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Potešenie slovom
Milí naši čitatelia,
chlad zimy ubúda a jar sa nebadane vkráda do týchto dní.
Prvé jarné slnečné lúče nás hladia po tvári a hlasitý štebot vtáčikov sprevádza na
prechádzkach.
Všetkým Vám srdečne želáme pevné zdravie, hlavne v situácii, keď sme
ohrozovaní ešte viac vírusovými ochoreniami ako inokedy. Veríme, že tento
stav pominie a prichádzajúca jar odoženie aj tieto vírusy, aby sme si všetci spolu
mohli vychutnať krásne jarné dni.
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Napriek izolácii od vašich namilovanejších, známych a priateľov Vás chceme
potešiť aspoň slovom.
Báseň o jari
Jar, sťa vykupiteľ všemocný,
opäť zimu porazila
a tam, kde človek býva bezmocný,
akoby čarovná víla
jej kúzlom zo smrti život vzišiel razom,
semienko odolalo mrazom;
A teraz vo vôňach, farbách: "aha, pozri!",
oči plné krásy, rozťahujem nozdry...
Vtáčikom šťastné tóny hrdlom rozoznejú,
ožívajú pracovité včely,
ale aj iní, čo im inštinkt velí,
ona hľadá jeho, on ju.
Veď predsa chmúra zimy končí,
počuješ tiež bľabot ovčí?
Jar povedala zime nie,
príroda v plnej kráse žije!
Nuž aj ty sa raduj, odlož kabáty,
je jedno, či si strapatý,
nechaj, nech slnko pôsobí,
nechaj tak slušné spôsoby.
Odlož veci potrebné do chumelice,
je tu jar a jej mesiace.
Zdroj obrázka: https://www.bloomnation.com/florist/fanny-sflowers/tulip-treasure/

Zdroj: https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/10851-basen-o-jari/
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Klientka, p. Zorka Paštrnáková, Vám, čitateľom, napísala niekoľko básní.

NEDOKONČENÁ BALADA
Zrazu sa mi všetko zatriaslo pod nohami,
z dňa spravila sa noc a z noci more.

Nebolo brehov z tmy, len hĺbka zradná,
temne vábila ku dnu života.

Nie neskončila táto balada.

Sama ju píšem a ty držíš pero.

Všeličo musí človek okúsiť a spoznať aby raz vedel,
že je hodno hrať hru zvanú život.

NA SILVESTRA
Na Silvestra presne o pol noci
temný oblok do tmy otváram,
aby mohol ku nám ticho vkročiť,
Nový rok a šťastie čo v ňom mám.
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ĽÚBOSŤ
Je večná kniha ľúbosti
Jedni v nej niekoľko stránok sotva listovali
Zabudnúc na svet

Druhí nad ňou stáli
So vzlykom lásky horúcej

Tisíce rokov písali ju snáď
Aj my v nej chceme stopu zanechať

Do šťastných okov lásky zakovaní
Znajúc jej blaho, clivotu i blen

Šťastlivá budem keď raz na jej strany
Hoci len riadok pripíšem.

