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mali oglasi

sudoku

v sožitju z naravo

nagradna križanka

življenske modrosti

napovednik

zeliščni kotiček

GONG - Magične vibracije v svetu zvoka

kuhinja za vse letne čase

POZOR! BRANJE TE REVIJE 
LAHKO VPLIVA NA VAŠE ŽIVLJENJE



NIKITA

TISK vseh vrst tiskovin:
vizitke, brošure, letaki, obrazci, revije, knjige, plakati, 
koledarji, vstopnice, nalepke, ...

Vezava s plastično ter kovinsko spiralo

Barvno fotokopiranje od A5 do A3+
Črno Belo fotokopiranje od A5 do A3+

Tisk na tekstil: majice, kape, ...
Sitotisk, Tampotisk, Vezenje

Coaching poslovni, osebni
Tiskarna
Spletne rešitve
Založba

Bevke 94a
1358 Log pri Brezovici

tel.: +386 1 756 90 81
GSM: +386 41 713 091

e-mail: info@gostisa.si
www.gostisa.si

Tisk na CD/DVD  ter založništvo
Tisk darilnih CD/DVD-jev
Razmnoževanje CD/DVD-jev

Celostna Grafična Podoba (CGP)
OBLIKOVANJE ter priprava za tisk

Izdelava logotipa, obrazcev,
letakov, plakatov, brošur, knjig ...

PROMOCIJA ter OGLAŠEVANJE
podjetij in organizacij v tiskanih,
spletnih, slišnih, vidnih medijih, panojih, ...

Izdelava  in optimizacija spletnih strani

Registracija domene

Spletno gostovanje

Izdelava e-trgovine

SPLETNE REŠITVE - E-TRGOVINA

OBLIKOVANJE - ZALOŽBA - OGLAŠEVANJE

TISKARNA 
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Center      Harmonije
Delavnice:
- glasbene
- osebna rast
- zdrava prehrana
- klepetalnice

Sprošèanje:
- zvoène kopeli
- individualne zvoène terapije

Masaže:
- klasièna masaža
- masaže s pojoèimi skledicami
- asist masaža
- kombinirana masaža

Energetsko èišèenje:
- aure
- prostora

Tehnike:
- Theta Healing
- Reiki
- Pure 'n Easy
-NLP

Joga:
- joga smeha
- gong joga

www.centerharmonije.si - e-mail: info@centerharmonije.si -  gsm:  +386 (0)41 713 091  -  Bevke 94a; 1358 Log pri Brezovici

Pravna pomoè:
- pravno svetovanje
- mediacije

Coaching:
- osebni 
- poslovni
- razvojni
- karierni

Center      Harmonije

Delavnice:
- glasbene
- osebna rast
- team building
- klepetalnice

Sprošèanje:
- zvoène kopeli
- individualn zvoèno sprošèanje
- masaže s pojoèimi skledicami
- gong joga
- joga smeha

Teèaji tujih jezikov:
- Angleški jezik
- Italijanski jezik

Coaching:
- Osebni coaching
- Poslovni coaching

www.centerharmonije.si - e-mail: info@centerharmonije.si -  gsm:  +386 (0)41 713 091  -  Bevke 94a; 1358 Log pri Brezovici

Pravna pomoè:
- pravno svetovanje
- mediacije

Naslov Bevke 94a
1358 Log pri Brezovici

94a Bevke, Vrhnika - Google Zemljevidi https://maps.google.si/maps?f=q&source=s_q&hl=sl&geocode=&q=9...

1 od 1 26.3.2013 21:33

Center Harmonije
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Besede urednika
Kaj nam mati narava sporoča? Smo ji 
pripravljeni prisluhniti? Seveda smo.
Toliko kolikor nam odgovarja, mar ne? 
Seveda vse za cono udobja. A tudi mati 
narava zna poskrbeti za svoje meje. Kar 
opazujte, kako vstrajno pometa in po-
miva umazane predpražnike, katere je 
človek zasvinjal s svojimi dejanji. 
Zamislil sem se tudi nad vrednotami, ki 
zadnje čase prevladujejo v medčlove-
ških odnosih. So vam všeč? Bi jih radi 
spremenili? Kako boste Vi pripomogli k 
spremembi na boljše?
   Roman Gostiša

Izdajatelj  Gostiša d.o.o.
Naslov  Bevke 94a;1358 Log
GSM 041 713 091
e-mail: info@zaprebrat.si
www.zaprebrat.si
naklada: 6000 tiskanih izvodov + spletna revija

Notranjska:
Večje POŠTE na Notranjskem
Pošta Ljubljana
Pošta Brezovica
Pošta Vrhnika
Pošta Domžale
Antikvariat Cunjak, Ljubljana
Cvetličarna Veronika Domžale
Center Harmonije, Bevke
DIANETIČNI CENTRI
Dostava & Catering HRUSTY, Vrhnika
Foto Šiška Ljubljana
Gostilna Košir pod Šmarno Goro, Ljubljana
Gostiša d.o.o., Bevke
Hugo Barrera Club
Kivi- sadje & zelenjava,Pogačarjev trg, Ljubljana
KAVA BAR PIRAMIDA ŽELEZN. POST. LJUBLJA-
NA
OKVIRI IN, LJUBLJANA
ŠRC Tivoli, Ljubljana
ŠPB Bar, Bevke
Sport Club; Gortanova 22, Ljubljana
Slaščičarna Črnuče, Ljubljana
Slaščičarna Berzo, Vrhnika
Studio Svet Zvoka, Bevke
Tapetništvo Foteljček, Bevke
Trgovina Sandi, Ljubljana
Trgovina Ganesh,Robova cesta 6, Vrhnika
Pizzeria Svetilnik, Ljubljana
MyChi Center, Ljubljana
VIT-AL Center, Ljubljana

Dolenjska:
POŠTE
Pošta Novo Mesto
Pošta Krško
Pošta Brežice
Pošta Otočec
Pošta Trebnje
Pošta Grosuplje
Frizerski salon Romana Zupančič, Zagradec
Gostilna Kramar, Perovo
Mesarstvo Blatnik, Supermarket Ig
VITA-LINE Center, Grosuplje

Štajerska:
večje POŠTE na Štajerskem
Pošta Celje
Pošta Maribor

UREDNIŠTVO REVIJE ZA PREBRAT
 
Urednik: Roman Gostiša  
Uradne ure: vsak torek 11”-14”
Tel.: +386 (0)41 713 091 
Elektronski naslov: info@zaprebrat.si  
Mali oglasi: mali.oglasi@zaprebrat.si 
Trženje:    marketing@zaprebrat.si 

Oblikovanje in tisk: 
Gostiša d.o.o. www.gostisa.si

Zunanji sodelavci, organizacije:
Center Harmonije    www.centerharmonije.si
Studio SVET ZVOKA www.svetzvoka.si
Dianetično društvo  www.dianetika-drustvo.si
Shana Flogie  www.mychi.si
Suzana Žnidarič
Jasna Vran
Šime Sučič

Naroèam se na Revijo + DARILO:

