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THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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Nikoli,	nikoli,	nikoli	ne	obupajte!

Stalni	trud	-	ne	moč	ali	inteligenca	-	je	ključ	do	odklepa	našega	
potenciala.

Uspeh	ni	dokončen,	neuspeh	ni	usoden:	pogum,	da	nadaljujemo,	je	
tisto,	ki	šteje.

Pogumen	je	tisti,	ki	si	upa	vstati	in	povedati	svoje	mnenje.	
Pogumen	pa	je	tudi	tisti,	ki	se	zna	usesti	in	poslušati.

Imaš	sovražnike?	Dobro.	To	pomeni,	da	si	se	v	svojem	življenju	
zavzel	za	nekaj.

Pesimist	pri	vsaki	priložnosti	vidi	težave.	Optimist	vidi	priložnost	v	
vseh	težavah.

Težave,	ki	jih	rešimo,	so	zmagane	priložnosti.

Pravi	odnos	je	malenkost,	ki	pripelje	do	velikih	sprememb.

Izboljšati	se,	pomeni	spremeniti	se;	biti	popoln,	pomeni	pogosto	
se	spreminjati.

Cena	veličine	je	odgovornost.

Kritika	morda	ni	prijetna,	vendar	je	nujna.	Izpolnjuje	isto	funkcijo	
kot	bolečine	v	človeškem	telesu.	Opozarja	na	nezdravo	stanje	

stvari.

Resnica	je	nesporna.	Zloba	jo	lahko	napada,	nevednost	jo	lahko	
vznemiri,	vendar	na	koncu	ostaja	tam.

Laž	obkroži	že	pol	poti	okoli	Zemlje,	ko	resnica	niti	ne	krene	še	na	
pot.

Vse	velike	stvari	so	preproste	in	mnoge	se	lahko	izrazijo	z	eno	
samo	besedo:	svoboda,	pravičnost,	čast,	dolžnost,	milost	in	

upanje.

Winston Churchill (1874–1965)
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Nicholas	Rudaz

komplikacij
MOJSTER

Nicholas	Rudaz	se	je	rodil	švicarskemu	očetu	in	britanski	mami	
v	 Lozani,	 od	 koder	 je	 popotoval	 v	 London,	 kjer	 je	 diplomiral	
iz	 turističnega	 menedžmenta	 in	 kasneje	 enajst	 let	 deloval	 v	
svetu	 luksuznega	 hotelirstva;	 sprva	 v	 priznanem	 londonskem	
hotelu	Four	Seasons,	nato	pa	v	ženevskem	La	Réserve,	kjer	je	
aktivno	sodeloval	pri	popolni	renovaciji	tega	ikoničnega	resorta.	
Njegovo	 zmožnost	 vodenja	 je	 prepoznal	 Vartan	 Sirmakes,	
ustanovitelj	 ženevske	 skupine	 Franck	 Muller,	 ki	 ga	 je	 povabil,	
da	 postane	 njegova	 desna	 roka.	 Po	 devetih	 letih	 kot	 direktor	
Francka	Mullerja	se	je	Rudaz	uveljavil	kot	pomembna	osebnost	
v	visokem	urarstvu.
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Kdaj ste spoznali, da je ponudba gospoda 
Sirmakesa za vstop v svet urarstva prava 
za vas?
Že od zgodnjega otroštva so me fascinirale ure, 
zato sem jih z leti začel zbirati. Vsakič, ko sem se 
kot študent vrnil domov v Ženevo, sem kupil 
časomere Swatch, katere sem nato za višjo 
ceno prodajal v Londonu. In ko mi je gospod 
Sirmakes pred devetimi leti ponudil delo v 
podjetju Franck Muller, sem bil navdušen nad 
novim izzivom.

Kakšen je vaš odnos do ur in urarstva?
Ker sem se že tako zgodaj zanimal za ure, sem 
se z veseljem učil o neverjetno inovativnih 
komplikacijah časomerov, ki jih Franck Muller 
oblikuje in ustvarja. Zelo sem ponosen, da 
danes delam z mojstrom tourbillonov.

Podjetje Franck Muller je prisotno na vseh 
petih kontinentih. Ali zaradi službe veliko 
potujete?
Tekom zadnjih let sem ogromno potoval, 
predvsem v azijske države, obiskal sem 
Japonsko, Malezijo, Singapur, Mjanmar, Hong 
Kong, Kambodžo, pa tudi Bližnji vzhod, ZDA 
in Avstralijo. Potovanja nam pomagajo bolje 
razumeti trende na različnih trgih, prav tako 
pa prispevajo k boljšemu sodelovanju z našimi 
zastopniki, s trgovci in s strankami, kar je 
izjemnega pomena.

Kje vidite blagovno znamko Franck Muller 
v naslednjih 25 letih?
Franck Muller je danes ena vodilnih svetovnih 
blagovnih znamk na področju luksuznih ročnih 
ur in nakita, ki nenehno inovira v oblikovanju 
in komplikacijah. Franck Muller je bil prvi, 
ki je postavil tourbillon na sprednjo stran 
ročne ure, s čimer je resnično prekršil vsa 
pravila sodobnega urarstva in dosegel raven 

ustvarjalnosti, ki se še nikoli ni ponovila. S 
takšno kreativnostjo v DNK-ju znamke se 
zelo veselimo nadaljevanja našega razvoja 
v naslednjih 25 letih. Gradnja dveh dodatnih 
stavb za našo proizvodno linijo je dober 
začetek za naslednjih 25 let.

Kateri trgi so vam najpomembnejši?
Vsi trgi so nam pomembni, a verjetno se 
najbolj osredotočamo na azijski trg, ki v 
zadnjih nekaj letih vztrajno raste.

Katere so vrednote Francka Mullerja?
Vedno ustvarjati najboljšo kakovost, dizajn in 
komplikacije v vseh naših izdelkih.

Kaj je pomembnejše pri luksuzni uri, 
dizajn ali tehnični vidik?
Dizajn je najbrž najpomembnejši, seveda 
pa mora biti tudi tehnični vidik najvišje 
kakovosti, da ustreza oblikovanju.

Ali načrtujete širitev na druga področja 
luksuza?
Da, letos smo lansirali naše prve prestižne 
parfume, od katerih je vsak vonj navdahnjen 
z različnim časomerom. Mojstri parfumerji so 
bili pri njihovem ustvarjanju zelo inovativni, 
uporabili pa so le najboljše sestavine.

Zelo ste zaposleni z delom, ali najdete 
čas za katere druge aktivnosti?
Delovni dnevi so res dolgi, a vedno najdem 
čas, da se ukvarjam s športom, večino svojega 
prostega časa pa preživim z mojim 8-letnim 
sinom, ki se je prav tako začel zanimati za ure.

Matjaž Tomlje
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volvo 2s

Volvo center Ljubljana Leskoškova 2
1000 Ljubljana

01 58 43 205
ljubljana.volvocars.si Volvo center Maribor Zagrebška cesta 38

2000 Maribor
02 292 78 50
maribor.volvocars.si

Vse, kar pri Volvu počnemo, se prične z ljudmi. Ko smo snovali novi XC60, smo zato mislili na vse, ki 
so v vozilu in okoli njega. XC60 je opremljen z našim najbolj naprednim paketom varnostnih funkcij ter 

vozniku zagotavlja dominanten pogled na vozišče, v čudovito opremljeni in mirni kabini. Z odličnim zračnim 
vzmetenjem združuje udobje in nadzor, z veliko oddaljenostjo od tal pa obvlada vse podlage, od avtoceste 
do najzahtevnejšega brezpotja. Če k temu dodamo še brezčasen dizajn, premijsko avdio opremo Bowers 
& Wilkins in intuitivno tehnologijo, je novi XC60 sinonim za zanesljivo, inspirativno in izjemno varno vožnjo. 

Preverite premierno ponudbo za prve kupce novega XC60 pri pooblaščenih zastopnikih Volvo.

PRIHODNOST VARNOSTI
P R E D S T A V L J A M O

N o v i  V o l v o  X C 6 0

Povprečna poraba goriva: 5,1 - 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOx: 0,0243 - 0,0366 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00028 - 0,00093  g/km, število delcev: 
0,00342  E+11 - 0,101 E+11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Več informacij na volvocars.si. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

02 292 78 50
maribor.volvocars.si

Bogato opremljeni XC60 D4 AWD momentum+ je v premierni ponudbi vaš za 46.990 EUR.
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1515

RC	UOMO	SILVER	ESSENCE

Lansko leto je nova moška dišava oplemenitila vesolje Roberta Cavallija. 
Prepojena s šik odnosom je razkrila nov obraz glamurozne italijanske hiše. 
V čast velikemu uspehu te trendovske dišave Roberto Cavalli predstavlja 
novo edicijo z imenom Uomo Silver Essence, ki slavi življenje. Življenje, 
ki mu v času svojega obstoja moramo dati svoj pečat. Pustiti svojo sled. 
Roberto Cavalli moški to razume.

CALVIN	KLEIN	OBSESSED

Se spomnite Calvin Kleinove uspešnice Obsession? Ali njegove izjemne 
kampanje s Kate Moss v glavni vlogi? Prvinska kombinacija olfaktivnega 
spomina in modernih zahtev, ki je zapeljivost preteklosti prenesla v 
sedanjost. Ženska in moška dišava Obsessed navdušuje s prefinjenostjo, 
z ravnovesjem in z intimnostjo na povsem sodoben način.

CLARINS	SOS	MASKS

Clarins predstavlja prvo pomoč za kožo s ciljnim delovanjem, trio mask s 
čudovitimi teksturami za sijočo, nahranjeno in čisto kožo. Dehidrirani koži 
je namenjena vlažilna SOS maska z osvežilnim delovanjem, mastno kožo 
uravnava čistilna SOS maska z glino, suhi koži pa bo občutek ugodja povrnila 
hranljiva SOS maska z mangovim oljem.

SHISEIDO	EVER	BLOOM	GINZA	FLOWER
	
Shiseidova nova interpretacija harmonične in melodične dišave Ever Bloom 
priča o viziji drugačne, sodobne in futuristične Japonske. Ginza Flower je 
dišava dveh melodij: sijoče (s ciklamo in z lotosom) in prisotne (s pomarančnim 
cvetom, pačulijem in z gardenijo), ki s čutno svežino puščata dragoceno sled.

SENSAI	FOUNDATIONS

Svetloba ima neverjetno moč obujanja v življenje in lahko osvetli 
zgodbo slike. Podobno je s kožo; svetloba lahko poudari lepoto polti. 
Ena od tistih izjemnih sestavin, ki koži podarjajo neverjeten sijaj, je 
svila Koishimaru Silk, katero so raziskali strokovnjaki najnaprednejših 
tehnologij na področju podlag SENSAI. Nova linija se poigrava s sijajem 
idealne polti in razkriva pravo umetnost osvetljevanja.

V objemu gričev in gozdov Kozjanskega parka na lastnih kmetijskih površinah za vas gojimo zelišča 
ter ustvarjamo izdelke, preproste za uporabo in ekskluzivne v svoji uporabnosti. Sprehodite se z nami 

po slovenskih pokrajinah ter spoznajte šest čudovitih negovalnih kolekcij družine MOIKA.  
  

www.moika.si

oglas 1s.indd   8 13. 12. 2017   09:26:43
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ILOVE	PARFUMS

Blagovna znamka iLove parfums je nastala z namenom, tržišču ponuditi 
nekaj drugačnega. Nekaj z najvišjo kakovostjo in obstojnostjo, a hkrati 
z razumno ceno. Ker se pri Herbiu zavedajo pomena dizajna, so veliko 
pozornosti posvetili tudi všečni embalaži, prav tako pa ponudili 
testerje, da lahko potrošnik iz široke ponudbe izbere svoj najljubši 
vonj. Dišave iLove parfums bodo zadovoljile še tako zahtevne kupce 
in prefinjene okuse. Ste jih že preizkusili? www.herbio.org

DR.	GRANDEL	TIMELESS

Koža sčasoma izgublja naravno sposobnost obnavljanja. Na to 
vplivajo še okolje, genetika, hormonska nihanja in drugi dejavniki. 
Dr. Grandlova zlata linija Timeless za nego kože proces staranja 
zavira in odpravlja njegove znake: gladi gubice in gube z močjo 
izvlečkov iz bukovih popkov in drugih modernih učinkovin ter 
pospešuje obnovo kože na celični ravni. Linija sestoji iz številnih 
pripravkov za brezčasno lepo kožo, sedaj pa so se ji pridružili še 
spalna krema in maska, serum in retinolni balzam.

