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Teža v glavi?



Naših prvih 
deset let!
Pred točno desetimi leti je na-
stala prva številka tiskanih no-
vic Skupaj za zdravje človeka in 
narave. Vsebovala je le kratka 
obvestila in koledar dogodkov 
za februar in marec 2005. 

Priznamo, da takrat nismo vedeli, kaj bo iz tega 
zraslo. O brezplačnem in popolnoma neodvi-
snem mesečniku, ki bi ga vsak mesec natisnili v 
40.000 izvodih in bi ga bralo več kot 150.000 ljudi 
in še 50.000 bralcev na spletu, pa takrat nismo niti 
sanjali. 

Začeli smo s štirimi informacijskimi točkami – da-
nes jih je 268! Začeli smo v sodelovanju z osmimi 
društvi. Danes podpiramo več kot 40 društev, za-
vodov in civilnih iniciativ, s katerimi si skupaj priza-
devamo za ozaveščanje o naravnih rešitvah.

Ohranjanje prisotnosti, poslušanje lastne vesti, za-
upanje v lastne moči, spoštovanje narave in mo-
drosti stvarstva so bili in ostajajo temelji našega 

To ni „fast food“ 
za možgane!
Naše knjige bodo potešile vašo lakoto po 
celostnih, kredibilnih in uporabnih informa-
cijah. So ekološke, prebavljive, okusne, zdra-
ve in v svojem pristopu sveže!  Po njih se ne 
boste počutili težki in zaspani! Ravno naspro-
tno. Zagotovo vas bodo predramile!

Vse naše knjige in priročnike lahko prelistate 
ali naročite v spletni knjigarni 

shop.zazdravje.net,
naročite po telefonu: 041 770 120

ali e-pošti: knjigarna@zazdravje.net.

„Hranite svoj um, tako kot bi hranili svoje telo. Zdrava pamet ne more preživeti na hitri hrani.“ - Jim Ron
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projekta. Od tod prihajajo naš navdih, ideje, reši-
tve in tudi nova vprašanja, ki jih delimo z vami.

V desetih letih smo pogosto slišali, kaj vse v 
Sloveniji ne bo mogoče in da nima smisla po-
skušati. Slišati je, da smo čudna ekipa, saj imamo 
namreč za takšna svarila gluha ušesa. Zanima nas, 
kaj moramo storiti, da bi težavo rešili, in kako je 
kljub vsem omejitvam mogoče nekaj narediti. 
Zato nam je uspelo v desetih letih organizirati več 
kot 500 predavanj, izpeljati več kot 100 delavnic, 
36 tedenskih seminarjev, natisniti 100 številk no-
vic, soustvarjati eko prireditve, ozaveščati, razisko-
vati in povezovati.

Ko so novice, predavanja, svetovalni kotički itd. 
postali prekratki za temeljite odgovore na vpra-
šanja, ki ste nam jih zastavljali, so začele nastaja-
ti knjige projekta. Mnogi so nas opozarjali, da so 
naše knjige preveč temeljite za potrebe globalne-
ga potrošnika. Pa smo odgovorili, da nas globalni 
potrošniki ne zanimajo. Zanimajo nas ljudje, ki so 
pripravljeni reševati težave in za to želijo celovite 
in uporabne informacije. Strokovnjaki založništva 
so nas svarili, da je takšnih bralcev premalo, zato 
se takšnih knjig ne splača tiskati. Danes o naših 
knjigah pišejo kot o nerazložljivih čudežih, ki tudi 
desetkrat presegajo povprečne naklade. Pa je nad-
vse preprosto: mi samo pišemo, govorimo in živi-
mo to, kar smo. In to se čuti!

Kar je že bolj zanimivo – ta čut ni omejen s slo-
venskimi mejami. Na predavanjih, delavnicah in 
seminarjih, na katere nas vabijo iz drugih držav, je 
vzdušje enako. Tudi naše knjige so odlično spre-
jete, kar le potrjuje, da imamo tisti, ki izhajamo iz 
enosti, veliko skupnega, ne glede na barvo kože, 
starost, religijo, običaje in jezik.

Prisotnost! Od tod prihaja vsa energija, vse véde-
nje in tudi vsa odločnost, da s prisotno zagnano-
stjo in srčnostjo nadaljujemo!

Hvala vsem, ki nas spremljate, podpirate, z nami 
sodelujete in z nami soustvarjate. Gremo naprej!

Ekipa projekta Skupaj za zdravje človeka in narave

Sanja, Rajko, Adriana, Sabina, Marija, 
Saša, Karmen, Mia, Damjana, Karin, 
Sinja, Nataša, Breda in mnogi drugi
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Vsake oči imajo 
svojega malarja!
Besedilo: Sanja lončar

„Življenje je 10 odstotkov tistega, kar se 
vam zgodi, in 90 odstotkov tistega, kako 
se na to odzovete.“

Luis Le Lu Hole

Ne verjamete? Pomislite na nekaj, kar vas trenu-
tno moti pri vaših otrocih, partnerju, sodelavcu, ...
Nato pa si zamislite, da ležite na urgenci po težki 
prometni nesreči, v kateri ste utrpeli zlom kolka ali 
poškodbo hrbtenice. Ali bi vas še vedno motilo to, 
kar počnejo vaši otroci, partner, sodelavci? Kam 
je naenkrat izginilo slabo počutje zaradi tega, ker 
otrok ni pospravil svojih igrač, partner ni dvignil 
deske na straniščni školjki ali sodelavec ni naredil 
dogovorjenega? In če lahko nezadovoljstvo zara-
di tega izgine, če le življenje poskrbi, da dobimo 
veliko večjo težavo – zakaj te iste moči ne upora-
bimo, preden obležimo na urgenci ali onkologiji? 
Pred desetimi leti se mi je zdelo, da je tudi moje 
življenje le en dolg seznam težav. Zajela me je si-
vina in začela sem se smiliti sama sebi. Življenje pa 
je, hotelo, da sem odšla na obisk k prijatelju, ki je 
ležal na kliničnem centru. Še danes se spomnim, 
kako sem hodila po hodnikih urgence. Prehodi 
so bili polni ljudi, veliko jih je bilo celo na nosilih. 
Gledala sem njihove obraze. Zagotovo so vsi še 

Umirite um in odgnali boste depresijo!
Da je moč zdravljenja prav v krepitvi naše za-
vesti (prisotnosti!), dokazuje tudi študija raz-
iskovalcev z Univerze Johns Hopkins, ki je 
bila objavljena v ugledni zdravstveni reviji 
JAMA Internal Medicine. Študijo je financirala 
Ameriška agencija za zdravstvene raziskave in 
kakovost U.S. Agency for Healthcare Research 
and Quality. (Farmacija je zagotovo ne bi!)
Raziskovalci so analizirali rezultate 47 rando-
miziranih, nadzorovanih poskusov, ki so jih iz-
vedli na 3.515 posameznikih, ki so trpeli zaradi 
depresije, anksioznosti, nespečnosti, kroničnih 
bolečin, stresa in drugih zdravstvenih težav. 
Do zdaj so moč lastnega prepričanja imenovali 
učinek placeba. Tokrat pa so vpliv meditacije 
pri posameznikih, ki so jo izvajali, ocenjevali 

ločeno in ugotovili, da posamezniki, ki negu-
jejo stik s seboj (skozi meditacijo), dosežejo 
bistveno boljše rezultate, kot je učinek place-
ba. S pomočjo meditacije so se, pri tistih, ki so 
jo izvajali, simptomi depresije, anksioznosti in 
kroničnih bolečin omilili za 10–20 %.
Vodja študije dr. Goyal navaja, da je ta rezultat 
podoben rezultatom, ki jih je proučevana sku-
pina ljudi dosegla z jemanjem zdravil. Zato raz-
iskovalci sklepajo, da bi notranjo umiritev lahko 
uporabili kot zamenjavo za zdravila ali kot pod-
porno terapijo ob zdravilih za različna kronična 
stanja. 
Prednost meditacije je tudi v tem, da je brez-
plačna in brez stranskih učinkov. Zato razisko-
valci sklepajo, da bi zdravstveni delavci morali 
bolnike seznaniti z njenimi prednostmi. 
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uro prej imeli popolnoma drugačne načrte – zdaj 
pa le eno potrebo – preživeti. 
V hipu sem začutila, da so moje težave nič v pri-
merjavi z vsakim izmed njih.
Čudežna terapija, ni kaj. Brez terapevtov, zdravil, 
prehranskih dopolnil, ... Le zavedanje o tem, ka-
kšen čudež je že to, da sem cela, svobodna, brez 
bolečin, …, me je izpolnilo z veseljem in s hvale-
žnostjo. Sivina je izginila. Novi val energije pa me 
je katapultiral naprej v življenje. Od takrat je obisk 
urgence najhitreje delujoči antidepresiv, če se me 
kdaj loti sivina.
Ljudje smo nagnjeni k temu, da življenju nenehno 
postavljamo pogoje. Srečen bom, ko bo … Naš 
razum si nenehno izmišljuje, kakšni bi morali biti, 
kakšni bi morali biti drugi, celo kakšno vreme bi 
moralo biti, da bomo zadovoljni in polni energije. 
Še radijski voditelji nas tolažijo, da ni prav nič ču-
dnega, če smo vsi zaspani in brez energije, saj je 
danes pa res en „kisel dan“. 
Prav zgodbice našega razuma, kaj bi morali biti, 
kakšni bi morali biti drugi, kaj bi se moralo zgoditi 
itd. so glavni razlog, da danes vse več ljudi trpi za-
radi pomanjkanja energije, depresije, anksiozno-
sti in drugih sodobnih oblik motenj. Paradoksalno 
je prav na Zahodu, kjer smo bolj ali manj vsi siti in 
s streho nad glavo, največ nezadovoljstva, strahov 
in frustracij. 
Sreča je zagotovo zelo relativen pojem in iz leta 
v leto spoznavam, da je zelo malo povezana s ti-
stim, kar imenujemo „okoliščine“. Za ene je že naj-
deni evro razlog za globoko hvaležnost in veselje, 
drugim pa še milijoni ne zadoščajo za zadovolj-
stvo. Zato je tudi bivanje v sivini v večini primerov 
stvar osebne izbire. 
Življenje je prekratko, da bi čakali, da se izpolnijo 
vsi pogoji, ki si jih je naš razum izmislil kot pogoj, 
da bi bili zadovoljni. Zadovoljstvo, izpolnjenost 
in sreča ne morejo priti od drugod kot iz nas. So 
naša odločitev, da sprejmemo sebe, kakršni smo, 
in svet okrog sebe, kakršen je. Takrat frustracija 
nad življenjem postane fascinacija nad vsem, kar 
nam to ponuja. 
Odločite se biti srečni – če si upate. Cena namreč 
ni majhna – zahteva, da odpustite vsem, za kogar 
trenutno menite, da so vzrok za vašo nesrečo.
Za mnoge je to previsoka cena – raje so nesrečni 
in prepričani, da imajo za to dobre razloge, kot da 
bi svojo zgodbico zamenjali s tem, da so prepro-
sto hvaležni za to, kar so in kar imajo. 
Zato se ljudje delijo na tiste, ki so brezpogojno 
zadovoljni s svojim življenjem, in na tiste, ki imajo 
izgovore, zakaj to niso.