Ime in Priimek ___________________________________

Naslov in kraj_______________________Pošta_________

Tel./GSM: __________________Naroèam se na:___številk

Datum: _________________ Podpis: _________________

Stroški priprave in pošiljanja za: 11 številk = 15€ z DDV

Ustrezno oznaèi:   □  plaèano z gotovino □  po predraèunu

info@zaprebrat.si 

kazalo

Pošta Ptuj
Pošta Velenje
Panorama BAR, PTUJ
Frizer Rajko; Rajko Pečnik s.p.; Šoštanj
Slaščičarna Barbara; Lokovica 100; Šoštanj
Studio Lepote S&S Sanela Musić s.p.; Celje

Primorska:
večje POŠTE na Primorskem
Pošta Koper
Pošta Nova Gorica
Agrarija-SKDN-Trgovina Dutovlje
BIROTEHNIKA »BABIČ, Koper
Bistro Admiral, Koper
Cvetličarna Dutovlje, Dutovlje
Cvetličarna Katja, Sežana
DIANETIČNI CENTRI
Emonec Kafe d.o.o., Koper
FIL-SPORT, wellness center, Sežana
Frizerski salon Figaro, Lipica
Frizerski salon Nadja, Lokev
Frizerski salon OBALA, Koper
Foto Belvedere, Koper
GRAVERSTVO KOPER, Koper
ISTRANKA d.o.o., Koper
LOGGIA CAFFE, Koper
Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA Koper
Restavracija 123 SLOREST, KOPER
Trgovina Klasje, Sežana
Upravna enota, Koper

Gorenjska:
Večje POŠTE na Gorenjskem
Pošta Kranj
Pošta Jesenice
Pošta Bled
Pošta Kranjska Gora

- na spletni strani www.zaprebrat.si si lahko 
revijo preberete ali pa si jo natisnete sami.

- Naročite se lahko tudi na elektronsko 
izdajo revije

- Revijo lahko naročite po pošti na dom

- Revijo prejemajo vsi člani 
  Kluba Za Prebrat

BREZPLAČNO REVIJO DOBITE NA: V vseh večjih POŠTAH po Sloveniji

»KLUB ZA PREBRAT«
Ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v KLUBU ZA PREBRAT:
- 6 številk revije »Za Prebrat« letno
- Obveščenost o aktualnih dogotkih na področju osebne rasti, zdravega življenja
- Ugodnosti o katerih vas bomo sproti obveščani 
- Dodatni popusti za člane KLUBA ZA PREBRAT na delavnice, tečaje, izobraževanja, izlete 
in še mnogo drugih ugodnosti, ki so jih posebej za vas pripravili sodelujoči ponudniki 
KLUBA ZA PREBRAT
Članarina 20€ z DDV letno
Postanite član »KLUBA ZA PREBRAT« še danes!

Naroèam se na Revijo + DARILO:

Ime in Priimek ___________________________________

Naslov in kraj_______________________Pošta_________

Tel./GSM: __________________Naroèam se na:___številk

Datum: _________________ Podpis: _________________

Stroški priprave in pošiljanja za: 11 številk = 15€ z DDV

Ustrezno oznaèi:   □  plaèano z gotovino □  po predraèunu

info@zaprebrat.si 

Naroèam se na Revijo + DARILO:

Ime in Priimek ___________________________________

Naslov in kraj_______________________Pošta_________

Tel./GSM: __________________Naroèam se na:___številk

Datum: _________________ Podpis: _________________

Stroški priprave in pošiljanja za: 11 številk = 15€ z DDV

Ustrezno oznaèi:   □  plaèano z gotovino □  po predraèunu

info@zaprebrat.si 

Naroèam se na Revijo + DARILO:

Ime in Priimek ___________________________________

Naslov in kraj_______________________Pošta_________

Tel./GSM: __________________Naroèam se na:___številk

Datum: _________________ Podpis: _________________

Stroški priprave in pošiljanja za: 11 številk = 15€ z DDV

Ustrezno oznaèi:   □  plaèano z gotovino □  po predraèunu

info@zaprebrat.si 

Ime in Priimek  ________________________________

Naslov in Kraj   ________________________________

Pošta   _________________ Tel./GSM _______________

Datum   ________________ Podpis  _________________
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Na svoji poti

Ste se kdaj vprašali, katera je naša prava pot in kam vas vodi? Kateri so vaši pravi 
koraki? Vsaka odločitev je prava v danem trenutku.

V življenju sta dva največja trenutka: ko smo rojeni in ko ugotovimo, zakaj smo 
rojeni. Med tema dvema trenutkoma lahko preteče precej časa, prehodimo veliko 
poti, na katerih srečamo dosti ljudi. Z nekaterimi prehodimo del poti, z drugimi se 
srečamo le bežno in gremo dalje, tretje dohitimo na križišču, izmenjamo izkušnje in 
nadaljujemo svojo pot raziskovanja. 

Ko opazujemo naše sopotnike na naši življenjski poti, ugotovimo, da nas imajo ne-
kateri radi, nas spodbujajo na naši poti in nam pomagajo, drugi nas ovirajo, češ, saj 
je vse brez pomena, tretjim pa je vseeno, kaj se z nami dogaja. Vse to je del naših 
izkušenj. Nekatere so prijetne, druge malo manj, vse pa nam dajejo jasna navodila 
in napotke, kakšen je naš življenjski namen in poslanstvo. In iz izkušenj se učimo, 
kam nas vodi življenje. In dobro je vedeti, da smo na tem popotovanju vedno v 
najboljši družbi, sami s seboj. In dobro je vedeti tudi, da je vsak sam odgovoren za 
to, kako doživlja svet okoli sebe. In dobro je vedeti, da ni napak, ampak so samo 
različni odzivi na trenutno situacijo. Kot je rekel Mahatma Gandhi: »Bodi sam spre-
memba, ki si jo želiš na svetu«.

Torej, kaj imate raje? Razloge ali rezultate? Ste raje celi ali dobri?

Vsak naj poišče odgovore v sebi in naj se iskreno pogovori sam s seboj.

Samo tedaj, če smo dovolj pogumni,
da pogledamo stvari takšne, kot so,
brez samoprevare ali iluzije,
bo iz dogodkov izšla svetloba,
ki nam bo omogočila prepoznati
pot k uspehu!
Knjiga premen (I Ching)

Uživajte v raziskovanju samih sebe!

Jasna Vran – Center Harmonije
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Na našem vrtu
Ko se odločamo za vrt ob naši hišici, se je najprej 
potrebno vprašati, kaj od vrta želimo. Se želimo v 
njem sprostiti in uživati v vonjih in barvah cvetic? 
Želimo pridelati sadje in zelenjavo? Mogoče želi-
mo kotiček za začimbnice? Preden se lotimo zasa-
janja na vrtu, je dobro vedeti, kaj točno želimo in 
temu primerno prilagoditi in odmeriti prostor na 
našem vrtu.

Prostor za igro in počitek
Na vrtu poiščemo sončen prostor, ki je skrit nepovablje-
nim očem. V tem delu uredimo otroški kotiček z igrali in 
sicer tako, da imamo otroke vedno na očeh. Prostor z igral 
mora biti tudi prilagojen otrokovi starosti in varen. 
Prostor za počitek si lahko uredimo na terasi ali notranjem 
dvorišču, ki je zaščiten z ograjo. 