IGORA	VARIO	BLOND

Schwarzkopf Professional nadaljuje zgodbo o uspehu Strong Bonds 
z novo kategorijo barvnih storitev premium bonding. Upoštevajoč, 
da so današnje salonske stranke veliko bolj obveščene o barvnih 
trendih las, Schwarzkopf Professional sedaj omogoča frizerjem, da 
ustvarijo izjemne barvne transformacije z vrhunsko zmogljivostjo 
delovanja. Zahvaljujoč integraciji Bonding tehnologije v vse 
produkte IGORA za svetlenje, lahko frizerji svojim strankam ponudijo 
vrhunske izglede, ne da bi pri tem ogrozili kakovost las.
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MOIKA	

Moika NaturalCosmetics je prva slovenska blagovna znamka, osnovana 
na lokalno pridelanih surovinah. Domači travniki, gozdovi in gore 
s svojo izjemno biotsko raznolikostjo so bili vir navdiha za nastanek 
kozmetične linije, ki temelji na najčistejših oljih okoliških kmetij ter 
botaničnih izvlečkih lastne proizvodnje. Vrhunsko kakovost in svežino 
surovin, zajete v premišljenih formulacijah, združuje z načelom »manj 
je več«. Spoznajte šest čudovitih negovalnih kolekcij družine MOIKA. 

Razveselite svoje najdražje 

z darilnim bonom za masažo.

Naročila:  040 191 484

Darilni bon

thai massage
ONZONTHAI

E: onzonthai@gmail.com
S: www.tajskamasaza.eu
F: www.facebook.com/onzonthai

040 191 484

SALON TAJSKE MASAŽE
Boonyawee Wongsa s.p.
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

oglas 1s.indd   42 27. 10. 2016   11:36:41
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SNIP	SNAP	PROFESSIONAL	IN	BIODROGA

BIODROGA sledi svetovnim trendom in je prvo podjetje, ki ponuja masko 
iz flisa, izdelano v Nemčiji. Narejena je iz izjemno finega celuloznega flisa, 
ki se prilega kot druga koža. Prepojena je z dragocenimi učinkovinami, 
kot so izvleček kaviarja, peptide, arganove matične celice in hialuronska 
kislina. Že v 10 minutah nudi viden učinek. Polt je takoj videti bolj napeta, 
sveža in sijoča. Flis maska je na voljo kot samostojen maloprodajni 
produkt za domačo nego, ali kot del razkošne nege Golden caviar, pri 
kateri je zaradi komplementarnosti sestavin učinek še močnejši. Izdelek 
najdete v dveh salonih SNIP SNAP Professional v Domžalah. Telefon: 070 
70 10 10 in 070 83 33 74; www.snipsnap.si
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MEDENO	MILO	IZ	DOMAČEGA	PISKRA

Ročno izdelano, rastlinsko medeno milo slovenske znamke naravne 
kozmetike Iz domačega piskra je primerno za vsakodnevno 
nego vseh tipov kože, še posebej suhe, razdražene, občutljive in 
otroške. Milu je dodan domači med ter 100 % naravni eterični olji 
laškega smilja in rimske kamilice, ki blagodejno delujejo na kožo, 
jo pomirjajo, navlažijo in negujejo. Po uporabi je koža globinsko 
očiščena, mehka in voljna. www.izdomacegapiskara.si

APILIFT	

Recite gubicam adijo z dnevno kremo ApiLift, ki z inovativno kombinacijo 
retinola, vitamina E in čebeljega strupa preprečuje in upočasnjuje 
znake staranja, deluje antioksidativno, vzpodbuja celični metabolizem 
in pospešuje nastanek kolagena. Rezultati so vidni že po prvem tednu 
uporabe. Krema ApiLift, ki je 100 % pridobljena in proizvedena v Italiji, je 
primerna za vse vrste kože, katero vlaži, hrani in neguje. Za bralke in bralce 
revije Fashion Avenue je do konca meseca aprila v spletni trgovini www.
api-cosmetics.com na voljo s popustom na kodo: fashion avenue 04-2018.
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ORIFLAME	YOUTHFUL	RADIANCE	ELIXIR

	
Giordani Gold Youthful Radiance Elixir podlaga za ličenje je svilnat serum, ki 
kožo intenzivno vlaži, jo izpopolni in posvetli. Neverjetno lahkotna, nemastna 
formula je prepojena s hialuronsko kislino, Skin Perfector kompleksom, z 
izvlečkom belega čaja in z osupljivo lepoto mikro perlic v rožnatih in zlatih 
odtenkih. Serum lahko nanesete samostojno, za naraven, mladostno sijoč 
ten ali kot podlago za ličenje, za brezhiben videz. Primeren je za vse tipe kože.



Kaj	je	lepota?	Pojem,	ki	si	ga	vsaka	razlaga	po	svoje.	Če	govorimo	
o	zunanji	lepoti,	menim	da	je	bistveno,	poudariti	naravno	lepoto	
posameznice,	 veste,	 tiste	 specifične	 lastnosti,	 po	 katerih	 se	
razlikujemo.	 Ja,	 nisem	 pristašica	 trenutne	 mode,	 kjer	 so	 vsa	
dekleta	na	prvi	pogled	enaka	-	umetne	trepalnice,	vrisane	obrvi	
in	dolgi	nohti	vseh	barv.	Naravna	lepota,	negovana	koža,	urejene	
roke.	 V	 sožitju	 z	 nami	 in	 s	 pomočjo	 naravnih	 izdelkov.	 Sedaj	 že	
veste,	 da	 sem	 dekle,	 ki	 v	 kozmetiki	 in	 storitvah	 išče	 le	 tisto,	 ki	
resnično	 deluje	 (tudi	 na	 telesu,	 ne	 samo	 na	 reklami),	 kjer	 je	
rezultat	opazen	in	je	v	sožitju	z	našim	telesom.	Tako	sem	danes	
pripravila	članek,	kako	ste	lahko	popolno	urejene	tudi,	če	ste	kot	
jaz	-	želite	biti	naravne.
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naravno
POUDARITI
LEPOTO
Storitve	za	naraven	izgled
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Keratinsko vihanje trepalnic vs. umetne 
trepalnice
Vihanje trepalnic je postopek, pri katerem se 
naše trepalnice maksimalno poudarijo. Med 
postopkom se oblikuje lok trepalnic, te pa se 
tudi pobarvajo. Doseženi videz drži, dokler 
trepalnica ne odpade, kar pomeni, da se na 
vsaki trepalnici storitev naredi le enkrat in tako 
se ne poškodujejo. Ko se naveličate, enostavno 
živite naprej brez rehabilitacije. Ob obisku 
dobite hranilno olje za večerno nego doma, s 
katerim trepalnice krepite in ojačujete. Ko se 
torej učinek poleže (6-8 tednov), so vaše lastne 
trepalnice močnejše in daljše.

Urejanje obrvi vs. vrisavanje obrvi
Obrvi so izredno pomemben dejavnik lepega 
obraza, saj lahko naravno pomladijo videz ali 
nas postarajo. Najbolj primerno urejene so tiste 
obrvi, ki jih urejamo glede na obrazno mimiko, 
obliko obraza in upad kože. Torej individualno 
izmerjeno, zarisano, odstranjeno. Pri prvem 
obisku dobite okrepitveno olje za hitrejšo rast, 
da vam dlačice zrastejo tudi na predelu, kjer bi 
morale biti, pa jih zaradi napačnega oblikovanja 
ni. Vedno sledi obnovitvena nega obrvi, kjer se 
dokončno oblikuje linija.

Dipping sistem nanosa permanentnega 
laka vs. umetni nohti
Nov in zame revolucionaren način dolgo 
obstojnega »laka«. Barva na nohtu zdrži en 
mesec, sestavine, ki nadomeščajo permanentni 
lak, pa so naravne - kavčuk, titan in pigmenti. 
Dodatek vitamina E in kalcija nohte celo krepi in 
izboljšuje osnovo. Pri nanosu ne uporabljamo 
več UV lučke, odstranjujemo ga ravno tako 
ne več s piljenjem in praskanjem. Noht je po 
uporabi tega sistema bolj trden, na izbiro je 
nešteto barv, možno je tudi podaljševanje 
nohtov, vendar ga predlagam le tistim, ki imajo 
težave z grizenjem.

Japonski cosmo lifting vs. plastične 
operacije
Posebej oblikovana in dvajset let testirana 
metoda masaže priznane terapevtke dela 
spremembe na teksturi kože. Prebudi obrazne 
mišice, prekrvavi tkivo in okrepi teksturo kože, s 
čimer se koža pomladi in osveži. Poleg vidnega 
učinka na koži prijetna masaža sprošča telo in 
duha. Ob vzporedni domači negi s pravilno 
izbiro antioksidantov lahko podaljšate učinek 
terapije.

Anja Rednak Jakšić



Senscience Liquid Luxury je prestižna kolekcija  
lasne kozmetike, ki so jo zasnovali v Shiseido laboratorijih.  

Ekskluzivni šamponi, regeneratorji, nege in izdelki  
za oblikovanje izboljšajo strukturo in obnovijo lase.

Kolekcija je obogatena z Vitalock-6, to je zmes antioksidantov, 
vitaminov, mineralov, sladkorjev, lipidov in proteinov, ki pomaga 
obnavljati, zdraviti, hraniti, vlažiti in krepiti lase. 

Čudoviti lasje, kot bi jih morali imeti; zdravi, svileni, mehki in močni. 

Naj vaša zunanja lepota in moč zasijeta iz notranjosti 
s pomočjo popolne lasne nege. 

To je tekoči luksuz za vaše lase.
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Privoščite svojim lasem 
luksuzno doživetje
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Znamka	 za	 osebno	 nego	 Remington	 v	 sklopu	 praznovanja	
častitljive	 80.	 obletnice	 predstavlja	 novo	 inovativno	 kolekcijo	
Keratin	Protect.	Ličen	in	zmogljiv	set	pripomočkov	za	oblikovanje	
z	 napredno	 keramiko,	 prepojeno	 s	 keratinom	 in	 z	 	 mandljevim	
oljem,	ohranja	lase	urejene,	močne,	gladke	in	zdrave.

Remington	Keratin	Protect

izjemno
ZA

OBLIKOVANJE



K
olekcijo Keratin Protect, s katero 
lahko ustvarite edinstven stil 
brez ogrožanja las, sestavlja 
sedem izdelkov v temno sivi 
in zlato rožnati barvi: sušilnik, 
krtača za ravnanje, ogrevana 

krtača za oblikovanje, kodralna palica in vrtljivi zračni 
oblikovalnik las, zvezdi kolekcije pa sta pameten 
ravnalnik in samodejni kodralnik.

Keratin Protect pameten ravnalnik
Bleščeča in gladka pričeska je vedno in, vendar 
kombinacija suhih las in visoke temperature, ki 
je pogosta pri ravnanju las direktno po sušenju, 
lahko povzroči poškodbe. Na srečo ima Remington 
rešitev za konec prekomernega segrevanja in 
pomanjkanja zaščite. Pametni ravnalnik iz kolekcije 
Keratin Protect je revolucionarni produkt, ki s 
patentiranim pametnim senzorjem za zaščito pred 
toploto neprekinjeno zaznava nivo vsebnosti vlage 
las in tako prilagaja toploto optimalni temperaturi za 
manj poškodb in bolj močne lase. Preko digitalnega 
prikazovalnika temperature lahko tudi sami 
preklapljate med petimi nastavitvami, funkcijo turbo 
boost in funkcijo zaklepa temperature.

Keratin Protect samodejni kodralnik
Poleg ravnih las se v modo zopet vrača skodrana 
pričeska različnih volumnov in oblik. Remingtonov 
najnovejši samodejni kodralnik je bil posebej 
zasnovan za enostavno doseganje urejenih las 
s klikom na gumb; trojni sistem kodranja vse 
delo opravi namesto vas. Ne glede na to ali želite 
čvrste ali sproščene kodre, aparat s sedmimi 
temperaturnimi in štirimi časovnimi nastavitvami 
omogoča prilagoditev vsakemu tipu in dolžini las. 
Zahvaljujoč nastavitvi PRO+ lahko oblikujete lase pri 
nižji temperaturi za bolj zdrav videz, preko funkcije 
spomina pa si kodralnik zapomni točne nastavitve 
prejšnjega oblikovanja in tako optimizira rezultate.