BOSÝ OMYL
Sedí tupý mesiac na haluzi,
sedí a zavíja na psa.
A mne zhorkli tvoje bozky,
večernému kvetu hynú hľuzy,
zmätkami sa plní kapsa.
Porezala som sa idúc bosky.
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Ach, to seno...
Každý človek aspoň raz v živote zažije situáciu, ktorú by za určitých okolností
mohla zmeniť jeho život. Na väčšinu takých zážitkov sa rýchlo zabudne, ale na
niektoré sa nedá zabudnúť. To bol aj môj prípad, ktorý chcem opísať.
Skoro celý život som pracoval ako lekár – gynekológ. Každý, kto ma pozná
očakáva, že to bude príbeh z lekárskej praxe. Ale nie je to tak. Tento príbeh sa
stal ešte počas mojich štúdií na gymnáziu. Bolo to takto:
Moje detstvo a stredoškolské štúdium som prežil u mojich rodičov v malebnej,
ale veľmi chudobnej dedinke. V škole bola len „jednotriedka“, ktorú
navštevovali žiaci od prvej po piatu triedu. Ja som skončil piatu triedu, ale
mnohí moji spolužiaci skončili prvú triedu. Päť rokov sedeli v tej istej triede ako
prváci. Zaujímavé je, že sa nikto nesťažoval.
Učil nás tam jeden učiteľ. Bol slobodný a dosť výrazne kríval. Stravoval sa
u mojich rodičov. Krásne hral na orgáne. Často som s ním chodil do kostola
a „ťahal mechy“ nohou, pretože nebola elektrika. Pre mňa to bolo dosť
namáhavé (najmä ak hral „forte“ – hlasno), ale robil som to rád. Vždy som bol
uchvátený jeho hrou, najmä ak hral Bachovu kostolnú hudbu. Vtedy som ešte
nevedel, že sú to melódie, ktorých autorom je Bach. Tento náš vzťah trval dosť
dlho. Spomínam to preto, že asi v tom čase som získal vzťah k orgánovej hudbe.
Učiteľ jedného dňa odišiel zo školy (doteraz neviem dôvod jeho odchodu)
a zrazu nemal kto hrať na orgáne. A tak sa pán farár s mojím otcom rozhodli, že
to budem ja, ktorý bude organistom. To som bol už študentom šiestej triedy na
gymnáziu. Doniesli mi z fary staré, ale funkčné harmónium a začal som sa na
ňom učiť hrať. Pre mňa začala nová etapa v mojom živote, ktorá mohla
rozhodnúť, či budem organistom alebo lekárom. Vtedy som ešte ani netušil, že
pôjdem študovať medicínu.
Začala tvrdá práca, lebo som nepoznal ani noty. Bol som úplný samouk. Nemal
som nikoho, kto by mi poradil. Nebola nikde ani hudobná škola. Do okresného
mesta, v ktorom by som možno mohol niekoho nájsť, kto by mi aspoň niečo
ukázal a poradil, vtedy nechodil ani autobus. Do okresného mesta sa chodilo
pešo alebo príležitostne s furmanom. Bol som odkázaný sám na seba. Nadšenie
ma neopúšťalo a po krátkom čase som sa odhodlal hrať aj v kostole. Na
samouka to bolo veľmi skoro a odvážne. Zo začiatku to nebolo bohviečo.
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Moja hra na orgán sa páčila aj pánovi farárovi, ale aj ľuďom na nedeľných
bohoslužbách, na svadbách a na pohreboch. Spieval som aj pašie. Niekedy bolo
na omši aj veselo. Pamätám sa, že raz som s rovesníkmi absolvoval veľkonočnú
kúpačku. Kúpačka na mne zanechala neblahé následky a odmietol som hrať na
organe. Ale mama ma donútila, aby som predsa len hral. Dala mi vypiť dve