Izbira trate
Večina vrtov je zasajenih s tratami. Preden trato zasadimo, 
moramo izbrati primerno travno mešanico za našo prst in 
podnebje. Dokler se trava dobro ne ukorenini, mora biti 
dobro navlažena.

Predvsem na delih, kjer so postavljena igrala, je potrebno 
posejati bolj trpežno vrsto trave. Našo trato pa po potre-
bi tudi zračimo in peskamo, da sproti razvija koreninski 
sistem.

Okrasni del vrta
V ta del posadimo raznobarvne enoletnice, dvoletnice ali 
trajnice, grmovnice in vzpenjalke. Enoletnice in dvoletni-
ce imajo krajšo življenjsko dobo, leto ali dve, oziroma do 

prve zmrzali. To moramo pri zasaditvi vedeti in upošteva-
ti. Bolj pozorni moramo biti pri drevesih, saj moramo pri 
njih upoštevati višino krošnje odraslega drevesa in globi-
no korenin, ki lahko rušijo obstoječo zgradbo.

Zelenjavni vrt
Ta del si uredimo na sončnem delu, ki ima kvalitetno ze-
mljo ali pa navozimo kvalitetno zemljo od drugod. Posa-
dimo lahko stročnice, čebulnice, plodovke, solatnice ter 
ostale želene zelenjadnice. Pozorni moramo biti npr. na 
beluše, ki poženejo trajne korenine. Del vrta prilagodimo 
zeliščem in začimbam, ki jih lahko čez poletje uporabljamo 
sveže, za zimo pa jih posušimo in shranimo. Če je vrt na 
bolj sušnem mestu, uredimo po potrebi tudi namakanje.

Sadni vrt
Uredimo ga na delu vrta, ki je odprt in prepišen, da je 
manjša možnost okužb z boleznimi in škodljivci. 

Pri tej zasaditvi moramo upoštevati, da je to trajni nasad, 
ki se ga ne da prestavljati vsako leto. Posadimo lahko ja-
blane, hruške, breskve, marelice, češnje, slive, maline, 
robide,…izbiramo sorte in vrste, ki so najprimernejše za 
naše klimatsko območje. Upoštevati moramo tudi, da tak 
vrt zahteva obdelavo, kot je rez, škropljenje, gnojenje in po 
potrebi namakanje, da obrodi sadove. 

Uživajte v oblikovanju in pripravi vašega vrta!

Jasna Vran
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Sproščanje z Gongi:
Vsak torek  11.00h-13.00h in 19.00 h – 21.00 h GONG - ZVOČNA KOPEL –  z gongom Kirona in Zemlje ;  Center Har-
monije, Bevke 94a; Log pri Brezovici  Cena: 15€  Vabi Roman Gostiša  Prijave: 041/713-091 ali info@svetzvoka.si

04.04.2013 četrtek | 19.00 h – 21.00 h GONG - ZVOČNA KOPEL –  z gongom Kirona in Zemlje ;  Vit-al center, Cesta 
na ključ 60; Ljubljana  Cena: 15€  Vabi Roman Gostiša  Prijave: 041/713-091 ali info@svetzvoka.si 

12.04.2013 petek | 10.00 h – 13.00 h Gong  Zvočna Kopel –  z gongom Kirona in Zemlje ;  MyChi center,Zaloška cesta 
165;  Ljubljana  Cena: 15€  Vabi Roman Gostiša   Prijave: 041/713-091 ali info@svetzvoka.si

12.04.2013 petek | 1200 h – 17.00 h ZVOČNE MASAŽE ter individualne Zvočne Kopeli v zvočni maternici ;  MyChi 
center,Zaloška cesta 165;  Ljubljana  Vabi Roman Gostiša   Prijave: 041/713-091 ali info@svetzvoka.si

12.04.2013 petek | 18.00 h – 21.00 h Gong  Zvočna Kopel  –  z gongom Kirona in Zemlje ;  MyChi center,Zaloška cesta 
165;  Ljubljana  Cena: 15€  Vabi Roman Gostiša   Prijave: 041/713-091 ali info@svetzvoka.si

Delavnice:
sreda, 10.4. ob 18 uri KAKO POSTATI SREČEN ali po dežju vedno posije sonce (3 ure)  Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda , 24.4. ob 18. uri NABIRANJE IN SUŠENJE ZDRAVILNIH RASTLIN (2 uri) Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda 8.5. ob 18. uri KAKO PREMAGATI STRES - energija teče tja, kamor gre pozornost (3 ure) Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda 15.5. ob 18. uri KAKO DO ŽELJENEGA CILJA? Če je možno za druge, je možno tudi zame (3 ure) Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda, 22.5. ob 18 uri KAKO POSTATI SREČEN ali po dežju vedno posije sonce (3 ure)  Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda , 29.5. ob 18. uri NABIRANJE IN SUŠENJE ZDRAVILNIH RASTLIN (2 uri)  Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda 5. 6. ob 18. uri KAKO PREMAGATI STRES - energija teče tja, kamor gre pozornost (3 ure)  Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

sreda 12.6. ob 18. uri KAKO DO ŽELJENEGA CILJA? Če je možno za druge, je možno tudi zame (3 ure)  Cena: 15€
Vodi Jasna Vran  Prijave: 041 662 937 ali info@centerharmonije.si ; Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici

Tečaji:
ITALIJANŠČINA: pon in čet. od 9.00 do 11.30 ; pon. in čet. od 18.00 do 20.30 ; pričetek: 22.4.2013  Cena: 185€
Vodi Daniela Ruzzier  Prijave: 041/713-091 ali info@centerharmonije.si ; 
Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici       

ANGLEŠČINA: tor in pet. od 9.00 do 11.30 ; tor in pet. od 18.00 do 20.30 ; pričetek 23.4.2013  Cena: 185€
Vodi Daniela Ruzzier  Prijave: 041/713-091 ali info@centerharmonije.si ; 
Center Harmonije Bevke 94a; Log pri Brezovici      

Dogodki
Osebna rast, zdravo življenje, sproščanje

- 20% popust za člane KLUBA ZA PREBRAT

- 20% popust za člane KLUBA ZA PREBRAT

- 20% popust za člane KLUBA ZA PREBRAT
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SEJEMSKA PRIREDITEV AlterSLO 
 

13. Aprila od 10. do 20. ure 
v prostorih OŠ Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 

7A v Kranju 
 

BISTVO JE OČEM NEVIDNO. 
Ali se upate pogledati izza tančice skrivnosti? 

 
Na področju alternativnih praks in umetnosti se bodo s svojimi 

storitvami, izdelki, degustacijami, predavanji, 
predstavitvami,… 

predstavili razstavljavci cele Slovenije. 
 