„Če ste depresivni, živite 
v preteklosti. Če ste 
zaskrbljeni, živite v 
prihodnosti. Če ste mirni, 
živite v sedanjosti.“

Lao Ce

„Največje odkritje vseh 
časov je, da lahko 
oseba spremeni svojo 
prihodnost že s tem, da 

spremeni svoje stališče.“

Oprah Winfrey

„Prepričanja imajo moč, 
da ustvarjajo ali uničuje-
jo. Človeška bitja imajo 
to strašno moč, da izbe-

rejo kateri koli dogodek iz 
svojega življenja in mu dajo 

pomen, ki jih bo oropal moči, ali pomen, 
ki jim bo dobesedno rešil življenje.“ 

Anthony Tony Robbins

„Vaša trenutna situacija 
ne določa, kaj lahko 
dosežete. Določa le, 
od kod začenjate.“

Nido Qubein

„Človek je produkt 
svojih misli. To, kar 
misli, to postaja!“

Mahatma Gandhi

„Pesimist vidi težavo 
v vsaki priložnosti. 
Optimist pa vidi 
priložnost v vsaki težavi.“

Winston Churchill

„Sreča je stanje uma, 
ki nastaja iz preproste 
odločitve, da bomo 
srečni ne glede na 
zunanje okoliščine.“

James Donald Walters

Rekli so: 
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Sivina v glavi 
zaradi boja proti 
holesterolu 
in nasičenim 
maščobam
Besedilo: Adriana Dolinar

Več kot 50 let so nas učili, da se moramo 
nasičenih maščob in holesterola bati …  
In bili smo odlični učenci. Toda namesto 
obljube, da se bomo z bojem proti 
maščobam rešili srčno-žilnih obolenj 
ali možganske kapi, smo na seznam 
pogostih obolenj zraven navedenih 
dodali še številne druge. Med 
drugim tudi razdražljivost, agresijo, 
hiperaktivnost, depresijo, avtizem, ..., 
in samomorilna nagnjenja. Ali vas 
zanima, kako je to mogoče in kako je to 
povezano z maščobami? 

Manj skupnih maščob, manj rdečega mesa, meso 
brez maščobe, manj jajc, manj masla, manj koko-
sove maščobe, manj polnomastnih mlečnih izdel-
kov je bil sinonim zdravega življenja v zadnjih 50 
letih. Zdravega za ožilje, zdravega za srce itd. Vsaj 
tako so nam rekli. Toda umrljivost zaradi srčno-
žilnih obolenj ne upada v skladu s pričakovanji in 
kot posledica boja proti maščobam z dieto in/ali 
pa z zdravili, ki nižajo raven holesterola v krvi. Prav 
tako število novih obolelih ne upada. Zanimivo 
je tudi, da verjetnost, da boste doživeli usodno 
možgansko kap (hemoragično kap, ko poči žila v 
možganih) prav z nižanjem holesterola, narašča. 
Povrh vsega pa je ob vsem skupaj opazen tudi po-
rast psihičnih težav in obolenj. Kaj je šlo narobe?
Kot kaže, boj proti nasičenim maščobam in ho-
lesterolu ni tista prava pot za dolgo in zdravo ži-
vljenje. Raziskave kažejo, da je celo boljša ravno 
obratna pot. Po mnogih študijah sodeč, se je z 
vračanjem nasičenih maščob in živil s holestero-
lom v prehrano tveganje za obolenja na ožilju, pa 
tudi obolenja na živčevju, zmanjšalo. Več o tem si 
lahko preberete v novi knjižici „Preverjene narav-
ne rešitve: Resnice in zmote o holesterolu“ (pride 
kmalu!). Na tem mestu pa si oglejmo dva razloga, 
zakaj lahko boj proti nasičenim maščobam in ho-
lesterolu slabo vpliva tudi na naše psihično oziro-
ma mentalno zdravje. 

Preveč enostavnih ogljikovih hidratov
Zaradi priporočil manj maščob, manj nasičenih 
maščob in manj holesterola so se mnogi začeli na 
splošno izogibati vsem maščobam. Kar v glavnem 
pomeni, da so maščobe zamenjali z ogljikovimi 
hidrati. Presežek ogljikovih hidratov, zlasti tistih 
z visokim glikemičnim indeksom in malo vlaknin, 
to je enostavnih ogljikovih hidratov, kot so beli 
sladkor, bela moka in izdelki iz njih, pa tako na 
splošno kot tudi mentalno zdravje vplivajo slabo 
iz več razlogov.

Uničevanje črevesne flore. 
Kot smo zapisali v knjižici „Obvladajte kandido, 
preden ona obvlada vas“, ki jo lahko prelistate 
http://shop.zazdravje.net/, lahko presežek nave-
denih jedi v našem črevesju povzroči upad števi-
la in moči dobrih mlečnokislinskih mikrobov ter 
porast števila in moči patogenih mikrobov, kot je 
kandida, in številnih drugih škodljivih mikrobov. 
Ena od posledic porušenega ravnovesja črevesne 
flore je zmanjšano izkoriščanje vitalnih snovi iz 
zaužite hrane in podhranjenost telesa z njimi, kar 
lahko vodi tudi do motenj psihičnega počutja. 
Druga posledica je poškodba črevesne sluznice 
vse do stopnje sindroma puščajočega črevesja, 
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kjer se lahko zgodi uhajanje neprebavljenih del-
cev hrane in toksinov iz črevesja v kri, kar lahko 
prav tako povzroči motnje psihičnega počutja. 
Ob vsem tem pa prekomerni razvoj patogenih 
mikrobov pomeni tudi prekomerno nastajanje 
njihovih toksinov. Tudi prav tako vodi v motnje 
psihičnega počutja, saj so mnogi toksini nevroto-
ksični in lahko povzročijo (tako pri otrocih kot pri 
odraslih) nastanek hiperaktivnosti, motenj govo-
ra, psihoz, obsesij, depresij itd. Nevrotoksičnih to-
ksinov ne proizvaja zgolj glivica kandida, temveč 
tudi številne druge bakterije, kot so različne vrste 
bakterije Clostridium. Za bakterijo Clostridium 
tetani (ki prav tako živi v črevesju), vemo, da pov-
zroča nastajanje smrtonosnega živčnega strupa, 
ki povzroča tetanus. Toda kot pravi dr. Natashe 
Campbell-McBride v knjigi „Gut and Psychology 
sindrome“, kjer si lahko preberete več o vplivu to-
ksinov na živčevje, tudi druge vrste te bakterije 
proizvajajo prav tako bolj ali manj živčevju nevar-
ne toksine.

Nevaren dvig glukoze v krvi. 
Prekomerno uživanje enostavnih ogljikovih hidra-
tov vodi v neprestano povišano raven glukoze v 
krvi, kar telo, pa tudi živčevje, ponovno obreme-
njuje iz več razlogov. Znano je, da presežek gluko-
ze v krvi za ožilje ni dober znak, saj ga lahko poško-
duje. Da se to ne zgodi, telo dvigne raven inzulina, 
da glukozo umakne iz telesa. Delno se pretvori v 
glikogen, večinoma pa v maščobno zalogo, kar 
vidimo tudi v porastu debelosti okrog trebuha, 
zadnjice in bokov ter v porastu telesne teže. Sama 
debelost sicer za zdravje živčevja ni taka težava, 
kot je težava povečanje sistemskih vnetij v telesu, 
ki ob tem nastajajo. Sistemska vnetja namreč vse 
več raziskav povezuje z vzroki nastanka številnih 
obolenj, med katerimi so tudi obolenja živčevja. 
Ali ste vedeli, da je ena od najpogostejših priporo-
čljivih terapij proti poporodni depresiji prav pro-
tivnetna terapija z omega 3 maščobnimi kislinami 
(A new paradigm for depression in new mothers: the 
central role of inflammation and how breastfeeding 
and anti-inflammatory treatments protect mater-
nal mental health. Kathleen Kendall-Tackett)? Ali 
ste vedeli, da posebna vrsta alg – klamatske alge 
delujejo primerljivo dobro kot sintezni antidepre-
sivi na odpravljanje depresivnih in drugih motenj 
počutja? Znano je, da te alge izboljšujejo razpolo-
ženje predvsem zaradi pomembne aminokisline 
fenilalanin. Vendar bi vpliv na izboljšanje mental-
nega počutja lahko imele tudi zaradi protivnetne-
ga učinka, saj vsebujejo tudi antioksidativno in 
protivnetno delujočo snov fikocianin. Več o vsem 
tem boste lahko brali v navedeni knjižici „Resnice 
in zmote o holesterolu“.

Ali želite več?
Podobno temo smo v naših novicah obrav-
navali januarja 2009 in februarja 2011. Obe 
številki imate še vedno na razpolago v PDF 

arhivu novice, na spletni strani 
www.zazdravje.net. Ne zamudite 
še vedno zelo aktualnih člankov o 
vzrokih depresije (R. Škarič), o tem, 

kako razlikovati simptome nizkega pritiska in 
depresije (S. Lončar), o terapevtskem vplivu 
svetlobe, o poporodni depresiji (A. Kolenc), 
o povezavah med depresijo in osteoporozo 
(M. Adams). V obeh številkah je še veliko do-
brih receptov za dobro počutje in kulinarične 
užitke, ki vam bodo povečali energijo.

Da ne boste 
žrtev zmot!

• o zavajanjih 
na področju 
olj in maščob, 

• o pomenu 
omega 3 
maščobnih 
kislin, 

• o naravnih 
načinih za 
uravnavanje 
presnove 
maščob ...

Priročnik lahko prelistate ali naročite v 
spletni knjigarni shop.zazdravje.net.

V pripravi so tudi Resnice in zmote o 
holesterolu, ki izzidejo v marcu 2015.

nadaljevanje na naslednji strani

Adobe

PDF
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Premalo omega 3 maščobnih kislin
Borba proti skupnim maščobam, nasičenim 
maščobam in holesterolu pa je povzročila še 
eno posledico – zaradi splošnega izogibanja 
maščobam so ljudje začeli jesti tudi manj živil 
in maščob, ki vsebujejo omega 3 maščobne 
kisline. Te so namreč znane tudi po protivne-
tnem delovanju v telesu in tudi po tem, da 
lahko uspešno preprečujejo ali pa pomaga-
jo pri odpravljanju mentalnih težav tako pri 
otrocih kot pri odraslih. Na primer omega 3 
maščobna kislina DHA je osnovni gradnik ce-
lic tudi v možganih. Njeno pomanjkanje lah-
ko vodi v poslabšanje koncentracije in spo-
sobnosti učenja, v nastanek hiperaktivnosti, 
agresije, depresije in samomorilnosti. 