Vsi pripomočki za oblikovanje las kolekcije Keratin 
Protect so opremljeni s petletno garancijo in 
trimetrskim vrtljivim kablom, povrh pa še z 
univerzalno napetostjo, kar pomeni, da lahko 
ustvarite brezhiben salonski izgled tudi, ko se 
odpravite na potovanje v oddaljene kraje.

si.remington-europe.com
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S	 petimi	 lastnimi	 trgovinami	 v	 Indiji	 in	 z	 močno	 prisotnostjo	 v	
najprestižnejših	butikih	na	planetu,	s	pomembnimi	nacionalnimi	
in	globalnimi	sodelovanji,	kot	tudi	z	izredno	oporo	v	bollywoodski	
filmski	industriji,	je	Sabyasachi	Mukherjee	postal	spoštovano	in	
slavljeno	ime	v	modnem	svetu.	Pod	svojo	istoimensko	znamko	
ustvarja	prečudovite	dizajne,	navdahnjene	z	bogato	zgodovino	
Indije,	ki	jim	skrbno	in	ljubeče	življenje	vdahnejo	izkušeni	rokodelski	
mojstri	 z	 uporabo	 tradicionalnih	 tehnik,	 ki	 se	 prenašajo	 skozi	
generacije.	 Hiša	 Sabyasachi	 med	 svoje	 glavne	 vrednote	 tako	
uvršča	ročno	delo,	zapuščino	prednikov,	kreativnost	in	vrhunsko	
kakovost,	ki	so	razvidne	v	vsakem	edinstvenem	kosu.



D
anes eden najbolj 
priznanih oblikovalcev v 
domači Indiji je svojo pot 
v modni industriji pričel s 
študijem na Nacionalnem 
inštitutu mode, od 

katerega se je leta 1999 poslovil z diplomo 
in s tremi pomembnimi odličji, ki so mu dala 
dovolj zagona, da je že štiri mesece kasneje in 
s samo dvema zaposlenima začel graditi lastno 
blagovno znamko. Z dobrim razumevanjem 
želja potrošnikov je hitro osvojil indijski trg in 
se kot zmagovalec tekmovanja mladih indijskih 

oblikovalcev podal v London, kjer je sodeloval 
z eklektično Georgino Von Etzdorf, ki mu je 
razširila obzorja. Z novimi drznimi idejami se 
je vrnil v domovino, kjer je premierno pokazal 
svojo izpopolnjeno kolekcijo, ki mu je prislužila 
zavidanja vreden naziv prihodnost indijske 
mode.
Na ogled postavljena oblačila so bila v skladu 
z Sabyasachijevo preprosto, a zmagovalno 
oblikovalsko filozofijo, ki jo je nadarjeni 43-letnik 
opisal kot »personalizirana nepopolnost 
človeške roke«. Kot vir navdiha mu služijo 
puščave, romi, dekleta noči, starinski tekstili 
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INTIMATE TOUCH ON LIPS

Li Quandisa je prvo olje za nego in zdravje intimnih predelov, ki 

je primerno za ženske vseh starosti, zaradi svojih lastnosti pa 

tudi za nosečnice in doječe matere. Intimno negovalno olje Li 

Quandisha je v celoti (100 %) sestavljeno iz naravnih sestavin, 

zato tako rekoč nima konkurence na področju nege intimnih 

predelov in preventivnih učinkov, ki jih zagotavlja.

Li Quandisa je primerna za vse tiste, ki želite;

- nevtralizirati neprijetne vonjave,

- odpraviti suhost nožnice,

- preprečiti neprijetne izcedke,

- uravnati pH floro,

- odpraviti srbečico,

- izboljšati intimni odnos,

- izboljšati mišični tonus.

Li Quandisa vam je na voljo v treh različno velikih elegantnih 

embalažah, od katerih je vsaka primerna tudi kot darilo.

NARAVNO
100%

 www.luxury-intimate.com

DIDIOS, trgovina in storitve, d.o.o 
T: 01 515 2300 , M: 051 662 031 , E: info@luxury-intimate.com 

oglas 1s.indd   2 13. 12. 2017   09:29:39



in kulturne tradicije domačega kraja Kolkata, 
katere s fuzijo stilov, sijajnih detajlov in živahnih 
barv prenaša v 21. stoletje. 
Pomladi 2003 je Sabyasachi z odlično predstavo 
na tednu mode v Singapurju vzbudil pozornost 
mednarodne javnosti in dobil priložnost uriti 
svoje sposobnosti ob velikanih, kot sta Jean 
Paul Gaultier in Azzedine Alaia.
Moderne silhuete z dušo so pritegnile tudi 
filmskega režiserja Sanjaya Leela Bhansalija, ki 
je Sabyasachija prosil, da pripravi kostume za 
njegov danes znameniti film Black. Ne dolgo 
zatem je v oblikovalčeve roke romala nagrada 
za najboljšega indijskega kostumografa, vanj 
pa se je zaljubil celoten Bollywood.
Uspeh na domačih tleh, kjer je bil razglašen 

za eno najpomembnejših osebnosti, mu je 
utrl pot na opevani newyorški teden mode, 
kjer je z glamuroznimi kreacijami temnih 
odtenkov, okrašenimi z avtohtonimi indijskimi 
vezeninami, zacementiral svoj status v 
mednarodni modni areni.
Korifeja Sabyasachi, ki je med drugim 
zadolžen za oživitev sarija, je danes našel 
nov izziv v oblikovanju prefinjenega nakita, 
kjer s kombiniranjem diamantov, rubinov in 
smaragdov ustvarja izjemne umetnine, prav 
tako pa oživlja pozabljene kolonialne zaklade, 
ki pričajo o dragoceni dediščini indijskega 
polotoka.

Ava Tomlje
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CARE
WITH GREAT CARE COMES GREAT HAIR

S POPOLNO NEGO DO POPOLNIH LAS

CENITE SVOJE LASE IN ZA NJIH IZBERITE  NAJBOLJŠE!
Za najbolj optimalne rezultate poiščite nasvet in preizkusite poseben tretma z linijo CARE  (Satin oil) v izbra-
nih frizerskih salonih. Lasje bodo na novo oživeli! Seznam salonov najdete na spletni strani www.keune.si .

Distributer: KEUNE ADRIA d.o.o., Ljubljana, tel. 0590 69640,  info@keune-adria.si  www.keune.si
Facebook Keune Slovenija, Instagram Keuneslovenia    

Večina težav z lasmi ima svoj izvor v lasišču. Delovanje negovalne linije Keune CARE temelji na skupini petih esencialnih mineralov, 
ki preverjeno izboljšujejo stanje lasišča, s tem pa tudi las. Takoimenovani Essential Mineral Complex (cink, baker, silicij, železo in 

magnezij) vsebuje vsak izdelek negovalne linije  CARE. 
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USPEŠNIH
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Blagovna	 znamka	 Franck	 Muller	 se	 je	 rodila	 leta	 1991,	 ko	 se	
je	 nadarjeni	 mladi	 urar	 Franck	 Muller	 združil	 s	 specialistom	
visokega	 urarstva	 Vartanom	 Sirmakesom.	 Že	 ob	 ustanovitvi	
je	na	račun	svojih	edinstvenih	dizajnov	in	tradicionalnih	vrednot	
navduševala	 ljubitelje	 prestižnih	 ur,	 danes	 pa	 je	 zahvaljujoč	
bogatemu	 in	 inovativnemu	 tehničnemu	 znanju	 znana	 kot	
sinonim	 za	 visoko	 urarstvo,	 ki	 se	 pohvali	 z	 več	 kot	 50	 patenti,	
40	ekskluzivnimi	butiki	in	7	proizvodnimi	lokacijami.
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Vartan Sirmakes, mož, ki stoji za uspehom znamke Franck Muller

F
ranck Muller se je odločil svojo 
kariero posvetiti kreiranju zelo 
zapletenih ur in tako je v svoji 
delavnici začel pripravljati 
časomere, ki so kasneje 
postali izvrstni svetovni debiji. 

Na začetku 90. let je srečal Vartana Sirmakesa, 
ki mu je predlagal, da bi majhno proizvodnjo 
spremenil v prestižno blagovno znamko in 
podjetje, kakršno je Franck Muller danes. 
Franck Muller pa se ni odlikoval pred 
konkurenco samo s spektakularnimi dizajni in z 
vrhunskim znanjem, ampak tudi z lansiranjem 
lastnega sejma ur WPHH (World Presentation 
of Haute Horlogerie), kjer na ogled postavlja 
svoj pionirski status.
Skupina Franck Muller je ob svoji častitljivi 25. 
obletnici najnovejše kreacije iz sveta ur in nakita 
predstavila v edinstvenem zgodovinskem 
okolju, nedavno obnovljenem posestvu Grand 

Malagny, ki se nahaja v slikoviti vasici Genthod 
s prekrasnim pogledom na Ženevsko jezero in 
francoske Alpe.
Grand Malagny je bila nekoč največja kmetijska 
površina v Ženevi, ki se je razprostirala na več 
kot sto hektarjih, v 18. stoletju pa je po načrtih 
tedaj priznanega arhitekta J. L. Boveta na tem 
območju zaživel veličastni dvorec. Skupina 
Franck Muller je kulturno dediščino več let 
restavrirala in jo povrnila v nekdanjo slavo. 
Januarja 2017 je razstavni prostor na dva tisoč 
kvadratnih metrih slavnostno otvorila s sejmom 
WPHH, na katerem so gostje občudovali 
emblematične mojstrovine kot tudi najnovejše 
stvaritve devetih znamk skupine Franck Muller: 
Franck Muller, Barthelay, Backes & Strauss, ECW, 
Martin Braun, Pierre Kunz, Rodolphe, Smalto 
Timepieces in Roberto Cavalli by Franck Muller.

Matjaž Tomlje
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NA POTI
SLAVE
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Javnosti	 se	 je	 pokazal	 novi	 XC60,	 ob	 tem	 pa	 se	 sprašujemo,	
ali	 bo	 lahko	 zapolnil	 čevlje	 svojega	 predhodnika,	 ki	 je	 bil	 v	 svoji	
devetletni	življenjski	dobi	najbolje	prodajani	srednje	veliki	športni	
terenec	premijskega	razreda	v	Evropi.
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G
re za pomembno Volvovo 
novost, saj je v zadnjih 
letih XC60 predstavljal 
približno 30 odstotkov 
njegove celotne prodaje. 
Držali so se preverjenega 

recepta in sledili oblikovalskemu jeziku večjega 

XC90 ter tako pripravili avtomobil za aktiven 
življenjski slog. Kot ponavadi je Volvo posebej 
ponosen na svojo varnostno tehnologijo, 
katero so v celoti vgradili v novega športnega 
terenca. Sistemu City Safety je dodana pomoč 
pri krmiljenju Steer Assist in sistem Oncoming 
Lane Mitigation, ki pomaga pri obračanju 

volana in izogibanju čelnemu 
trčenju. Nadgrajen je tudi sistem za 
zaznavanje mrtvega kota BLIS, ki prav 
tako uporablja funkcijo Steer Assist in 
pripomore pri izogibanju morebitnim 
trkom ob menjavah voznega pasu. 
Opcijsko pa bo na voljo pomočnik 
Pilot Assist, Volvov napredni sistem 
polavtomatske vožnje, ki v določenih 
primerih pri hitrostih do 130 km/h 
prevzame nadzor nad volanom, 
pospeševanjem in zaviranjem.
Kupci bodo izbirali med dvema 
dizelskima motorjema s 190 in z 
235 KM ter dvema bencinarjema z 
254 in s 320 konjskimi močmi. XC60 
bo na voljo tudi kot plug-in hibrid z 
agregatom T8, ki razvija 407 konjskih 
moči in do 100 km/h pospeši v 5,3 
sekunde.
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Za infotainment skrbita navigacija Sensus 
in aplikacija Volvo On Call, ki se ponašata z 
večjo uporabnostjo kot doslej. Iz serije 90 pa 
je prevzeta brezžična povezava s pametnim 
telefonom ter funkciji CarPlay in Android Auto.

www.volvocars.com/si
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Najprestižnejši	navtični	dogodek	na	svetu,	canski	festival	jaht,	
je	letošnjega	septembra	gostil	premiero	novega	poveljnika	
flote	Ferretti,	mogočnega	modela	920,	ki	pooseblja	vse	odlike	
velikana	navtičnega	sveta.	Čudovit	flybridge	ni	izjemen	samo	
zaradi	svoje	velikosti,	ampak	tudi	zaradi	inovativne	narave.