surové vajcia, aby som mal hlas a musel som odohrať „kúpačkovú omšu“. Ľudia
dlho spomínali, že takú veselú omšu ešte nezažili. Robil som doma stále
organistu, až do doby, kým som nezačal študovať medicínu v Bratislave. Ale
medzitým sa stalo niečo, čo mohlo zmeniť môj život.
Levoča je známa nielen pamiatkami, ale aj tým, že je významným pútnickým
mestom. Mnohí dedinčania pravidelne každý rok absolvovali mariánsku púť.
Keď som bol v šiestej triede, tak aj mňa na púť zobrala moja mama. Bola to púť
fyzicky dosť náročná. Išlo sa na dva dni
a len pešo. K večeru sme dorazili na
„Levočskú horu“, ktorú sme my doma
volali „Levočská Hura“. Niečo sme
zjedli a vyspovedali sme sa. Bol
podvečer, keď za spevu pútnikov som
si išiel pozrieť orgán. Bol prístupný
a hral som celú noc až do rána. Hral
som hlavne mariánske piesne. Tie som
hral pri každej príležitosti. Obľúbil som
si ich najmä pre ich melodickosť. Ráno
som prestal hrať a čakal som na veľkú
slávnostnú omšu s mnohými biskupmi.
Organista z kostola sv. Jakuba v Levoči
veľmi meškal.
Zaznela výzva: „Chlapec, ktorý hral v noci na orgáne, nech príde odohrať
hlavnú omšu!“ Tieto slová si navždy zapamätám. Výzvu som akceptoval.
Omša dopadla dobre. Odohral som celú omšu vrátane pápežskej hymny
a hymny slovenského národa. Nikdy predtým ani potom som takú slávnostnú
svätú omšu neodohral. Bol som až neuveriteľne odvážny. Počas omše sa pri mne
zastavil jeden vysoký chlap. Ani som si ho nevšimol. Bol som veľmi sústredený
na liturgiu. A potom to nastalo.
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Po skončení omše chlap prehovoril. Opýtal sa ma, či nechcem hrať v hlavnom
levočskom kostole. Sľuboval mi, že mi zaistí výuku na hre na orgáne (dokonca
na Vysokej škole múzických umení) a že budem môcť ukončiť gymnázium
s maturitou. Bol som ponukou nadšený ako aj zmätený. Povedal som len, že
s návrhom musí súhlasiť mama.
Mama prišla a rozhodla síce svojsky, ale veľmi rozhodne. Doteraz som
nezabudol na jej výrok. Povedala. „Nie je to možné, veď kto by nám pomohol
kosiť a hrabať seno?!“ A bolo rozhodnuté.
Išiel som domov, hral som ďalej amatérsky na orgáne a kosil a hrabal som seno.
Takto to všetko skončilo. Bol som
rozčarovaný. Mamu som mal veľmi
rád a akceptoval som jej prianie.
Vtedy seno bolo pre rodinu veľmi
dôležité, najmä v zimnom období.
Bolo obživou pre kravu, teda nebol
hlad. Až neskôr som zistil, že mama
mala so mnou aj iné plány. Chcela,
aby som bol farárom. Našťastie ju to
prešlo.
Štúdium medicíny znamenal koniec
pravidelného hrania na orgáne.
Občas som si zahral na „mojom“ orgáne v rodisku. Zaujímavé, že ľudia si
pamätali moju hru. Keď som navštívil rodičov a zahral si na orgáne, tí, čo ma
počuli, hovorili: „Aha, Ďuro prišiel na návštevu k rodičom!“
Hral som príležitostne aj na iných miestach. Dokonca aj na najväčšom orgáne
v bratislavskej Redute. Bolo to už dávno. Odvtedy ubehlo už 60 rokov, ale stále
mi nedá pokoj odpoveď na otázku, čo by sa stalo, keby nebolo to nešťastné
seno?