Več o razstavljavcih ter programu predavanj in 
predstavitev si lahko preberete na 

http://alkimija.blogspot.com 

 Info: ALKIMIJA Nataša Benedejčič s.p., gsm: 041 881 070,  
email: natasa.benedejcic@gmail.com  

 
Človek si prizadeva preživeti. Preživetje pa se meri v ugodju. To za večino ljudi predstavlja 
sreča, samospoštovanje, osebno zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu in uspeh. Lahko, 

da ima človek denar in veliko lastnine, itd., vendar ne bo srečen, dokler ne bo imel etike in se 
bo zavedal, da je do teh stvari prišel na pošten način. 

Ti bogati politični in finančni kriminalci niso srečni. Običajen človek lahko misli, da so zaradi 
svojega bogastva srečni. Vendar so to zelo nesrečni ljudje, ki običajno zapadejo v žalost, 

droge ali alkohol; storijo samomor ali uporabijo kaj drugega za samouničenje. 
Preko etike lahko dosežemo preživetje in srečo za nas same in za planet Zemlja. 

-L. Ron Hubbard 
 

Hannah – predstavnica RTV Slovenija na 58. izboru za
Pesem Evrovizije

  

RTV Slovenija je skladno z določili Pravilnika o izboru skladbe in izvajalca za tekmovanje za 

Pesem Evrovizije 2013 odločila, da nas bo na izboru za Pesem Evrovizije v švedskem Malmöju 

zastopala Hannah.

Foto:Klemen Razinger
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Studio 
SVET ZVOKA

www.svetzvoka.si

GONG - Magične vibracije v svetu zvoka

Gong se je uporabljal že pred 3.500 leti in je znan kot inštrument izredne transformacijske moči. Že tedaj 
so ga uporabljali mnogi zdravilci kot svoje orodje. Njegov zvok prerodi celice v našem telesu, pospeši izlo-
čanje hormonov, ki omogočajo krepitev volje ter življenjske energije, pomlajuje, pomaga pri premagovanju 
odvisnosti, lajša bolečine, prebuja speče potenciale in omogoča notranji stik-povezavo z nami samimi. Zvok 
gonga naše celostno bitje na vseh ravneh harmonizira. Odnese nas v stanje, v katerem nas zdravi lastna 
zavest. 

Zvok gonga ima enak učinek kot meditacija. Razlika je ta, da meditacija umiri delovanje možganov v alfa 
stanje, z valovanjem med 7 in 15 hz. Zvok gonga pa omogoča globoko sprostitev v theta in delta stanju, ko se 
frekvenca upočasnjuje od 7 vse do 0,5 hz. To je stanje globokega sna, popolne sprostitve in uskladitve leve 
in desne možganske polovice. To pa omogoči zlitje človeka z njegovo višjo zavestjo in notranjo inteligenco.

Že dan pred gong kopeljo je priporočljivo piti več vode kot običajno in s pitjem vode nadaljevati vse do na-
slednjega dne, da se telo prečisti, saj se zvok gonga zadržuje v ljudeh še vsaj 24 ur po sproščanju. Sproščanje 
poteka leže, zato je s seboj potrebno prinesti podložko in se obleči v udobna oblačila. S seboj lahko prinesete 
tudi plastenko ali steklenico vode, da se naužije zvočnih vibracij.

Po gong kopeli je priporočljiv sprehod v naravi, da se uravnovesijo vse energije v našem telesu in da se pri-
zemljimo. Zvočna kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medicine.

Roman Gostiša 

Kontakt:   gsm:041 713 091   ;   e-mail: roman.gostisa@svetzvoka.si   ;   www.svetzvoka.si 
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Shana Flogie: V 2013 smo  vstopili v leto vodne Kače

10. februarja 2013, smo vstopili v leto 
Kače, ki predstavlja šesto znamenje po kitaj-
skem horoskopu. Letošnji Kača bo pod vladavino 
elementa vode, tako bo leto 2013 od februar-
ja dalje, preplavljeno z Emocijami, Modrostjo in 
Intuicijo. Za nami je nekoliko nepredvidljivo in 
energetsko jang obarvano leto 2012, ki je bilo 
pod vladavino vodnega Zmaja, bo za razliko leto 
2013 obarvano zelo čutno. Z Novo Luno, Mlaj 
– na prazno luno se začenja vladavina Kače. 
Prihajajoče leto bo zelo energetsko jin na-
ravnano in bo zelo naklonjeno duhovnemu 
razvoju, integraciji ter vpogledu navznoter, 
saj vodna Kača prinaša energijo kozmične 
zaVesti, Duhovnost in integracijo s svojim 
Virom, z Esenco Duha.

»Kača čuti in zaznava svojo pot skozi ži-
vljenje in predstavlja Duhovno rojstvo, 
varljivost in raziskovanje skrivnosti v ži-
vljenju.«

Vodna Kača velja za zapleteno znamenje, saj je 
nekoliko skrivnostna. Je varuhinja zakladov po 
kitajski tradiciji in je tista, ki vas bo povezala z 
modrostjo in intuitivnim delom znotraj vas. V vas 
bo vzpodbujala iznajdljivost in premišljenost, saj 
je v tem letu potrebna pazljivost in opreznost, 
pri potezah kot so invisticije, a vas bo tudi hkrati 
branila pred naivnostjo, zaletavostjo in hitrimi 
nepremišljenimi odločitvami. 

Vsi, ki ste se v letu prej, naučili spoštljive-
ga odnosa do denarja, odgovornosti in Mo-
drosti, potem boste v tem letu prospirirali 
in vam bo blagostanje in Obilje lahko na-
raslo.

Tako boste v letošnjem letu, morali obnovi-
ti svojo energijo in svoje notranje ravnovesje, 
predvsem pa se izogibajte preobremenjenosti 
ali vsem presežkom, ki bodo vodili lahko v de-
presijo. Ohranjajte svoje Ravnotežje in ne izgu-
bljajte svoje Energije. Ne delajte stvari prehitro 
ali prenaglo.

Letošnji vpliv vodnega elementa bo tudi zelo 
družbeno koristen, pomirjujoč in bo spodbujal 
stike preko ali z meditacijo in medosebnimi stiki. 
Narava Kače je globok občutek, saj bo zdaj čas 
za zbiranje Moči. Ta pa bo postopoma, kar po-
meni bolj zmeren kot vas leta poprej. Leto kače 
vas zdaj spodbuja, da boste začeli zelo intenziv-
no razmišljati, da bi zavili na Pot duhovnosti, o 
notranji rasti  in začeli odkrivati razloge za stva-
ri, ki so več kot samo stvari ... zanimala vas bo 
vaša Esenca Duha, kdo, kot Esenca, pravzaprav 
ste.

»Nič ni, kot se zdi.«

Tema tega leta bi lahko bila kar tale trditev. Leto 
vodne Kače, bi znalo množice začarati in očarati 
v prepričanje, da obstaja nekaj, kar v resnici ni. 
Ker ustvarja Kača Iluzije v vsej svoji veličastno-
sti in veličini, boste na vprašanja o tem, kaj je 
resnično in kaj ne, zelo težko vedeli. Torej, zdaj 
se boste intenzivno spraševali...

...kaj je iluzija in kaj je realnost....