Ferretti	Yachts	920

flote
POVELJNIK

FERRETTI

N
A

V
T

IK
A
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P
rva od rešitev, s katerimi 
znamka Ferretti nadaljuje s 
svojo filozofijo inovativnosti, 
je dvig višine premca, kar 
jahti poda impozantno 
prezenco na vodi, prav 

tako pa omogoča vpeljavo prostorne suite 
lastnika na glavni palubi. Dinamičen karakter 

28,5-metrske lepotice poudarja tudi poseben 
dizajn trupa, pri katerem se linije ne zaključijo 
ob koncu branika, ampak režejo v okna glavne 
kabine. Občudovanja vreden profil povzema 
stilistične smernice, ki so vodile do globalnega 
uspeha novo lansiranih in moderniziranih 
modelov flote Ferretti Yachts.
Naslednji navdušujoč vidik 920-ice je 

impresivna mera zunanjih prostorov za 
sprostitev, opremljenih z razkošnim pohištvom 
italijanske znamke Roda. Posebej sijajno je 
mesto ob premcu, ki je največje doslej na 
Ferrettijevem plovilu te velikosti. Radodarno 
blazino za sončenje dopolnjuje salon, sestavljen 
iz štiridelne sedežne garniture in spremljajočih 
kavnih mizic, ki ga je po želji mogoče zaščititi 

pred soncem z ličnim baldahinom. Ob kokpitu 
se siva zofa v obliki črke U pridružuje leseni 
jedilni mizi in zunanjem baru, prostor pa 
zaokrožujejo trije veliki ležalniki.
Medtem ko zunanji ambient opredeljuje 
luksuzni morski dizajn, interier spominja 
na vrhunsko opremljeno vilo. Na glavnem 
krovu je v ospredju dnevni prostor s svojimi 
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navdušujoč	vidik	920-ice	je	
impresivna	mera	zunanjih	
prostorov	za	sprostitev,	
opremljenih	z	razkošnim	

pohištvom	italijanske	
znamke	Roda
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big r
antracitno sivimi parketnimi tlemi in z orehovim 
lesom s čokoladnimi toni. K tej zasnovi se 
odlično podajo sedežna garnitura in blazine 
v naravnih tonih ter steklena jedilna miza z 
osmimi naslanjači. Poseben sistem osvetlitve 
zaključuje razkošen stil salona, ob katerem 
se nahaja glavna suita. Nad lebdečo posteljo 
so oblikovalci umestili ogledalo, ki poudarja 
velikost prostora, medtem ko razsežna okna 
v kabino spuščajo veliko naravne svetlobe 
in ponujajo prelep razgled na odprto morje. 
Prav posebna je kopalnica, odeta v marmor in 
mozaike priznane znamke Antolini, nadgrajene 
z zlatimi armaturami.
Še en vrhunec predstavlja kokpit 
futurističnega dizajna, kjer kapitan s pomočjo 

najnaprednejšega nadzornega sistema in na 
dotik občutljivih zaslonov upravlja plovilo. 
Ob kokpitu se nahaja veža, iz katere se po 
stopnicah dostopa do spodnje palube in treh 
velikodušnih kabin, kjer se nadaljuje vizija 
prepletanja orehovega lesa, mehkega usnja in 
elegantnega oblazinjenja.
Ferrettijeva mojstrovina 920 je na voljo s 
tremi različnimi motorji MTU, izmed katerih 
najmočnejši generira 2.435 konjskih moči, kar 
omogoča, da se jahta izstreli do najvišje hitrosti 
trideset vozlov ter ob potovalni hitrosti 26 
vozlov prevozi 340 navtičnih milj.

Ava Tomlje
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John	Lautner

sodobnega
MOJSTER
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Hope Residence
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ras-
tavisve

John	Lautner	je	bil	eden	najpomembnejših	sodobnih	arhitektov	
prejšnjega	stoletja,	ki	 je	raziskoval	odnos	človeka	 in	narave	do	
prostora.	Lautnerjevim	nezamenljivim	delom	so	skupni	izrazita	
geometrijska	 zasnova	 in	 dramatičnost	 oblike,	 a	 hkrati	 tudi	
občutek	topline,	ki	jo	izžarevajo	njegove	funkcionalne	skuplture.

Sheats–Goldstein Residence

Natour Alpe-Adria
31. januar – 3. februar 2018, Gospodarsko razstavišče

  natour-alpeadria.si

29. sejem turizma

NAA18 Oglas 215x290mm.indd   1 13/12/2017   12:27
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Lautnerjeve	edinstvene	entitete
	so	za	vedno	zaznamovale	

arhitekturni	svet

‘‘ ‘‘

Elrod House
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Segal Residence

J
ohn Lautner ni vpisal študija 
arhitekture, diplomiral je namreč iz 
angleščine, toda kljub temu ga je 
kmalu zaneslo v vode oblikovanja. 
Šest let je nabiral znanje pri mojstru 
Frank Lloyd Wrightu, nato pa se je 

odločil za samostojno pot in ustanovil lastni 

biro v Los Angelesu, od koder je ustvarjal 
sijajne oblike, enakovredne kreacijam 
njegovega priznanega učitelja. Potemtakem 
ni nič presenetljivega, da je (bilo) Lautnerjevo 
delo predmet številnih razstav v domačih 
Združenih državah in tujini, njegovi objekti pa 
predstavljeni v raznolikih publikacijah, filmih, 

oglas 
illy

Silvertop
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NOVI Y3
ODLIČNO SE PRILEGA
VSEM VAŠIM STRASTEM.

V butičnih trgovinah ESPRESSO v Ljubljani boste našli veliko lepih in uporabnih izdelkov za 
novoletna darila. Obiščite nas v nakupovalni galeriji Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8, 
na Fajfarjevi ulici 33, na Kongresnem trgu 6 ali na www.espresso.si.

live
happilly

Novi kavni aparat Y3.2 Espresso & 
Coffee vam omogoča, da uživate 
v edinstvenem okusu kave illy na 
način, ki vam najbolj ustreza: kot 
italijanski espresso ali ameriško 
dolgo kavo. Majhen, eleganten in 
enostaven za uporabo. Na voljo v 
beli, rdeči in črni barvi.

ESPRESSO d.o.o., uradni distributer illycaffè, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, illy@espresso.si

illy_y3.2_fashion_avenue_215x290mm_dec17.indd   1 20.11.2017   12:54:41
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Sheats–Goldstein Residence

videospotih in oglasih. Priznanje Lautnerjeve 
odličnosti je prišlo tudi v obliki mnogih odličij; 
med drugim je za svoje življenjske dosežke 
prejel častivredno zlato medaljo ameriškega 
inštituta arhitektov.
Med Lautnerjeva najbolj svetovno prepoznana 

in priznana dela štejemo inovativni 
Chemosphere, ki ga je zasnoval za mladega 
letalskega inženirja, kot tudi Silvertop, ki velja 
za njegovo prvo raziskovanje skulpturskih 
možnosti monolitnega betona. Omeniti je treba 
še rezidenco Elrod, katere strop v obliki sončnih 

žarkov je tako poseben, da je bil uporabljen v 
Bondovi ekstravaganci Diamonds Are Forever. 
V Palm Springu se prav tako nahaja veličastna 
rezidenca Hope, katere glavna značilnost 
je valovita streha, prebodena z ogromnim 
okroglim oknom, ki v prostor spušča veliko 

naravne svetlobe. Članek je žal prekratek, da 
bi lahko omenili vse impresivne strukture, ki jih 
je eden najbolj vplivnih arhitektov 20. stoletja 
ustvaril tekom bogate 60-letne kariere. 

Stojan Črnko



kavalZIMSKA KULINARIČNA RAZVAJANJA
v enotah Kaval Group!

V vseh Kavalovih enotah lahko čarobne zimske dni preživite 
v družbi vaših najbljižjih ob vrhunski kulinariki in pijači.  

 
Atraktivni ambienti in izkušeno osebje vam bodo pričarali 
nepozabne trenutke, ki se jih boste še dolgo spominjali. 

Za rezervacije pokličite na 041 684 248 ali pišite na 
marketing@kaval-group.si.
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Kulinarična razvajanja... V vsem... Za vse ...
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Čilli	vino

ena
DVE DRUŽINI,
ZMAGA

Moči	 in	 znanje	 sta	 združili	 dve	 družini	 in	 svetovni	 javnosti	
predstavili	 verjetno	 prvo	 čili	 vino	 na	 svetu.	 Začetki	 te	 res	
unikatne	vinske	kombinacije	segajo	v	leto	2014.	Tistega	izjemno	
sončnega	leta	se	je	na	ekološki	kmetiji	Vizjak	utrnila	nenavadna	
ideja:	»Zakaj	ne	bi	mi	naredili	čili	vina?«
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Tako se je zelo bogati in raznoliki 
ponudbi priključila še vitka 
steklenica bele vinske zvrsti, takrat 
še s preizrazito pikantno noto. 

Prvi poskus narediti čili vino je bil za okus 
ustvarjalcev pri kmetiji Vizjak nezadovoljiv, 
zato ga tudi niso predstavili javnosti. Počakali 
so na naslednji letnik in se nanj bolje pripravili. 
Uporabili so sorte grozdja z izrazitejšo cvetico 
ter previdno in z občutkom dodajali čilije z 
nezamenljivo tipičnim sadnim priokusom.

Tako so čili vino letnik 2015 z veliko mero 
samozavesti premierno predstavili na festivalu 
vina in čokolade v Podčetrtku. Doživelo je 
izjemen prodajni uspeh in veliko medijske 
pozornosti. Tako se je začela razkošna pot 
prvega čili vina.
Po detajlnem raziskovanju ali obstaja vino 
takšne zvrsti tudi kje v tujini, so vzhičeno 
ugotovili, da vsaj do takrat podobnega artikla 
v javni prodaji na spletu ni bilo zaslediti, kar 
jim je še dodatno vlilo pogum in veliko mero 

entuziazma, da naredijo korak naprej in ga 
predstavijo svetovni javnosti. Takrat so se 
zavedali, da potrebujejo na področju enologije 
in kletarjenja strokovno pomoč in znanje na 
najvišji ravni.
Tako so letnik 2016 pripravili v sodelovanju z 
vinogradništvom Kolar iz Spodnje Ponkvice. 
Da je bila odločitev več kot pravilna, se je 
pokazalo kaj kmalu. Pod taktirko profesionalnih 
enoloških dopolnitev gospoda Ivana Kolarja 
so že na prvih dveh tekmovanjih prejeli tri 

odličja. Na svojem debiju je bela pikantna zvrst 
dobila zlato medaljo, na drugem tekmovanju 
pa so poleg prvaka prvič predstavili še nežno 
pikantno rosé vino in oba sta osvojila srebrni 
medalji. To je bil izjemen dosežek ne samo za 
kmetijo Vizjak in vinogradništvo Kolar, ampak 
tudi na državni ravni, kajti prinesti tri medalje 
iz tako prestižnih tekmovanj, ni zanemarljiv 
dosežek.

www.chilli-wine.com
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Izredno	bogata	in	raznolika	indijska	kuhinja	je	odraz	zgodovine,	vere	
in	družbeno-političnih	razmer	dežele	in	tako	ima	prav	vsaka	pokrajina	
svoje	posebnosti.	O	skrivnostih	indijske	kulinarike	smo	se	pogovarjali	
z	 gospo	 Vesno	 Nisho	 Dolinar,	 lastnico	 prve	 indijske	 restavracije	 v	
Sloveniji,	Namasté,	ki	letos	praznuje	že	enajst	let.

