky kolem palce levé ruky a postupně
tak oviňte jeden prst za druhým. Potom
uchopte prsty jeden po druhém a lehce
jimi pohybujte v kruhu, aby došlo k uvolnění kloubů. Mírným vytažením prstů
dojde k podpoře proudění energie, odstraníte tím napětí v celém těle. Sebeléčeb-

útočí i na psychiku

nou masáž můžete použít, kdykoli
chcete získat kontrolu nad svými
negativními pocity a emocemi.

Vlídné slovo

Koronavirus ochromil běžný
život a je těžkou zkouškou pro
každého člověka. O to víc je nutné vycházet spolu dobře, v tíživé
situaci se hodí každé dobré slovo, podpora, nabízená pomoc,
otevřené srdce. Dobrých skutků
není nikdy dost a zvláště v dnešní
složité době jsou zapotřebí. Stejně jako vřelé slovo, které dokáže
druhého podržet, povzbudit, dát
mu naději. Energie vlídných slov
přispívá ke spojení srdcí lidí,
ovlivňuje jejich myšlenky, každý
dnes laskavost potřebuje. Důležité je nenechat se ovládnout zoufalstvím.
(se)