No, potem pa, po drugi strani, kaj in kakšna je 
razlika med Iluzijo in Realnostjo? Ali je Iluzija 
postala vaša Realnost? Letos bo zato leto, ki bo 
zelo zelo zahtevno za vse, ki na sebi niso naredili 
prav nič, saj bo zdaj čas, ki bo pokazal ali ste se 
Resnično preBudili in ali ste tudi Realno v Novi 
Realnosti, ki obstaja, Tukaj in Zdaj! Ali ste trdno 
na tleh ali v svoji Iluziji »lala-land-a« namišlej-
nega sveta, kako ste srečni in kako je vse »oh 
in sploh...«?

Čas bo za Resnico...

Beseda Iluzija je napačno dojemanje realnosti, 
koncepta, ali prepričanja. Beseda Resnica pa po-

napovednik  10
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Shana Flogie: V 2013 smo  vstopili v leto vodne Kače

meni stanje, da gre za dejansko stanje ali da 
nekaj »drži«, da so vse stvari, ki veljajo,  so 
realni obstoj bistva ali Esenca.

Preprosto samo reči, da je nekaj realnost, ni 
tako lahko. Včasih je Realnost situacije, samo 
Iluzija našega Dojemanja v času, ko je do ne-
česa prišlo. Vsi imamo različne iluzije o tem, kaj 
je res Realnost.

»Normalno je Iluzija.«

Ženska vodna Kača je poznana po svojih ne-
verjetno globokih in lepih očeh, ki označuje Mo-
drost. To je sinonim za tretje oko ali epifizo, ki 
je center duhovne Modrosti. Ženska vodna Kača 
je zelo močno seksualno orientirana, karizma-
tična in čutna ... zato, pripravite se in si drznite 
pogledati v svet Lepote in Blišča, kot je to videti 
skozi oči ženske vodne Kače. A ne pozabite... 
te oči vas lahko hipnotizirajo, zapeljejo in... To 
leto, se lahko izkaže za zelo varljivo ali zmotno 
leto, z veliko skrivnosti in presenečenj.

Vodna Kača vam v letu 2013, utira pot za 
ponovno rojstvo, nove začetke in transfor-
macijo. Tako kot se tudi kača sama levi, 
boste tudi vi levili svojo kožo.

Kaj je pomembno za vodni element? Voda 
je kot maternica življenja in zdaj se sadijo se-
mena za prihodnost. Z letom lesenega Konja, v 
katerega bomo vstopili v letu 2014, se elementi 

končno poravnajo z bolj umirjenim elementom 
lesa, ki spodbuja rast in kreativnost in nato el-
ementom ogenja za strast, ki ga bo svet spet 
začutil. Voda Kača vam bo v letošnjem letu tako 
pomagala posaditi seme, zarodek, ki vam bo 
prinesel rezultate v letu 2014.

Zato, zdaj je čas, da v letošnjem letu, na 
svoji Poti rasti, usmerite kompase in si 
manifestirate svoje najbolj divje sanje. Si 
upate?

Odpustite vse kar vas omejuje in veže, tako 
čustveno, duševno, fizično, finančno in duhov-
no, kakorkoli in kdorkoli, da vas zadržuje pri 
koraku naprej. Pomembno je, da se vsega tega 
zavedate, da te vsebine transformirate in jih 
preoblikujete. Tako kot to naredi Kača, tudi vi 
to stransformirajte v nekaj vrednega, ki vam bo 
pomagalo, da se premaknete naprej na nasled-
njo, višjo raven vašega bivanja. Raziskati mor-
ate svojo preteklost, zato, da boste odkrili svoje 
vzorce in vedenja, ki niso več v skladu z vami in 
vam ne služijo. Zakaj?... da bi se lahko premak-
nili naprej in spremenili svoj potek prihodnosti.

Načeloma velja, da bo leto Kače naklonjeno 
vsem znamenjem, najbolje se bo pisalo Peteli-
nom (rojeni 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005) in Bivolom (rojeni 1949, 1961,  1973, 
1985, 1997), težje pa se bodo v tem letu znašli 
Prašiči (rojeni 1947,1959, 1971, 1983, 1995, 
2007), Opice (rojeni 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004) in Tigri (rojeni 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998). Ti bi se znali znali srečevati z izgu-
bami, prekretnicami in s ponovno  postavitvijo 
svojih temeljev.

V tem letu boste morda potrebovali tudi malo več 
časa zase, kakšen krajši odmik od vsega, da se 
povežete s svojo notranjo Modrostjo in Intuicijo. 
Na vsak način boste na svoj račun še posebej 
prišli analitiki, znanstveniki, astrologi, pesniki, 
slikarji, sociologi, dietiki, raziskovalci in magi...  
skratka  vsi, ki opravljate dela in  poklic, kjer je 
prisotna kompleksnost razmišljanja, okultnost 
in duhoven pristop.

»Zdaj potujete skozi neskončne hodnike 
svojega Uma, dokler nekega dne ne pre-
poZnate poti,
ki vas vodi do Srca.«

Namaste. Iz srca,
Shana

napovednik 11
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Iskrice: Pivo za nego kože

Z naslednjim receptom napovejte boj mozoljem: v 0,5dl kozarca vode zmešajte dve jedilni 
žlici piva, eno jedilno žlico jabolčnega kisa in dve kapljici oljnega izvlečka čajevca in si s tem 
zvečer umijte obraz.

Še bolj učinkovita pa je obrazna maska: segrejte skodelico piva in vanj vmešajte eno čajno 
žličko jabolčnega kisa in dve jedilni žlici zdravilne gline (iz lekarne ali trgovine). 
Mešanico nanesite na kožo, pustite učinkovati deset minut in 
izperite s toplo vodo.

12 recepti

Kuhinja za vse letne čase

Palačinke z Nutello in višnjami

Nadev:
Nutella po okusu
200 ml sladke smetane za stepanje
vložene višnje, mleti orehi, kokos,…ostale 
dobrote po izbiri
čokoladni preliv po potrebi
olje za peko palačink

Testo:
220 g moke
2 jajci
3,5 dl mleka
1 dl mineralne vode
Žlica olja, sol in sladkor po okusu

Priprava:
Pripravimo testo in palačinke speče-
mo v ponvi na vročem olju. Premaže-
mo jih z Nutello, potrosimo z višnjami, 
mletimi orehi, kokosom in/ali ostalimi 
dobrotami po izbiri. Prepognemo jih 
dvakrat, krožnik okrasimo s stepeno 
sladko smetano. 

Dober tek!
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ŠTEFAN HORVAT;80 LET ŽIVLJENJA IN
 VEČ KOT 50 LET PLODNEGA USTVARJANJA

Minulo leto 2012 je bilo za izumitelja in slikarja Štefana Horvata iz Višnje Gore nadvse po-
membno. Čas je bil neizprosen in je od maja meseca 2012 zakorakal v osemdeseto leto 
življenja. Tako kot v minulih 50. letih mu ustvarjalna žilica ni dala miru kljub njegovemu 
visokemu življenskemu jubileju. Ne mine leto ali celo manj, ko Štefan zažari tako kot zvezda 
na nebu, in preseneti s kakšno inovacijo. Lani je uspel (kot toliko krat prej) izdelati izde-lek, 
koristen za človekovo zdravje, ki je šele v začetni fazi. O tem bomo podrobneje pisali ob 
drugi priložnosti.