Autor: MUDr. Juraj Filický, Doc., DrSc.
Zdroj obrázka - orgán:
http://organy.hc.sk/web/src/organ_fotografia.php?forganid=287&organid_a=221&radenie=lokalita&typ_a=&
manualid_a=&pedalid_a=&show_form=&first=all&roky=&xsize=1920&ysize=888
Zdroj obrázka – muži so senom: http://uetetnofolk.eu/index.php/main/records/id/asc/48680
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Pre teba
Pre každého máš úsmev milý,
hoc obďaleč je kopec skál,
no mnohí si ťa obľúbili
a niekto ťa aj miloval.

Ty tiež máš rada svojich blízkych
hoc ďaleko sú od teba,
život ich zavial v rôzne výšky
zarábať na soľ, na chleba.

Tebe však život v mladom veku
nepodal „ na gauč ustlané “
no zvládala si to tak v celku.
Nech sa už nič zlé nestane.

Toto ti prajem k tvojmu sviatku:
„ len plno zdravia, radosti “.
Ak niečo zlé sa k Tebe votrie
tak odsúď ho a vyhosti.
Autor: klient DS ARCHA
Zdroj obrázka: https://www.fizdi.com/abstract-heart-textured-oil-painting-art_6462_37118-handpainted-artpainting-20in-x-16in-framed/
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Môj prvý ples
Po skončení strednej školy ma osud zavial
na štúdia do stovežatej Prahy. Aj keď to bolo
ďalej od mojej rodnej Bratislavy a domov
som sa nedostala, každý týždeň obavy som
nemala, pretože v Prahe žila moja teta.
Čas plynul, študentský život bol v plnom
prúde. Školu čas učenia a skúšok sem – tam
vystriedali návštevy koncertov, sem tam
divadlo, kino, nejaká tá výstava alebo len
také túlanie po krásnej Prahe.
Blížil sa čas plesov. Kamarátky z krúžku sa všetky na nejaký ten ples či bál
chystali – a nemohla som chýbať ani ja. Najväčší problém boli šaty. Aj keď
financií nebolo až tak veľa, všetky sme chceli na plese prekvapiť a vyzerať čo
najlepšie. Hovorí sa, že za málo peňazí veľa muziky nebýva, ale čo keď sa to
podarí? V Bratislave som mala pri nákupoch šťastie a za slušné peniaze som si
kúpila pekný zelený taft.
No a do šiat sme sa pustili spolu s tetou. Veľmi sa nám vydarili. Boli síce
jednoduché, ale teta vytiahla zo skrinky šperk na čiernej zamatovej stužke
a prišila ho o šaty a tak šaty získali väčší „ šmrnc“. Šperk bol dosť masívny
a v strede sa lesklo biele sklíčko.
Nastal deň plesu, ktorý bol v Reprezentačnom paláci a ja som sa spolu s mojou
partiou nevedela dočkať. Do tanca hrala výborná muzika, dobre sme sa bavili
a moji spolužiaci stále obdivovali môj šperk. „ Ten musí byť poriadne drahý,
a určite je aj zlatý“..... a ja stále, že určite nie, že je to len taká bižutéria.
Až deň po plese, som sa dozvedela, že teta ma okrášlila zlatým príveskom
v ktorom bol briliant. Bol prišitý, aby som ho nestratila a nič mi o tom
nepovedala, aby som nemala strach, že ho stratím. No vediac tak o tom čo mám
na krku, ktovie či by som sa bola tak dobre bavila a bola taká bezstarostná, keby
som vedela, že na krku mám, v tom čase pre študentku „ celý majetok“. Teraz na
to niekedy spomínam s úsmevom.
Autor: pani Kvetka
Zdroj obrázka: https://www.lunzo.sk/saty/plesove-saty-dlhe/
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V ružovom
Už je to nejaký ten čas, ale mám to pred očami ako by to bolo
včera.
Keď som bola dievča zábavy a plesy som poznala iba z rozprávania
mojich rodičov, alebo našich priateľov. A vtedy som si predstavovala
aké to asi je. Byť upravená celkom inak a zažiť atmosféru plesu...
Čas plynul a konečne prišiel aj môj prvý ples. S kamarátkami sme sa
radili čo a ako. Aké to bude? Čo si oblečieme? Ako sa učešeme?
Mala som staršiu sestru – neviem už presne, ale zdá sa mi, že pekné
ružové šaty z madeiry som zdedila po nej – čo mi však radosť z plesu
vôbec nepokazilo. Vtedy sa nedalo toho veľa navyberať. Ružové šaty
boli ako pre princeznú. Jednoduché, ale pre mňa tie najkrajšie.
A hlavne mali dlhú širokú sukňu, ktorá
sa pri každom pohybe nádherne vlnila.
Deň plesu sa nezadržateľne blížil.
Všetko sa to konalo na chlapčenskom
internáte. Bežne som moje blonďavé
vlasy nosila stiahnuté do dvoch
vrkočov, ale teraz sme sa so sestrou
dohodli, že budú voľne rozpustené, iba
trošku pritiahnuté ružovou stužkou.
Všetko bolo nádherné. A ten pocit.
Srdiečko mi bilo až v krku. Nikdy na
to nezabudnem. Dôležité pre mňa bolo, že som stále tancovala. Veľmi
rada som tancovala – tanec som jednoducho milovala.
Keby sa to tak dalo....... pretancovala by som celý život.
Autor: pani Cilka
Zdroj obrázka: https://paintingvalley.com/black-woman-dancing-painting#black-woman-dancing-painting15.jpg
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ŽIJEME
Otváram okno do záhrad,
vkráda sa ku mne sivý deň.
Jesenný dažďa deň,
deň na predmestí.
Som sama, mrežami holých haluzí,
padá záclonka hmly.
Mokrá záclonka ťaživá,
zelenožlté krajky tráv,
schúlené v agátoch kroví
za tmavým rámom vody.