Namasté

indijske
SKRIVNOSTI
KULINARIKE
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“
Zmotno je mišljenje, da ima indijska 
kuhinja samo pekoče okuse. Gre 
predvsem za močne okuse, ki jih 
ustvarjajo prave začimbe - ingver, 
kurkuma, orientalska kumina, 
muškatni oreh, grško seno, garam 

masala in druge,” nam za začetek pove Dolinarjeva 
in razloži, da je indijska kulinarika tako raznolika 
kot celotna podcelina. Vsak konec ima svoje 
specialitete; hrana s severa je podvržena mogulski 
kulturi, iz katere izvira tradicija tandoorja, glinene 
peči stožčaste oblike, v kateri se peče vse od mesa 
do slavnega nana, tankega kruha iz kvašenega testa 

v obliki solze, ki pa ni le priloga, temveč nadomešča 
tudi jedilni pribor. Severnoindijske jedi bazirajo 
na smetani, jogurtu, prekuhanem maslu (gheeju) 
in indijskih oreščkih, medtem ko je hrana z juga 
povsem drugačna. Tam so okusi bolj pekoči, veliko 
uporabljajo riž, lečo in kokosovo mleko.
“Kaj pa sladice,” povprašamo: “Zelo popularne so 
dobrote iz Bengalija, sicer pa so indijske sladice zelo 
sladke in so narejene na bazi mleka brez čokolade, 
ker je hrana tako močna, da imajo Indijci to radi,” 
pojasni lastnica restavracije Namasté, v kateri 
strežejo tri tradicionalne indijske sladice. Sladoledu 
Kulfi se pridružujeta Gulab Jamun, mlečne kroglice 
v sladkem prelivu, ter Kheer, sladko mleko s 
kardamomom in z rozinami.
A sladke kreacije v Namastéju, ki je dobil ime 
po indijskem pozdravu, igrajo drugo violino. 
Glavno mesto namreč zavzemajo specialitete iz 
tandoorja, kot je Butter Chicken, piščanec v masleni 
paradižnikovi omaki z indijskimi oreščki, in Palak 
Paneer, špinača v omaki s kockami mladega sira. 
“Ljudje imajo prav tako zelo radi različne indijske 
kruhke, ki jih pripravljajo naši mojstri s pomočjo 
avtentičnih začimb in zelišč,” z nasmehom pove 
gospa Vesna.
Poleg pestre kulinarične ponudbe v starem mestnem 
jedru prestolnice, je Dolinarjeva zgodbo indijske 
kulinarike, ki jo je začela pisati že pred enajstimi 
leti, razširila tudi na eno najbolj živahnih ulic v srcu 
Ljubljane. Na Trubarjevi je zaživel Namasté Express, 
kjer vsi ljubitelji aromatičnih okusov lahko na hitro 
pojejo zdrav in gurmanski obrok. Poleg znanih 
indijskih zavitkov, ki jih že peto leto zapored nudijo 
na Odprti kuhinji v Ljubljani, brbončice gostov 
razvajajo z jedmi na žlico ter z riževimi palačinkami 
in s polpeti, po katerih lahko posežejo tudi tisti, ki so 
občutljivi na laktozo in gluten.

www.restavracija-namaste.si
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Ghee (gi) je kulinarično zlato, odlično 
kuhano maslo. Ročno in z ognjem ga 

oplemenitimo, da postane najbolj vsestransko 
in nepokvarljivo olje oz. Zlati Ghee.

www.ghee.si          zlati ghee          040 542 364

oglas 1s.indd   14 15. 11. 2017   12:25:40
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Chiavalon	

zlato
TEKOČE

Ekstra	 deviško	 oljčno	 olje	 Chiavalon	 je	 zaradi	 svoje	 kakovosti	
doseglo	že	mnogo	odličij	in	prejelo	številne	nagrade.	Lansko	leto	
je	družino	razveselilo	novo	priznanje	organizacije	World’s	Best	
Olive	Oils,	ki	jih	je	uvrstila	med	25	najboljših	ekoloških	proizvajalcev	
oljčnega	olja	na	svetu.



N
obeno drevo ni tesneje 
povezano z zgodovino 
človeštva kot veličastna 
oljka. Bila je sveta mnogim 
civilizacijam, Egipčanom, 
Feničanom, Rimljanom in 

Grkom, ki so verjeli, da je oljčno drevo darilo 
najmodrejše izmed Zevsovih hčera, boginje 
Atene. Od takrat se je oljka močno ukoreninila 
v našo kulturo, še vedno pa predstavlja simbol 
miru, zmage in napredka.
Arheološke najdbe dokazujejo, da je bila 
oljka, ki sodi med najstarejše kulturne rastline 
sveta, pred deset tisoč leti prvič udomačena v 
zahodnem Mediteranu. Od tam se je razširila 
na mnoga področja, zaradi ugodnih naravnih 
in geografskih pogojev izredno dobro uspeva 
v hrvaški Istri, kjer ima proizvodnja oljčnega olja 
dolgo tradicijo. V idličnem narodnem parku 
Brioni stoji šest metrov visoka oljka, ki je s 1.600 
leti ena najstarejših na svetu. Nasproti tega 
naravno in zgodovinsko bogatega otočja se 
nahaja mestece Vodnjan, kjer družina Chiavalon 
že desetletja ustvarja vrhunsko ekstra deviško 
oljčno olje ekološke pridelave.
Do danes so zasadili 7.500 oljčnih dreves 
večinoma avtohtonih sort, kot so Buža, 
Bianchera (Istrian Bjelica), Carbonazza (Crnica), 
Moražola in Rožinjola (Rosulja), ki so v Istri doma 
že stoletja. S to častitljivo tradicijo družina 
Chiavalon nadaljuje, saj želi svetu pokazali 
bogastvo področja, ki so jim ga zapustili 
predniki.
Ker se zavedajo, da vnema in ljubezen do 
tega čudovitega drevesa nista dovolj, so z 
nenehnim izpopolnjevanjem, izobraževanjem 
in uvajanjem novih agronomskih tehnologij 
ustvarili izdelek, ki so ga prepoznali najbolj 
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priznani svetovni kritiki. Ekstra deviško oljčno 
olje Chiavalon je zaradi svoje kakovosti doseglo 
že mnogo odličij in prejelo številne nagrade. 
Lansko leto je družino razveselilo novo 
priznanje organizacije World’s Best Olive Oils, 
ki jih je uvrstila med 25 najboljših ekoloških 
proizvajalcev oljčnega olja na svetu.
Najpomembnejša odločitev v proizvodnji 
ekstra deviškega oljčnega olja, ki jo je družina 
Chiavalon sprejela že na samem začetku, je 
bila zgodnja žetev in predelava v roku dveh 
ur v modernem obratu z metodo hladnega 
stiskanja. Takšen proces namreč zagotavlja, da 
oljčno olje ohrani vse lastnosti, ki jih je imel 
sadež - je neoksidirano, z zelo nizko stopnjo 
prostih maščobnih kislin in visoko vsebnostjo 
polifenolov, pomembnih antioksidantov, ki 
zmanjšujejo tveganja za pojav različnih vrst 
raka in osteoporoze, ščitijo srčno-žilni sistem, 

izboljšajo možganske funkcije in blažijo vnetja. 
Prav zaradi mnogih pozitivnih učinkov na 
človeško telo lahko rečemo, da ekološko ekstra 
deviško oljčno olje Chiavalon ni samo okusna 
začimba, ki na nov nivo popelje gastronomske 
kreacije, ampak tekoče zlato, ki bistveno 
pripomore k boljšemu počutju in zdravju. 
Tudi sami se lahko sprehodite po prelepem 
posestvu družine Chiavalon in v posebnem 
degustacijskem prostoru preizkusite kakovost 
njihovega izdelka, ki vas bo najverjetneje tako 
impresioniral, da boste domov vzeli kar nekaj 
steklenic oljčnega olja in z njimi obdarili svojo 
družino in prijatelje.

Vodnjan, Vladimira Nazora 16
info@chiavalon.hr
www.chiavalon.hr

Restavracija 
Shambala

Križevniška 12
Ljubljana

rezervacije@
shambala.si

031 843 833

www.shambala.si

VABLJENI 

V DEŽELO

AZIJSKIH

OKUSOV

oglas 1s.indd   1 13. 12. 2017   09:30:04



Zepter	Masterpiece	Cookware

način
ZDRAV
KUHANJA

Znanstveno	 in	 medicinsko	 je	 dokazano,	 da	 je	 neustrezen	 in	
nezdrav	 način	 prehranjevanja	 glavni	 vzrok	 kroničnih	 bolezni,	
kot	 so	 debelost,	 sladkorna	 bolezen,	 visok	 krvni	 tlak,	 bolezni	
srca	 in	 rak.	 Glavni	 vzrok	 neprimernega	 in	 nezdravega	 načina	
prehranjevanja	pa	je	neustrezna	priprava	hrane.	S	kuhanjem	v	
vreli	vodi,	pri	visokih	temperaturah	in	cvrtju	v	nevarno	pregretih	
maščobah	 jo	 osiromašimo	 osnovnih	 hranilnih	 snovi:	 vitaminov,	
mineralov,	 beljakovin,	 mikro	 in	 makro	 sledilnih	 elementov,	 prav	
tako	pa	uničimo	njene	organoleptične	lastnosti	–	barvo,	obliko,	
teksturo,	vonj	in	okus.
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H
ipokrat, grški znanstvenik 
in oče medicine (460–370 
pr. n. št.), je učil: “Naj bo 
hrana vaše zdravilo, naj bo 
zdravilo vaša hrana.” Danes, 
2500 let kasneje, vemo, da 

sta kakovost in dolžina našega življenja odvisni 
predvsem od pravilne in zdrave prehrane. Zelo 
problematičen je nepravilen način priprave 
hrane zaradi posode slabe kakovosti. Da teh 
ne poškodujemo, moramo kuhati v vreli vodi, 
pri visokih temperaturah in cvreti v nevarno 
pregretih maščobah. Najpogostejši uporabljeni 
materiali posod so keramika, steklo, aluminij, 
jeklo, emajl, premaz proti prijemanju itd., pri 
katerih se toplota ne prenaša enakomerno, 
hrana se hitro zažge, posoda pogosto oksidira, 
rjavi in spreminja barvo, težko jo je vzdrževati, 
zlahka se poškoduje, povzroča alergije in ni 
okolju prijazna. Študije so pokazale, da so 
premazi proti prijemanju in podobne snovi 
še posebej rakotvorne. Ali obstaja 
pravilen način priprave s 
posodo, ki nimajo 
nobene od zgoraj 
naštetih napak? 

Rešitev ponuja Zepter s svojim patentiranim 
sistemom za ustrezno pripravo zdrave hrane. 
Kuhinjski pripomočki Masterpiece Cookware 
so izdelani iz vrhunskega materiala Zepter 
Metal 316L, napredna tehnologija in inovativen 
dizajn pa omogočata kuhanje brez vode, 
maščobe ali soli, zato je hrana bolj zdrava, hkrati 
pa okusnejša, saj ohrani svoje naravne arome, 
okus, vitamine in hranilne snovi, ter je lepšega 
videza, saj se ne spreminja barva, oblika in 
tekstura. Hrana ima prav tako manj kalorij in ne 
vsebuje škodljivih snovi.
S kuhinjskimi pripomočki Masterpiece 
Cookware, ki jih lahko tudi zložite enega na 
drugega, boste prihranili energijo, hrano, čas, 
denar, in kar je najpomembnejše, zaščitili svoje 
zdravje. Jejte zdravo – živite dlje.

www.zepter.si
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Znanstveniki so odkrili, da Resveratrol iz 
vinske trte povečuje naravno nastajanje 

hialuronske kisline v koži. 

DOKAZANA UČINKOVITOST:

91% 85% 80%
žensk opaža bolj 

čvrsto kožo(1)

žensk opaža bolj 
zglajene gube(2)

žensk opaža bolj 
polno kožo(1)

ŠT. 1 ANTI-AGE LINIJA V FRANCIJI(3)

(1) Test uporabnikov, % zadovoljstva, 100 žensk, 30 dni. 
(2) Test uporabnikov, % zadovoljstva, 33 žensk, 56 dni.

(3) QuintilesIMS France, člani distribucije blagovne znamke, v vrednosti, postavljajo 
akumulacijo konec aprila 2017

*PATENT PCT/IB2018/054275 CAUDALIE IN UNIVERZA 
HARVARD

Bolj čvrsta koža v 7 dneh(1)
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Stres	in	imunski	sistem

imunski
OKREPITE
SISTEM

Stres	 je	 velik	 sovražnik	 imunskega	 sistema	 in	 je	 pogost	
spremljevalec	 današnjega	 hitrega	 tempa	 in	 v	 želji	 po	 krepitvi	
imunskega	sistema	nanj	nikakor	ne	smemo	pozabiti.	Raziskave	
so	 namreč	 pokazale,	 da	 stres	 bistveno	 spreminja	 delovanje	
imunskega	sistema.	Ste	pogosto	utrujeni	in	pod	stresom?	Vas	
napade	vsaka	viroza,	ki	pride	mimo?	Čas	je,	da	stvari	vzamete	v	
svoje	roke!
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Kako stres vpliva na naš imunski sistem?
Kljub neotipljivosti ima lahko stres hude 
posledice in se kaže tudi kot oslabitev 
imunskega sistema. Kratkotrajna in občasna 
izpostavljenost stresnim situacijam je nekaj 
normalnega in sprejemljivega, a kadar imate 
občutek, da ne morete pobegniti pred 
napetostjo in psihično obremenjenostjo, je čas 
za ukrepanje. Poskrbeti morate za sprostitev, 
upočasniti tempo in zadihati. Razbremenitev 
od dela je lahko ukvarjanje s športom, pisanje, 
nabiranje gob ali nekaj popolnoma drugega. 
Pomembno je le, da si zagotovite svoj čas 
za sprostitev, ter tako poskrbite za pravilno 
razmerje med tem, kar morate narediti, in tem, 
kar vas veseli in vam vrača moč in življenjsko 
radost.