Vrhunec vsega v letu 2012 pa je bila njegova 251. samostojna razstava oktobra meseca v 
Višnji Gori ob 80. rojstnem dnevu. Ob tej priložnosti se je v Mestni hiši zbralo več kot sto 
ljudi v znak hvaležnosti in spoštovanja do velikega ustvarjalca in svojega soobčana. V mi-
nulem obdobju je bil za svoje delo deležen številnih priznanj, na katera je zelo ponosen. 
Zasledil sem tudi podatek, da je v dobrodelne namene podaril več kot 400 slik, ki krasijo 
zidove po Sloveniji in tujini. Aktiven je v družbeno političnem življenju. Dodelili so mu tudi 
naziv častnega občana roojstne mu občine Puconci v Prekmurju, občine Ivančna Gorica, 
društva likovnikov Ljubljana, ter turističnega društva Višnja Gora. Vse to mu daje nov zagon 
v njegovem ustvarjalnem delu ne glede na že poodmakla leta življenja. A 81. letni Štefan, 
je zmeraj mlajši, zmeraj boljši, še več ustvarjalen, hitrejši! In ustvarjal bo še naprej, dokler 
mu bo zdravje to dopuščalo. Kajti že sedaj je vrhunski ustvarjalec inovator in slikar, ki mu ni 
primere v Sloveniji.

Zaželimo mu še veliko uspehov na njegovi ustvarjalni poti! 

                                                                                      Zapisal
                                                                                      Šime Sučič
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Prva misel mi je bil on. On, ki je bil v mojem 
srcu. Močno sem si ga želela. Zjutraj sem vsta-
jala s soncem le zanj, zvečer sem poslala polju-
be visoko nad oblake med zvezde le zanj. Popol-
dneve sem preživljala le z mislijo nanj in vse kar 
sem počela je bilo povezano z njim. Videla sem 
ga zelo malo slišala sem ga še manj od kar je 
spoznal to seksi bitje s popolno postavo, a z zelo 
grdim značajem, ki ga on ni videl. 

Sovražila sem jo pa čeprav je nisem poznala.
Sovražila že zato ker mi ga je vzela. Ker ga je 
zdresirala v ubogega fantička, ki naredi prav vse 
kar si ona zaželi. Nič več ni bilo v njem divjega 
nič več ni počel norih stvari in zaradi njenega 
ljubosumja je pozabljal name... 

Bilo je nekega prekrasega večera, ravno sem 
gledala v zvezde in se spraševala le kaj zdaj po-
čenja. Je mogoče z njo in bosta zaspala v toplem 
objemu. Jo objame prav tako nežno in strastno 
kot je mene... Ob tej misli me je sililo na bruha-
nje. Postajala sem nervozna. Najraje bi si enega 
nalila, da potešim to mučenje same sebe z taki-
mi mislimi o njem.

Moje sanjarjenje je prekinilo zvonenje telefona. 
Bil je on. Kakor da je vedel, da nekaj globoko 
v meni želi govoriti z njim, kakor da je zaslišal  
moje misli... 

Pogovor ni bil dolg toda zgodilo se je prav to, kar 
sem si zelo želela. Prišel bo na obisk. Ne za dol-
go, le toliko da nekaj rečeva, saj se nisva videla 
že celo večnost.

Srce mi je močno razbijalo. Bilo je toliko misli,da 
sem na koncu imela prazno glavo. Le nepremič-
no sem sedela na stolu in gledala v zvezde...
Prišel bo in odšel, kakor hitro bo to lahko in spet 
bo kakor, da se nič ni zgodilo. 

Vstopil je ves nasmejan in že žačel stresati šale.
Pristopil do mene in me močno objel. Tako zelo 
močno, objem se mi je zdel zelo dolg in zaradi 
neprijetnega občutka sem popustila, ampak še 
vedno me je držal v objemu. Kakor vedno sem 
ga nežno poljubila na lica. Vrnil mi je poljub.
Kako zelo ljubim njegove poljube. Toliko sem jih 
doživela, s toliko različnimi fanti, ampak njegovi 

poljubi so nekaj posebnega, nekaj tako poseb-
nega, da se ne da razložiti. 

V trenutku je bilo vsega konec..sedela sem na-
sproti njega in mu pripovedovala o zadnjih pri-
godah teh dni... poslušal me je z velikim zani-
manjem, sem ter tja kaj pripomnil toda pustil 
mi je da govorim, njegove oči pa so strmele le 
vame. Postajale so vse večje, vse bolj temnejše 
ko je kar na enkrat rekel. Veš, včasih tvoje telo 
zelo pogrešam...

Nisem vedela kako naj na to sploh odgovorim. V 
mojih možgančkih pa se je dogajalo samo novo 
leto, rakete so kar švigale sem ter tja... toda moj 
obraz je bil resen in zaskrbljen. Ne vem kako mi 
je to uspelo, ko pa bi najraje zavriskala od ve-
selja... hmm torej mu njegova ljubica s popolno 
postavo ne zadostuje... hmm same misli so me 
bile.. 

Pa sem še jaz povedala, kaj si mislim, čeprav mi 
je težko šlo iz jezika, toda sedaj ali nikoli sem si 
rekla. Želim si da bi te vsaj enkrat še poljubila.
Toda bojim se, da me boš udaril ali pa kar po-
begnil... Začudeno, toda z nasmeškom na obra-
zu me je gledal in nekaj govoril o tem, da naj 
probam, če mu ne verjamem, da resnično nebi 
naredil nič takega... 

Nisem dolgo razmišljala, ko so se najine ustnice 
že dotikale. 

Bili so nepozabni poljubi, strastni dotiki teles.
Spet sem čutila to, kar sem si že od nekdaj že-
lela. Čutila sem njega ob sebi. In vso to zma-
goslavje, da ga še zmeraj privlačim me je kar 
oblivalo z dobro voljo. Kasneje sva spet sede-
la kakor da se ni nič zgodilo samo sedela in se 
gledala. Vstal je, me objel in rekel kar si ne bi 
nikoli mislila, toda bila je pika na i in njegove 
zadnje besede zame... prevaral sem jo in nikoli 
več te nočem videti, vem da se drugič prav tako 
ne bom zadržal... preveč jo imam rad, toda tebe 
še bolj, oprosti... 

Odšel je. Brez slovesa, brez poljuba, odšel je v 
noč iz katere se nikoli več ne bo vrnil k meni...

           Lep pozdrav,Suzana!

Prevara
zgodba14
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Začimbe za mrzle zimske dni in 
začetek pomladi

15zeliščni kotiček

Cimet

Uporabljali so ga že v starem Egiptu, kjer je bil zelo cenjen. V srednjem 
veku je bil prva stvar, s katero so trgovali med Evropo in Azijo. 

Cimet je posušena notranja skorja drevesa ali grma cimeta. Pri nas ga 
večinoma uporabljamo za peko, kot dišavo za slaščice. Lahko ga dodamo 
tudi drugi hrani, kot je jabolčna čežana, kosmiči, jogurt, čaj in v drugo 
pijačo.

