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Slika velja več kot 1000 besed
Razstrupljanju in premagovanju spomla-
danske utrujenosti so posvečene tudi 
naše aprilske oddaje Za Zdravje. Oddaje 
lahko spremljate na treh TV-kanalih. Po 
končanem predvajanju pa so vse na voljo 
tudi na www.zazdravje.tv. 

TV RTS 
nedelja,10. 4. ob 18.30
ponedeljek, 11. 4. ob 14.30
četrtek, 14. 4. ob 22.30
sobota, 16. 4. ob 8.00 

TV VESELJAK 
ponedeljek, 11. 4. ob 20.15
sreda,13. 4. ob 12.15
nedelja,17. 4. ob 16.15

TV VAŠ KANAL 
sreda, 13. 4. ob 18.15
sobota, 16. 4. ob 17.45
nedelja, 17. 4. ob 12.30

V drugi aprilski oddaji vas čaka veliko predlo-
gov, kako popraviti krvno sliko, odgnati utru-
jenost in izboljšati počutje.

TV RTS 
nedelja, 24. 4. ob 18.30
ponedeljek, 25. 4. ob 14.30
četrtek, 28. 4. ob 22.30
sobota, 30. 4. ob 8.00 

TV VESELJAK 
ponedeljek, 25. 4. ob 20.15
sreda, 27. 4. ob 12.15
nedelja, 1. 5. ob 16.15

TV VAŠ KANAL 
sreda, 27. 4. ob 18.15
sobota, 30. 4. ob 17.45
nedelja, 1. 5. ob 12.30

Bi želeli naše novice 
prejemati na dom?

Finančna sredstva nam ne omogočajo kritja stro-
škov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli 
naše novice prejemati na dom, prosimo za prispe-
vek, ki ga lahko nakažete na TRR: 0201 1025 5748 
080, Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 
Ig. Namen: Prispevek. 

Priporočamo se za 7 EUR ali več. Vsak prispevek 
nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo 
vrtcev, šol in zdravstvenih domov, ki jim pošiljamo 
naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki 
poštnih znamk A.
Banka nam žal ne nudi popolnih podatkov pošiljateljev 
prispevkov, zato vas naprošamo, da nam pošljete ko-
pijo plačane položnice, ali nam popolne podatke (ime, 
naslov, datum plačila) posredujete po e-pošti na naslov 
posljite.novice@gmail.com.  S tem boste zagotovili, da 
bodo obvestila nemoteno prihajala na vaš naslov. 

Oglasna deska projekta
Skupaj za zdravje človeka in narave

Mogoče vam je usojeno …
V aprilu se dogajanje našega projekta seli na Hvar. Zaenkrat sta skupini polni.  Na številki 041 770 120 ali e-naslovu hvar2010@gmail.com lahko še vedno preverite, če je mogoče kdo odpovedal in vam je »usojeno«, da se nam pridružite. 

Ne premikajo se le tla.  
Premika se tudi v glavah.
V marcu sta Rajko 
Škarič in Sanja 
Lončar preda-
vala na srečanju 
Skupnosti slo-
venskih vrtcev v 
Portorožu. Skoraj 
450 predstavnikov 
vrtcev je imelo 
priložnost slišati in 
začutiti drugačno vsebino kot običajno. 
Organizatorjem se zahvaljujemo za zaupanje, poslušalcem pa želimo čim bolj plodna tla za setev novih semen tudi na njihovem področju. 



IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič; Odgovorna urednica: Sanja Lončar; Naklada: 33.000 izvodov; 
Kontakti: info@zazdravje.net, 041 770 120, Fotografije: Frontier d.o.o.; Oglasno trženje: Frontier d.o.o.;  
Regionalne strani ureja: Katja Podergajs, katja@metafora.si; Oblikovanje in priprava za tisk: Opa:celica; 
Tisk: Tiskarna Schwarz 

Pravljice za odrasle
»Ozdravil je raka, tako da je deset dni jemal sodo 
bikarbono.«; »Ozdravili so vse degenerativne bo-
lezni zgolj z jemanjem magnezijevega klorida.«; 
»S tremi žlicami beluševega pireja na dan ozdra-
vimo raka.«; »Z grenko soljo očistimo jetra in žolč-
ne kamne v enem dnevu.«; »Kandido preprosto 
izperemo iz telesa z uživanjem veliko soli in sode 
bikarbone.«; »Noge damo v čudežno banjico in ta 
očisti limfo ter odstrani iz telesa smeti, ki so se v 
njem nabirale desetletja …«; »Post ozdravi vse bo-
lezni.«; »Hidrogen ozdravi vse.«; »Koloidno srebro 
ozdravi vse.«; »Deset kozarcev vode na dan ozdra-
vi vse bolezni …«
Ni dneva, da po internetu ne bi zaokrožila nova 
čudežna receptura, kako rešiti vse težave ter se 
razstrupiti in razkisati v le nekaj dnevih. In prav 
vse so podkrepljene s primeri »odpisanih«, ki so 
se prav zaradi navedene metode pozdravili in vr-
nili v življenje.
Nismo skeptiki. Verjamemo v moči narave. Vemo, 
da so najboljše rešitve enostavne in tudi poce-
ni. Vendar smo res že naveličani odgovarjati na 
vprašanja, kaj si mislimo o takšnih in drugačnih 
instantnih metodah, s katerimi naj bi v enem dne-
vu (ali nekaj dneh) pospravili vse, kar smo smetili 
vse življenje. Ne oporekamo, da so navedeni pri-
meri čudežnih ozdravitev morda resnični. Osebno 
poznamo veliko ljudi, ki so »čudežno ozdraveli«. 
Tisto, kar v teh zgodbah manjka, je nevidni del, 
ki obsega vse tisto, kar je ta »odpisani« naredil, 
spremenil, dojel in kakšna energija se je pri tem v 
njem zbudila, da je imela njegova zgodba srečen 
konec. 
Tega pa tisti, ki prepošiljajo tovrstna elektronska 
sporočila, ne vidijo ali nočejo videti. Ta del zgodbe 
je namreč naporen. Instantni uspehi in recepture 
bodo imeli več bralcev in bodo prodali več čude-
žnih pripomočkov.
Človek ni pomivalni stroj, v katerega bi lahko dali 
močno čistilno sredstvo, ga vklopili in počakali, da 
se vse, kar se je nabralo v telesu, splakne v odtok. 
Naš metabolizem je veliko bolj zapleten. Strupi, 
ki jih v sebi nabiramo, niso le fizični. In tudi naše 
zmožnosti, da strupe izločimo, pogojujeta kondi-
cija našega telesa in energijska pretočnost. 
Zato to številko namenjamo vsem tistim, ki ste se 
pripravljeni lotiti velikega pospravljanja bolj te-
meljito, odgovorno in ljubeče.

