
Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje, Ipavčeva 18, Celje
Del. čas svetovalnice:  

pon., tor., čet.,  
od 15. do 18. ure.

Telefon: 031 778 772
e-pošta:  

svetovalnica@zzv-ce.si

VABILOVABILO
Pri pripravi čajev, ki jih priprav-
ljamo doma sami, moramo biti 

pozorni na neoporečnost drog in 
smiselnost kombinacij. V čajne 
mešanice za vsak dan ne sodijo 

zelišča z močnimi učinki. Harmoni-
jo vonjev in okusa dosežemo, če 

kombiniramo v eni čajni mešanici 
največ sedem zelišč.

KAJ: 
Organiziramo brezplačno 

predavanje na temo
Skodelico čaja, prosim!

KDO: 
Z vami bodo farmacevti iz Celjskih 

lekarn,
Predavala bo Dragica Černigoj 

Kropf mag.farm.

KJE in KDAJ:
Dobimo se v kavarni Celjskega doma, 

v sredo, 9. januarja 2013 ob 
11.00 uri.

Vabljeni v našo družbo!
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ZDRAVJE
sreda, 2. januar 2013
info@celjan.si, www.celjan.si

položeno na srce

Vilma Cvikl, dr. dent med., specialistka 
otroškega in preventivnega zobozdravstva, 

Zasebna zobna ambulanta Vilma Cvikl

Zdravi zobje so naš okras, 
imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju naše pozitivne 
ali negativne samopodobe, 

pripomorejo k dobremu fizič-
nemu in psihičnemu zdravju 

in nenazadnje so naše bo-
gastvo. Zato poskrbimo, da 

takšni tudi ostanejo.

dejstva
Od česa se želim 
posloviti?
Zelo primerno vprašanje je, 
od česa bi se rad poslovil in ne 
več nosil s sabo v leto 2013. Se 
hočem posloviti od tebe ali pa 
od občutij, ki se mi prebujajo 
ob tebi? Namreč, če se hočem 
posloviti od bolečin, ki se mi 
prebujajo v najinem odnosu, 
bom moral najprej najti izvor 
teh občutij, jih razdelati, ker 
bom sicer v nasprotnem primeru 
vedno znova nezavedno obliko-
val nove odnose tako, da se bo 
to vzdušje spet prebudilo. Kajti 
ravno to paradoksalno obljublja 
občutje domačnosti, kateremu je 
vsak človek tako močno zavezan 
in ga ‘hočeš nočeš’ zasleduje. 

Preženite prehlad
Zaradi velikih količin vitamina C 
naj bi vam že pet mandarin dnevno 
pregnalo prehlad. Ker imajo nizek 
glikemični indeks, so kljub veliki 
količini sladkorjev primerne tudi za 
sladkorne bolnike.

Psihoterapija 
Družinski inštitut Bližina na Vodnikovi ulici 

11 v Celju, je zavod za strokovno psihoterapev-
tsko pomoč posameznikom, parom, otrokom 
in družinam v stiski v Celju in Ljubljani. Cilj 
terapevtskih programov je preoblikovanje no-
tranjih čustvenih vzorcev odnosov. Terapevtsko 
pomoč nudijo zakonski in družinski terapevti, 
specialisti zakonske in družinske terapije z 
zaključenim podiplomskim študijem. 

- Psihoeduktivna delavnica: Starševstvo po 
razvezi, za matere, 4. januar, ob 18. uri, in za 
očete, 8. januar, ob 18. uri. 

- Delavnica: Moški in čustva, 5., 12., 19. in 
26. januar, od 17.30 do 20.30 ure. Več informacij 
in prijave: 03 492 55 80, info@blizina.si.

Prekiniti ali nadaljevati? 
Partnerski odnos.
Začetek novega leta je 
primeren čas za premi-
slek o našem partner-
skem odnosu in morda za 
nov začetek.
Svetuje: Drago Jerebic, zakonski 
in družinski terapevt

Morda bo kdo ob tem pomislil na 
prekinitev partnerskega odnosa, 
ker je nezadovoljujoč ali pa o nujni 
spremembi, ki bi se mogla zgoditi 

v tem odnosu, o tem, da bi bilo po-
trebno vnesti nekaj novega v ta od-
nos, sicer bo čustveno 'umrl'. Mor-
da kdo ob tem premišljuje, da nima 
smisla več krpati starega, ker je to 
že prevečkrat poskusil in se nikoli 
ni kaj prida izboljšalo ali trajalo. Za 
sabo ima najbrž ničkoliko naporov, 
upanja polnih poskusov in nato 
razočaranj, ker je odnos zavil spet 
na stare tire nezadovoljstva, očit-
kov, čustvene hladnosti in osamlje-
nosti. V kolikor bi taki osebi rekli, 
da naj še enkrat poskusi, bi nam 
lahko upravičeno očitala, da je ne 
razumemo. Po drugi strani pa tudi 
mnogi razvezani doživljajo trpko 
izkušnjo, ko so se polni upanja 
podali v novo zvezo, nato pa čez 
čas doživeli podobne partnerske 
zaplete in boleča občutja, kot so 
jih izkusili v predhodnem odnosu. 

V vsakem novem odnosu člo-
vek išče nekaj starega, kar mu 
ustvari občutek domačnosti.

Zato je vprašanje, kako vedeti, da 
si se pravilno odločil, popolnoma 
umestno.

Prekinite začarani krog
Če je deklica najintenzivneje 

doživljala mamo ali očeta skozi 
njuno odsotnost, kritiko ali se 
ob njima čutila odveč in nelju-
bljeno, bo na nezavedni ravni 
imela največ možnosti, da se bo 
enako občutje ponovilo med vsakim 
njenim partnerjem in njo, ker se 
bo šele takrat lahko paradoksalno 
umirila, kar pa ne pomeni, da ji bo 
to všeč. V vsakem novem odnosu 
človek išče nekaj starega, kar mu 
ustvari občutek domačnosti. Zato 
hčerka alkoholika nehote najde 
partnerja, ki ima težave s kakšno 
odvisnostjo ali pa reguliranjem 
afekta sramu. Zato žal tako pogosto 
hčerke nasilnih očetov izberejo spet 
nasilnega partnerja … Če želi človek 
prekiniti ta začarani krog, mora 
najprej ugotoviti, kaj je tisto staro, 
boleče, kar nezavedno vnaša v svoje 
odnose (tudi v službi, s sosedi …) 
in se zavestno odločiti, da bo tvegal 
nekaj novega, kar lahko v začetku 
vzbuja tesnobo, ki se pojavlja, ko 
vstopamo v nekaj nepoznanega. 
Šele ko človek to ugotovi in to tudi 
naredi, vendar pa druga stran ne 
želi sodelovati in prekiniti s fizičnim 
ali čustvenim nasiljem, varanjem, 
zasvojenostmi, ne želi deliti svojih 
razmišljanj s partnerjem …, je 
lahko razmislek o prekinitvi odnosa 
smiseln.

Trigon s.p. Ul.Savinjske čete 3, 
Žalec, Matjaž Lesjak dr.med.

041 736 252
 - Analitična psihoterapija
    moč zavedanja 
 - Akupuntura 
    preverjena učinkovitost tradicije