Vsebuje dosti antioksidantov, zaradi nekaterih sestavin učinkuje antibak-
terijsko, zato nas varuje pred prehladom. Krepi srce, kri in želodec. Deluje 
stimulativno in daje moč oslabljenemu organizmu. Poživlja periferni krvni 
obtok in je priporočljiv za ljudi z upočasnjenim metabolizmom in nizko 
telesno temperaturo. Tako nas bo prijetno ogrel in varoval pred zimskimi 
in pomladanskimi okužbami.

Ingver

Je začimba, ki jo je človek poznal med prvimi. Raste v Afriki, na Kitajskem 
in v Indiji. Je večletna rastlina, ki oblikuje korenine, ki so gomoljasto raz-
vejane. Uživamo korenino ingverja. 

Primeren je kot dodatek za juhe in omake, pa tudi pri pripravi mesa ter 
za sladice.  

Pomaga pri slabi prebavi, zgagi, bruhanju in je eden od najmočnejših ra-
stlinskih antioksidantov. Stimulira krvni obtok. Ima antiseptični učinek in 
ga uporabljamo pri prehladu. 

Klinčki oz. Nageljnove žbice

Do 16. Stoletja so rasli le na Moluških otokih v Indoneziji,  danes so bolj 
razširjeni. Uporabljajo se dišeči in pekoči cvetni popki dišečega klinčev-
ca. 
Pri kuhanju se uporabljajo posušeni, tik pred cvetenjem obrani cvetni pop-
ki. S klinčki začinjamo peciva, kompote, vloženo sadje in kuhano vino. 
Vsebujejo močan antioksidant, ki deluje protivirusno, antibakterijsko in 
antiseptično. Zdravijo prebavne motnje in izboljšujejo spomin. Odlična 
preventiva je žvečenje celih ali mletih klinčkov, kar ugodno vpliva na vne-
to grlo in zobobol.  Pospešujejo tudi krvni obtok in prekrvavitev.

Recept: v 1dl medu zmešamo žličko cimeta in žličko ingverja. Premešamo 
in shranimo v hladilnik. Vzamemo po potrebi.

Začimbe so darilo narave in imajo blagodejen učinek na telo in posledično na počutje. Po-
zimi zelo opojno zadišijo začimbe, kot so cimet, ingver in klinčki ali nageljnove žbice. To so 
začimbe, ki so nepogrešljive v zimskih napitkih in sladicah. V spomladanskem času pa telesu 
pomagajo krepiti odpornost.
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Večino zelišč nabiramo poleti, jih pravilno 
posušimo in shranimo. Iz njih si pripravimo 
čaje ali pa uporabimo suhe zeli kot začimbe 
pri kuhi.

Lahko pa si v našem domu ustvarimo svoj ze-
liščni vrt, iz katerega nabiramo sveže zeli za 
dodatek k jedem in za pripravo čajev. Rastli-
ne seveda ne bodo dosegle višine in širine, kot 
bi jo zunaj na prostem. Bodo seveda manjše, 
saj bodo rasle v omejenem prostoru v lonč-
kih in se zato tudi korenine se ne bodo mogle 
popolnoma razviti.

Naše okenske police v stanovanju nam tako 
lahko krasijo kamilica, koper, koromač, ja-
smin, nekatere vrste mete, melisa, sivka, 
majaron, origano, bazilika, rožmarin, žajbelj, 
peteršilj, šetraj, pehtran, timijan, angelika, 
navadna črna meta, navadni vratič, dišeča la-
kota, navadna melisa, meta.

Kako rastlinice dobimo ali vzgojimo? Za ne-
katere lahko dobimo semena in vzgojimo mla-
de rastlinice, nekatere pa najdemo v naravi, 
kjer mirujejo. Rastlinice, ki jih izkopljemo v 
naravi ali vrtu, posadimo v lončke. Posajene 
rastlinice zalijemo in  postavimo v neogrevan 
ali manj ogrevan prostor za nekaj dni, sicer 
je hitra temperaturna sprememba stres za 
rastline. Ko se bo rastlinica privadila na nove 
pogoje, bo ponovno začela z rastjo.

Na novo posajenim ali sejanim rastlinam iz-
beremo svetlo mesto, najbolje na južni stra-
ni, kjer je največ dnevne svetlobe. Rastlinice 
lahko gojimo v visečih košarah, lončkih, kori-
tih. Posode postavimo na okensko polico, na 
omaro, mizo.

Zelišča v stanovanju je potrebno redno vršič-
kati, da postanejo bolj košata. Zalivamo jih s 
postano vodo, ki naj bo sobne temperature. 
Zagotoviti jim moramo dovolj vlage, kar je še 
posebej pomembno v zimskih mesecih, pred-
vsem zaradi kurjave, ki izsuši zrak. 

Zeliščni vrt v stanovanju

Zelišča so sicer precej odporna proti bole-
znim in škodljivcem, tako zunaj kot v zaprtih 
prostorih. Najpogosteje pa se na njih nase-
lijo listne uši, pršice, kaparji, še posebno če 
so ostale rastline, ki jih imamo v stanovanju, 
okužene s temi škodljivci. Škodljivce in bo-
lezni lahko prinesemo domov tudi s kupljeno 
rastlino, zato je priporočljivo, da jo, preden 
jo postavimo poleg drugih, dasmo za en teden 
v prostor, kjer ni drugih rastlin. V tem času 
pozorno pregledujemo rastlino in iščemo mo-
rebitne znake prisotnosti škodljivcev ali bo-
lezni. Samo zdrava rastlina sodi med zdrave 
rastline. Drugače si lahko okužmo še ostale 
rastline v prostoru.

Tako urejen hišni vrtiček vam bo polepšal 
stanovanje z zelenjem in hkrati nudil sesta-
vine za čaje in jedi.

Jasna Vran

koristni nasveti16
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ŠALE

Pingvin

Pelje se mož v avtu s pingvinom, pa ga ustavi policaj.
Policaj: “Peljite pingvina v živalski vrt!”

Čez nekaj ur…

Policaj: “Zakaj niste peljali pingvina v živalski vrt?”
Mož: “Saj sem ga. zelo lepo sva se imela. Zdaj pa greva 
plavat!”

mali oglasi / prosti čas 17
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SUDOKU:

Rešitve ugank bodo objavljene v naslednji številki.