Sanja Lončar, urednica
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Razstrupljanje 
organizma
Besedilo: Sabina Topolovec

Znameniti nemški duhovnik Sebastian 
Kneipp je kot odgovor na vprašanje 
o najučinkovitejši terapiji navedel 
troje: prvič - razstrupljanje, drugič - 
razstrupljanje in tretjič - razstrupljanje. 
Enakega mnenja sta bila že številna 
stoletja pred njim tudi Paracelzij in Sveta 
Hildegarda. In vse starodavne celostne 
medicine tega sveta. Koliko pa o tem 
vemo danes?

Očitno zelo malo, sicer težave in bolezni, kot so 
kronična izčrpanost, težave s prebavo, depresija, 
pomanjkanje apetita, izguba želje po spolnosti, 
motnje spanja, alergije in podobno, ne bi bile 
tako pogosto prisotne v naših življenjih. Čas je, da 
se končno poučimo o nevarnostih prekomernega 
kopičenja kislih presnovkov in o tem, kako po-
spraviti tudi nesnago v lastnih telesih. Današnja 
medicina je izbrala drugo pot. Namesto da bi raz-
strupila telo in mu tako omogočila okrepitev sa-
mozdravilnih moči, poskuša zastrupiti »bolezen«. 

Tako poskušamo bakterije, zajedavce, glivice in 
rakave celice zastrupiti z različnimi sinteznimi 
snovmi, ki le povečujejo toksično breme v telesu. 

Kar sejemo …
Razstrupljanje organizma pomeni odpravljanje 
kislih presnovkov, ki se skozi leta nalagajo v na-
šem telesu. Kopičenje kislih presnovkov v telesu 
je posledica našega načina življenja. V zadnjih 
desetletjih smo izpostavljeni več škodljivim vpli-
vom kot kdaj koli prej. Uživamo prevelike količi-
ne pogosto preveč enostranske in obenem še 
osiromašene hrane, ki jo v želji po boljšem okusu 
in daljšem času trajanja industrija spretno začini 
z umetno proizvedenimi konzervansi, aromami, 
ojačevalci okusa in podobno anorgansko kramo, 
s katero naše telo nima kaj početi. Ob vsem tem 
v pomanjkanju časa vedno bolj posegamo po že 
pripravljenih obrokih, ki so v mikrovalovni „bom-
bi“ pripravljeni že v minuti. Radi imamo meso in 
mesne izdelke, pod katerimi se šibijo hladilni pre-
dali v naših nepogrešljivih prijateljih - supermar-
ketih, da le ne bomo lačni. Da je mesa in druge 
hrane vedno dovolj, poskrbijo tudi številni agrarni 
strupi, antibiotiki in hormoni, ki se kopičijo v tem 
istem mesu ter pozneje v nas. Da je takšna hra-
na tudi upravičeno rečeno poceni, vedo vsi, ki jo 
navkljub privlačnim ponudbah sami pridelujejo 
na svojem vrtu. Smo tudi pridni uporabniki mar-
garin, rafiniranih olj, homogeniziranega mleka, 
belega sladkorja, soli, sladic, alkohola, cigaret, 
kave in še bi lahko naštevali. Vse lepo in prav, če 
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bi si takšne pregrehe privoščili enkrat tedensko. 
Težava nastane, ko so na jedilniku vsak dan. 
Če je spisku slabe hrane kar težko narediti konec, 
je toliko bolj zaskrbljujoče, ko k temu prištejemo 
še druge tegobe sodobne dobe. Lista je vsak dan 
daljša: konvencionalni izdelki za nego telesa, či-
stila, plastične igrače in embalaža, strupi, ki se iz-
ločajo iz pohištva, tekstila, amalgamske zalivke v 
naših zobeh, farmacevtski pripravki, elektrosmog. 
Zmajujete z glavo? Se proti vsemu temu res ne da 
nič storiti? Res je, da ne moremo več očistiti vsega, 
zagotovo pa tisti, ki bolj pogosto pospravljajo v 
sebi in svojem okolju, živijo z manjšimi toksičnimi 
obremenitvami. 

Tudi čustva zastrupljajo. 
Ko naštevamo strupe, ne moremo mimo petih 
največjih strupov: jeza, pohlep, žalost, strah in 
skrb. 

Nesnaga na krožniku, oblačilih ali pohištvu pride 
le kot posledica naše odsotnosti, ki jo povzročajo 
navedena čustva.  (Več o tem na strani 7)

Vse to ustvarja presežek kislih presnovkov v tele-
su. Ko so ti v dovoljeni meji, jih telo zlahka izloči 
s pomočjo ledvic, pljuč, črevesja in kože. Ko pa 
je mera preveč polna, to ni več mogoče, zato se 
strdijo in zlepijo resice v tankem črevesu in čreve-
sni steni v debelem črevesu, nahajajo pa se tudi 
v dihalnih poteh, limfnem sistemu in celotnem 
vezivnem tkivu. Vezivno tkivo ima v telesu veliko 
pomembnejšo nalogo, kot smo morda pripravlje-
ni priznati. Ne gre le za tkivo, ki obdaja naše or-
gane in kosti, saj prek tega poteka prenos kisika, 
ogljikovega dioksida, hranil, baz in kislin, vode in 
podobnega iz krvnih kapilar v celice ter obratno. 
Vezivno tkivo prepleta naše celotno telo, vanj 
sodijo med drugim vezi, kite, sklepni hrustanec, 
medvretenčne ploščice na hrbtenici, živčno tkivo, 
črevesna in želodčna stena, koža, lasje, nohti ter 
tkivo, ki obdaja in povezuje organe ter krvožilje. 
Da je v telesu presežek kislih presnovkov, je tako 
hitro opazno že na zunaj: zgubana koža brez si-
jaja, razcepljeni lasje, vedno slabše gibljivi sklepi, 
bolečine v medvretenčnih ploščicah in podobno. 
Pri ženskah je prav posebej pogost pojav celulita 
in krčnih žil. 

Zato je resnično življenjskega pomena, da 
telo pravočasno oziroma redno razstrupljamo. 
Najboljši način je gotovo ustrezna prehrana in 
zdrav življenjski slog. Toda ker ju je težko ves čas 
vzdrževati, lahko pomagajo tudi različne tehnike 
razstrupljanja. Redno čiščenje črevesja, različne 
postne kure, zadostno pitje vode, uživanje zelišč-
nih pripravkov, savnanje, masaža, različne bazične 

kopeli. Vse to pripomore, da se telo lažje znebi 
strupov, ki so se v telesu nabrali zlasti med zimo. 
Pomlad je torej ravno pravšnji čas, da si privošči-
mo nekajtedensko razstrupljevalno kuro. V naravi 
se že bohotita regrat in čemaž, tu pa so še kopri-
va, trobentice in marjetice, ki jih vsakdo nabere v 
naravi. Z njimi spodbudimo delovanje jeter in žol-
ča, krepimo imunski sistem, okrepimo delovanje 
črevesja, premagujemo značilno spomladansko 
utrujenost, slabokrvnost, spodbujamo presno-
vo kože, lajšamo kašelj in še bi lahko naštevali. V 
naravni lekarni se bohoti obilica dobrih pomoč-
nikov, le nekaj znanja je potrebnega, da znamo 
rastline prepoznati in izbrati prave. In ni je zako-
nodaje, ki bi uzakonila obvezno etiketiranje vsake 
rastline, ki požene iz matere Zemlje. 