Manj omega 3 maščobnih kislin smo v boju 
proti maščobam in holesterolu začeli uživati 
zato, ker smo nasičene maščobe zamenjali 
zlasti z rastlinskimi maščobami z visoko vseb-
nostjo omega 6 maščobnih kislin. V prepri-
čanju, da bomo bolj zdravi, smo tako več kot 
50 let večinoma uživali številna rastlinska olja 
(sončnično, koruzno, sojino itd.), margarino 
in izdelke, ki jih vsebujejo (namazi, krekerji, 
omake itd.). Toda na žalost ne brez posledic. 
Znano je namreč, da je preveč omega 6 ma-
ščobnih kislin in premalo omega 3 maščob-
nih kislin za telo lahko nevarno. Ena od posle-
dic porušenega razmerja omega 3/omega 6 
maščobnih kislin je povečanje telesnih vnetij, 
kar pa vodi tudi v povečanje mentalnih oziro-
ma psihičnih motenj. Za primerjavo je zgovo-
ren podatek, da smo imeli pred industrializa-
cijo razmerje med omega 3/6 večinoma 1/1. 
Danes je razmerje močno porušeno v korist 
omega 6 maščobnih kislin in dosega tudi ne-
zaslišane vrednosti, kot je 1/20 v Evropi, pa 
do 1/50 v ZDA. 

Več antioksidantov 
– več energije!
Kdor je poskusil, ve – antioksidanti v 
telesu delujejo kot poživilo, ki nam 
hitro dvigne energijo. Od kod takšno 
delovanje in kako ga lahko sprožimo po 
potrebi?

Antioksidanti delujejo na različne načine. Nekateri 
že v času presnove nevtralizirajo proste radikale 
in tako preprečijo, da bi nam lahko škodili. Drugi 
delujejo bolj kot „telesni stražarji“ – varujejo celi-
ce od znotraj in se po potrebi „žrtvujejo“, da bi jih 
ohranili. Tretji pa so bolj podobni službi prve po-
moči, ki celicam pride na pomoč, ko so napadene. 
Vsakič ko antioksidanti preprečijo „teroristični 
napad“ prostih radikalov in v kali zatrejo verižni 
odziv, v katerem bi se lahko poškodovalo veliko 
naših celic, ohranjamo dragoceno energijo za 
druge naloge. Namesto da bi popravljali škodo in 
preštevali „mrtve“ celice, lahko počnemo kaj bolj 
prijetnega!
Poglobljeno smo o tem smo že pisali v članku 
„Ali nas bodo rešili antioksidanti?“ (http://www.za-
zdravje.net/razkrivamo.asp?art=259)
Veliko ljudi se ukvarja z delovanjem antioksidan-
tov. Na trgu se pod tem imenom ponuja vse več 
izdelkov različne kakovosti in cene. Malo ljudi pa 
se zaveda, da so najboljši antioksidanti nadvse 
dosegljivi in pogosto celo brezplačni. 
Že v prvi knjigi o začimbah, Ščepcu rešitev, smo 
objavili tabelo najmočnejših antioksidantov na 
svetu, ki je mnoge šokirala. Med 20 najmočnejši-
mi živili je 16 začimb!
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Kot najmočnejši antioksidanti na svetu tako slovi-
jo klinčki, cimet, origano, kurkuma, seme kumine, 
peteršilj in bazilika (seznam ORAC). Vsaj polovico 
lahko gojimo brez težav. 
Da boste lažje razumeli, o kakšnih močeh govo-
rimo, si oglejte nekaj primerjav med zelenjavo in 
začimbami. 

Dobra živila proti depresiji
Kakav
Če uživate ekološko pridelani 
kakav, ki ni obremenjen s tež-
kimi kovinami, bo ta prispeval 
k povečanju mentalne jasnosti 
v vaši glavi in spodbujal izločanje 
hormonov, ki ustvarjajo dobro počutje. 
Ob tem zagotovo pomaga tudi dejstvo, da je 
kakav zakladnica železa (vsebuje ga dvakrat 
več od mesa) in magnezija, ki sodeluje v vsaj 
300 procesih v telesu. 

Maca
Za maco je dokazano, da pri-
speva k zmanjšanju občutkov 
nemoči, obenem pa izboljša 
spomin in poviša raven energi-
je v telesu. Ker deluje skozi urav-
navanje hormonskega sistema, zagotovo 
tudi v tem leži del skrivnosti njenih učinkov.

Banane
Banane vsebujejo melatonin, 
hormon, ki je nujen za urav-
navanje zdravega spanca. Prav 
tega ljudem, ki trpijo zaradi 
depresije, pogosto primanjkuje. 
Obenem banane vsebujejo tudi aminokisli-
ne, ki jih možgani uporabijo za uravnavanje 
razpoloženja. 

Semena in oreščki
Kot ste že prebrali, ima naša 
zaloga omega 3 maščobnih 
kislin velik vpliv na splošno 
počutje. Več omega 3 bo tudi 
delovanje možganov in živčnega 
sistema prestavilo v višjo prestavo in ju obva-
rovalo pred morebitnimi poškodbami. Zato 
uživajte več orehov ali orehov pekan, sveže 
zmleta lanena semena, konopljina semena 
ali olja iz navedenih semen in oreščkov. 

Veliko raziskav dokazuje, da je naše poču-
tje zelo odvisno tudi od stanja vitamina D3 
v telesu ter od zalog vitaminov iz skupine B 
(zlasti vitaminov B2, B6 in B12). Zato velja ob 
„temačnem“ počutju povečati vnos živil, ki 
jih vsebujejo, ali jih zaužiti v obliki naravnih 
prehranskih dopolnil.

2 g bazilike                             700 g bučk

1 g origana     400 g paradižnikov ali mezge

1 g klinčkov                    100 g rdečega zelja

1 g kurkume                      300 g cvetače

Začimbe so najmočnejši antioksidanti v naravi.

Če pustimo na strani moči, ki jih je mogoče iz-
meriti po metodologiji ORAC, poznamo še veli-
ko drugih začimb, ki znajo zelo spremeniti naše 
počutje. Žafran, koromač, črna kumina, vrtnica 
in pelin (vse so natančno predstavljene knjigi 
„Ščepec Védenja“) so sposobne dramatičnega 
vpliva na naše hormone in posledično tudi na 
naše počutje. Če jih znate pravilno uporabiti, se 
lahko že v pol ure iz „sive miške“ prelevite v raz-
cvetelo rožico. 
Zdaj veste, zakaj smo v našem projektu tako 
navdušeni nad začimbami. V njih se skriva veliko 
moči, zdravilnih učinkovin in dragocenih snovi, ki 
nam jih primanjkuje. Le vedeti moramo, kako to 
moč pravilno uporabljati. 
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Znanost potrdila 
življenjsko 
pomembnost spanja
Vogel je velik pomen posvečal tudi dobremu spa-
nju. Več o tem smo že zapisali v članku „Dober 
spanec – najboljša naložba“. Najdete ga v junij-
skih novicah iz leta 2013 ali na spletni strani http://
www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=722.

Sodobna znanstvena dognanja, o katerih danes 
pišemo, le potrjujejo, da je imel Vogel prav, saj je 
bil prepričan, da brez dobrega spanca ni trdnega 
zdravja. 

Vse več ljudi premalo spi
Del zaslug za to, da spimo vse manj, ima tudi 
iznajdba električne luči, zaradi katere smo dan 
podaljšali dolgo v noč. Toda v svojo škodo, kot 
boste videli v nadaljevanju. Tako v primerjavi s 
časom po drugi svetovni vojni ljudje po različnih 
koncih sveta spimo manj. Naj bo to zaradi luči 
in podaljšane možnosti dela ali zabave pozno v 
noč ali pa zaradi delavnikov in šolskih urnikov, ki 
se začnejo zgodaj zjutraj – pomanjkanje spanja 
nam ne koristi.

Raziskave vzorcev spanja razkrivajo, da Korejci 
in Japonci spijo manj kot 8 ur. Tudi dojenčki 
Japoncev spijo uro manj od, denimo, dojenčkov 
Američanov. Francozi spijo v povprečju 9 ur na 
noč. Glede na zgornjo statistiko je zanimivo, tudi 
to, da je stopnja samomorov večja na Japonskem 
in v Koreji kot v Ameriki. Pomanjkanje spanja na-
mreč vodi v različne motnje počutja, ki posledič-
no utegnejo biti povezane tudi z večjimi samo-
morilnimi nagnjenji.

Kaj se zgodi, če premalo spimo
Nabor posledic pomanjkanja spanja je velik: 
zmanjšana bistrost uma (dokler ne spijemo kave), 
razdražljivost, nezmožnost osredotočanja, kon-
centracije, učenja, slab spomin, nezmožnost od-
ločanja, zlahka nas nekaj vrže iz tira, glavoboli 
(migrenski), upočasnjenost, težave s krvnim priti-
skom, debelostjo, zmanjšana odpornost, poveča-
ne okužbe (prehladi, gripe, porast telesnih vnetij 
– porast indikatorja vnetij CRP), srčno-žilna obole-
nja, vnetne črevesne bolezni, diabetes, demenca, 

Vogel je že davno nazaj v svoji 
knjigi „Ljudski zdravnik“ zapisal: 

„Če hočemo napolniti svoje 
'baterije', bomo to dosegli le s 
spanjem pred polnočjo. Staro 

kmečko pravilo pravi 'ura 
spanja pred polnočjo je vredna 

toliko kot dve uri po polnoči'.“                                                
Danes znanost ve, zakaj …
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hormonska neravnovesja (inzulinska rezistenca, 
dvig kortizola, padec lepitina, neravnovesje šči-
tničnih hormonov, za 70 % zmanjšano nastajanje 
testosterona), genske nepravilnosti, depresija, več 
nesreč z avtom, rak itd.

Da je lahko pomanjkanje spanja močno škodlji-
vo za naše zdravje, pa je dokazala tudi raziskava 
Sleep deficit: the performance killer. Profesor na 
Harvardski medicinski šoli Charles A. Czeisler o 
ugotovitvah raziskave pravi: „Zdaj vemo, da telo, 
ki je 24 ur brez spanja ali kadar v tednu dni spimo 
le 4 ali 5 ur na dan, oslabi enako kot če bi imeli v 
krvi 1 % alkohola. Če bi gledali tako osebo, nikoli 
ne bi rekli, da je enkraten delavec. Prej bi rekli, da 
je ves čas pijana! Ali bi hvalili pijanca? Pa počne-
mo prav to, ko občudujemo in hvalimo ljudi, ki 
svoj spanec žrtvujejo za delo.“ 

Prispodoba ni slučajna. Vemo, da so pri alkoholi-
kih na udaru predvsem jetra. Podobno je tudi pri 
tistih, ki slabo ali premalo spijo. Pomanjkanje spa-
nja zmanjša delovanje jeter. To lahko posledično 
čutimo v vse slabšem psihofizičnem stanju, saj se 
telo med drugim ne more ustrezno razstrupljati. 
Da s pomanjkanjem spanja onemogočimo čišče-
nje, vzdrževanje in obnavljanja funkcij sleherne 
celice našega telesa, pa kažejo tudi nove raziska-
ve …

Med spanjem se možgani čistijo
Ne samo, da se zmanjša moč čiščenja celotnega 
telesa, zmanjša se tudi moč čiščenja možganov. 
Možgani imajo poseben sistem čiščenja, ki se raz-
likuje od drugih delov telesa. Ta sistem vključuje 
le cerebro-spinalno tekočino, ki obliva možgane 
in hrbtenjačo, ne pa zunanji limfni ali krvni sis-
tem telesa. Sistem v možganih, ki kot vodovodni 
sistem omogoča čiščenje odpadkov, se imenuje 
glimfatični sistem (Brain-wide pathway for waste 
clearance captured by contrast-enhanced MRI. Iliff 
JJ e tal).

