
Prva 
pomoč

Nekatera vprašanja 
zahtevajo strokovne 

odgovore. H.O.M.E. 
vam z dobrimi nasveti 

pomaga olajšati življenje, 
pa naj ge za lepotne ali 

bivanjske težave

 Material, ki je bil v svoji prejšnji 
obliki živalska koža za vse 

vremenske razmere, se v dnevni 
sobi izkaže za malce protislovnega. 
Usnje je namreč zelo trpežno, vendar 
hkrati tudi občutljivo, zato zahteva 
zelo skrbno nego. Močna sredstva, 
kot so odstranjevalci madežev, topila, 
loščilni vosek, terpentin, bencin in 
krema za čevlje mu ne smejo niti 
blizu. Enako velja za neposredno 
sončno svetlobo. Če je usnje trajno 
izpostavljeno ultravijoličnemu 
sevanju, lahko zbledi ali potemni in 
na njem se pojavijo madeži. Ker usnje 
diha, je zelo pomemben dejavnik 
tudi vlaga v prostoru. Če v prostoru 
ni dovolj vlage, usnje težko trajno 
ohrani gladko in mehko površino. 
To je bilo nekaj splošnih napotkov, 

zdaj pa se posvetimo posameznim 
vrstam usnja. Precej zahtevno za 
vzdrževanje je mehko anilinsko 
usnje, ki je zelo občutljivo na sončno 
sevanje. Z njega morate tudi redno 
brisati prah in ga po možnosti enkrat 
na teden obrisati z vlažno krpo. 
Vsake pol leta ga je priporočljivo 
očistiti s posebnim čistilnim 
sredstvom za to vrsto usnja. Drugače 
je z nego najkakovostnejšega 
neobdelanega usnja, ki na površini 
ohrani svoje naravne značilnosti. 
Tega lahko čistite s sesalnikom. 
Če se na njem pojavijo mastni 
madeži, kar je povsem običajno, jih 
lahko preprosto odstranite tako, 
da jih najprej previdno zdrgnete z 
gumijasto krtačo, nato pa obrišete s 
čistilom po svoji izbiri. 

KaKO pravilNO NEgujEMO usNjEN 
Kavč?

KaKO NajdEMO KONtaKtNE lEčE, Ki 
NaM padEjO Na tla?

 V ihanje robov listov v knjigah, da 
nastanejo ušesa, je ena najgrših navad. 

Zlasti takrat, ko se to zgodi pri dragocenih 
knjigah, ki jih naivno posodite prijateljem, 
ti pa z njimi nemarno ravnajo. Tedaj se 
vam tako zamerijo, da bi najraje končali 
prijateljstvo. Vihanja robov žal ni mogla 
preprečiti niti iznajdba knjižnega kazala, s 
katerim označite stran, na kateri ste ostali 
pri branju. Pa je zaradi ušes res vredno 
uničiti prijateljstvo? Nikakor ne. Raje 
vzemite navlažen pivnik in ga položite 
čez rob lista, nato pa likajte toliko časa, 
da se posuši. Rezultat: ušesa izginejo in 
prijateljstvo ostane. Toda ob prvi primerni 
priložnosti nepazljivemu prijatelju le 
podarite lepo knjižno kazalo.

KaKO pOravNaMO 
ušEsa v KNjigaH?

 T isti, ki nosijo kontaktne leče, to 
težavo poznajo, saj se je skoraj 

vsakemu od njih že zgodilo, da se 
je na pol slep ali na pol v snu podal 
na lov za prosojno stvarco, ki se je 
znašla na tleh. Leče so mehke, zato 
jih težko dobro otipamo. Presneto! 
Prva rešitev: Prostor, v katerem 
ste izgubili lečo, zatemnite in lečo 

poiščite z žepno svetilko. Vlažna 
leča se zasveti kot majhen diamant, 
zato jo boste verjetno zlahka opazili. 
Če je ne boste, si lahko pomagate z 
malce zahtevnejšo metodo: Vzemite 
nogavico in jo navlecite na cev 
sesalnika, nato pa previdno (!) 
posesajte tla. Slej ko prej se bo leča 
znašla na nogavici. 
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 Z a uvod navajamo stavek, zaradi katerega nam gredo 
mame že od nekdaj na živce: »Nadeni si kapo, da se 