Vse to je vedela že Sveta Hildegarda v 12. stoletju 
in skoraj tisoč let smo potrebovali, da nam to, kar 
so različne institucije v preteklosti tako vestno za-
kopale, sežgale in, za kar si tudi današnja oblast 
na vse pretege prizadeva, zakonsko prepovedale, 
kljub vsemu znova prihaja v zavest. Toda zaveda-
ti se moramo, da le umik nazaj k naravi danes ne 
zadostuje več. Sveta Hildegarda je vedela, da je 
treba stopiti nazaj k Stvarniku, kajti le takrat, ko 
smo v resničnem sozvočju s seboj in stvarstvom, 
se lahko nadejamo zdravja in sreče. Kljub temu, 

Qlandia - MARIBOR in NOVA GORICA 
Mercator center Primskovo - KRANJ 
Planet TUŠ - KOPER

Specialist za RES zdravo prehrano!

Maitrank 

Zeliščni eliksir Sv. Hildegarde  
za razstrupljanje organizma.

“… od maja do oktobra vsak  
tretji dan spijete šilce Maitranka.

Odgnal bo potrtost in melan-
holijo, okrepil srce in varoval  
vaša pljuča pred boleznijo.

Obenem ogreje želodec,  
očisti drobovje in  
ohranja dobro prebavo,”

je bil pogost Hildegardin  
spomladanski nasvet za  
razstrupljanje organizma.
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da je zelo zagovarjala razstrupljanje, je imela do 
posta, ki ga izvajamo le iz zdravstvenih razlogov, 
zelo zadržano mnenje. Menila je, da je fizični post, 
ki ga ne spremlja tudi duhovno očiščenje, nesmi-
seln in škodljiv.

In to, kar je ta čudovita ženska v 12. 
stoletju zapisala kot plod svojih uvidov, 
je skozi stoletja dokazala tudi uradna 
znanost. 
O sveti Hildegardi von Bingen, nemški opatinji, 
meniški voditeljici, mistikinji, pisateljici in ljubi-
teljski skladateljici, v naših krajih žal vemo le bolj 
malo, čeprav gre brez dvoma za eno najvidnej-
ših osebnosti srednjega veka. Malokdo ve, da so 
njena zgodnja videnja, notranji čut ter nadpov-
prečni dosežki na področju teologije, medicine, 
botanike in astronomije v 12. stoletju botrovale 
nastanku knjige Materia Medica, ki je redek vir 
podatkov o srednjeveški medicini in obenem 
sploh prvi srednjeveški zdravniški zapis v zahodni 
družbi. Sveta Hildegarda je že v davnih časih ve-
dela, da je osnova za zdravje razstrupitev telesa. 
Zato je zelo priporočljivo, da telesu vsaj enkrat le-
tno omogočimo razstrupljanje v pravem pomenu 

besede. V Hildegardinem času ni bilo na voljo 
prav veliko sredstev. Hildegarda je pri čiščenju 
krvi najbolj priporočala puščanje krvi, pri čišče-
nju limfe pa ventuze. Kljub temu, da so te tehnike 
poznali in jih že tisočletja uspešno uporabljajo 
tudi v drugih tradicionalnih medicinah, danes 
niso več tako priljubljene in se večina ljudi bolj 
nagiba k manj invazivnim metodam. Tudi teh ne 
manjka. Že od srednjega veka se je ohranilo nekaj 
dobrih samostanskih receptur za razstrupljanje 
telesa. Eno najbolj znanih je Hildegardino zelišč-
no vino Maitrank, ki odžene potrtost, okrepi srce 
in varuje pljuča pred boleznijo. Obenem ogreje 
želodec, očisti drobovje in ohranja dobro preba-
vo. V Sloveniji imamo tudi vse več Hildegardinih 
čajnih mešanic. Nekaterih pripravkov pa na ža-
lost ne moremo imeti, saj vsebujejo snovi, ki so v 
Slovenji na listi »Z« in se ne morejo prodajati brez 
registracije. 

Kaj izbrati?
V resnici se številnim strupom da izogniti, a le, ko 
živimo zavestno, ko se zavedamo bivanja tukaj in 
zdaj, ko dojemamo sebe kot del stvarstva, za ka-
terega smo vsak trenutek hvaležni. Le takrat tudi 
vemo, katera tehnika razstrupljanja je za nas naj-
ustreznejša, katera rožica najbolj blagodejna in 
katera hrana resnično koristna. 

Hildegardine recepture živijo še danes. Na 
voljo so njene čajne mešanice in začinjeni pi-
škoti, ki so bili zelo popularna oblika digestiva  
v srednjem 
veku.

Bi se radi prehranjevali zdravo 
in poceni?

V Sloveniji se krepijo prizadevanja, da bi 
se slovenski ekološki kmetje in potrošniki 
direktno povezovali. Krajša veriga pome-
ni tudi nižje cene in večje zaupanje. 

Pridelke več združenih ekoloških kmetoval-
cev lahko odslej naročite tudi pri »Oazi pod 
Javorjem«, na: 03 577 5210, 051 612 456 
(g. Vili Petaci) ali: oazapj@siol.net.

Trenutno imajo na voljo različna ekološka 
žita, krompir, čebulo in ekološki kompost, ki 
so ga predelali deževniki. Cene vas bodo za-
res presenetile.
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If you care about your body make 
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your health regime.

www.bodytox.co.uk
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achieve maximum results.

DETOX FOOT PATCHES

FDA, NDC Reg No. 
34690-1001-1

INGREDIENTS
Bodytox® contains the highest quality natural ingredients:

Wood Vinegar - Wood vinegar has properties that have been
shown to maintain good blood circulation.

Tourmaline - Tourmaline exerts a cleansing and liberating
energy upon our entire nervous system with a clearing and
stabilising effect. Tourmaline is best known for its ability to emit
Far Infrared heat.

Chitosan - Chitosan is produced from Chitin which is contained
in the Hokkaido crab (red sea king crab). Chitosan products
have been used now for over 30 years by water companies to trap
toxins, grease, heavy metals, and oils.

Mugwort Extract - Mugwort Extract is a herb widely used to
help soothe skin.