Posebnost glimfatičnega sistema je, da ga spod-
buja spanje. Med spanjem se nevroni skrčijo za 
skoraj 60 %, kanali v možganih in med celicami 
se povečajo in napolnijo s cerebro-spinalno te-
kočino (Sleep drives metabolite clearance from the 
adult brain. Xie L et al.). Glia celice, ki so živčno 
oporno tkivo v možganih (lahko jih je od 10- do 
50-krat več od nevronov), z aktiviranjem „črpalk“ 
medcelično tekočino s toksini potisnejo v cere-
bro-spinalno tekočino. Toksini se iz cerebro-spi-
nalne tekočine dokončno izločijo v krvni in limfni 

obtok telesa, kjer jih telo izloči skupaj z ostalimi 
odpadki. 

Ko se zbudimo, se proces čiščenja ustavi. Med bu-
dnostjo je aktiven le v približno 5 %. Raziskovalci 
se z odkritjem možganskega sistema čiščenja 
sprašujejo, ali niso morda nevrološka obolenja 
(Alzheimer, demenca, …) povezana prav z ne-
sposobnostjo delovanja glimfatičnega sistema. 
Sprašujejo se tudi, v kolikšni meri tudi sami pri-
spevamo k temu, da proces čiščenja opeša, s tem 
pa tudi delovanje možganov, in sicer zaradi hitre-
ga, stresnega in živčnega načina življenja.

Brez spanja bi razpadli!
Za dobro delovanje možganov pa ponoči skrbi še 
nekdo – holesterol. Presenečeni?

Nove raziskave odkrivajo tudi dejstvo, da ho-
lesterol v možganih nastaja takrat, ko spimo. 
Holesterol, ki se ga sodobni človek boji, je na-
mreč življenjsko pomembna snov za vse celice 
našega telesa. Brez njega bi dobesedno razpadli. 
Holesterol omogoča nastajanje novih živčnih po-
vezav v možganih in s tem prenašanje informa-
cij po vsem telesu. Brez njega ne bi mogli rasti, 
se razvijati, se orientirati v prostoru, gibati, raz-
mišljati, se učiti, govoriti, čutiti, skratka živeti in 
bivati. 

Dokaz, da brez holesterola ne moremo živeti, je 
tudi dedna okvara, sindrom Smith-Lemli-Opitz 
(SLOS), kjer telo ne zmore pretvorbe iz 7-dehidro-
holesterola (ki je predstopnja tako za holesterol 
kot za vitamin D) v holesterol. Posledice so spon-
tani abortusi ploda pri 16 tednih. Plod namreč 
zaradi pomanjkanja holesterola, ki je potreben za 
rast in delitev celic ter za mnoge druge funkcije, 
brez katerih ni življenja, ne more ustrezno rasti in 
se razvijati. Druge posledice te dedne napake so: 
avtizem, zaostalost v razvoju, obrazne in skeletne 
deformacije, motnje vida itd. Več o tem, zakaj se 
holesterola ni treba bati, boste brali v novi knjižici 
„Preverjene naravne rešitve: Resnice in zmote o 
holesterolu“.

Alfred Vogel je vedel, kako pomembno je ulo-
viti zdrav ritem spanja, zato je v repertoarju nje-
govih naravnih rastlinskih zdravil nastal tudi 
Dormeasan, ki nam pomaga ponovno do krep-
kega spanja. Čas, ki ga boste namenili temu kori-
stnemu početju, pa boste morali zagotoviti sami. 

Besdilo: Adriana Dolinar
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Razvedrimo duha 
z eteričnimi olji
Besedilo: Nina Medved

Ko je človek iznašel ogenj, je ugotovil, 
da naravni materiali, s katerimi kuri, 
ustvarjajo določen vonj. Sčasoma je 
spoznal, da vonji lesa, korenin, listov, 
lupin ali trav porajajo različne občutke 
– nekateri so povzročili stanje evforije, 
drugi so pomirjali, spet tretji so vzbujali 
spolno slo. Arome so začeli uporabljati 
v ritualih ter za izboljšanje svojega 
fizičnega in psihičnega počutja. 

Ni naključje, da beseda parfum izvira iz besede 
per fumum, kar pomeni „skozi dim“. Dandanes se 
ljudje radi ovijemo v opojne parfumske oblake, 
vendar gre najpogosteje za sintetične dišave, ki 

nimajo blagodejnega učinka. Prav nasprotno – 
umetni vonji so mrtvi, v laboratoriju proizvedeni 
vonji, ki povzročajo glavobol, delujejo agresivno 
in znižujejo naše vibracije. 
Obkrožen s sintetičnimi izdelki in vpet v izume-
tničenost vsakdanjega življenja je sodobni človek 
pozabil na darove narave. Vzrok za nastanek šte-
vilnih bolezni je prav dejstvo, da smo izgubili stik 
z naravo in s samimi seboj. 
Vrnimo se v kraljestvo narave! Tam nas čaka raz-
košje aromatičnih rastlin, v katerih pod vplivom 
sonca in lune nastajajo eterična olja. Eterična olja 
so najčistejša esenca narave in v sebi nosijo moč-
no energijo sonca. In česa nam primanjkuje v sivih 
zimskih dneh, ko se kotički naših ustnic povesijo 
navzdol? Sonca! Že kapljica ali dve eteričnega olja 
bergamotke v izparilniku nam bo vlila optimizem 
in zdelo se nam bo, kot bi v temačen dan posvetil 
žarek sonca.

Kako deluje čut voha?
Ne samo, da lahko arome izboljšajo naše razpolo-
ženje, vzbudijo čustva in spomine – z vonji lahko 
spremenimo tudi svoj pogled na svet! Skrivnost 
delovanja eteričnih olj je v delovanju vonja na 
človeka. Vonj namreč prodre v limbični sistem 
naših možganov – v del možganov, v katerem so 
shranjena naša čustva in spomin. Ko vdihavamo 
prijetne vonjave, ustvarjamo lepe spomine in har-
monična čustva. Zato na svojih delavnicah vedno 
rečem: „Obdajte se z lepimi vonji, tako vam bo ži-
vljenje bolj dišalo!“ 
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Katera eterična olja izberemo 
za izboljšanje razpoloženja?
Farmakološke raziskave potrjujejo delovanje ete-
ričnih olj na naša čustva in um. Med adaptogene 
štejejo eterična olja bergamotke, pelargonije in 
vrtnice. Eterična olja, ki delujejo stimulativno, so 
rožmarin cineol/kafra, jasmin, poprova meta, li-
mona, grenivka in limonina trava. Sedativno de-
lovanje imajo eterična olja rimske in nemške ka-
milice, muškatna kadulja, sivka, neroli in majaron. 
Med evforike, ki so posebej priporočljivi za depre-
sivna stanja, štejemo muškatno kaduljo, jasmin, 
neroli, ylang ylang in grenivko. 

Kako uporabimo eterična olja? 
Eterična olja na nas delujejo s pomočjo nanosa na 
kožo in inhalacije. Glede na to, da na razpoloženje 
vplivamo predvsem prek vohalnega sistema, bo 
najučinkovitejši način uporabe „vohljanje“ eterič-
nih olj.
•	 Suha inhalacija: Kapljico ali dve eteričnega 

olja kapnite na robček in večkrat globoko 
vdihnite.

•	 Razpršilo za prostor: V 20-ml razpršilko 
kapnite 10 kapljic eteričnih olj. Prilijte 
destilirano vodo in dobro pretresite. Razpršite 
po prostoru.

•	 Kopel: V skodelico morske soli nakapljajte 
8 kapljic eteričnih olj in premešajte. Stresite v 
vodo in se globoko sprostite.

•	 Masažno olje: V 50-ml stekleničko kapnite 
10–25 kapljic eteričnih olj. Pretresite in 
dodajte osnovno olje (mandljevo, jojobino, 
sezamovo). Znova pretresite. Tri tedne enkrat 
dnevno vmasirajte v telo.

Portreti eteričnih olj 
Sivka (Lavandula angustifolia)
Sivka je mama. Ščiti, pomirja in tolaži. V živčnem 
sistemu vzpostavlja ravnovesje in nam da tisto, 
kar potrebujemo – kadar smo apatični in v depre-
siji, bo sivka izboljšala naše razpoloženje, kadar 
smo živčni in napeti, nas bo pomirila.
Neroli (Citrus aurantium L. var. amara)
Razkošen cvetni in sladki vonj nerolija globoko 
pomirja in je posebej priporočljiv pri anksioznosti, 
depresiji in obupu. 

Bergamotka (Citrus bergamia)
Bergamotki pravijo tudi naravni Prozac®, saj 
slovi po svojem protidepresivnem delovanju. 
Italijanski profesor Paolo Rovesti je eterično olje 
bergamotke uporabljal pri bolnikih v psihiatrični 
negi in zabeležil vidne izboljšave. 
Jasmin (Jasminum grandiflorum/sambac)
Intenzivno cvetni, nekoliko narkotični vonj jasmi-
na sodi med najučinkovitejše arome za blaženje 
anksioznosti in depresije. Posebej se priporoča za 
depresivna stanja, ki mejijo na duševno otope-
lost, saj deluje spodbujajoče in vliva optimizem.
Esence narave so parfumi preteklosti in verja-
mem, da so parfumi prihodnosti. Dan po delav-
nici izdelave naravnih parfumov me je poklicala 
udeleženka in mi povedala: „Ta parfum je povsem 
drugačen. Njegov namen ni, da bi z njim naredi-
la vtis na druge. Ko si ga vtrem v kožo, me obrne 
navznoter, je nekaj povsem individualnega, nekaj 
za mojo dušo.“ 



SET ZA 

RAZSTRUPLJANJE  

Seta sta na voljo
v trgovinah: Sanolabor, Kalček, Jablana, Meta, Biotopic, Bio raj, Sončnica, Sivka, Vita care, 
Ajda, Vita center, Sanatura, Zrno do zrna, Protip, Dobra misel, Flora, Medilek, Medinatura, 
Hram narave, Rožmarin, Zdrav sem in v lekarnah: Ljubljana, WTC, Brod, Bled, Mlaka, Nove 
Poljane, Žužemberg, Celje, Ptuj

Oba izdelka sta primerna za vsakodnevno uporabo. Primerna sta za 
vegetarijance in vegane, ne vsebujeta polnil, veziv ali drugih pomožnih sredstev.

Distributer: Prema d.o.o.; 
www.prema.si; info@prema.si

ZELENA ČISTOST + SINERGIJA ZA JETRA

29,90 EUR

 Sinergija za jetra
•	 vzdržuje pravilno delovanje jeter,
•	 ščiti jetra pred škodljivim 

delovanjem prostih radikalov,
•	 podpira regeneracijo jetrnih celic,
•	 devet z zamrzovanjem sušenih 

encimsko aktivnih sestavin + 
vitamin C, L-cistein, tavrin, selen.