SUDOKU 
rešitev iz prejšnje številke:

532164879
471839265
896752134
768915423
349276581
215348697

624597318
983421756
157683942

MALI OGLASI
DELO
Iščemo zunanje sodelavce ali študente na področju trženja in 
novinarstva.
Si odgovorna, zanesljiva, kreativna, komunikativna, ambici-
ozna, pozitivna in poslovno usmerjena oseba, ki želi izraziti 
svoj skriti potencial? Si urejena oseba? Imaš delovne navade 
in lasten prevoz?... Če je odgovor DA, se nam pridruži! 
Možnost svobodne organizacije delovnega časa. Delo po celi 
Sloveniji.
Revija » ZA PREBRAT« info@zaprebrat.si 
Gostiša d.o.o. Bevke 94a 1358 Log pri Brezovici 

NEPREMIČNINE 

Garsonjera 22.53m2 na lepi lokaciji blizu trgovin,šole in 
mesta Koper prodam ali zamenjam.
klima,zk.urejeno,1nadstropje.Cena po dogovoru.
kont. 041 546 984ali 040 542 390 Emil

RAZNO
Sestavljam križanke (skandinavke) vseh oblik in velikosti
(tudi v obliki srca). CENE:
 NAVADNA KRIŽANKA =35,00 €
SRČNA KRIŽANKA =40,00 €
SLIKOVNA (ALI TEMATSKA BREZ SLIKE) =45,00 €
 Po želji lahko sestavim križanko z vašim logotipom (geslom)
GSM 030 /  614 - 778

TERAN PRODAM 041 712 236

Prodamo rabljen klarinet B Special  GSM: 041 713 091 
ansambel Novi Akordi

Lentherem peč na olje in Hansa oljni gorilec prodam: 
GSM:041 713 091 

Okna PVC bela: dimenzija : 60 x 60,uporaba : kopalnica 
ali klet Cena : 100€  
Emil: gsm : 041 - 546 - 984
 
Mini ventilator TRION prenosni 
- oddaja toplega in hladnega zraka
- cena : 6,00€
 Emil: gsm : 041 - 546 - 984

Prezračevalnik oblek in obutev
- sestavljivo stojalo na 4 koleščkih
- v črni barvi
- cena: 10€
 Emil: gsm : 041 - 546 - 984

Talno stenski sestavljivi kovinski regal s 4 črnimi 
policami
- brez priloženih vijakov
- cena : 25€
Emil: gsm : 041 - 546 - 984



za prebrat - pomlad/2013

18 nagradna križanka

Pravilno rešitev »CELE« NAGRADNE KRIŽANKE
pošljite do 19.04.2013 na naslov : 
Revija ZA PREBRAT    
Bevke 94a ; 1358 Log pri Brezovici
Izidi žrebanj bodo objavljeni v naslednji številki.

 OPOZORILO
Nagrajenci se za prevzem svoje nagrade dogovorite s pokrovite-
ljem nagradne križanke v roku 30 dni po objavi NAGRAJENCEV v 
Reviji ZA PREBRAT. Pri pokrovitelju nagradne križanke se zglasite 
s svojim osebnim dokumentom! Z istim imenom pošiljatelja lahko 
pošljete samo eno rešeno križanko, dve smejo poslati le naročniki 
na revijo.
KRIŽANKO SI LAHKO NATISNETE TUDI S SPLETNE  STRANI 
www.zaprebrat.si in jo rešeno pošljete na naš naslov.

Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani:
www.zaprebrat.si

PRAVILNA REŠITEV KRIŽANKE IZ PREJŠNE 
ŠTEVILKE: 

BRACANIN, RAREBUSI, GAHN, KAC, LM, TUURI, US, 
ETH, NEAR, IKA, ASTANA, 
SRH, VOK, SPIKER, MASAŽE, BRET, TJURA, AL, 
OOLIT, EO, MEARA, TŠ, NALOG,
OKI, HČI, DELAVNICE, AKAŽU, NI, HLL, TN, MITEV, 
JATAI, OJNIK, KOSEKANS,
REIKI, SLA, ELDH.
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V pomoè:   LUBE - kraj na avstrijskem Koroškem ob meji s Slovenijo   ILANZ - smuèarsko središèe v Švici

LUSTENAU - mesto v Renski dolini v Avstriji   ETTY - angleški romantièni slikar (William)

VREDNO

VAŠEGA

ÈASA

GRIÈ, HRIB
(REDKO)



FRI KOROŠEC 
Finančno računovodski inženiring,
trgovina in storitve, k.d.

ULICA BRATOV UČAKAR 122
1000 LJUBLJANA

Tel: 041 073059

 

 

BBRRAANNIIKK  PPRRVVII  dd..oo..oo..    
nneepprreemmiiččnniinnee  bbiiooss  
Rimska cesta 11, 1000 Ljubljana 
 

               OKNO V SVET NEPREMIČNIN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                  
                                                     

                                                                                                                
 

n a z i v cena 
PEČ VULKAN 2F 812,00 EUR 
PEČ VULKAN 3F 751,00 EUR 
PEČ VULKAN 9 F – 21 KW 1.124,00 EUR 
PEČ VULKAN 9 F – 30 KW 1.450,00 EUR 
PEČ VULKAN EKONOMIK 03 461,00 EUR 
PEČ STANDARD 1FS 578,00 EUR 
PEČ STANDARD 3FS 738,00 EUR 
OMARA Z AVTOMATIKO 1K 203,00 EUR 
OMARA Z AVTOMATIKO 3K 246,50 EUR 
PEČ VULKAN 3F V OMARICI 1.680,00 EUR 
PEČ EKONOMIK 03 V OMARICI 1.410,00 EUR 

 
 

DDV ni obračunan v ceni. 
Cenik velja od 24.08.2010 dalje. 
Pridržujemo si pravico spremembe cen. 
 

Tel.:+386  059 036 817, Fax:+386  059 036 816       GSM:+386 40 839 481 in +386 41 620 123 
Http://www.nepremicnine-gradnje.si/          E-mail: branik.prvi@gmail.com 
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Http://www.nepremicnine-gradnje.si/          E-mail: branik.prvi@gmail.com 
http://www.nepremicninebios.si

e-mail: branik.prvi@email.si
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Center      Harmonije

Delavnice:
- glasbene
- osebna rast
- zdrava prehrana
- klepetalnice

Sprošèanje:
- zvoène kopeli
- individualne zvoène terapije

Masaže:
- klasièna masaža
- masaže s pojoèimi skledicami
- asist masaža
- kombinirana masaža

Energetsko èišèenje:
- aure
- prostora

Tehnike:
- Theta Healing
- Reiki
- Pure 'n Easy
-NLP

Joga:
- joga smeha

www.centerharmonije.si - e-mail: info@centerharmonije.si -  gsm:  +386 (0)41 713 091  -  Bevke 94a; 1358 Log pri Brezovici

28.12.2011 petek 18h-20h GONG zvoèna meditacija na temo 12 dni božièa Mychi Center Ljubljana

Dogodke za leto 2012 si lahko preberete na spletni strani  www.centerharmonije.si

Aktualni dogodki:

Pravna pomoè:
- pravno svetovanje
- mediacije

Staro leto se poslavlja in novo že trka na vrata. 
Želimo vam, da v prihajajoèem letu najdete v sebi bisere, kot so

mir, radost in ljubezen, in jih delite z drugimi.

Studio 
SVET ZVOKA

www.svetzvoka.si

Polka GO
www.polka.go.si

NLP
 BAND
GSM: 041 713 091
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Studio SVET ZVOKA
GONG - Zvočne kopeli
Zvočne masaže s tibetanskimi skledicami
Glasbene delavnice

GSM: 041 / 713 - 091 ; E-mail: info@svetzvoka.si ; www.svetzvoka.si