Šedivý dažďa deň, deň na predmestí.
Tlmené zvuky od ulíc stíšené oceľou neba.
Hvizd rušňa, výkrik života
Zdroj:https://artleaders.com/product/autumn-

a zas tíš vôkol teba.

window-with-oriental-maple/

Ale tam kdesi za stenami čo všeličo sa deje.
Aj keď je sivý deň, nie je deň bez nádeje.
Žijeme!

Chceme žiť a žiť aj budeme.
Strhnime závesy, otvorme aj dvere.
Pusťme chlad hoc zimu, a hrejme sa sami.
Pohľadmi, slovami, teplými ústami.
A či snáď chceme iné – pre teplo,
pre ľudské teplo žime!

Autor: p. Zorka Paštrnáková
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Poézia človeka
V očiach fontány pramenných
sĺz pred načretím,
starček nepokoj mastí si
fúz než rozsvietim.
Keď už to svetlo zažne
sa dnu, šereli dvory,
ozve sa sťaby preťala
tmu zvonkohra hory.
Poézia – ten miláčik
múz, elixír pre nás
prebije tmu jak žaludný
túz -zaerdží Pegas.

Autor: p. Zorka Paštrnáková

Zdroj obrázka: https://www.canvaspaintings.com/art/abstract-human/
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Moje spomienky na život v radosti aj smútku
Matka bola dobrá, ale bezmocná. Detstvo bolo smutné. Jediná
živá spomienka je moja nevlastná sestra.
Matka opustila otca a môj život sa veľmi zmenil, keď som mala
15 rokov, ťažká práca a život plný sĺz.
Jedinou záchranou z tohto stavu bola možnosť výdaja. Mali sme
dom na Machnáči. Skúsila som podať inzerát a bol to manžel
najlepší na svete, lepší ako moja mama.
Podnikal s drevom, tak aj dobre zarábal, môj život sa zmenil na 5
krásnych rokov a 11 rokov trápenia, pretože som sa starala
o manžela s ťažkou diagnózou.
Synček mal 10 rokov, keď manžel zomrel.
11 rokov som sedela pri pletiacom stroji, aby som zabezpečila
obživu pre dieťa, potom
prišla práca sprievodcu
pre nemeckých turistov.
Táto práca bola krásna.
Taliansko, Grécko,
Maďarsko, Poľsko boli
veľkým prínosom pre môj
život.
Ten môj život bol veľmi
komplikovaný.

Autor: klient DS ARCHA
Zdroj obrázka: https://fineartamerica.com/featured/family-lia-van-elffenbrinck.html

13

Duchovné okienko
Nasýtenie štyroch tisícov
Mk 8, 1-10
1
V tých dňoch, keď opäť bol s ním početný zástup a nemali čo jesť, zavolal si
učeníkov a povedal im:
2
Ľúto mi je zástupu; sú so mnou už tri dni a nemajú čo jesť.
3
Ak ich pošlem domov hladných, poomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich
prišli zďaleka.
Učeníci mu odpovedali: Kto a ako by mohol tu na pustatine obstarať chlieb,
aby toľkých nasýtil?
4

5

Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Odpovedali: Sedem.

Nato ľuďom prikázal, aby si posadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov,
dobrorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich rozdeľovali. Oni ich
rozdali zástupu.
6

7

Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal ich rozdať.

Ľudia sa nasýtili, ba pozbierali sedem košov nalámaných chlebov, ktoré
zvýšili.
8

9

Ľudí bolo asi štyritisíc. Nakoniec zástup rozpustil.