 Zelena čistost
•	 podpira razstrupljanje telesa in 

odstranjevanje težkih kovin,
•	 za jetra, kri, ledvice, črevesje  

(brez odvajalnega učinka),  
limfni sistem, kožo in celice,

•	 enajst z zamrzovanjem sušenih 
encimsko aktivnih sestavin.
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Apatija po naročilu?
Kljub kriznim razmeram je na vseh 
kontinentih opazna popolna apatija 
množic pri temah, od katerih sta 
odvisna naša prihodnost in preživetje. 

Tudi v projektu Skupaj za zdravje človeka in na-
rave opažamo, da celo naše bralce veliko bolj 
zanima, kako si bodo uredili prebavo, odpravili 
bolečine ali pridobili več energije, kot nevarnosti 
svetovnih razsežnosti, ki lahko v hipu spremeni-
jo naše življenje in življenje rodov, ki prihajajo za 
nami. 
Tematike, kot so čezatlantski trgovski sporazumi, 
gensko spremenjeni organizmi, geoinženiring, 
nanotehnologija, mehanizmi delovanja ekono-
mije in denarja, se mnogim zdijo preveč naporne 
in manj pomembne. Veliko ljudi nam celo pove, 
da o teh stvareh ne berejo, saj nanje ne morejo 
vplivati.
Od kod takšna apatija do tematik, ki tako močno 
določajo naše osnovne življenjske pogoje?
Mnogi pravijo, da je takšno stanje duha cilj-
no ustvarjeno s kombinacijo različnih vplivov. 
Umetna sladila, težke kovine, različna zdravila, 
elektrosmog in nenazadnje tudi vse bolj očitne 
manipulacije z vremenom, s pritiskom, frekven-
cami, …, puščajo posledice na naših kognitivnih 
sposobnostih in splošnem počutju. 

To lahko imenujete teorija zarote ali le pohlep 
korporacij, dejstvo pa je, da je količina alumini-
ja v tleh, vodi in naših telesih iz dneva v dan vse 
večja. Po podatkih GeoEngineering Watcha se je v 
zadnjem desetletju prisotnost aluminija v dežnih 
kapljah dvignila za 500-krat!
http://www.globalresearch.ca/atmospheric-geo-
engineering-weather-manipulation-contrails-and-
chemtrails
9-minutni film o meritvah aluminija v vodi, prsti in 
snegu si lahko ogledate na:
https://www.youtube.com/watch?v=PtlOXhSnNw8.

Zakaj bi nas aluminij toliko skrbel? 
V radijskem prispevku 28. marca 2013 je dr. Russell 
Blaylock razložil, kako se aluminij iz zraka hitro na-
laga v možganskih tkivih, delno pa ostaja tudi v 

Ekologika - Prodaja, montaža in vzdrževanje
Peter Perš ml., inž. kem. tehnologije, 041/671-028, 
www.eko-logika.si, info@eko-logika.si

Z V
SEM

I CERTIFIKATI

ODLIČEN SLOVENSKI IZDELEK

PRETOČNA  
REVERZNA OSMOZA
z biokeramičnim vitalizatorjem

Vas voda zastruplja  
ali razstruplja?
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našem krvotoku. Prvi del ustvarja pogoje za ču-
stvene, kognitivne in spominske težave, tisti del v 
ožilju pa ustvarja podlago za srčno-žilne bolezni. 
Vdihavanje aluminija, po besedah dr. Blaylocka, 
dodatno povzroča povečano izločanje glutama-
tov – eksotoksinov, ki povzročajo uničenje mož-
ganskih celic. 

Vse večje zavedanje, vse več akcije!
Pred leti se je le malo ljudi odzivalo na umetno 
ustvarjeno koprenasto oblačnost. Danes pa se 
civilne družbe v različnih državah vse bolj glasno 
oglašajo in zahtevajo več informacij o tem, kaj in 
zakaj se dogaja nad našimi glavami. 
V Sloveniji je vse več ljudi, ki gledajo v nebo in jim 
je jasno, da to ni več delo matere Narave. S tem 
se ukvarja tudi vse več naših nevladnih organiza-
cij. Med njimi je najbolj aktivna civilna iniciativa 
Modro nebo. Že več let na različne načine ozave-
ščajo javnost, delajo analize snega, vode in zraka 
ter poskušajo pridobiti uradne odgovore glede 
dogajanja nad našimi glavami. V oktobru so na 
spletnem portalu Predlagaj Vladi vložili naslednjo 
pobudo: http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/
view/6227.

Predlagajo analiziranje izpustov letal, analiziranje 
deževnice in zraka na aluminij, sprejemanje za-
konskih predpisov, ki bi dovoljevali prelete samo 
letalom brez izpustov kemičnih sledi. 

Pripravljajo pa tudi poslansko vprašanje, za-
kaj se o geoinženiringu javno ne spregovori in 
javnost seznani s tem projektom ter njegovimi 
vplivi na okolje in zdravje. Več o delu iniciative 
Modro nebo lahko preberete na: https://www.
facebook.com/pages/Civilna-Iniciativa-Modro-
Nebo/559443304075997?fref=ts.
Tudi civilna iniciativa Ekoci je že leta 2012 na 
Ministrstvo za obrambo podala pisne pobude. Na 
odgovor še čakajo.

Delujmo, dokler še lahko
In kaj lahko storite sami? Če lahko proučite, pre-
vedete in delite informacije, ki so zelo dobro sis-
tematizirane na http://www.geoengineeringwat-
ch.org, bo krog ozaveščenih iz dneva v dan večji. 
Kritična masa zavesti pa je velika moč! 
Če vam aluminij še ni načel možganov, proučite 
gradiva, ki jih je na spletu vse več. Zadostuje, da 
na portalu YouTube v iskalnik vtipkate besedo 
„chemtrail“.
Če se vam tema zdi nepomembna, je to morda 
znak, da so vam težke kovine že načele možgane 
– zato priporočamo, da se jih znebite, dokler ste 
še „glavni“ v svoji lastni glavi. 
Viri tega članka vključujejo naslednje:
•	 http://www.geoengineering.ox.ac.uk
•	 http://www.theguardian.com
•	 http://www.sciencedirect.com
•	 http://wakeup-world.com
•	 http://www.globalresearch.ca
•	 http://www.geoengineeringwatch.org
•	 http://www.naturalnews.com
•	 What in the World are They Spraying?
Več informacij: http://www.naturalnews.com/ 
045701_geoengineering_chemtrails_communi-
ty_activism.html#ixzz3OXWTGj36

Nazorjeva ulica 5, Ljubljana 
t:  01/23 23 235

m: info@ustna-medicina.com
www.ustna-medicina.com

Ustna Medicina - klinika za celostno zobozdravstvo, 
je članica organizacije za ustno medicino in 
toksikologijo - IAOMT, združenja zdravnikov, ki se 
izobražujejo in upoštevajo vse smernice biološkega 
zobozdravstva. Tehnike za pravilno in varno 
odstranitev zalivk z vsebujočim živim srebrom 
(amalgam) zato predstavljajo temeljno poslanstvo 
članov IAOMT in klinike Ustna Medicina.
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Ko se ščitnici utrga!
Megla v glavi, izžetost, slaba 
koncentracija, nihanje razpoloženja, ... 
Vse to so simptomi, ki so značilni za 
težave s ščitnico. 

In medtem ko se naši tirologi ukvarjajo zgolj s 
predpisovanjem hormonov, poskušajo nekateri 
znanstveniki odkriti vzroke za sodobno pandemi-
jo težav s ščitnico, zlasti za njegovo zelo zapleteno 
obliko Hashimotovega tiroiditisa.
Znanstveniki z Inštituta za imunologijo in mikro-
biologijo praške medicinske fakultete so leta 2010 
objavili rezultate raziskave o vplivu okoljskih de-
javnikov na Hashimotov tiroiditis. Ugotovili so, da 
so bolniki s Hashimotovim tiroiditisom in z drugi-
mi avtoimunskimi boleznimi, kot so multipla skle-
roza, luskavica, sistemski lupus in atopijski der-
matitis, kazali povečano aktivacijo limfocitov na 
živo srebro, nikelj in ostale kovine. Izkazalo se je, 
da so alergije na kovine zelo pogoste, zlasti med 
ženskami. 
Zaključki raziskav pa so več kot spodbudni. 
Bolnikom s Hashimotovim tiroiditisom, ki so bili 
alergični na živo srebro, se je zdravje po odstra-
nitvi amalgamskih zalivk izboljšalo za kar 70  %, 
količina ščitničnih protiteles pa se je povsem 
normalizirala! V kontrolni skupini bolnikov, ki si 
amalgamskih zalivk niso odstranili, sprememb v 
zdravju in počutju ni bilo. 
Zavedanje, da so amalgamske zalivke veliko večji 
dejavnik tveganja, kot je bila stroka pred časom 
pripravljena priznati, je iz dneva v dan večje. Zlasti 
po tem, ko je Evropska komisija predstavila študi-
jo, v kateri predlaga opustitev uporabe amalgam-
skih zalivk do leta 2018. Evropske institucije in dr-
žave članice EU imajo le še tri leta, da upoštevajo 
navodila Evropske komisije in ustrezno ukrepajo.

V Sloveniji je amalgam še vedno v uporabi. In 
veliko strokovnjakov še vedno zatrjuje, da gre za 
varen material. Zato moramo njegovo varno od-
stranjevanje ali vgrajevanje belih zalivk (do)pla-
čati iz lastnega žepa. Tako deluje sistem. Še nekaj 
let bomo poslušali, kako je amalgam varen, svari-
la civilne družbe pa neutemeljena. Čez tri leta pa 
nam bodo verjetno isti „uradniki“ pred kamerami 
povedali naslednje: „V skladu s sodobnimi znan-
stvenimi spoznanji je od danes naprej strupeno 
vgrajevati amalgamske zalivke!“ Nič novega, ena-
ko zgodbo smo že doživeli pri azbestu, teflonu, 
atrazinu, ...
Če pa ste med tistimi, ki bi se obremenilnih zalivk 
radi rešili čim prej, pozor! 
Varno odstranjevanje amalgamov promovira vse 
več samoplačniških ordinacij. Pogovarjali smo 
se z veliko ljudmi, ki so bili prepričani, da je nji-
hov zobozdravnik to storil pravilno. In veste, kaj 
je bilo pri tem najbolj zanimivo? Da nam je vsak 
opisal drugačno zgodbo, kako je odstranjevanje 
potekalo. 
Kot smo že pisali v knjižici „Uravnajte ščitnico“, je 
lahko prav nepravilno odstranjevanje amalgamov 
sprožilec avtoimunskih bolezni. 
Če vaš zobozdravnik pri odstranjevanju amalgam-
skih zalivk ne uporablja posebne opne, ki prepre-
čuje, da bi hlapi in delci odstranjene zalivke prišli 
v stik z vašo sluznico in če ob tem niste zavarovani 
pred vdihavanjem teh istih hlapov skozi nos, ste 
na dobri poti, da vam bo nepravilen poseg prine-
sel več škode kot koristi. Več o pravilnem postop-
ku odstranitve zalivk in končnem razstrupljanju 
smo pred časom v naših novicah že pisali. 
V iskalnik na spletni strani www.zazdravje.net 
vtipkajte besedo „amalgam“ in našli boste veli-
ko natančnih in koristnih nasvetov, kako se tega 
lotiti.

Danes vemo, da so 
strupi pogosti povzro-
čitelji težav s ščitnico. 
Preberite kateri motijo 
delovanje vaših  
hormonov in kako se  
jih osvoboditi.

