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Týždenne do 26 640 domácností

STRECHY
62-0006

PRÁCE

OBNOVA PLOCHÝCH STRIECH
HYDROIZOLÁCIE
STRECHY TERASY ZÁKLADY

TEL.: +421 907 934 589
+421 907 222 272
-

V T

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

62-0043

H Y D R O I Z O L Á C I E

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888 P O N Ú K N I T E

87-0047

87-0039
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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
Jozef Hatala

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0015

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291
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Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky
zriadená Prešovská eparchia

22. septembra 1818

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. septembra 1848

CBD pomáha zbaviť sa úzkostí

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci potvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva
vo forme olejov.
Hranice úzkosti
Americká psychologická asociácia úzkosť
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o
úzkosti počuť často najmä v západnej hemisfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o mentálne zdravie.

situáciách a našu myseľ okupujú často iracionálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často
spôsobuje pridružené ochorenia.

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či panická porucha. Štúdia pre Journal of Psychopharmacology z roku 2011 porovnávala
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej
základné mechanizmy v mozgu. Oproti placebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrétnych miestach v mozgu.

5% CBD olej
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Posttraumatická stresová porucha

Foto: freepik / jcomp

Ako CBD pôsobí na úzkosť
Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku
koreňu problému, napríklad cez psychoterapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z konopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom
k farmaceutickým liekom, v prípade menej
Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó- závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí- skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život.
Podľa výskumu pre vedecký žurnál NeuAk sa neustále strachujeme aj v bezstresových rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – posttraumatická stresová porucha. Výskum z roku
2019 pre Journal of Alternative and Complementary Medicine zaznamenal dopad CBD
na jedenásť pacientov s týmto problémom.
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týždňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti.
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili
nočné mory a prehrávanie negatívnych myšlienok v hlave. Magazín Business Insider zas
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá registrovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci
som počas noci nebola úplne bez stresu, po
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla
a cítila som sa uvoľnenejšie.“
Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vyžaduje experimentovanie. Do určitej miery
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná
substancia s malým množstvom vedľajších
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skúseností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu. » red.
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
DOHERN¼SLħ
v predajni:

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0072

Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi.
Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita
je skreslená, pretože namiesto celostnej perspektívy vnímame len jej útržky. Konštruktívne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, ktorou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich.
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú poruchu liečilo až 60 000 ľudí.

CBDexpert

domácnosť, služby
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MORSKÉ OKO
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Sklamania sú iskrou života
Každá iskra, ak je v správnom čase
na správnom mieste iniciovaná,
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry,
ktoré z nášho života vypaľujú všetko zlé, temné, smutné, všetko, čo by
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte
opakovalo.
Sklamania medziľudské sú asi najťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už
vôbec nie je pripravený na okamih, keď
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad
novým zamestnaním. Práve tak, ako
sklamania z volieb a z toho, čo po nich
v spoločnosti nasleduje.
Tu sa ukazuje sila človeka, ako dokáže „zamávať“ so sklamaním on a nie
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nateraz ešte naň nikto nevymyslel nejaké
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnejší, o čom píšem, potom ešte na vysvetlenie – sklamanie je pocit duševného
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné,
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyúsťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z
pocitu sklamania nezriedka prepadávajú depresiám a to už je chorobný stav.
Berme preto sklamania iba ako
emócie, bez ktorých by bol život príliš

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

všedný. Ako pocity, ktoré nám signalizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie,
ale ide o nachádzanie pozitívnych javov v našich životoch a stavanie ich do
kontrastu so sklamaniami v nich.
Asi poznáte nádherný Benigniho
film, plný pozitívnych emócií – Život
je krásny. Po piatich rokoch šťastného
manželstva je Guido kvôli svojmu židovskému pôvodu odvlečený spolu so
synom do koncentračného tábora. Aby
pred malým chlapcom zatajil šokujúce
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami
nacizmu, predstiera, že všetko okolo
je samotná hra, pripravená k synovým
narodeninám. Hra, na konci ktorej na
oboch čaká veľká odmena.
Berme život ako hru, s prehrami,
výhrami, remízami, často aj sklamanými nádejami. A buďme pri jej hraní
spokojní, ak nie už šťastní.
Napokon, každé zlo je na
niečo dobré, nie? Ozaj,
ak pôsobíte sklamane,
všetci vaši blízki sú z toho
smutní. Tak načo im to
robiť?
Pekný týždeň
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

20. septembra 1633

Výročia a udalosti

Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

TIP na výlet

62-0034

Šírava, Medvedia hora
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Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /
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MY JU PONÚKAME!
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brúska na plocho, na guŒato sústruh, fréza aj iné pozície

. UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0
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saludosro@gmail.com

61_0041

NEMÁTE PRÁCU

 ,recepcia@aii.sk

94-0102

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
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Základná zložka mzdy
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0908 979 512

Lom Skrabské

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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21. septembra 1937

Výročia a udalosti

bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Stavbári
a lešenári pozor!

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY

BRAVČOVÁ
Č Á A HOVÄDZIA
Ä
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

- ubytovanie
zabezpečené

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

94-0100

85_0532

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.eifelfleisch-mueller.de
karriere@eifel-fleisch.com

+421

944 995 400

85_0707

0800 500 091
+420 702 193 121

17€ � 20€

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698
www.alukogroup.com/nabor

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0002-1

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