UK Head Offi ce: 
Bodytox Ltd., 113 Newland Street, Witham, Essex 

CM8 1BE, United Kingdom
Tel: +44 (0) 808 178 9599

If you care about your body make 
Bodytox® Patches a regular part of 

your health regime.

www.bodytox.co.uk

Relax  Refresh  Re-energise

DETOX 
FOOT PATCHES

mail: info@ekolife.si
gsm: +386 (0)41 370 414
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5 najhujših strupov
Na predavanjih nenehno ponavljamo o petih 
najhujših strupih in povzročiteljih bolezni: 
jeza, žalost, strah, skrb in pohlep.

Tega si nismo izmislili mi. To že tisočletja trdijo vse 
tradicionalne medicine, le da na zahodu še vedno 
raje verjamemo, da bolezen prihaja od zunaj, da 
prileti z bakterijami, na krilih ptičev ali jo gensko 
podedujemo. Takšen pogled upravičuje našo pa-
sivnost, saj če verjamemo, da so vzroki zunaj, po-
tem je tudi odgovornost zunaj. 

Kako čustva zastrupljajo?
Ko rečemo, da nas čustva zastrupljajo, potem to ni 
le pesniško izražanje. Če ne verjamete, si oglejmo, 
kako čustva vplivajo na posamezne organe, in 
morda boste lažje dojeli, kako tesno so povezana 
z zastrupitvijo telesa. 
Ko smo jezni, prihaja do zastoja v delovanju naših 
jeter. Od tam izraz: »Gre mi na jetra.« Zakaj za ne-
kaj, kar nas jezi, ne rečemo, da nam gre na ledvice 
ali pljuča? Očitno večtisočletna naravna modrost 
ve isto, kot ve tudi tradicionalna kitajska medici-
na. Resnica je vedno ena, ne glede na to, ali ste 
Slovenec, Indijec ali Kitajec. Čustvo jeze onemo-
goča normalno delovanje jeter, jetra pa so zelo 
pomembna za čiščenje naše krvi. In če so jetra 
blokirana z jezo, smo zastrupljeni!
Podobno se zgodi, ko čustvo žalosti sabotira de-
lovanje naših pljuč – drugega razstrupljevalnega 
organa. Kako dihate, ko ste žalostni? Morda glo-
boko in sproščeno? Kje pa – prej bi lahko rekli, 
da takrat dihamo kot riba – plitvo, v krču. Ni na-
ključje, da rečemo, da nas je »popadla ali stisnila 
žalost« in da čutimo, da nas »žalost duši«. Žalost 
neposredno vpliva na pljuča in debelo črevo, zato 
takrat dihamo slabo in imamo tudi težave z odva-
janjem. Posledica enega in drugega je, da v telesu 
zastajajo strupi, ki se niso izločili z dihanjem ali 
odvajanjem blata. Kri ne dobi dovolj kisika, saj se 
zaradi slabega dihanja v krvi zadržuje vse preveč 
ogljika. Ta nas zakisa, preprečuje prenos nekate-
rih hranilnih snovi in v končnem seštevku celo sili 
določene celice, da se prilagodijo delovanju brez 
kisika (tako nastajajo rakave celice).

Tudi tretji razstrupljevalni organ, ledvice, so pod 
velikim vplivom čustev. Ledvice in mehur naj-
bolj prizadene strah. Poznate izraze, da je nekdo 
»zmrznil od strahu« ali »prebledel od strahu«? 
To se zgodi, ko se ledvice zaradi strahu naenkrat 
stisnejo in nastane zastoj pri filtriranju in čišče-
nju krvi. Posledično je motena cirkulacija, zaradi 
česar imamo ledene roke in noge. Če strah traja 
dalj časa, so posledice toliko močnejše. Ledvice 
nadzorujejo tudi mišice zapiralke. Če jih strah blo-
kira, pride do pojava, da zapiralke popustijo in ne 
moremo nadzorovati uhajanja blata ali urina. Zato 
tudi izrazi »pokakal se je od strahu« ali »polulal se 
je od strahu«. 
Skrbi nas zastrupljajo neposredno. To čustvo 
predvsem prizadene našo prebavo – želodec, 
vranico in trebušno slinavko. Pogosto slišite izraz 
»zvija me od skrbi«. Dejansko so takrat prebavi-
la v krču in ne morejo opraviti svoje naloge. Zato 
lahko tudi najbolj kakovostna hrana v telesu po-
stane strup, saj se ne bo pravilno presnovila in bo 
morda celo zavrela ali obležala v skrčenih preba-
vilih. Zato namesto dobro prežvečene, kislinsko in 
encimsko obdelane hrane v naše črevo prihaja na 
pol prebavljena hrana, ki predstavlja odlično go-
jišče za patogene organizme in njihove stranske 
produkte, ki nas pospešeno zastrupljajo. 
Kaj pa pohlep? Strupenost pohlepa čutimo v 
vsakdanjem dogajanju, tako pri nas kot tudi dru-
gje po svetu. Za pohlepne ljudi rečemo, da so »tr-
dega srca« in to je zelo točen opis. Pohlep priza-
dene srce in tanko črevo. Želja po vedno večjem 
bogastvu se odraža tudi z aritmijami in nepravil-
nostmi v delovanju srca. Pohlep uspešno ustvarja 
tudi vsa ostala, že navedena čustva. Kdor živi v 
nenehnem strahu, da bi mu lahko kaj vzeli, da bi 
propadel, ali se obremenjuje s tem, kako bi lahko 
imel še več, kaj hitro doživi tudi druga čustva. 
Ali vam je zdaj bolj jasno, zakaj rečemo, da je ome-
njenih pet strupov podlaga za večino bolezni, ki 
jih danes poznamo? Ko se nenehno ponavljajo in 
nenehno udarjajo na določene organe, ustvarjajo 
šibko točko, ki je nato bolj dovzetna tudi za dru-
ge, materialno otipljive težave. Tako se pri »večno 
žalostnih« pojavljajo kronične težave z dihali (ast-
me, bronhitisi), pri »večno zaskrbljenih« težave s 
prebavili, pri »večno jeznih in razočaranih« težave 
z jetri, pri »večno prestrašenih« sivi lasje, težave z 
rodili, cirkulacijo, vnetjem mehurja itd.  S.L.

7          Skupaj za zdravje človeka in narave  www.zazdravje.net



Besedilo: Adriana Dolinar

Skrb za redno čiščenje črevesja naj 
bi bila tako priporočljiva kot skrb za 
redno higieno ustne votline! Žal pa 
se mnogim kar stemni pred očmi, ko 
samo pomislijo na izpiranje črevesja, 
zlasti če so v preteklosti doživeli slabo 
izkušnjo ob tem (klistir pred porodom, 
pred pregledom črevesja ipd.). Kljub 
navidezni neprijetnosti te metode 
čiščenja telesa pa blagodejno izpiranje 
črevesja - klistiranje ponovno uporablja 
vse več ljudi. 