Priročnik je na razpolago na 
http://shop.zazdravje.net

Preverjene 
naravne 
rešitve 
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

PETEK, 30. JANUAR, DO SOBOTE, 7. FEBRUAR

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 
Osnovna šola A.T. L. Radovljica, Kranjska 
cesta 27
Prvi del predavanja bo potekal 30. 1., od 18. do 
21. ure. Drugi del predavanja bo potekal 31. 1., 
od 9. do 15. ure. Tretji del predavanja pa bo pote-
kal 7. 2., od 9. do 15. ure. 
Informacije in prijave sprejemamo na tel. št.: 041 
948 336 ali po e-pošti: monika.brinsek@gmail.
com. Organizira: Društvo Ajda Gorenjska. 

PONEDELJEK, 2. FEBRUAR

ODNOSI V DRUŽINI KOT 
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Kulturni dom Boštanj, Sevnica, ob 18. uri
Odnos, ki ga imamo do sebe, drugih, narave, je 
največje bogastvo, ki nam je na razpolago. Otrok 
začuti in z ljubeznijo vpija starša, ko se mu ta pre-
da s posvečenostjo, z zbranostjo in notranjim mi-
rom. Enako velja za partnerja in vse ostale medse-
bojne odnose. In zakaj je to brezplačno bogastvo 
tako težko doseči? 
Predaval bo Rajko Škarič. 
Organizira: Društvo za biodinamično gospodarje-
nje Ajda Posavje.

SREDA 4. FEBRUAR

ODNOSI V DRUŽINI KOT 
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Radenci, Dom starejših Dosor, ob 18.30 uri
(vsebina enaka kot 2. februarja). 
Predava Rajko Škarič. Vstopnina: 5 EUR.

ČETRTEK, 5. FEBRUAR

KAKO OKREPIMO IMUNOST 
NA NARAVEN NAČIN? 
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, ob 19. uri
Vsi se srečujemo z bakterijami in virusi. Razlika 
med bolnimi in zdravimi je zgolj v tem, da jih zna-
jo zdravi vsak dan premagati. Kako okrepiti imun-
ski sistem, da bo kos vse večjim izzivom dana-
šnjega časa? Najboljše rešitve so zelo preproste in 
zanje ni treba odšteti niti evra. Če pa se odločite, 
da boste pomoč poiskali v več kot pestri ponudbi 
različnih izdelkov in pripomočkov, ki jih je mogo-
če kupiti, je dobro vedeti, kaj je kaj in kaj je zares 
vredno vašega denarja in zaupanja. 
Vstop je prost. Predava: Sanja Lončar.
Organizira: Knjižnica Laško.

ČETRTEK, 5. FEBRUAR

IMUNSKI SISTEM
Delavnice Skupnosti Barka, Zbilje 1k, 
Medvode, ob 17. uri
Predavala bo članica društva Marinka Jenko. 
Organizira: Društvo Sorško polje.

ČETRTEK, 5. FEBRUAR

UBLAŽIMO STRES Z ETERIČNIMI OLJI
Studio Magnolija, Maroltova 2, Ljubljana, od 
17. do 18. ure
Aromaterapija ponuja celovit pristop k zmanjša-
nju stresa, saj eterična olja delujejo tako na naša 
čustva kot na naše telo. Na tem dišečem predava-
nju bomo razkrili, s katerimi eteričnimi olji si lah-
ko pomagamo pri stresu in kako jih uporabimo. 
Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Predavanje 
je brezplačno, predhodne prijave niso potreb-
ne. Informacije: 040 802 636, nina@magnolija.si, 
www.magnolija.si.

PETEK, 6. FEBRUAR

OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA IN 
JAGODIČEVJA
Center La Vita, Žalec, Velika Pirešica 1,  
ob 16. uri
Dobili boste odgovore na vprašanja, zakaj in kako 
obrezovati posamezne sadne vrste in kako cepiti. 
Predava: Davor Špehar, univ. dipl. inž. agr.
Za udeležbo so potrebne prijave na: info@lavita.
si ali SMS na 040 203 055. Več informacij na www.
lavita.si.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih orga-
nizirajo različna društva in organizacije iz vse 
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da 
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic 
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebi-
na ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v 
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«. 

Za lažje razločevanje zato vse dogodke, 
ki so v naši organizaciji ali z našim sode-
lovanjem, označujemo s kompasom.
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SOBOTA, 7. FEBRUAR

KAKO ZARES ZDRAVIJO 
RASTLINE?
Vrhnika, Klub Orfej, Sinja gorica 87, ob 18. uri
Če bi zdravilne rastline delovale zgolj z učinkovi-
nami (tako kot delujejo sintezna zdravila), potem 
bi se nam mnoge težave povrnile takoj po prene-
hanju jemanja. Pa ni tako. Kako so naši predniki 
znali prepoznati in uporabiti moči zdravilnih ra-
stlin? Kaj so v njih videli, kar nam ostaja skrito? 
Védenje o dejanskih močeh rastlin v današnjem 
času še kako potrebujemo. Ali ste pripravljeni na 
rastline pogledati drugače?
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar.
Organizira: Klub Orfej, naprošajo za prispevek.

PONEDELJEK, 9. FEBRUAR 

KAKO BRATI NARAVO?
Nova Gorica, Obrtni dom, Gradnikove brigade 
6, ob 17. uri. 
Od kod prihaja naše znanje o rastlinah? Ali smo ga 
pridobili zgolj z branjem knjig in z analitično zna-
nostjo? Kako pa so ga pridobivali tisti, ki so živeli 
v časih brez interneta, knjižnic in laboratorijev? 
Ali lahko še danes rastline „beremo” neposredno, 
zgolj z opazovanjem in s čutenjem? Kako rastline 
govorijo in kako jih poslušati? Ali lahko to počne-
jo zgolj nadarjeni izbranci ali pa je to dostopno 
vsem? Danes vse več slišimo o „učenju s srcem” – 
ali je to zgolj poetični opis ali pa je srce resnično 
organ, ki ga lahko uporabimo za spoznavanje sve-
ta, ki nas obkroža? Predava: Sanja Lončar.
Organizira Ajda Goriška, sekcija Dobra misel, pri-
spevek 5 EUR.

TOREK, 10. FEBRUAR  

SKRIVNOSTNE MOČI ZDRAVILNIH 
ZELI
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana-
Šentvid, od 19.30 uri
Predstavitev naravnega Vrta zdravilnih rastlin, 
zeliščnih zvarkov, diaprojekcija s predavanjem 
o zeliščih, jagodičju, zdravilnih vrstah dreves in 
grmovnic. Vodi/predava: Sabina Grošelj, prof. 
Vstopnine ni. Informacije: 031 251 608, vrtzdravil-
nihrastlin@gmail.com.
Organizirata: Vrt zdravilnih rastlin in Knjižnica 
Šentvid.

TOREK, 10. FEBRUAR

SEMENARIMO Z LJUBEZNIJO
Dravograd, Bukovje 13, dvorec Bukovje, ob 
17. uri
Na predavanju bomo izvedeli, na kaj je treba biti 
pozoren pri semenarjenju, kaj lahko sejemo že 
zgodaj spomladi; v lončke ali na prosto. Predava: 
Miša Pušenjak. Sledila bo predstavitev brošure 
članice društva Nuše Hamler „Semenarimo z lju-
beznijo“, ki je namenjena začetnikom semenarje-
nja in vključuje bidoinamiko pri pridelavi semen. 
Organizira: Društvo Ajda Koroška.

SREDA, 11. FEBRUAR

ZAKAJ PRIHAJA DO 
KONFLIKTOV MED GENERACIJAMI?
Radenci, Dom starejših Dosor, ob 18.30
„Povem vam, moja hči dela vse po svoje; odkar je 
shodila, se ji ne da prav ničesar dopovedati.“ „Sin 
se z mano ne pogovarja že vrsto let; pravijo, da je 
to normalno, saj veste – puberteta ...“ 
Ko na takšen način pogovor in odnos zamreta, 
oveni še tako živahno življenje, ne glede na sta-
rost. Starš in otrok se tako postopoma ločujeta od 
sebe in drug od drugega. Ali so medgeneracijski 
prepadi res normalni in so nekaj naravnega? Ali 
je odnos res tako drugačen zaradi hitrega razvoja 
družbe in njenih tehnoloških pritiklin? Ali je to res 
vzrok nerazumevanja med generacijami? 
Odgovore bomo iskali na predavanju.
Vabimo vas na predavanje in razpravo z Rajkom 
Škaričem. Vstopnina: 5 EUR.

SREDA, 11. FEBRUAR

SONARAVNA IN EKOLOŠKA 
PRIDELAVA AJDE, LANU IN ŽIT NA 
SORŠKEM POLJU
Zadružni dom Žabnica, Dorfarje 2, ob 19. uri
Predava: Marija Kalan. Na predavanju bodo pred-
stavljene tehnologije pridelave ajde in lanu, po-
govorili pa se bomo tudi o aktualnih tehnoloških 
ukrepih v strnih žitih in o vrstah strnih žit, ki se 
lahko namenijo za ljudsko prehrano. Vodi: Rudi 
Zevnik.
Organizira: Društvo Sorško polje.
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

ČETRTEK, 12. FEBRUAR  

POLJEDELSKI TEČAJ DR. RUDOLFA 
STEINERJA V PRAKSI
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob 
18. uri
Srečanje bo potekalo kot pogovor. Za izhodišče 
bo rdeča nit prvih treh predavanj poljedelskega 
tečaja: Kako na rast in razvoj rastlin vplivajo pe-
ščena tla, torej tla s presežkom kremene substan-
ce, in kako tla, bogata s humusom? Predava: g. 
Drago Purgaj. Prostovoljni prispevki. Inf.: 041 323 
249.
Organizira: Društvo Ajda Domžale.

ČETRTEK, 12. FEBRUAR

KUHARSKA DELAVNICA: PRIPRAVA 
KRUHOV S KISLIM TESTOM IN 
MLEČNOKISLINSKA FERMENTACIJA 
ZELENJAVE
Waldorfski vrtec, Wilsonova ul. 18, Maribor, 
ob 17. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 25 EUR na osebo. Informacije in prijave 
na: 041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.
com.

SOBOTA, 14. FEBRUAR

TEČAJ BIODINAMIKE
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, od 
9. do 13. ure
Tečaj bo potekal štiri zaporedne sobote. Obsega 
splošne informacije o biodinamiki, uporabo pre-
paratov, razlago koledarja (setvenega priročnika) 
in ritmov v biodinamiki. Zadnjo soboto bo orga-
nizirana delavnica oziroma praktični prikaz dela. 
Vodi/predava: g. Jože Grabljevec. Prispevek: 40 
EUR (za vse štiri sobote). Inf.: 041 323 249, ajda.
domzale@gmail.com.
Organizira: Društvo Ajda Domžale.

SOBOTA, 14. FEBRUAR

SEMINAR PSIHOLOŠKE 
AROMATERAPIJE
Studio Magnolija, Maroltova 2, Ljubljana, od 
10. do 18. ure
Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Na tem 
seminarju bomo podali najnovejše raziska-
ve s področja psihoaromaterapije in se naučili 

uporabljati eterična olja za posamezna čustvena 
stanja ter transformacijo zavesti. Seminar obsega 
vaje in praktično delo. Prispevek: 125 EUR. Info.: 
040 802 636, nina@magnolija.si, www.magnolija.si.