Hneď nato nasadol so svojimi učeníkmi na loď a priplával do Dalmanutského
kraja.
10

POMOC NEVIDITEĽNÁ
Rozdeliť svoje jedlo s druhým, ktorý má hlad, je pomoc viditeľná. Ale veriaci sú
presvedčení, že sú medzi ľuďmi hlbšie zväzky, neviditeľné, skryté za oponou
sveta. Na to myslí sv. Pavol na prvom mieste, keď píše, „Noste si navzájom
bremená...“ (Gal 6,2).
Všetko, čím ľudia trpia, je následkom hriechu – choroba, bieda i hlad. Tieto
následky padajú na celé ľudstvo. Prečo na jedného viac a na druhého menej?
Prečo jeden kypí zdravím a druhý sa narodil slabý a chorý? Rozhodnutie Božej
prozreteľnosti nikdy nepochopíme.
14

Ale predsa, keď vidíme
tieto rozdiely, cítime sa
povolaní, aby sme ich
zmiernili. Povolanie
Krista – Spasiteľa bolo
práve v tom, že vzal
dobrovoľne na seba
následky hriechu celého
ľudstva, aby celé
ľudstvo vykúpil a tiež,
aby mu uľahčil. V jeho
šľapajach to robia tí,
ktorí sa dobrovoľne
Zdroj: https://thesprucetunnel.wordpress.com/tag/hungry-crowd/

zapierajú. Znie to paradoxne, ale dobrovoľným pôstom sa niekde na neznámom
mieste uľahčí hladujúcim. Táto súvislosť však presahuje ekonomické
a sociologické rozpočty. Uvidíme ju, až keď sa zdvihne opona sveta a všetko
zažiari vo svetle Božej prozreteľnosti.

Modlitba:
Pane, daj mi dobré trávenie a aj niečo na jedenie.
Daruj mi zdravie tela a dobrý humor, ktorý potrebujem k tomu, aby som si ho
udržal.
Daj mi, Pane, jednoduchú dušu, ktorá dokáže objaviť poklad vo všetkom, čo je
dobré a nezľakne sa zla, ale skôr, vždy nájde spôsob ako dať veci do poriadku.
Daj mi dušu, ktorá nebude poznať nudu, šomranie, povzdychy, sťažnosti, a
nedovolí mi príliš sa zaoberať tou vecou, ktorá najviac stojí v ceste, mojím "ja".
Daj mi, Pane, zdravý zmysel pre humor.
Daj mi milosť pochopiť vtip, aby som v živote objavil trochu radosti a podelil sa
o ňu i s inými. Amen.
Pápež František
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Jarná únava – ako s ňou bojovať?
A je to konečne tu! Po dlhej, namáhavej zime, prvý závan vôni jari!
Zhadzujeme zo seba kabáty, odkladáme čapice, šály a pociťujeme teplý vánok
na tvári. Tráva začína zelenieť, na stromoch sa objavujú prvé púčiky, dni sa
pomaličky predlžujú.
A zrazu – STOP. Po prvých pár jarných dňoch sú príjemné pocity zrazu fuč.
Napriek tomu, že sme boli plní očakávania, ako teraz budeme zvládať viac vecí,
zistíme, že sa cítime úplne opačne.
Cítime sa:
- nepokojne,
- malátne,
- vyčerpane,
- nedokážeme sa sústrediť,
- sme bez energie.
Čo sa to s nami deje?
Pravdepodobne nás
postihol syndróm, ktorý
poznáme pod
pojmom „jarná únava“. Únava však nie je výsledkom modernej doby, ako si
mnohí z nás myslia – jarnou únavou trpeli už naši predkovia.
Čo je jarná únava?
V prvom rade si popíšme, čo jarná únava nie je. Jarná únava nie je choroba.
I keď týmto syndrómom trpí veľa ľudí, nezaraďuje sa medzi klasické ochorenia.
Jarná únava, podobne ako tá zimná, súvisí s našimi vnútornými
nastaveniami a biorytmami. Častokrát je jarná únava zamieňaná za depresiu, ale
nie je to pravda.
Jarnú únavu pociťujeme najmä preto, že máme za sebou zimu s nedostatkom
slnečného svetla, avšak aj náhly dostatok slnka vie vyvolať únavu, či nižšiu chuť
na aktivity. V zimných mesiacoch sme viac času trávili vo vnútri, zvykli si na
nedostatok pohybu. Naopak, s jarou prichádzajú dlhšie dni a stúpajúca teplota
vedie k zvýšenej fyzickej aj psychickej aktivite.
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Jar je čas, keď sa naše biologické rytmy takpovediac roztočia na plné obrátky.
Nášmu telu však chvíľku trvá, kým sa plne s týmto obdobím zosúladí. Príznaky
súvisiace s jarnou únavou zvyknú vymiznúť najneskôr do konca apríla.
Aké zmeny v ľudskom organizme prináša jar?
Viac denného svetla spôsobuje, že telo produkuje menej melatonínu, ktorý
zohráva dôležitú úlohu v spánkovom režime. S pribúdajúcim denným svetlom,
pociťujeme viac energie, a preto spíme o niečo menej, ako sme boli zvyknutí
počas zimných mesiacov.
Ďalšou chemickou zmenou, ktorou naše telo prechádza, je zvýšenie
hladiny serotonínu (hormónu šťastia). Serotonín sa skrýva za našou náhlou
túžbou po živote, čo je typický prejav v tomto ročnom období.
Za jarnou únavou môže byť aj sezónna alergia.
Chcete sa predsa cítiť lepšie?
Počas zimy obvykle siahame po potravinách s vyšším obsahom tuku, či nízkym
obsahom dôležitých živín. Preto sa častokrát stane, že všetky potrebné vitamíny
boli spracované ešte pred príchodom jari. Jedzte viac živej stravy a
dopĺňajte vitamín C, a to hlavne kvôli jeho schopnosti znižovať hladinu
cholesterolu v krvi.
K potravinám bohatým na vitamín C patria:
- paprika,
- rajčiny,
- listová zelenina,
- uhorky,
- mrkva,
- pomaranče,
- kel,
- kapusta,
- karfiol.
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Nemenej dôležité je, aby ste pili dostatok vody!