Kako stres oslabi imunski sistem?
Ko dolgotrajni stres postane kronični, so 
prizadeti številni procesi v našem telesu. 
Kronični stres privede do visokih koncentracij 
kortizola in drugih kortikosteroidov, ki krožijo 
po krvnem obtoku dlje časa. Kljub temu, da 
ima kratkotrajna izpostavljenost omenjenim 
hormonom malo stranskih učinkov, pa lahko 
dolgotrajna pusti telesne in duševne poškodbe. 
Ljudje, ki so pod vplivom dolgotrajnega ali 
kroničnega stresa lahko občutijo simptome, kot 
so anksioznost, depresija in težave s spanjem. 
Fizično tvegajo visok krvni tlak, bolezni srca in 
prebavne težave. Druga nevarnost, s katero se 
soočajo, pa je oslabljen imunski sistem.
Stres je postal stalni spremljevalec vsakega 
izmed nas. Če ste pogosto pod stresom ali pa vas 
daje turobno razpoloženje, lahko to zmanjšate 
tudi s primerno sestavljenim jedilnikom. V času 
večjih umskih naporov je potrebno še posebej 
paziti na vnos določenih vitaminov, mineralov 
ter ustreznih makro hranil. Pogosto ravno v 
takih obdobjih posegamo po predelani in 
vnaprej pripravljeni hrani, ki našemu telesu prej 
škodi kot koristi.
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Na kakšne načine nam telo sporoča, da 
smo pod prevelikim stresom?
• motnje spanja in kronična utrujenost
• rejenje okrog trebuha
• hitro zbolimo
• prebavne težave
• glavobol, vrtoglavica, bolečine v hrbtu
•tesnoba, žalost, pomanjkanje želje po spolnosti

Protistresni ukrepi:
• zdrava in uravnotežena prehrana
• redna telesna dejavnost, ki nam je v veselje
• sprostitev in mirno dihanje
• poznavanje stresa ter svojih odzivanj na 
stresno situacijo
•odprt in pozitiven odnos do sebe, ljudi in sveta
• sprijaznjenost z okoliščinami, ki jih ne moremo 
spremeniti
• sposobnost za načrtovanje časa
• sposobnost reči »ne«, ko česa ne zmoremo, ali 
ne obvladamo
• zaupanje v ljudi

Čeprav je imunski sistem najbolj na udaru 
v jesenskem in zimskem letnem času, skrb 
zanj ne sme biti vezana samo na obdobja 
tveganja. Imunski sistem je treba krepiti in 
negovati redno skozi vse leto. Veliko bomo 
naredili z zdravo in uravnoteženo prehrano in 
s spretnim spopadanjem s stresom. Zaužijte 
dovolj kakovostne hrane, ki bo telesu zagotovila 
ustrezna hranila za boj proti boleznim. Veliko 
sadja in zelenjave, zdravih maščob in kakovostnih 
beljakovin. Poleg tega ohranjajte telo aktivno. Vsaj 
trideset minut dnevno bodite zmerno aktivni, če 
se da, na svežem zraku, ki bo še dodatno okrepil 
vašo odpornost, poleg tega pa je gibanje tudi 
odlično v boju proti stresu. Pomembno je tudi, 
da dovolj spite in se nasploh izogibate stresu. Če 
si v tem času želite še dodatno okrepiti imunski 
sistem, izberite prehranske dodatke, ki jih ponuja 
mati narava in so znani po svoji neverjetni moči 
pri ohranjanju zdravega imunskega sistema.

Eva Maher

Recite stresu STOP!
Napitek s 4 aktivnimi zelišči.

Na voljo na www.nutrisslim.com ali na 015653040.

Untitled-1.indd   1 12. 12. 2017   09:33:19
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V	vročini	iščemo	osvežitev	in	v	današnjem	svetu	nenehnih	pretresov	
in	 turbulenc	 imamo	 občutek,	 da	 smo	 ves	 čas	 izpostavljeni	 vročini.	
Zato	 iščemo	 »osvežitev«	 v	 stiku	 z	 naravo,	 odmaknjenih	 krajih,	
adrenalinu...	Redko	pomislimo,	kaj	bi	naredili,	da	bi	osebno	in	poslovno	
življenje	lahko	bilo	manj	»vroče«.

Spoznati	samega	sebe

za
WELLNESS
MOŽGANE

T
E
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E
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Ali se želim postarati ob njej…
Pri svojem delu se vsak dan srečujem s 
podjetniki/direktorji srednjih let, ki so prejeli 
že vsa mogoča priznanja in nazive in potem 
se nekega dne vprašajo, kaj pa sedaj? »Otroci 
so že dovolj stari, dosegel sem vse… ali bom 
sedaj šel lovit ribe ali preganjat mlajše »ribe«?« 
Tako se ponavadi pogovori ob pivu zavlečejo 
pozno v noč. In na koncu jih vprašam: »Ali ste 
poročeni?« »Da, že 20 let, skrbela je za otroke, 
mene, hišo… ustvarila je dom…« »Pa Vi?« »Ja, 
jaz pa sem služil.« »Je to vse? Ali veste, da so 
danes najbolj revni tisti, ki imajo samo denar!« 
Malo čudno me pogledajo… »Saj imam otroke, 
dom, prijatelje…« »In kako ste jih dobili, kdo 
od njih vas spoštuje, ste se morda vprašali, 
da drugi vidijo večje zasluge, da ste vse to 
ustvarili v njej, ne v vas… da je v resnici vse to 
njeno, ne vaše… da nikoli ne bi bilo toliko, če 
ne bi ona vse to organizirala, čutila je vse vaše 
potrebe in vse naredila, da je bilo vzpodbudno 
okolje… In kje je sedaj ONA?« Zamislil se je… 
»Nekje doma, čisto sem pozabil na njo…« »Ko 
se boste jutri zjutraj zbudili ob njej, jo poglejte 
in se vprašajte, ali si želite postarati z njo. Če bo 
odgovor pritrdilen, ji skuhajte kavo in prinesite 
šopek najlepših vrtnic, ko pridete iz službe. 
Če ne, ji to čimprej povejte in ji omogočite 
brezskrbno prihodnost, da več ne izkoriščate 
njenega dragocenega življenja.« Popil je pivo 
in odšel… Ni se javil dva dni, nakar dobim sms-
sporočilo, če sem za pivo. Dobiva se in pove 
mi: »Skuhal sem kavo najlepši ženski na svetu, s 
katero se želim postarati.«
Danes je največji problem poslovnežev, da so 
v večini delali za druge. Najprej so izražali svoje 
potenciale in želje, čeprav so samo koristili 
komplekse svoje neodraslosti in nepotrditve 
od svojih staršev. Potem so se dokazovali 
okolici in nato vsi utrujeni ne vedo, kaj bi. A le 
redki se obrnejo vase, v svojega partnerja… in 
v osnovi je to ves svet, ki so ga ves čas imeli, pa 
ga niso videli…

Dinamični model vodenja podjetja in 
samega sebe
Po 18 letih preučevanja načina življenja, 
razmišljanja, posledičnih težav med različnimi 
vodilnimi osebami po vsem svetu, sem 
ugotovil, da je od vsega najpomembnejša 
komunikacija s samim seboj. Kajti tako se 
neposredno odraža komunikacija z drugimi, 
z družinskimi člani, s prijatelji, s sodelavci... Če 

sami s seboj nimamo dorečenih vseh stvari, 
jih neposredno tudi z bližnjimi ne bomo imeli. 
Zato moramo v svoj vsakdanjik vstaviti sestanek 
sam s sabo! Priporočeno je ob začetku dneva, 
ko se vprašamo, kaj želimo doseči danes in kaj 
pričakujemo od dneva, ter ob koncu dneva, ko 
preverimo svoja pričakovanja.
Po osnovni izobrazbi sem tehnik in fizik, a 
me je kasneje življenjska okoliščina usmerila 
v psihologijo in psihoterapijo, da sem lahko 
razumel, zakaj sploh nastanejo težave, zakaj 
nekdo ne more spremeniti navad... Ko mi je 
postalo jasno, od kje vse to izhaja, sem pričel 
iskati rešitve. In nekega popoldneva, ko sem se 
sprehajal ob gozdnem potoku, sem uvidel, da 
je potok kot komunikacija. Če je dovolj vode, 
je potok bister in čist ter se okoli njega odvija 
življenje. Če ga zajezimo, postane slabega 
vonja in okusa, torej mlaka. Če je preveč 
vode, pa odnese vse zdravo. In približno tako 
je s komunikacijo in z informacijami v našem 
življenju. Če imamo premalo informacij zaradi 
slabe komunikacije, si sami ustvarjamo neko 
navidezno realnost, ki pričenja povzročati 
različna nelagodja, nestabilnost... Če pa imamo 
preveč informacij, postanemo prenasičeni, 
vse nam je odveč... In kako vemo, kdaj imamo 
ravno dovolj? Pomembno je, da sami sebe 
dobro spoznamo.

Kako spoznati samega sebe?
Tako sem na osnovi naravnih zakonitosti 
ustvaril način komuniciranja v podjetju, ki 
vnaša in spodbuja naravni način dela. Pomeni, 
da vsak posameznik tudi čuti podjetje in je 
odgovornost sama po sebi umevna. Model 
vodenja podjetja sem poimenoval Dinamični 
model vodenja, ki je sestavljen iz štirih sklopov: 
Prva je osebna rast oziroma delo na sebi, 
kajti vodilni v podjetju mora biti korak pred 
vsemi ostalimi. In mora prvi sprejeti odločitve, 
kajti njegov način komunikacije je kasneje 
odvisen od toka komunikacije v podjetju, 
kar vpliva na organizacijo in rezultate. Šele 
nato sledi sprememba organizacije. Nato se 
spremeni komunikacija. Na koncu vse temelji 
k organizacijski obliki podjetja kot Projektna 
pisarna.
Najpomembnejši del Dinamičnega modela 
vodenja je stabilnost vodilnega oziroma 
odločevalca, saj je samo njegova stabilnost tista, 
ki kaže smer podjetja. Da lahko vzpostavimo 
stabilnost oziroma ravnovesje moramo osebne 

aktivnosti razdeliti v štiri kategorije:
1. Najprej moramo poskrbeti za svoje telo - 
šport in prehrana,
2. nato za svoj intelekt, tako da se ukvarjamo 
še z nečim drugim, kar nam cel dan okupira 
razmišljanje (križanke, šah, umetnost...),
3. zelo pomembna so čustva, kar v osnovi 
pomeni zabava,
4. in na koncu za našo dušo, kar pomeni, da si 
vzamemo čas sami zase (meditacija, molitev, 
popoldanski čaj...).
Če vsem tem komponentam v enem tednu 
enakomerno zagotovimo dovolj časa, počasi 
pričnemo vzpostavljati notranje ravnovesje 
oziroma mir. In s to svojo stabilnostjo 
vzpostavimo tudi stabilnost v podjetju, tudi 
brez stalne prisotnosti vodilne osebe. Ko 
imamo stabilnost v sebi, tudi okolico drugače 
dojemamo, predvsem informacije, ki pridejo 
do nas. Z opazovanjem okolice, kot svoje 
ogledalo, namreč dobimo tudi vse informacije 
in odgovore na vprašanje »Kdo smo?«

Ključna pravila upeha
1. Nikoli ne bodi 2.
2. Vedno poslušaj sebe.
3. Ko sprejemaš odločitve, bodi vedno spočit.
4. Materialni svet je odsev naših mislih.
5. Če lahko vidimo kvalitete v drugih, so tudi v 
nas!
6. Če nekaj obsojamo, bomo postali krivi za isto 
stvar.
7. Vse je medsebojno povezano; nobena akcija 
ne stoji sama zase.
8. Nikoli ne moremo nikogar kriviti, razen sebe
9. Vsak raste s svojo hitrostjo in v življenju ni 
bližnjic.

Več o Dinamičnem modelu vodenja si lahko 
preberete na www.DynamicLeadership.  
Management, kjer lahko naročite tudi knjigo, 
ali pa pišite na e-naslov office@to-be.institute.