SREDA, 18. FEBRUAR

UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV 
PRI PRIDELAVI HRANE 
OŠ Medvode, Ostrovrharjeva 4, ob 19. uri
Predava: Marija Gregori. Govorili bomo o varoval-
nem biotičnem varstvu in ustvarjanju podpirajo-
čega okolja za razmnoževanje koristnih organiz-
mov, ki služi kot pomoč pri sonaravni in ekološki 
pridelavi hrane. Organizira: Društvo Sorško polje.

TOREK, 19. FEBRUAR

KUHARSKA DELAVNICA: ZDRAVI, 
DOMA PRIPRAVLJENI NAMAZI, 
KREME IN NADEVI
Center EKO 365, Runkova 2, Ljubljana, ob 17. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 30 EUR/osebo. Informacije in prijave na: 
041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.com.

ČETRTEK, 19. FEBRUAR 

NARAVNO DO LEPE KOŽE: VLAŽILNE 
KREME, LOSJONI IN MASLA 
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do  
21. ure. 
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta edi-
no zagotovilo, da uporabljamo 100-odstotno na-
ravno kozmetiko. Teoretičnemu pregledu sledi iz-
delava: lahke vlažilne in luksuzne kreme za obraz 
proti staranju, hranljive karitejeve kreme za roke, 
negovalnega losjona in mangovega moussa za 
telo. Prejmete: vseh pet izdelkov in obsežno skrip-
to. Prispevek: 55 EUR. Informacije: www.naravna-
darila.si, info@naravna-darila.si, 041 721 528.

TOREK, 24. FEBRUAR

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Trebnje, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, ob 9. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova 
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako in 
koliko nam lahko začimbe pomagajo pri prebavi, 
raku, redčenju krvi, bolečinah, sladkorni bolezni 
itd.? Vabljeni na predavanje Sanje Lončar.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov



TOREK, 24. FEBRUAR

OŽIVLJANJE IN RAZVOJ TAL V 
BIODINAMIČNEM KMETIJSTVU
Dravograd, Bukovje 13, Dvorec Bukovje, ob 
17. uri
Predavatelj dr. Matjaž Turinek nam bo z razume-
vanjem in razlago, ki jo je prejel od mednarodnih 
strokovnjakov, podal kak nov zorni kot za oživlja-
nje in razvoj tal v biodinamiki, ki ga preizkuša za 
izboljšanje težkih ilovnato-glinenih tal na svoji 
kmetiji.  Organizira: Društvo Ajda Koroška.

SREDA, 25. FEBRUAR

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Radenci, Dom starejših Dosor, ob 18.30 uri
Vsebina enaka kot 24. februarja. Predava Sanja 
Lončar. Vstopnina 5 EUR.

SREDA, 25. FEBRUAR

O SPANJU IN USPAVANJU 
DOJENČKOV
Pri Mamizofi, Grablovičeva 54, Ljubljana, od 
10. do 11. ure
Raziskovali bomo vzroke za pogosto zbujanje 
ponoči in se pogovorili o možnih rešitvah. Tudi 
o pomenu družinske postelje in različnih načinih 
uspavanja dojenčkov ter malčkov tako, da smo 
zjutraj naspani vsi: otroci in starši.
Vodi: Damijana Medved. Vstop prost. Dojenčki in 
malčki dobrodošli. Prijave na info@mamazofa.org 
ali na 030 321 355.
Organizira: Združenje Naravni začetki.

TOREK, 3. MAREC

RESNICE IN ZMOTE O 
HOLESTEROLU
Podružnična šola Lipoglav, Mali Lipoglav 8, 
Šmarje-Sap, ob 18. uri
Vas skrbi, ker so vam izmerili mejne ali preko-
merne vrednosti holesterola? Ste na dieti brez 
holesterola ali se mu izogibate saj ste slišali, da 
je glavni krivec za nastanek srčno-žilnih obolenj? 
Vam zdravila za nižanje holesterola povzročajo 
utrujenost, bolečine v mišicah, zmanjšanjšano za-
nimanje za spolnost, motnje spomina, depesivno 
razpoloženje, razdražljivost, ...

Vabljeni na predavanje Adriane Dolinar, predava-
teljice v projektu Skupaj za zdravje človeka in na-
rave, ki vam bo predstavila najpogostejše zmote v 
zvezi s holesterolom in nekaj naravnih rešitev za 
preventivo proti srčno-žilnim obolenjem.
Organizator je društvo podeželja Lipoglav, za čla-
ne bo predavanje brezplačno, za nečlane bo vsto-
pnina 5 EUR.

SREDA, 4. MAREC

PRIDELOVANJE IN UPORABNOST 
INDUSTRIJSKE KONOPLJE IN 
VRNIMO SI VOLJO DO KMETOVANJA
GD Mavčiče, Mavčiče 69, ob 19. uri 
Predava: Maja Klemen Cokan, Naravi prijazno 
kmetovanje in čebelarjenje – pridelovanje žive 
hrane: brez GSO, pesticidov, umetnih-mineralnih 
gnojil, z domačimi semeni, vzpodbuja vključeva-
nje volje in čutenja v delovni proces, vzpostavlja 
dobre medgeneracijske odnose ter prenašanje 
znanj in domačih semen iz roda v rod.
Organizira: Društvo Sorško polje.

ČETRTEK, 5. MAREC

SPOZNAJTE ZMOTE O 
MAŠČOBAH IN OSTANITE ZDRAVI 
ALI “RESNICE IN ZMOTE O 
MAŠČOBAH"
Zagorje, Knjižnica Mileta Klopčiča, Cesta 9. 
Avgusta 1, ob 18.30 uri.
”Maščobe redijo! Maščobe mašijo žile! Zaradi ma-
ščob nas lahko doleti možganska ali srčna kap! 
Maščobe lahko povzročijo raka! ...” Vabljeni na pre-
davanje, če se tudi vi po nepotrebnem bojite in 
izogibate vsem maščobam po vrsti. Spoznali bo-
ste nekaj najpogostejših zmot o maščobah in tako 
odvrgli strah pred dobrimi in zdravju še kako ko-
ristnimi maščobami. Spoznali boste tudi, kje sami 
naredimo največ napak v uporabi dobrih maščob.
Predava Adriana Dolinar, predavateljica v projektu 
Skupaj za zdravje človeka in narave in soavtorica 
knjige Resnice in zmote o maščobah ter številnih 
drugih knjig projekta Skupaj za zdravje človeka in 
narave. Organizator je Društvo za zdravilne rastli-
ne Zasavje. 

Več dogodkov in podrobnejše opise preberite 
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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antidepresivi slovijo 
bergamotka, muška-
tna kadulja, neroli, 
grenivka in vrtnica. 
Avtentična eterična 
olja Florihana boste 
našli v spletni trgovi-
ni www.magnolija.si. 
Vabljeni tudi na semi-
nar psihološke aroma-
terapije 14. 2. 2015!

 Pukka Wholistic Holy Basil  
 – holistična sveta bazilika 

Sveta bazilika je učinkovito 
zelišče, ki podpira mental-
no in čustveno ravnovesje v 
organizmu na način, da op-
timizira odgovor organizma 
na stres ter spodbuja opti-
malno delovanje živčnega 
sistema. V tradicionalni ajur-
vedski medicini je izredno 
cenjena, saj krepi duševno 
zdravje in delovanje prane, 
vitalne življenjske sile, ki 

nam omogoča, da se lažje spopadamo s pritiski 
sodobnega sveta.
Uporablja se pri različnih oblikah čustvenega in 
fizičnega stresa, tenzijskih glavobolih, degenera-
tivnih boleznih, depresije, nespečnosti, zadrže-
vanja sluzi v dihalnih poteh, kot odlično sredstvo 
proti staranju, kot antioksidant in sredstvo s pro-
tivnetnim delovanjem. 
V prodajalnah Sanolaborja, lekarnah, spec. proda-
jalnah in na www.novavital.si.

... za dobro razpoloženje

D   bre rešitve

SVETO ZELIŠČE

 Preženimo sivino  
 z eteričnimi olji! 
Eterična olja nastanejo pod soncem in v sebi 
nosijo snop svetlobe! S svojim delovanjem na 
čustva, živčni sistem in hormonski sistem bodo 
v hipu pregnala sivino, dvignila razpoloženje 
in pričarala nasmešek na vaš obraz. Kot izjemni 

 Voda je eliksir življenja 
Voda ima sposob-
nost sprejemanja, 
hranjenja in preda-
janja informacij ter 
izboljšuje razpolože-
nje, motorične funk-
cije in moč uma. Prav 
zato si lahko s pitjem 
kakovostne in obo-
gatene vode poma-
gamo pri številnih 
težavah, tudi pri de-

presiji. Eden od pogostih vzrokov za depresijo je 
dehidracijo, zato je prvo pravilo, da dovolj pijemo, 
to je vsaj dva litra vode na dan. Priporočamo švi-
carske karafe ali kozarce Nature's Design, ki vodo 
revitalizirajo na popolnoma naraven način, prek 
oblike in razmerij zlatega reza. Še več dobrega si 
bomo naredili, če izberemo karafo z močnim sta-
rodavnim simbolom rože življenja iz pravega zlata, 
ki vodo obogati z življenjsko energijo, ali pa s pi-
sano rožo življenja, ki nas polni z radostnim odno-
som do sebe, bližnjih in sveta. (www.oblikenarave.
si, katalog: 040 623 186)

AVTENTIČNA ETERIČNA OLJA

MOČ VODE
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Rožmarin za 
svetlejši dan!
Besedilo: povzeto iz knjige „Ščepec rešitve“

V rožmarinu je energija izhajajočega 
sonca, zato ne preseneča, da že nekaj 
vdihov predrami naše telo in ga 
požene v nov dan. Zlasti če se zbudite 
z občutkom, da vas polovica manjka, 
lahko uporabite rožmarin, da hitreje 
pridete k sebi.

V času sivine, vlage in utrujenosti v glavi je nje-
govo blagodejno delovanje še toliko bolj dobro-
došlo. Že naši predniki so vedeli, da je rožmarin 
„za spomin“ in „za ljubezen“. Zato so se z vejicami 
rožmarina krasili mladoporočenci, polagali so jih 
tudi v zibelke otrok in krste umrlih.
Današnja znanost ugotovitve naših prednikov le 
dokazuje z novimi metodami. 