ne boš prehladil.« To še bolj velja za vojake, zlasti tiste, ki 
nosijo čelado. V uradnem priročniku ameriške vojske je 
namreč navedeno, da vojak izgubi od 40 do 45 odstotkov 
toplote ravno skozi glavo. Strogo gledano ta trditev ne drži. 
Glava ne oddaja nič več toplote kot drugi deli telesa z enako 
površino. Če bi nas gole zakopali v sneg, bi skozi glavo 
izgubili samo 10 odstotkov skupne telesne toplote. To je 
teorija, toda v vsakdanjem življenju imajo mame vendarle 
zadnjo besedo. V hladnem vremenu smo toplo oblečeni, 
zato se delež izgubljene toplote poveča na tistih mestih, ki 
niso zaščitena. Največ toplote tako izgubimo ravno skozi 
nepokrito glavo. Glava brez pokrivala je izpostavljena tudi 
drugim nevšečnostim. V koži na glavi in obrazu je polno 
živčnih končičev, ki so še posebej občutljivi na mraz. Za 
konec lahko torej rečemo samo: »Mama, prav imaš!" (In to 
mi gre zelo na živce.)

ali NajvEč tOplOtE rEs 
izgubiMO sKOzi glavO?

Kaj pOMaga prOti NapEtOsti?

 Najbolj pomaga sprostitev. 
Ker je žal ne moremo vedno 

doseči v želenem trenutku, je 
smotrno najprej poiskati vzroke za 
napetost. Najpogostejši med njimi 
je pomanjkanje magnezija, stranski 
učinek dolgotrajnega stresa in/ali 
pretiranega ukvarjanja s športom. 
Magnezij je neke vrste mazalno olje 
za mišice, izdelava magnezijevih 
izdelkov pa je prerasla v obsežno 
industrijo. Če niste navdušenimi nad 
magnezijevimi kapsulami, praški, 
napitki in podobnim, se lahko s to 

 T isti, ki se radi poglabljajo vase 
in jim sem ter tja ustreza tudi 

samota, bodo verjetno veseli temačnih 
zimskih dni, ki bodo v prihajajočih 
mesecih brez dvoma zaznamovali 
tudi vsakdan vseh drugih. Čeprav 
nad mrzlim obdobjem morda 
niste posebej navdušeni, lahko z 
nekaj zvijačami dosežete, da boste 
do njega pozitivno naravnani. Z 
zimo se namreč ne začenja samo 
najtemačnejši, temveč za marsikoga 
tudi najprijetnejši del leta. Ob mehkih 
bombažnih odejah, toplih copatih in 
ognju v kaminu nam postane toplo 
pri srcu. Ne pozabimo še na slastno, 
sveže kuhano bučno juho, hrustljave 
medenjake z mandlji in cimetom 
ter  pomaranče, ki z omamnim 

KaKO uživaMO v tEMačNEM 
lEtNEM času?

vonjem božajo nosnice in pričarajo 
čudovito zimsko vzdušje. Nevešči 
kuharji in peki lahko za prijeten vonj 
poskrbijo z najrazličnejšimi dišečimi 
svečami. Sezonske delikatese, kot na 
primer pršut, so pravo kulinarično 
doživetje. Tudi številne rastline šele 
pozno jeseni pokažejo svoje najlepše 
barve in nas razveseljujejo z njimi. 
Pozimi lahko tudi poskrbimo, da 
je naše gnezdece toplo in udobno, 
ter s tem dopolnimo spomladansko 
čiščenje. Toda pozor: čeprav je zelo 
prijetno poležavati pod toplo odejo, 
se ne potopite v zimski spanec. Raje 
poskrbite za dovolj telesne vadbe in 
družabno življenje, saj oboje pomaga 
ohranjati zdravo telo in duha ter 
človeka napolni s pozitivno energijo.

snovjo oskrbite tudi tako, da uživate 
kakav, indijske oreške, pšenične 
kalčke in sojine izdelke. Pomemben 
dejavnik je tudi toplota. Napete 
mišice v predelu vratu in hrbta, ki 
so predvsem posledica dolgotrajnega 
sedenja, se opazno sprostijo, ko jih 
ogrejemo. To lahko naredite tako, 
da nanje položite segreto blazino ali 
termofor, ki imata zelo blagodejen 
učinek. Še učinkovitejša je preventiva, 
najbolje na prostem. Telo lahko 
sprostite s sprehodi na svežem zraku, 
ki vam bodo tudi pomagali odpraviti 

stres. Toda ne pozabite se toplo obleči 
ter zaščititi pred vetrom in mrazom. 
Za konec vam predstavljamo še 
vzhodnjaško sprostitveno sredstvo, 
tigrovo mast. Če jo nežno nanesete 
na prizadeta mesta (pazite, da 
vam ne zaide v oči), pomaga hitro 
in zanesljivo, saj vsebuje zelo 
koncentrirano metino olje, mentol, 
kafro ter evkaliptusovo in cimetovo 
olje, ki imajo toplotni učinek. Naj vas 
še opozorimo, da je čudežno sredstvo, 
ki ga dobite v skoraj vsaki lekarni, za 
otroke premočno.
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