Od nekdaj so ga priporočali tudi terapevti, ki jim 
celostna obravnava zdravstvenih težav ni tuja. 
Izvor mnogih obolenj se namreč vse bolj odkri-
to povezuje tudi z zastajanjem toksinov v telesu. 
Zastoj teh je še večji, če je čiščenje skozi črevesje 
pomanjkljivo. 90 % kroničnih obolenj naj bi bilo 
po navedbah združenja Royal Society of Medicine 
iz Združenega kraljestva posledica okužb gastro-
intestinalnega trakta. Razlog za tako katastrofalno 
stanje črevesja in s tem tudi celotnega telesa pa je 
med drugim treba iskati tudi v vse večji vsebno-
sti toksinov v našem življenjskem okolju in s tem 
tudi v zaužiti hrani, prevelikih količinah zaužitega 
sladkorja, mesa, v uživanju zlasti predelane, z vi-
talnimi snovmi osiromašene hrane, obilici zaužitih 
zdravil itd.
Z naravnim klistiranjem telesu pomagamo pri 
odstranjevanju toksinov, ki čakajo na izločanje v 
debelem črevesju. Z blatom se namreč izločajo 
ostanki prebavljene, ob motnjah neprebavljene 

Blagodejno 
čiščenje črevesja

hrane pa tudi presnovljeni strupi. 
Klistiranje izloča iz črevesja tudi 

obloge na stenah črevesja. Te 
nastanejo iz zastale črevesne 
vsebine, ki se v črevesju ko-
piči tekom let. Izločanje ta-
kšnih oblog je koristno, saj 
so lahko prav te povod za 
obolenje črevesja, pa tudi 

celega telesa. Ker je v čreves-
ju približno tri četrtine vseh 

imunskih in limfnih celic, je 
optimalno delovanje črevesne 

sluznice zelo pomembno tudi za 
celotni imunski sistem. Z naravnim 

klistiranjem pripomoremo tudi k 
okrepitvi črevesne flore in zdravljenju 

črevesja.

Klistiranje včasih in danes
Da klistiranje ni modna muha današnjega časa, 
kažejo dokazi, ki jih lahko najdemo celo v skri-
tih spisih Jezusa Kristusa, zapisanih v knjigi The 
Essene Gospel of Peace, ki nagovarja h globinske-
mu čiščenju črevesja s pomočjo vode. Poznali pa 
so ga že stari Egipčani in Rimljani. Prav tako so ga 
že v srednjem veku in baroku zdravniki priporoča-
li bolnikom za razbremenitev telesa. 
Približno sto let pa je poznan, na primer, kavni 
klistir, ki so ga uporabljali v mnogih holističnih 
centrih za obravnavo onkoloških bolnikov. Kavni 
klistir naj bi med prvo svetovno vojno natančno 
proučil dr. Max Gerson. Nastal naj bi kot spontan 
poskus dveh medicinskih sester. V tem času je 
bilo klistiranje običajna praksa, zato sta ranjenim 
vojakom poskusno pripravili kavni klistir. Prijetno 
sta bili presenečeni, ko so se bolečine ranjencev 
po takšnem klistirju zelo hitro umirile. Po tem do-
godku naj bi se sloves kavnega klistirja razširil po 
vsem svetu. Naj vas torej ne preseneti, da je bil 
kavni klistir, preden so ga nadomestile poplave 
sintetičnih odvajalnih pripravkov in kirurških me-
tod, še pred 30 leti del standardnega postopka za 
čiščenje črevesja ali jeter, kar je zapisano tudi v 
Merkovem priročniku.
Kot že rečeno, klistiranje danes ponovno upora-
blja vse več ljudi. Uporabljajo ga pri postih, pre-
bavnih težavah, vročini, glavobolu, bolečinah v 
okončinah, zastrupitvah s hrano, alergijah, utru-
jenosti, hemoroidih, s previdnostjo pa tudi ob 
različnih težjih obolenjih kot pomoč pri okrevanju 
(preobremenjenost jeter, rak itd.).

Načini klistiranja
Preden se morda lotite kakšnega klistiranja, se 
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natančno poučite o načinih klistiranja, pravil-
ni pripravi klistirne tekočine, kontraindikacijah, 
ipd. V nadaljevanju je namreč le nekaj osnovnih 
napotkov. 
Pred klistiranjem poskrbite za ustrezno hidraci-
jo telesa (pijte dnevno redno vsaj od 2 do 2,5 L 
vode). V stanju dehidracije telesa, v času men-
struacije, ob šibkem zdravstvenem stanju telesa, 
poškodbah, ranah, po operacijah na črevesju itd. 
se klistiranju raje izognite oziroma se posvetujte s 
terapevtom. Prav posebej pa se klistiranje z veliki-
mi količinami tekočine (t. i. kolono-hidroterapijo) 
odsvetuje po operacijah črevesja, srčnem infark-
tu, angini pektoris, krvavitvah v črevesju, črevesni 
zapori, novotvorbah v črevesju in na prostati ter 
med nosečnostjo.
Če klistir izvajate doma, potrebujete posebno po-
sodo s cevko (irigator). To napolnite s približno od 
1 do 1,5 L izbrane klistirne tekočine telesne tem-
perature. Izberite miren in topel prostor, kjer boste 
legli na levi bok »v položaj nezavestnega«. Irigator 
obesite na kljuko vrat ali pa nekoga prosite, da vam 
ga drži približno pol metra višje od vas. Ustje cevke 
irigatorja in zadnjično odprtino rahlo namastite s 
kokosovim maslom, vstavite cevko globoko v dan-
ko in spustite polovico tekočine v črevo. Spraznite 
črevesje na stranišču in postopek ponovite. 

Kavni klistir za močno razstrupljanje 
Kavni klistir naj bi po mnenju dr. Gersona deloval 
močno prečiščevalno na jetra in črevo. Kofein v 
kavi naj bi odpiral žolčna izvodila in omogočal, da 
se odpre prehod od jeter do kolona. Ko se to zgo-
di, imajo jetra možnost izločiti uskladiščene toksi-
ne v črevo, kjer jih klistir izplakne iz telesa. Zaradi 
čreslovin v kavi in diuretičnega načina delovanja 
kave pa takšen klistir dobesedno globinsko preči-
sti črevesno steno. Za liter do liter in pol tekočine 
za klistiranje, v vodi zavremo 3 žličke zmlete kave. 
Pustimo stati vsaj 10 minut. Nato precedimo. 
Natančen postopek priprave takšnega klistirja po-
iščite v ustrezni literaturi oziroma se posvetujte s 
terapevtom.

