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Željko Stepanović

Drobne vsakdanje telesne
aktivnosti za odlično
telesno in
duševno zdravje

Člani Knjižnice Logatec imajo z uporabniškim imenom in
geslom za Mojo knjižnico brezplačen dostop do portala
Tax-Fin-Lex.

JANUARSKI
DOGAJALNIK

Portal TFL je namenjen vsem, ki potrebujejo ažurne davčne,
računovodsko-finančne in pravne informacije. Predvsem pa
pravnikom, odvetnikom, sodnikom, tožilcem, računovodjem,
finančnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem in okoljevarstvenikom.
Ponuja največjo bazo podatkov z vso veljavno zakonodajo, ki
je osnova in se sproti ažurira, na njo pa so povezani vsi preostali dokumenti, kot so sodna praksa, strokovni članki, komentarji in praktične rešitve.

Predavanje o tem, kar človek potrebuje za vzdrževanje
in negovanje zdravja.
Začeli bomo z zavedanjem telesa in najpomembnejšimi
aktivnostmi za ohranjanje vitalnosti kot so dihanje, pitje
vode in počitek, nadaljevali v pomembnosti pravilne
drže, se dalje osredotočili na odstranjevanje negativnih
posledic fizičnega in psihičnega stresa ter se naučili uporabljati pozitivna orodja, ki ohranjajo sproščeno hrbtenico ter uravnovešajo misli in čustva.

Vabljeni k ogledu naših
domoznanskih zbirk na
portalu Kamra – pred
kratkim smo v okviru projekta Digitalizacije domoznanskega gradiva za
portal Kamra objavili bogato zbirko digitalizirane
zapuščine Andreja Žigona.

V globini zime sem končno spoznal,
da je v meni nepremagljivo poletje.
Albert Camus
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Anapanasati –
Nejc Draganjec & Elizabeta Benigar

Pozornost na dihanje

Japonska
fotopis iz dežele kontrastov

Predstavitev knjige:

»Ko je pozornost na dihanje razvita in negovana,
obrodi velike sadove in je v veliko korist«.
- Buddha

Japonska nudi vsakemu popotniku nekaj.
Nejc in Elizabeta - fotografski par, ki
stoji za popotno spletno stranjo WanderGraphy.com - sta jo raziskala
po dolgem in počez in pravita, da ju je
očarala s svojimi pestrimi kontrasti med
naravo in ljudmi, futurizmom in tradicijo
ter zabavo in spokojnostjo. Razloge, zakaj
je njuna najljubša destinacija do sedaj,
nam bosta predstavila skozi potopis s posebno pozornostjo na fotografiji.

Pozornost na dihanje je ena izmed tehnik meditacije, ki
sprosti napetost in vodi k boljšemu razumevanje delovanja uma. Na srečanju bomo spoznali to preprosto tehniko, ki nam v življenje prinese več zavedanja in notranjega
miru. Z vami bo Lena Nagode, učiteljica joge in praktikantka vipassana meditacije.
S seboj prinesite podlago za jogo (armafleks) in odejo.
Prijave sprejemamo na e-mail info@terragita.si, najpozneje do torka, 15. 1. 2019.

Varljivo zabavne zgodbe so začinjene z dodatnimi
premisleki in izzivi, ki bralca ne peljejo po neki
vnaprej določeni ustaljeni poti, so le odsunki v
pravo smer, namigi za lažje razumevanje teh brezčasnih zgodb o človeku in družbi. Všečni in na trenutke nenavadni junaki se, vsak na svoj način, lotevajo izredno resnih filozofskih in družbenokritičnih tematik, ki pa so podane na bralcu prijazen in
zelo slikovit način. Same po sebi vam lahko služijo
kot nadvse dobrodošel priročnik, kako na preprost
način najti globlje bistvo, ki se skriva v na videz
povsem vsakdanjih prigodah in zapletih.