Rožmarin za spomin
Znanstveniki so potrdili, da rožmarin res deluje 
na naše možgane. Že samo po 20 minutah vdiha-
vanja izvlečka iz 1,8-cineola, ki ga je v rožmarinu 
veliko, se poveča pretok krvi v možganih, kar ugo-
dno vpliva na številne telesne in umske funkcije 
ter deluje antidepresivno (Chemical Senses. 1994; 
19(4): 359–364). 
Čeprav natančen mehanizem delovanja ni po-
znan, se je rožmarinska kislina izkazala za obe-
tavno preventivo pred Alzheimerjevo boleznijo, v 

nekaterih primerih pa so dokazali celo njeno tera-
pevtsko učinkovanje. Pri Alzheimerjevi bolezni se 
akumulirajo proteinski amiloidni plaki in ovirajo 
komunikacijo med živčnimi celicami. V zdravih 
možganih protein beta amiloid razpade in se iz-
loči. Rožmarinska kislina preprečuje odlaganje 
amiloidnega plaka in deluje na razpadanje že na-
stalega plaka. Lahko bi rekli, da rožmarin pomaga 
pri rednem odstranjevanju smeti iz možganov in 
jih tako vzdržuje v formi. 
Tudi acetilholin je pomemben za dobro komuni-
kacijo med živčnimi celicami. Rožmarin vsebuje 
najmanj pet antioksidativnih snovi, ki zavirajo 
razgradnjo in propadanje acetilholina, ki je pri 
Alzheimerjevi bolezni že tako v prenizkih koli-
činah. V isti ameriško-japonski raziskavi so še 
dokazali, da karnozolna kislina izboljšuje spo-
minske funkcije ter ščiti možgane pred oksida-
tivnimi procesi in posledično znižuje tveganje 
tudi za druge nevrodegenerativne bolezni, kot 
so možganska kap, Parkinsonova bolezen in ALS 
(amiotrofična lateralna skleroza – bolezen moto-
ričnih celic v možganih in hrbtenjači) (Journal of 
Neurochemistry. 2008; 104 (4): 1116–1131).

Slabe volje zaradi glivic?
Vsi, ki berete naše novice, verjetno že veste, 
kakšno razdejanje v telesu in v počutju lahko 
ustvarijo strupi, ki jih izločajo glivice. Aflatoskini 
in drugi živčni strupi so v ozadju hudih nihanj 
razpoloženja, težav s kratkoročnim spominom in 
utrujenostjo, ki jih zdravniki zmotno prepoznava-
jo kot različne oblike depresije ali drugih motenj. 
Zato namesto antidepresivov morda potrebuje-
te le rožmarin. Ta se je izkazal za zelo uspešnega 
pri zatiranju Candide albicans in nevarne plesni 
Aspergillus niger (Journal of Food Protection. 2005; 
68(4): 790–779).
V poskus in vivo so vključili ljudi, obolele za raz-
ličnimi vrstami raka in pljučnico, ki so imeli obe-
nem tudi kandidozo. Njihov imunski sistem je 
bil močno oslabljen zaradi uporabe številnih ci-
totoksičnih zdravil, antibiotikov in kortikostero-
idov. Z bombažno krpico so jim petkrat dnevno 
v usta aplicirali vodno emulzijo eteričnega olja 
rožmarina. Ti bolniki se predhodno niso odzvali 
na standardno sintetično antimikotično zdravi-
lo, Nistatin®. Ko so uporabili razredčeno eterično 
olje rožmarina, je kandida popolnoma izginila v 
samo 2 do 4 dneh (Indian Journal of Experimental 
Biology. 1979; 72 (7): 175–176)!

Utrujeni od stresa?
Veliko današnjih težav s počutjem prihaja tudi 
zaradi kroničnega stresa in izčrpanosti. Tudi na 
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tem področju je rožmarin lahko v veliko pomoč. 
Poskusi so pokazali, da vdihavanje 10-krat raz-
redčenega eteričnega olja rožmarina vpliva na 
zmanjšanje stresnega hormona kortizola, saj v 
telesu aktivira sistem „lovilcev prostih radikalov“ 
in prepreči oksidativni stres (Psychiatry Research. 
2007; 150 (1): 89–96).

Poženimo kri, preženimo depresijo!
Rožmarin lahko v obliki čaja, začimbe ali tinkture 
uporabimo tudi pri številnih drugih težavah. Že 
tradicionalna kitajska medicina je ugotovila, da je 
rožmarin hrana za srčni, pljučni in vranični či ter 
aktivira či osrednjega grelca in prežene mraz. 
Rožmarin aktivira srce in krvni obtok, čisti jetra in 
izboljša cirkulacijo. Zato je v veliko pomoč vsem, 
ki trpijo zaradi nizkega krvnega pritiska. 
Skodelica rožmarinovega čaja, dodajanje rožma-
rina kot začimbe ali uživanje v obliki izvlečka ali 
tinkture nam da zagon in osvobaja energijo. 
Če imate mrzle roke in noge, si lahko pomagate 
tudi s tem, da v olju namakate vejice rožmarina 
(ali olju dodate nekaj kapljic eteričnega olja) in s 
takšnim masažnim oljem natrete noge. 

Dolg seznam koristi
Prostor v novicah je preveč omejen, da bi lahko 
našteli tudi druga področja, na katerih je dokaza-

no blagodejno delovanje 
rožmarina. Več o njego-
vem protibakterijskem 
delovanju ali o tem, kako 
pomaga jetrom, pri revmi 
in putiki, pri prebavi in 
zaščiti telesa pred strupi, 
lahko preberete v knjigi 
„Ščepec rešitve“. 

Tinktura 
iz rožmarina

Ekološka pridelava
Brez barvil, 

konzervansov 
in aditivov

Rožmarinov čaj
Kot poživljajoč napitek si pripravimo rožma-
rinov čaj. Polovico čajne žličke rožmarinovih 
iglic prelijemo s skodelico vroče vode (na 
približno 70  oC, podobno kot za zeleni čaj) 
in pustimo namočene dve minuti. Nato na-
pitek precedimo in pijemo po eno skodelico 
zjutraj. Na ta način tudi uravnavamo preni-
zek krvni pritisk ali slabo prekrvavitev.

Rožmarinov napitek uživamo teden ali dva, 
nato pa prekinemo, saj telo v tem času že 
vzpostavi naravno ravnovesje. Potem si pri-
pravimo napitek le občasno.
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Za bolj svetlo 
prihodnost
Civilna družba in ministrstvo v skupnem 
iskanju rešitev.
Samooskrba bo v prihodnosti še bolj pomembna, 
zato moramo združiti moči in vsak na svojem po-
dročju delovati v smeri za skupni cilj – za čim več 
zdrave, ekološko pridelane hrane in čim več svojih 
semen. 
Nevladniki so poslali pobude za še boljšo izvedbo 
predlaganih ukrepov v praksi. Temelji so začrtani 
za prihodnjo obdobje do leta 2020 – zdaj gremo 
delat, sejat in iskat izvedbene možnosti.

Ekipa MKGP in nevladniki smo iskali skupne reši-
tve. Bil je dolg, dober in konstruktiven sestanek 
pod vodstvom Tanje Strniša in razširjene ekipe 
Ministrstva z angažiranim pristopom sodelujo-
čih. Pridružil se nam je tudi minister Dejan Židan, 
ki je podal podporo ekološkemu kmetijstvu in 

semenarstvu ter obljubil nadaljnje iskanje sku-
pnih rešitev. 
Veliko slabih rešitev nastaja preprosto zato, ker jih 
sprejemajo ljudje, ki ne vedo, kaj bodo te rešitve 
pomenile v praksi. Zato imamo ljudje iz prakse 
pravico in dolžnost sporočati, opozarjati in izo-
braževati. Veseli nas, da je veliko razlag, ki smo jih 
podali nevladniki, naletelo na odprta ušesa in se 
izrazilo v boljših rešitvah. Če dojamemo, da sedi-
mo na istem čolnu, se bomo hitreje naučili tudi 
skupaj veslati. Zmogli bomo.

Išče se mesto pod soncem!
Družina z dvema majhnima otrokoma išče 
med Ljubljano in Žalcem bivalni vikend za 
najem, z morebitno možnostjo odkupa. 
Zaželena mirna sončna in dostopna lega, 
ter dovolj zemljišča za vrt in morda manjši 
sadovnjak. Ali pa zazidljivo zemljišče za gra-
dnjo hiške iz naravnih materialov. Info: Tanja 
051 640 209 ali rani.kaljani@gmail.com

Ne želijo baznih postaj 
nad svojimi glavami
Zveza ekoloških gibanj Slovenije in PROTEUS, 
Okoljsko gibanje Bela krajina, v okviru katerih 
deluje 28  civilnih iniciativ proti baznim po-
stajam GSM-R Slovenskih železnic, sta 15. ja-
nuarja  2015 protestno izročila peticijo s 
3.430 podpisi in zahtevami podpisnikov mi-
nistru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, 
na sedežu Ministrstva, Langusova 4, Ljubljana.

Zahtevajo, da se bazne postaje, ki jih načrtu-
jejo Slovenske železnice, umaknejo od nase-
lij najmanj 600 m. 
Manjša oddaljenost je dopustna samo ob 
pravni zavezi investitorja, da na antenske 
stolpe ne bodo nameščene antene drugih 
operaterjev, in s soglasjem civilne iniciative.

Na sestanku je bil tudi minister Židan, ki je pozval 
nevladnike, naj pripravijo predloge kako do več eko-
loške hrane, poleg ukrepov, ki jih ima MKGP.



Ali ste začeli to leto z zaobljubo, da boste svoje potrebe postavili na vrh prednostnega seznama? 
Vabljeni v dobro družbo, na srečanje z inspirativnimi ljudmi in na mesta z veliko pozitivne 
energije. Tudi v tem letu bomo organizirali naše tradicionalne seminarje.

Obrnite svOje življenje na bOlje!

Za dodatne informacije, program in pogoje udeležbe pišite na e-naslov: delavniceszz@gmail.com. 
Na voljo smo vam tudi po telefonu 041 770 120, vsak delovnik od 9. do 13. ure.

V tem letu v projektu Skupaj 
za zdravje človeka in narave 
pripravljamo veliko novost. 
Skrivnosti dobre kulinarike 
(seveda, na naš način) vam 
bomo odkrivali tudi v obliki 
video posnetkov. 

Prispevke seveda želimo posneti v prosto-
rih, ki ustrezajo duhu našega projekta. Zato 
iščemo kuhinje z dušo, kjer se hrana pripra-
vlja na ognju (plin ali kmečki štedilnik) in 
kjer prostora ne onesnažujejo mikrovalovne 
pečice ali indukcijski štedilniki. 

Ali je vaša kuhinja takšna, da 
bi navdihovala tudi druge?
Za začetek nam pošljite sliko (ali več slik). 
Deset najbolj ustvarjalnih bomo nagradili s 
knjigo Ščepec ustvarjanja, tretjim delom 
trilogije Ščepcev, ki pride kmalu!
Tiste, ki bodo primerne za snemanje, pa bo 
obiskala tudi naša producentska ekipa in če 
bo prostor tudi tehnično ustrezen, evo nas 
pri vas!
Slike nam lahko pošljete na naslov:
Društvo Ognjič, Skupaj za zdravje človeka 
in narave, Zapotok 54, 1292 Ig ali na elek-
tronski naslov: zacimbe@gmail.com

Iščemo kuhinjo, v  
kateri domuje ljubezen!

Organizacija: Frontier d.o.o, 
Društvo Ognjič in Združenje 

za obuditev celostnega človeka.

1 teRmiN 2 teRmiNA 16.10. — 23. 10. in  
25. 10. — 1. 11. 2015

3. 7. — 5. 7. 2015

Začimbna dOživetja v avstriji POjdimO v sij svetlObe na Hvaru
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