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Zdravje

Pohod ob dnevu zdravja

Medgeneracijski pohod v počastitev dneva zdravja bo na sporedu v soboto, 5. aprila. Udeleženci pohoda se bodo zbrali v starem
mestnem jedru, pri zvezdi na tleh, ob 11.30 uri, od koder bodo krenili po Savinjskem nabrežju do Čopovega mostu in po mestnem gozdu
proti Petričku. Organizatorji si želijo, da bi se pohoda udeležilo čim
več občank in občanov, ki bodo naredili nekaj za svoje zdravje ter
pripomogli pri osveščanju za zdrav način življenja.

ZAKONSKO ŽIVLJENJE

Kaj lahko naredim
za lastno srečo?
RAVJE
Vas mučijo boleči sklepi?

Boleče sklepe lahko v veliki meri
preprečimo sami: z zmanjšanjem telesne
teže, ukvarjanjem z rekreativnim športom,
kot sta kolesarjenje ali plavanje, s pripravo
toplih obkladkov in z ustrezno prehrano, ki
naj vsebuje omega-3 nenasičene maščobne
kisline ter antioksidante.

Zakonca. To, kar je
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Hemsko železo iz mesa in rib se
nekoliko boljše absorbira kot pa
nehemsko iz rastlinskih virov.

» Svetuje: dr. Drago Jerebic,
zakonski in družinski terapevt

Kaj lahko naredim za lastno srečo
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- Analitična psihoterapija

NAMIG
Kaj od drugega pričakujeta?

Če rečemo stereotipno: to, kar je za
žensko čustvena povezanost z drugim,
občutek, da je on rad ob njej, je za moškega potrditev, sporočilo, da je v redu
in sposoben. Za oba je pomembno, da
znata lastne potrebe prepoznati in ubesediti. Otrok pride k mami ali očetu, če
rabi objem, kako pa to storimo odrasli?
Ko je žena preveč osamljena, bo morda
povzdignila glas, s čimer lahko moža
še bolj odrine stran od sebe, moški pa
morda še tega ne naredi, ampak se
užali, umakne v delo, šport, alkohol in
nezavedno upa, da bo ona enkrat odkrila njegovo bolečino in osamljenost.
Žal takšne partnerske agonije lahko
trajajo leta, dokler se vsaj eden od njiju
ne odloči in zavestno naredi spoštljiv
korak do drugega. In če je v tem spoštljiva in dobronamerna gesta, se tudi
drugi ne bo dolgo umikal.

kaj vztraja s svojim možem, če pa
ta nič prav ne naredi. Kako težko je
takšni ženski najti kaj pozitivnega
pri možu ali pa mu to povedati, če
pa toliko stvari naredi narobe ali
izpusti nujno potrebne stvari. Eden
izmed temeljnih partnerskih aksiomov pravi, da si bo žena zelo polepšala lastno življenje, če bo vsak
dan zavestno izpostavila kaj pozitivnega pri svojem možu. Ob tem
mi neredko povejo, da bi, če bi kaj
bilo. To se zgodi takrat, ko je njen
pogled zamegljen s stisko in 'odbijajočimi' občutji. V takšnem stanju
dejansko težje vidi dobre stvari pri
možu. Za odnos bi bilo primerneje,
da v takih primerih govori o svojem
težkem doživljanju (o povezovalnih
občutjih), kot pa da ga napada (odbijajoča občutja).
so na voljo različna predavanja, razstave,
animacije za otroke, meritve sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka, dobrodelni
tek okoli Šmartinskega jezera, medgeneracijski pohod in druge športno-rekreativne
aktivnosti. Organizatorji vabijo tudi na
strokovni posvet, ki bo 4. aprila, od 9. do
13.30 ure, v Narodnem domu, udeležba
je brezplačna.