Milan Krajnc
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Milan Krajnc je pedagog 
in psihoterapevt, 
specializiran za vodilne, 
katerim pomaga iz 
začaranega kroga, tam, 
kjer so vstopili.
Reorganizira podjetja 
in poučuje mlade, da 
ne ponavljajo napak 
starejših. Pišete mu 
lahko na e-naslov: 
Milan.Krajnc@
CrisisCaptain.com
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energije
PRETAKANJE

Lana	Praner

Vsakdo	 se	 v	 življenju	 srečuje	 z	 dogodki,	 v	 katerih	 se	 počuti	
ujetega	 in	 nemočnega.	 To	 so	 postavitve,	 za	 katere	 je	 vedel	 že	
v	naprej.	Pa	ne	zato,	ker	so	mu	jih	postavili,	da	bi	ga	preizkušali,	
ampak	so	to	 le	spomini,	pri	katerih	 je	bil	nekoč	nemočen	ali	pa	
si	 je	 peskal	 oči	 in	 se	 obračal	 stran	 od	 ljudi.	 Nastali	 zapisi	 so	 le	
energija,	kot	duh	ali	odlitek	trenutkov	tistega	časa,	v	katerih	je	
odreagiral,	kot	je	hotel	ali	zmogel.
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N
ekateri pod težo življenja 
preprosto klonejo. Večje kot je 
breme, močnejša je misel na 
pobeg. Ko človek prvič pomisli, 
kako lepo bi bilo, če ga ne 
bi bilo, že pretoči energijo v 

prostor, od koder se odzovejo samomorilska bitja. 
Če posameznik ni pozoren na njihov odziv, se lahko 
z njimi nevede preplete. Na samem začetku ga 
vedno povprašajo, če je res prepričan, da mu je to 
rešitev. Nato odidejo in ga pustijo z lastnimi mislimi.
Običajno se posameznik potolaži in pozabi na 
ustvarjeno misel. Čez nekaj dni ga znova obiščejo 
v upanju, da je izbral življenje in če je to tako, 
smejo zapreti kanal, katerega je predhodno odprl. 
V primeru, da se pozitivno odzove, mu odpošljejo 
nekoga, ki ga poskuša prepričati, da to ni rešitev. Bolj 
kot ga prišlek prepričuje, več energije posameznik 
usmerja v samomor. Nato bitje obmiruje in ostane 
ob njem. To pa mu povzroča še večji nemir. Bitje to 
opazi in ga znova ogovori. Obrazloži mu, zakaj je 
prišel in to mu prebudi uničevalno energijo. Stiska 
postane še večja, misel pa rušilna. Kar nekaj časa 
se takšno kolesje vrtinči, dokler oseba ponovno ne 
pomisli, da hoče narediti konec. Energija se odpošlje 
in znova odpre kanal. Po njem pride k njima točno 
tisti, ki ga je predhodno zaprl in se pogovori s 
svojim odposlancem. Odloči se ali ga razreši naloge 
in sprejme nazaj ali pa mu da novo nalogo. Če Bitje 
Nižine ostane, človeku pokaže, kam vse skupaj vodi. 
Spomni ga na njegove drage, na vse, ki mu veliko 
pomenijo in ga poskuša prepričati in mu zrušiti 
misel na samomor.
Prav to je odločilen trenutek; če se oseba odloči za 
življenje, se prične postavljati nazaj. Skupaj pričnejo 
iskati smisel v življenju in z odposlancem lahko 
postaneta celo prijatelja. Slednji ga vzpodbuja 
in mu pomaga, kolikor ve in zna. Če pa oseba v 
odločitvi pretehta na nasprotno stran in se odloči 
za odhod, mu zaveznik prične trkati na vest, kaj 
vse bo povzročil in koga vse bo prizadel. To je zanj 
najpomembnejši trenutek, ker se prav skozi to vidi 
srčnost njegovega duha. Takrat se zaveznik odloči in 
prvič pokliče nekoga na pomoč. Skliče sestanek, kjer 
dorečejo kaj in kako. Tu izberejo vrsto smrti in koliko 
časa bo trajal odhod. Manj kot ima človek srčnosti 
do ljudi, katere bo prizadel, bolj bo trpel in daljša 
bo pot odhajanja. Več kot ima sočutja do tistih, ki 
jih bo prizadel, lažji in hitrejši bo njegov prehod. 
Torej zopet srčnost pretehta, v kakšni meri se bo 
z njim barantalo. Od tu dalje ni več vrnitve nazaj. 
Dotedanji zaveznik postane človeku nasprotnik, 
izbere ekipo in izpelje napad. Človeku lastna misel 

postane nočna mora, zaveznik pa njemu junak, saj 
se pretoči vanj in se poveže s Temo znotraj njega. 
Obudi bitje noči, ki ga preganja kot lastna misel na 
samomor. Dojame, da je ujet, da bo preklet in da 
bo bitje znotraj njega naredilo samomor.
Ko je ta proces uspešno izpeljan, ga pričakajo 
bitja miru in harmonije. Slednja ga pozdravijo, ga 
predstavijo rajnim in vsem sodelujočim, ki so ga 
vodili iz njihovih smeri. Začuti njihovo ljubezen, 
razumevanje, a hkrati tudi bolečino. Šele takrat se 
obrne in dobro pogleda svoje mrtvo telo. Gleda, 
kako truplo počasi izdihava in z vsakim izdihom 
izstopi nekdo. Več daljših ur postopoma izstopajo 
različni duhovi, dokler pred njega ne pristopi 
njegova Siva duša. Skupaj z njim opazuje telo, 
dokler ne dojame, kaj je storil. Šele takrat iz njega 
izstopi bitje, katerega je z lastno mislijo v fizičnem 
življenju tudi obudil. Spozna ga, ker je bil nekdo, 
s katerim je živel v fizičnem življenju. Zbudi se 
mu vest in občutek krivice, kaj mu je bitje storilo. 
Bitje pa molči in nič ne spregovori, dokler rajni 
ne pokaže jeze, ljubezni ali nemoči. Slednje mu 
je olajševalna okoliščina v nadaljnjem procesu 
samozdravljenja. V primeru, da ga popade jeza, 
s katero prestopi samega sebe in napade bitje 
Teme, se ujame v svet Temnega kraljestva. Takrat 
se ob truplu odpre kanal, preko katerega k njemu 
pristopi točno tisto bitje, ki je prvič zaprlo njegov 
kanal samomorilskega razmišljanja. Rajni obmiruje 
in znova začuti nemir, strah in nemoč, ki ga je 
preganjala sredi noči, dokler ni prestopil meja. Bitje 
Teme pristopi pred njegovo obličje in ob njem 
obmiruje. Obrne pogled in gleda na truplo tik pod 
seboj. Hipec za tem se izza trupla pojavi njegov 
odposlanec, ki pristopi in s ponižnostjo pred njim 
obstoji. Rajni takoj dojame, kdo je in popade ga 
jeza, kot da je prišlek kriv, da je kri prelil. Slednji 
mu pokaže, kako se je za časa njegovega fizičnega 
življenja trudil, da bi ga odvrnil od njegove namere. 
Celo pokaže mu trenutek, ko ga je opomnil, koga 
vse bo z dejanjem prizadel. Šele tedaj rajni ozavesti, 
kaj je storil žalujočim in začuti njihovo bolečino, 
kot pekel znotraj sebe. Če se ga bolečina žalujočih 
dotakne, ga le-ta premakne v točko obžalovanja. 
Poskuša potolažiti tistega, ki trpi in si zagotovi, 
da ga Siva duša ne zapusti. Če rajni nima sočutja 
za bolečino zapuščenih, odposlanec pod njim 
odpre samomorilski svet, ki ga posrka vase. Za 
njim se zapre kanal. Odposlanec in glavni nekaj 
časa še ostaneta z vsemi zbranimi bitji Zgoraj, kjer 
na hitro dorečejo, kdaj bodo občasna druženja z 
njimi. V primeru, ko rajni gleda žalujoče in obžaluje 
dejanje, mu Nižina dopusti prehajanja v prostor 

celjenja in žalovanja. Vendar rajni čustev ne more 
zaigrati, ker je že za časa fizičnega življenja ustvaril 
spomin, ki pokaže ali je bil do okolice sočuten 
ali ne. V posmrtnem življenju ni obsojanja, je le 
sodelovanje, ki prinaša možnost popravnega 
izpita. V vnovično rojstvo posameznik odide celiti 
telo in zato se skozi življenje sooča s poškodbami, 
ki si jih je prizadejal.
Ustvarjen spomin je potrebno znova preoblikovati 
z novo svežo energijo. Le-ta kot Zasnovnik 
prevzame celotno njegovo breme in gre v novo 
življenje. Duh prestopnika zadnjega življenja se 
prelije preko gmote energije slabega spomina. 
Postane mu preizkuševalec zaradi lastnega ujetega 
spomina in ga poskuša nagovoriti na samomor. 
Če Zasnovnik popusti in prične razmišljati v 
tej smeri, k njima pristopi preizkuševalec, ki je 
predhodniku ugodil. Zgodba se lahko znova 
ponovi. Najtežje od najtežjega pa je, da se v novo 
rojstvo prestopna duša porodi v isti krog ljudi, od 
katerih je odšla. Če so ljudje tedaj sprejeli njeno 
smrt in se z njo spravili, bodo z novo nastalo 
podobo milostni in razumevajoči, kljub njenim 
čustvenim in zdravstvenim težavam. Če pa so bile 
duše tedaj prizadete in so storilca zasovražile ali 
obsojale, ga bodo v novem življenju zanemarjale 
in ga poganjale proč. Ko v novem rojstvu doseže 
starost, v kateri je nekoč storil samomor, ga bodo 
najbližji zapustili. Skozi to se bo soočal z identično 
bolečino, kot so se nekoč njegovi bližnji zaradi 
njega. V primeru, da je njegova davninska smrt 
vplivala na njihovo materialno stanje, bo v novem 
življenju opeharjen in ubog.
Bolj ko se človek sooči s situacijo, bolj je zmožen 
videti, kaj je prav in kaj narobe. Prične ločevati, kaj 
bi bilo bolj modro spregovoriti ali narediti. Vedno 
bolj ga obremenjuje vest, da bi lahko odreagiral 
drugače kot je. Ko to opazuje in ozavesti, sam 
sebi narekuje vedno večje breme, ker razume in 
doume. Postaja nemiren in nezadovoljen. Vedno 
bolj se zazira vase in si priznava, da ne zmore več, 
da noče več ali hoče in pričakuje več od tegá, kar 
trenutno ima. Prav to ga postavlja na tanko linijo 
komu slediti; Nebu ali Zemlji. V trenutku, ko se 
sooči sam s seboj, ali si upa, zaupa, ali je vreden, 
ali preprosto hrepeni le po nečem večjem, sledi 
svojemu občutku. Le takrat je voden iz strani Neba. 
V primeru planiranja in taktiziranja pa ga usmerjajo 
Zemeljska bitja. In prav takšen t.i. duhovni človek, 
ki se je pripravljen preoblikovati, išče rešitve tudi 
preko duhovnosti. Slednja namreč uči, da je 
potrebno pomagati, biti usmiljen in sočuten. Na 
takšen način energijo usmerja od sebe in ne k sebi. 