Klistir z vodo ob postu
Klistir s prekuhano in prečiščeno vodo (odstranje-
ne težke kovine, klor in ostale nečistoče) se pripo-
roča tudi ob izvajanju posta. Telo se s postom skozi 
prebavila, urin, kožo, pljuča, sluznice itd. prečišču-
je mnogih toksinov, ki so se z leti tam nakopičili. 
Dobrodošla pomoč pri odplakovanju izločenih 
strupov v črevesju je tako klistir z vodo, ki naj bi 
ga izvedli drugi ali vsaj peti dan posta. Črevesje 
namreč med postom ne deluje s polno paro v smi-
slu izločanja, zato potrebuje pomoč. Klistir lahko 

izvajate vsak drugi dan, če pa imate prebavne te-
žave, si lahko z njim pomagate vsak dan.

Blagodejni klistir s kamilico in 
šentjanževko ob zaprtju, glavobolu itd.
Klistir je ob prebavnih motnjah, kot je, denimo, 
zaprtje, bolj naravna in prijazna metoda od veči-
ne sinteznih odvajal, ki lahko črevesje poškodu-
jejo. Klistir s kamiličnim čajem in šentjanževim 
oljem deluje razstrupljevalno in protivnetno ter 
tako blagodejno vpliva na črevesno sluznico. 
Za pripravo čaja zavrite 1,5 L vode in z njo pre-
lijte pest kamiličnih cvetov. Pustite pokrito stati 
15 minut, precedite in dodajte čajno žličko olja 
šentjanževke. 

Klistir ob vročini
Klistir nam pomaga tudi pri zniževanju previsoke 
telesne temperature. Pazite, da vročine ne začne-
te nižati prehitro, saj s tem zavirate imunski sis-
tem. Za klistir lahko uporabite vodo ali pa zgoraj 
navedeni blagodejni klistir s kamilico. Pri tem naj 
bo temperatura klistirja nekoliko nižja od poviša-
ne telesne temperature. Število izvedenih klistir-
jev v dveh urah naj bo približno tri oziroma po 
občutku, lahko tudi manj.

Zakaj bi iskali drugje, ko pa v specializiranih 
prodajalnah Sanolabor dobite vse, kar potre-

bujete za ohranjanje zdravja in kakovostno 
oskrbo različnih težav?  

S široko ponudbo diagnostičnih in terapevtskih 
pripomočkov vam omogočamo, da sami spre-

mljate in nadzirate svoje zdravje.
Pester program naravnih zdravil in prehranskih 
dopolnil vas bo po ravni in naravni poti vrnil v 

ranovesje.
Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglav-

niki, za brezskrbno gibanje pa vam ponujamo ši-
roko paleto ortopedske obutve in pripomočkov. 
Smo tudi največji ponudnik naravne kozmetike 

različnih certificiranih proizvajalcev.

Končno tudi v Kranju! 
Obiščite našo novo prodajalno  

na Beiweisovi 30 (poleg Eurospina).  
Vse informacije na: 04 252 11 34.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji. 
Seznam prodajaln z naslovi in telefoni poiščite na  

www.sanolabor.si
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V prejšnji številki novic smo veliko pisali o pome-
nu pametnega vzdrževanja ravnovesja v notra-
njem vrtičku. Če pa čutite, da s floro in favno v va-
šem črevesju ni vse v redu, obstaja nekaj naravnih 
ukrepov, ki nežno, vztrajno in temeljito vzposta-
vljajo normalno stanje. 
Večina že pozna zdravilno moč gline. Če jo pije-
mo 3-4 tedne, bo glina nežno in temeljito pobrala 
veliko ostankov in težkih kovin v našem debelem 
črevesju. Vendar pa glina ni vsemogočna. Ne vse-
buje encimov ali koristnih bakterij, ki bi pomagali 
predelovati hrano. Zato se bomo po to pomoč 
obrnili drugam. 
Zaprtost ima lahko več vzrokov, vendar enako po-
sledico: zaostalo blato vas bo zastrupljalo. 
Poleg opisanega blagodejnega klistirja poznamo 
še en popolnoma naraven in učinkovit način, da 
spravimo črevo v tek: da v njem naselimo poseb-
ne vrste koristnih bakterij, ki imajo to posebnost, 
da se zelo hitro razmnožujejo in s tem preprečuje-
jo, da bi se blato v debelem črevesu »prilepilo« na 
stene. Odlično delujejo sevi, ki imajo to lastnost, 
da znižujejo pH črevesja, kar spodbuja črevesno 
peristaltiko. S skupnimi močmi dobesedno meh-
čajo in potiskajo zastale obloge proti »izhodnim 
vratom«. 

 

Korenito čiščenje celotnega organizma 
 

PAPAJA - REZINE 
iz zelenih plodov tropske papaje 

 pospešujejo presnovo maščob in beljakovin na 
najbolj naraven način 

 čistijo, razkisajo in vitalizirajo ves organizem 
 naravna pomoč pri hujšanju, napenjanju in 

drugih težavah s prebavo 
 naravno sredstvo proti črevesnim zajedavcem 

Prodaja 
prodajalne z zdravo prehrano in Sanolabor 

spletna trgovina: trgovina.pharmos.si 
 

Informacije in svetovanje:  
Princeton, d.o.o., tel. 041 760 809, 

www.pharmos.si, vida.gorjanc@pharmos.si 

Pospravljajte nežno!
Besedilo: Katja Podergajs

Tako kot tudi svoje hiše ne pospravljate 
zgolj enkrat na leto, mora biti tudi pos-
pravljanje črevesja vsakdanje opravilo. 

Več o naravnih načinih, s katerimi rešujemo 
težave z zaprtjem, si oglejte v tretji oddaji 
Zazdravje. 
Arhiv predvajanih oddaj boste našli na sple-
tni strani www.zazdravje.tv.
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Pri opisanih nalogah so še posebej učinkovi-
te bakterije iz rodu Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamanosus in 
Lactobacillus plantarum.

Ko jih enkrat zasejete, je treba poskrbeti še za 
to, da se bodo pri vas počutile dobro. Predvsem 
potrebujejo dovolj vlage (pijte dovolj vode), lju-
bijo okolje, v katerem prevladujejo desnosučne 
mlečne kisline (uživajte sirotko, kisavo, zeljnico, 
Molkosan), in potrebujejo hrano – predvsem ka-
kovostne vlaknine. 

Pri večini zahodnjakov težave v prebavi ustvarjajo 
nepravilno prebavljene beljakovine. Zaradi šibke 
želodčne kisline, prevelike količine hrane ali sla-
bega žvečenja prihaja v črevo vse več slabo pre-
delanih beljakovin, ki nato predstavljajo gojišče za 
mnoge patogene bakterije. Kot hišno pomočnico 
v pospravljanju črevesja lahko zaposlite zeleno 
papajo. Še Vogel je bil navdušen nad njenim de-
lovanjem. Mlečni sok zelene papaje vsebuje enci-
me, kot so papain, kimopapain, lizocim in lipaze, 
ki cepijo maščobne in beljakovinske molekule, s 
čimer preprečujejo vrenje in napenjanje. Obenem 
je papaja tudi odličen vir vlaknin, aminokislin in 
vitaminov A, B1, B2, B3 in C. Za optimalno delo-
vanje zadostuje, če zaužijemo 5-10 gramov posu-
šenih rezin, ki jih temeljito prežvečimo, ali enako 
količino že zmlete suhe papaje v obliki kapsul. 