Zdroj obrázka: https://faithandsciencemeet.com/just-a-glass-of-water/

Slnko a čerstvý vzduch
Chodievajte von tak často, ako je to len možné, hoci len na krátku prechádzku.
Dýchajte zhlboka a vychutnávajte si prvé lúče.
Ak ste doma, vetrajte, a nemajte počas dňa zastreté žalúzie.
Cvičte, hýbte sa
Akýkoľvek pohyb je lepší, než žiadny. Skúste sa zapojiť do rannej rozcvičky.
Ďalšie dobré rady:
Nalaďte sa pozitívne, buďte trpezliví a láskaví k sebe, aj k iným. Pokúste sa
neprepadnúť negatívnym myšlienkam. Ak vás predsa len navštívia, sústreďte sa
na dych. Doprajte si kávu, socializujte sa. Spravte niečo, čo nie je pre vás bežné.
Prostriedkov a metód na prekonanie jarnej únavy je mnoho. Záleží len od nás,
po ktorých z nich siahneme.
Zdroj obrázka – stromy: https://www.tripsavvy.com/germany-in-spring-1520150
Zdroj obrázka - zelenina: https://money.com/healthy-eating-tips-get-paid/
Zdroj článku: https://emi.sk/blog/75-jarna-unava-a-10-rad-ako-s-nou-zatocit
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Zdroj: http://www.scalpermedia.sk/KSU2020_03.pdf

19

Gratulácia
Gratulujeme všetkým oslávencom, ktorí oslavujú
v blízkom období narodeniny a meniny.
Vzhľadom na situáciu Vám nevieme dopriať kultúrny
zážitok a aspoň takto Vám chceme všetkým
zagratulovať.

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky
a trpezlivosti v tomto období.
Všetko najlepšie!

Zdroj: https://www.petalpassionofidaho.com/product/the-ftd-best-day-bouquet
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