Prevečkrat se obrača v razreševanje težav sočloveka 
ali t.i. sledilca. Duhovni človek poskuša sledilcu 
svetovati, ga prepričati in vzpodbuditi, da stopi 
korak dalje. Slednji mu prisluhne le tedaj, ko začuti, 
da ima prav in stoji za izgovorjenimi besedami.
Predanost sočloveku je lepa vrlina, vse dokler ne 
pozabi na meje medsebojnega sodelovanja. Če 
je človek le opazovalec in ostane nevtralen, ter ne 
prestopi na nobeno stran, se ne zapleta v nastalo 
situacijo. Največje breme ali bolečino običajno 
prevzame prav tisti, ki svetuje ali pomaga. Predvsem 
zaradi tega, ker odpira srčno čakro in mu bolečina 
drugega seže do srca. Vse življenje se človek uči biti 
dober in prav zaradi tega največkrat najbolj trpi. Ne 
zna si pomagati, ker tuje zapise nevede ali nehote 
pretoči na sebe. Postane igralec tuje karme in hkrati 
njen razreševalec. Medtem ko išče rešitev sam sebi, 
se prične obračati v družinski krog in iskati izhod 
v starših. Ko tega tam ne najde, se obrača v smeri 
duhovnosti, da preko nje pride do odgovora, zakaj 
tako trpi. Rešitev prihaja skozi zorenje preko toka 
dogodkov njegovega življenja. Slednji ga oplemeniti 
z izkušnjami in modrostjo, da postaja le opazovalec 
in ločevalec medsebojnih zapisov. Nauči se izstopiti 
iz dogodka in ga preprosto le opazuje; kot bi iz 
reke stopil na breg in opazoval njen tok. Modrost je 
zakrita prav v tem, da človek zmore iti po spominu 
dogodka nazaj in videti, kdo ga je pričel. Če je 
dogodek njegova kreacija, takšna oseba zmore stati 
in odgovarjati ter razreševati nastali zapis ali karmo. 
V primeru, da je bila povzročitelj dogodka druga 
oseba, ga le opazuje in modro dopušča, da se le-ta 
uči, nauči in sprejme lekcijo, preko katere zori. To je 
trenutek, ko dojame, da se duša uči in popravlja stari 
spomin.
Človek je skozi vzgojo, programe, sisteme in 
religije izoblikoval spomine, preko katerih je hotel 
manevrirati, manipulirati, nadzorovati in vladati. 
Ustvaril je spomin oziroma karmo, katero nenehno 
popravlja in išče rešitev sam sebi. Ko se je zmožen 
v svoji zrelosti vzdigniti nad ustvarjeni program, 
vidi duše, ki se nenehno spotikajo ob vse, kar so si 
ustvarile. In ne le to, ker same niso zmožne spremeniti 
zapisa ali sebe, se ves ta čas vrtijo v začaranem 
krogu. Osnova zemeljskega programa ni suženjstvo, 
ampak svobodne kreacije vseh sodelujočih. Žal pa 
so združene na Zemlji vse duše, duhovi, energije in 
tisti, ki so davno pred nastankom Zemeljske ravni že 
živeli in soustvarjali življenje drugje.
V njihovih svetovih, na katere so bili preseljeni ali 
nameščeni, je zaradi pomanjkanja ljubezni in nizke 
samopodobe prihajalo do nadvlade in mučenja 
drugih soustvarjalcev.
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Zaradi različnih kultur, navad in življenja, so se 
medsebojno mešali in si delili prostor, hrano in 
navidezno ljubezen. Prišlo je do malikovanja in 
hkrati do jemanja drugih bitij, ki so živela v simbiozi 
partnerskega odnosa in so pripadala lastni vrsti.
Zaradi njihovega drugačnega spolnega občevanja 
je prihajalo do zgražanja, začudenja ali hotenja, 
da bi tudi sami poskusili nekaj, česar niso poznali. 
Tako so se medsebojno parili, prevzemali in hoteli 
imeti, česar ne bi smeli. To je rušilo razumevanje 
in povzročalo spore. Zaradi nezmožnosti 
komunikacije je prišlo do medsebojnih obračunov 
tudi na fizični bazi in hkrati do prvih umorov 
in pobojev. Kaj kmalu so dojeli lekcijo svojega 
obstoja, ker so se prve duše naselile prav v 
njih. Tako so postali sprejemniki in prenosniki 
vseh njihovih navad, želja, zahtev in pogledov. 
Medsebojno so se pomešali in nastajale so nove 
vrste, ki so v sebi nosile popoln nemir. Ustvaril 
se je strah, ki ga nikoli pred tem niso poznali, saj 
so se drugi preprosto naselili v njih. Zemlja je 
trenutno njihova izpeljanka, v kateri poskušajo 
videti, ozavestiti, ločiti dobro od slabega, izpustiti 
drug drugega, ter dopustiti, da ima vsako bitje 
pravico do lastne ljubezni in obstoja. Zato duše, 
ki živijo na planetu Zemlja prevzemajo največjo 
odgovornost z vlogo starševstva. Slednja je najbolj 
spoštovana in tudi najbolj oblegana, ker se v večini 
duše borijo, da bi se delile na lastno potomstvo. Na 
takšen način najlažje dosegajo stopnjo ljubezni, 
saj so deljene v svoje potomce. Prepričane so, da 
skozi to zmorejo doseči najvišjo stopnjo ljubezni, 
ker sprejemajo sebe in posledično vsa bitja, ki 
gradijo fizično življenje. Slednja pa so le tista, 
katerih na začetnem popotovanju niso bili zmožni 
sprejemati ali so karkoli hoteli od njih, kar ne bi 
smeli. Tu se začetek in konec njihovega križpotja 
združita v ljubezni, harmoniji in ravnovesju. To jim 
odpira pot vrnitve Domov. Dokler ne spremenijo 
sami sebe in svojih zapisov, predvsem pa zahtev in 
pogojev, se začetek in konec ne moreta povezati 
v točko združitve. Najtežje preizkušnje so si 
ustvarjali zaradi vzgoje lastnih otrok, od katerih 
so zahtevali in ne le pričakovali. Že kot starši so 
otroku nalagali breme, da bodo v starosti morali 
skrbeti za njih, kar se je ohranjalo iz roda v rod. 
Kadar v skupnosti vlada medsebojna povezanost, 
harmonija in sodelovanje, skrb za starše ne 
predstavlja nobene prepreke, saj je ciklus setve 
in žetve združen v ljubezni. Spomini so energija, 
zaradi katere se zmore duh preoblikovati po njeni 
podobi. Ko se duh nad duha poveže, nastanejo 
goste usedline spominov, ki se kot skozi sito po 

težnosti medsebojno ločujejo. Najtežje usedline 
se prepletajo v gosto gmoto energije, ki tvori in 
soustvarja fizično telo. Prav vanj se povezujejo 
enakopravne energije, katere dodajo same sebe 
in posledično lasten spomin. Predhodno se mnogi 
dogovorijo, da bodo sodelovali in na takšen način 
preoblikovali spominsko noto. Zopet drugi so 
nenadzorovani in si upajo na silo vstopati v tuje 
telo in se na takšen način preoblikovati. Zaradi tega 
se človek fizično, psihično ali čustveno spremeni, 
ne da bi vedel, zakaj je tako. 
Človeško telo je najbolj ranljivo prav skozi ljubezen. 
Takrat se čustvena energija intenzivneje vrtinči in k 
sebi, v sebe ali izza sebe spusti energijo ljubljene 
osebe. Prav to soustvarja partnersko karmo in tisti, 
ki iskreno ljubi, postane tarča vstopajoče energije 
ljubljenega. Slednji postopoma dobiva vedno večjo 
moč nadzora, se vedno močneje izraža nad osebo, 
ki je zaljubljena in jo skozi taktiziranje obrača sebi v 
prid. Ko se dva poročita, se medsebojno prepleteta 
njuni energiji. Posameznik je v rodovni postavitvi 
povezan med družinske člane. Njihova celota se 
z njegovo zaobljubo preplete z vsem, kar prinaša 
drugi partner in ustvari se skupinska družinska 
karma, ki se v partnerskem odnosu pretehta na 
stran najbolj srčnega in predanega. Na takšen način 
se nekateri obtežujejo, drugi pa razbremenjujejo. 
Energija se po rodu znova pretoči naprej na 
njune potomce. Običajno se ženska energija, kot 
celota vsegá, pretoči na žensko potomko, moški 
zapis karmičnih usedlin pa se prenaša po moških 
potomcih. V primeru, da se porodi moški z več 
ženske energije, postane prevodnik po tej energiji 
ali obratno; kadar se porodi deklica z več moške 
energije, postane filter po moški strani.
Energije se pretakajo tudi v prijateljskih odnosih. 
Ko pride do sočustvovanja, se energija pretoči in 
ukorenini v tistega, ki je sočustvoval in takrat pride 
do mešanja zapisa. Breme enega postane težina 
drugega. Slednji prične o nastali situaciji razmišljati, 
jo poskuša razumeti in najti rešitev. Preko dneva je 
večkrat z mislimi pri tej osebi, čuti njegovo stisko in 
nelagodje tudi sam. Z vsakim telefonskim klicem 
ali s srečanjem se to samo še stopnjuje, vse dokler 
sprejemnik tega ne opazi in začuti, da noče biti več 
prevodnik. Zavestno se odloči, da to ni njegovo 
breme in da lekcijo učenja dopušča osebi, ki jo 
potrebuje. Običajno se takšna oseba odmakne in 
prijateljski odnos se zaključi, s tem pa tudi karma.

Lana Praner
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Hotel	 One&Only	 The	 Palm	 vabi	 goste	 na	 vrhunsko	 doživetje	
na	otok,	ki	se	nahaja	v	neposredni	bližini	vznemirljivega	novega	
Dubaja.	Z	devetdesetimi	sobami	in	s	štirimi	ekskluzivnimi	vilami	z	
izhodom	na	morje	velja	za	enega	izmed	najbolj	intimnih	hotelskih	
kompleksov	 ob	 plaži.	 Iz	 privatne	 marine	 hotela	 se	 razprostira	
čudovit	razgled	na	privatne	vile,	na	prvi	pogled	pa	je	moč	opaziti	
maroški	in	andaluzijski	stil	gradnje.
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D
ekorativen ambient prestižnega 
One&Only The Palm je razpet med 
prelepimi turkiznimi in vijoličastimi 
barvnimi kombinacijami. Najbolj 
prestižna suita, poimenovana 
Velika palma, se razprostira na 

250 kvadratnih metrih najvišjega nadstropja, od koder 
ponuja krasen pogled na velik bazen in privatno marino. 
Predano osebje medtem skrbi, da so uresničene vse 
želje še tako zahtevnih gostov. V kolikor pa ti želijo 
popolno zasebnost v času oddiha v hotelu, potem je 
prava odločitev ena izmed štirih privatnih vil, od katerih 
je vsaka opremljena z vrtom in bazenom, ob katerem si 
lahko gostje privoščijo slasten zajtrk ali večerjo. 
Pod kulinaričnim vodstom kuharja Yannicka Alliena, 
nosilca Michelinove zvezdice, delujejo tri restavracije: 
Zest, Stay by Yannick Allieno in 101Dining Lounge 
and Bar. Zvezda hotela je Zest, kjer na meniju najdete 
miks kulinaričnih specialitet Bližnjega vzhoda in Azije, 
medtem ko 101 Lounge and Bar predstavlja odlično 
mesto za romantično večerjo v dvoje. 
Za popolno razvajanje gostov One&Only The Palm 
ponuja številne sprostitvene tretmaje. Wellness center 
sestoji iz osem prelepih apartmajev s privatnimi 
terasami za počitek, sosednji fitnes studio pa je 
opremljen z najnovejšo opremo Technogym.

www.oneandonlyresorts.com
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Amber	 Heard	 si	 je	 kot	 ena	 najbolj	 čudovitih	 igralskih	 siren	
z	 brezhibno	 poltjo,	 s	 čutnimi	 oblinami	 in	 z	 lisičjim	 pogledom	
zagotovila	mnoge	dobro	plačane	vloge,	ki	pa	so	bile	zasnovane	po	
istem	kopitu	in	ji	posledično	niso	predstavljale	izziva.	Z	nedavno	
upodobitvijo	 Mere,	 kraljice	 podvodnega	 kraljestva	 Atlantida,	
pa	 se	 je	 Amber	 gledalcem	 po	 svetu	 pokazala	 v	 drugi	 luči,	 kot	
močna,	samozavestna	in	nadarjena	posameznica	z	ogromnim	
potencialom.



L
epotica angleških, irskih, 
škotskih in nemških korenin je 
že kot najstnica čutila željo po 
odkrivanju sveta in zajemanju 
življenja z veliko žlico, zato je 
svoj božanski videz izkoristila 

za polet iz varnega domačega gnezda v 
predmestju prestolnice Teksasa. Sprva je kot 
model pozirala zgolj za lokalne kataloge, nato 
pa je odkrila svet umetniškega filma in se 
instantno zaljubila. Pri sedemnajstih je njen 
pustolovski duh prevladal, zato je napraskala 

velikih hollywoodskih projektih, a ponavadi je 
upodabljala zgolj lepo dekle brez kakšnega 
pametnega komentarja. Amber bi lahko 
nadaljevala na takšni poti in hkrati služila velike 
denarce, toda namesto tega se je odločila 
pokazati svetu, da je več kot le lep obraz. 
Po dveh vrlo hvaljenih indie filmih je svoje 
sposobnosti svetovnemu občinstvu pokazala 
v izjemni zgodbi Dansko dekle, kjer smo jo 
občudovali v vlogi baletke Ulle. Ravnokar 
pa je v kinematografih velik bum naredila 
superherojska akcija Liga pravičnih, pri kateri je 

denar za pot do New Yorka in se aktivno začela 
ukvarjati z manekenstvom. Kljub temu da je 
s tem plačevala račune, je njena želja vedno 
bila igrati, želela je izražati svoje mnenje in 
biti aktivna naproti pasivnemu nastavljanju 
objektivu.
Spet je spakirala svoj kovček in se odpravila v 
sončni Los Angeles, kjer je začela sodelovati 
pri manjših filmih, a dovolj opaznih, da so ji 
zagotovili vlogo v drami North Country, ki je 
prejela dve nominaciji za slovitega oskarja. 
Nato je zaigrala je v mnogih komedijah in tudi 

svoj del prispevala tudi Amber kot Aquamanova 
ljubezen Mera, ki se skupaj z drugimi junaki bori 
proti skupnemu sovražniku. In ravno ta bleščeča 
vloga je za 31-letnico izjemnega pomena, kajti 
Aquaman je dobil zeleno luč za lasten film, 
v katerem bo ospredju kdo drug kot kraljica 
podvodnega kraljestva Atlantida. Zdi se, da je 
za pustolovsko teksaško zvezdnico sedaj samo 
še nebo meja.

Ava Tomlje
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pomlajevanje obraza / estetski posegi / dermatologija / laserska terapija

Estetika Medart d.o.o.
Regentova 37

Ljubljana

040186330
info@estetika-medart.si
www.estetika-medart.si
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.

www.fashionavenue.si             E-naslov: ava@fashionavenue.si
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