Tudi kokosova maščoba pomaga, da gre vse »kot 
namazano«. K razstrupljanju telesa prispeva na 
več načinov hkrati. Zelo enostavno se presnavlja 
in zato ne obremenjuje jeter, žolčnika in slinavke. 
Tudi vsrkavanje kokosove maščobe poteka dru-
gače kot pri drugih maščobah. Večji del vsrkajo 
jetra neposredno skozi portalno veno in uporabi-
jo maščobo kot dodatni zagon pri čiščenju telesa. 

Da kokosova maščoba, kljub velikem številu ka-
lorij, pomaga hujšati, so pokazali tudi različni 
klinični preizkusi, pri katerih se je izkazalo, da je 
bila dieta brez maščob manj učinkovita od diete, 
pri kateri so uporabljali kakovostne maščobe, kot 
je kokosova. Pospešeni metabolizem pa pomeni 
tudi boljše odplavljanje strupov. 

Ob vsem navedenem dela kokosova maščoba red 
v naših prebavilih tudi tako, da neposredno deluje 
proti kvasovkam, zajedavcem, virusom in patoge-
nim bakterijam, ne poškoduje pa koristnih mleč-
nokislinskih bakterij. 

O drugih rešitvah, kot so laneno seme, čaji proti 
zaprtju in podobno, smo veliko govorili in poka-
zali v televizijski oddaji Za zdravje na temo zaprtja 
in prebave. Če ste jo zamudili na televizijskih ekra-
nih, si jo lahko ogledate tudi na www.zazdravje.tv.
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»Iščem službo! 
Spoznam se na začimbe 
in protistrupe.«
Besedilo: Sanja Lončar

S takšnim oglasom v starem in srednjem 
veku zagotovo ne bi bili brez dela. Še 
več, kralji in najbolj premožno plemstvo 
bi vaše storitve plačali v zlatu. 

Za večino zahodnjakov so danes začimbe le še 
olepšava za jedi, pa še te industrija vse bolj opu-
šča, saj je arome danes ceneje sintetizirati iz naf-
te, katrana in drugih cenenih materialov. V dolgi 
zgodovini, ki smo jo večinoma pozabili, pa so bile 
začimbe veliko več. 

Vsa zdravila niso bila začimbe, zagotovo pa so 
bile vse začimbe zdravila. Vloga začimbarja je bila 
celo bolj pomembna od vloge kuharja. Verjetno 
se sprašujete, kdo je začimbar. Danes bi mu rekli 
osebni dietetik, ki je skrbel, da so v hiši, za kate-
ro je skrbel, uživali hrano, ki je bila pripravljena 
in začinjena v skladu z individualno konstitucijo, 
zdravstvenim stanjem in energijskimi potrebami. 
Hipokratov nasvet, »naj bo hrana tvoje zdravilo«, 
so takrat jemali zelo resno. 

Kako nenadomestljiv je bil začimbar, priča tudi 
podatek, da si je francoski kralj v času krize leta 
1317 lahko privoščil le štiri osebne služabnike: 
brivca, krojača, preizkuševalca in začimbarja. 

Strupi kot politično orožje
Na vseh koncih sveta so se vladarji najbolj bali za-
strupitev. Zato je bil preizkuševalec hrane nena-
domestljiv. Če pa je šlo kar koli narobe, so klicali 
na pomoč tiste, ki so se spoznali na protistrupe. 
Prav osupljivo je, kakšno znanje so imeli antični 
zdravniki o delovanju jeter in o tem, kako se stru-
pi obnašajo v telesu. Morda res niso vedeli, kako 
se imenuje katera celica, zagotovo pa so odlično 
opazovali, čutili in dojemali celoto procesov. Niso 
imeli laboratorijev in mikroskopov, pa so kljub 
temu vedeli, da imajo določene začimbe in gobe 
neverjetno lastnost, da preprečijo telesu vpijanje 
določenih strupov (npr. kapre, poper, rožmarin, 
čemaž itd.). Da ob surovi ribi (suši) Japonci stre-
žejo hren wasabi, tudi ni naključno. Wasabi blaži 
posledice morebitne zastrupitve z ribami. 
Če pa so strupi kljub vsem preventivnih ukrepom 
naredili škodo, so antični zdravniki poznali tudi 
rastline, ki imajo to moč, da močno poškodovana 
jetra hitro regenerirajo. Na prvo mesto seznama 
rastlin, ki hitro obnovijo jetra, uvrščamo semena 
pegastega badlja. O tem, kako močen je pegasti 
badelj kot protistrup, priča tudi uporaba v ljudski 
medicini, kjer so pegasti badelj uporabljali po 
kačjem ali sršenjem piku. Zaužitje večjih količin 

Zdravilne učinke lahko pričakujemo le od za-
čimb, ki niso kemično tretirane. Zato izbirajte 
ekološko pridelane začimbe. Sonentor za-
čimbe so na voljo v hipermarketih Marcator, 
Tuš, v trgovinah Sanolabor in trgovinah z 
zdravo prehrano. 
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(sveže zmletega) pegastega badlja je v takšnih 
primerih pomagalo jetrom, da so lažje presnovila 
velike količine strupov, ki bi lahko močno poško-
dovali jetra. 

Danes so »kače« iz farmacevtskih in kemičnih la-
boratorijev za naša jetra bolj nevarne od tistih v 
naravi. Zato nikomur iz današnjega časa ne bo 
škodovalo, če omogoči jetrom, da hitreje obno-
vijo svoje celice. Kupite si kakovosten mlinček za 
poper z močnim kovinskim rezilom in vanj stresite 
semena pegastega badlja. Spomnite se, da z njim 
»popoprate« enolončnice, juhe in druge kremaste 
jedi. Na solatah in suhih jedeh ga ne priporočamo, 
saj se vam lahko zatakne v grlu. Ni pekočega oku-
sa, zato ga lahko uživate, četudi ne marate močno 
začinjene hrane. 

Aristotel je zapisal, da želva, ki požre strupeno 
kačo, takoj poje tudi nekaj origana, da ne umre 
zaradi kačjega strupa. Aristotel v svojem mnenju 
o razstrupljevalnih močeh origana ni bil osamljen 
– tudi drugi zdravilci iz starih časov so priporočali 
origano kot močen protistrup.

