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Opravdu se Milan Lasica
vzdá herectví?
Co říká
kartářka
Nadine?

Žili ve starém
Egyptě

?
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Mnoho lidí věří tomu, že v minulosti navštívily
naši planetu bytosti z jiných světů a galaxií.
Důkazů pro to, že „bohové z hvězd“
navštívili Egypt, je stále víc.
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram Lucia di Moriani připravila předpověď
pro tento
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:
týden Lvi by neměli dělat více
najdete
věcí najednou.
uvnitř
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Více
na str.
2

Uvnitř listu:

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

Strašidelná
šlechtická
sídla
Desatero
rad pro
zavařování

Proč potřebujeme

DUŠEVNÍ
DETOX?
Má každý z nás
nadpřirozenou
moc?

Planety
radí
i varují
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V

mnoha rodinách
se první jídlo –
snídaně – dost
odbývá a váha stravy se
přesouvá na poledne,
odpoledne a v mnoha
případech až na večer.
Ani tam, kde se ráno
pravidelně snídá, se
však na stole neobjevují zvlášť zdravé pokrmy,
ale většinou jen běžné
potraviny, aby alespoň
trochu zrána zasytily.
Zdravé snídaně tak zatím nemají tolik příznivců, jak by bylo zapotřebí.
Hlavní příčina absence
snídaně vůbec vězí v nedostatku času. Ke zdravému stravování spíš
inklinují sportovně založení mladí lidé, kteří se
dokáží rychleji přizpůsobit novým trendům.

Potrpíte si na zdravé snídaně?

K současné zdravé výživě patří konzumace obilnin,
luštěnin, zeleniny, ovoce
a cereálií. Také občasné zařazení pokrmů z ovesných
vloček rozhodně přispívá
ke zdravé snídani. Často se

pak různé výrobky z obilnin zalévají studeným nebo teplým mlékem. Tak se
organismu dostává potravy
s vysoce biologickou hodnotou. Protože z racionální stravy mizí řepný cukr,

P O S T Ř E HY
VŠEDNÍHO DNE

mohou se tyto cereální pokrmy doplňovat například
medem, nepřislazovanými
ovocnými šťávami a protlaky. Zapomínat by se nemělo
ani na pokrmy, které mají
vzhledem k vysokému obsa-

hu minerálních látek značný
význam pro naši výživu, ale
i činnost různých orgánů.
Právě tak je důležitý obsah
vlákniny v potravinách, které působí blahodárně na pravidelné vyprazdňování. Ne-

jen citrusové plody nebo
šťáva z citronu do čaje, ale
hlavně jablka a další ovoce
či zeleninové přílohy by měly tvořit pravidelnou součást
jídelníčku, nejen zdravé snídaně.
(vel)

Lásku věk nezajímá
NĚŽNOSTI
VE ZRALÉM VĚKU

Že nejdou stáří a láska dohromady?
Osud někdy zcela nečekaně zamíchá
kartami. Jako u paní Jany, která už překročila šedesátku. Po operaci dostala
lázně a tam se seznámila se sympatickým mužem. Oba vdovci, s jistými zdravotními problémy, obavami ze
stárnutí, z budoucnosti. Konec rehabilitačního pobytu ale neznamenal konec
jejich seznámení. Pomyslná jiskra mezi nimi přeskočila natolik, že se začali vídat i po návratu domů. Překonali
zvědavé pohledy a posměšky sousedů, když se vodili za ručičku, výčitky
svých potomků, zda to mají ve svém
věku ještě zapotřebí. Na hezké vztahy,
lásku i intimní chvíle není nikdy pozdě.
Láska na stará kolena se vším, co k ní
patří, je dar, za který je třeba být životu
vděčný. Vnímat v seniorském věku sexuální aktivitu jako něco nepatřičného
je předsudek. Jak říkají psychologové –
všechno je v hlavě a s intimnostmi je to
v podzimu života jako s jízdou na kole.
Prostě to nezapomenete. Pokud je člověk při síle a tělo zdravé, sex a blízkost
milovaného člověka, láskyplné dotyky,
mají nepochybně blahodárný účinek
na fyzické tělo i psychiku.

JAKÝ JEDLÍK,
TAKOVÁ POVAHA

Upřednostňujete talíř plný zeleniny, nebo
si raději pochutnáváte na voňavém uzeném
a grilovaných klobásách? Možná tomu
nebudete věřit, ale jídlo může do jisté míry
souviset s povahou. Lidé, jež si nedovedou
představit jídelníček bez masitých jídel, tedy
prorostlý bůček, klasický řízek nebo svíčková se šesti knedlíky patří k jejich nejoblíbenějším pokrmům, mají být podle psychologů
osoby dynamické, které mají jasný cíl, před
ničím neuhnou a nezastaví se. Svou energií dokáží nakazit okolí, většinou bez obtíží
převezmou iniciativu, dělají všechno proto,
aby se v životě ocitali na pomyslném stupni
vítězů. Zarytí vegetariáni mají být výbornými teoretiky, avšak mají sklon k váhavosti.
Dokáží se perfektně ovládat, většinou jednají
s přehledem a klidem. Co můžete očekávat
od konzumentů zeleniny? Lidé, kteří si hledí
zdravého životního stylu a miska zeleninového salátu je neodmyslitelnou součástí jejich
stolování, se ke svým životním předsevzetím
staví velice zodpovědně a berou je vážně.
Jsou to také šikovní manipulátoři, nadaní diplomaté, kteří jsou, jak se říká, všemi mastmi
mazaní, avšak dovedou v každé společnosti
zazářit. Zato s milovníky moučných jídel si
příliš zábavy neužijete. Bývají ﬂegmatičtí,
apatičtí, mají se bát zodpovědnosti.
(se)