Danes znanstveniki menijo, da je njegova 
moč predvsem v antioksidativnem delovanju. 
Preverjeno je tudi zelo blagodejen za hitro obno-
vo živčevja. Vemo, da strupi razen jeter pogosto 
poškodujejo tudi živčni sistem, kar morda razloži 
skrivnost delovanja origana proti strupom. Ali ni 
zanimivo, da so origano zato imenovali tudi dobra 
misel? 

Pri lajšanju težav z jetri sta zelo dragocena česen 
in čemaž. Jetrom olajšata čiščenje težkih kovin in 
marsikaterega drugega strupa. To delovanje potr-
jujejo tudi sodobne raziskave in vitro ter in vivo, 
saj so ugotovili, da ima česen (velja tudi za čemaž) 
vrsto sestavin, ki nevtralizirajo različne toksine, ki 
bi lahko poškodovali jetra (npr. ogljikovi tetraklo-
ridi, aflatoksin B1). Na osnovi tradicionalne upora-
be evropska farmakopeja priporoča jemanje 4 g 
svežega stroka na dan oziroma 2-4 grame posuše-
nega prahu do trikrat na dan. 

Podobno deluje tudi luštrek: spodbuja izločanje 
težkih kovin iz telesa, na primer živega srebra. 
Tudi luštrek so uporabljali pri strupenih ugrizih. 
V izobilju ga je priporočljivo uživati, kadar se po-
stimo ali izvajamo kuro za čiščenje krvi. Kot proti-
strup ga je uporabljal že Paracelzus. Srednjeveški 
zeliščarji so podoben učinek pripisovali tudi pe-
teršilju, zeleni in mnogim drugim kobulnicam. 

Na vzhodu so za namen razstrupljanja jeter upo-
rabili kurkumo. Kurkumin (rumeni pigment kur-
kume) je močen antioksidant, ki že sam prepreču-
je tvorbo prostih radikalov, ob tem pa spodbuja 
izločanje glutationa, naravnega oksidanta, ki ščiti 
celice pred strupi. 
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Novejše raziskave dokazujejo, da tudi rož-
marin (zlasti rožmarin kemotip kamfor, ki 
raste v Dalmaciji) ščiti jetra pred nekaterimi 
strupi. Rožmarin posredno pomaga jetrom 
tudi tako, da v njegovi prisotnosti vitamin 
E »preživi« termično obdelavo. E vitamin je 
dodatno pomemben za zdravje naših jeter, 
obenem deluje močno antioksidativno, anti-
mikrobno in protitumorsko.
Če so vaša jetra napadli virusi (herpes, mo-
nonukleoza in podobni), je v pomoč začimba 
Piper cubeba L.F. Znanstvene raziskave so po-
trdile, da kubeba ščiti jetra pred nekaterimi 
virusi, le da mehanizma tega delovanja še ne 
moremo razvozlati. Proti virusu herpesa sim-
pleksa pomaga melisa. 
Dvorski zdravniki na Japonskem in Kitajskem 
pa so pri zastrupitvah najbolj zaupali de-
lovanju zdravilne gobe LingZhi ali Reishi 
(Ganoderma lucidum).
Danes znanstveniki ugotavljajo, da Ganoder-
ma lucidum ščiti jetra pred kemičnimi po-
škodbami, povzročenimi z alkoholom, zdra-
vili, s kemoterapijo in kemikalijami. Številne 
študije kažejo tudi izredno dobro zaščitno 
delovanje Ganoderme lucidum na jetra pri 
akutnem in kroničnem hepatitisu (B, C in D), 
učinkovito pomaga zmanjšati toksične učin-
ke strupenih gob, zlasti rdeče mušnice, ter 
pozitivno deluje tudi pri vseh drugih vrstah 
zastrupitev.
Japonski zdravnik dr. Mitsui Hashimoto v iz-
sledkih svojih raziskav uporabe Ganoderme 
lucidum pri zastrupitvah in jetrnih boleznih 
navaja, da Ganoderma lucidum poveča an-
tivirulentno, antibakterijsko in antitoksično 
delovanje organizma z aktivacijo imunskega 
sistema (polisaharidi) in pospeši obnavljanje 
ter aktivacijo jetrnih celic (triterpeni).
Ganoderma lucidum deluje na telo tako, da 
krepi imunski sistem in spodbuja delovanje 
vseh vitalnih organov v telesu, s čimer posre-
dno uničuje povzročitelje bolezni. 
Tisto, kar je bilo včasih dostopno le cesarjem, 
je danes dostopno tudi navadnim smrtni-
kom. Ker živimo obkroženi z večjim številom 
strupov, kot jih je preizkušala katera koli ge-
neracija pred nami, nam tudi poznavanje in 
uporaba protistrupov še kako prideta prav. 
(Vire za navedene trditve o ganodermi obja-
vljamo na spletni strani www.zazdravje.net v 
okviru istega članka. Vire in več informacij o 
delovanju navedenih začimb pa si boste lah-
ko prebrali v knjigi Ščepec rešitve – zamolčane 
zdravilne moči začimb, ki bo šla prav te dni v 
tisk).

Maščobe kot čistilo?
Pogosto o maščobah slišimo le v 
oblikah svarila. Na vsakem koraku nas 
opozarjajo, da naj bi jih zaužili čim manj. 
A to še zdaleč ni res. 

Ste se kdaj vprašali, kako celice izločijo strupe? 
Kako se izločijo težke kovine iz našega živčevja in 
možganov?

Že res, da je zelo pomembna voda, pa tudi različ-
ne oblike klorofila, tinktura čemaža in podobno, 
vendar ne smemo spregledati, da imajo v celi 
zgodbi zelo veliko vlogo tudi maščobe. 

Vse ovojnice naših celic so v veliki meri narejene iz 
holesterola in maščob. Enako velja tudi za živčev-
je. Maščobe so tudi »receptorji«, ki odločajo, kaj 
bo lahko šlo v celico in kaj bodo spustili ven. To je 
zelo zahtevna naloga, za katero potrebujemo zelo 
kakovostne maščobe. 

Če ste brali knjige dr. Budwigove, potem ste lahko 
v podrobnosti spoznali pomen in naravo maščob 
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ter posebno vlogo, ki jo imajo maščobne kisline 
omega-3. S svojim valovanjem ohranjajo pravilno 
nihanje celic, omogočajo sprejem kisika in tako 
vzpostavljajo pogoje za nemoteno delovanje ce-
lice. Zato je bila dieta dr. Budwigove, ki temelji na 
pravilni uporabi lanenega olja, tako uspešna pri 
premagovanju marsikatere bolezni, vključno z 
rakom. Kot odgovor na grobo ravnanje industrije 
z maščobami, raste na drugi strani tudi ponudba 
drugih, skoraj pozabljenih hladno stisnjenih olj, 
v katerih so ohranjeni visoki deleži omega-3 ma-
ščob. Poleg lanenega imamo tako na voljo tudi 
druge dobre vire omega-3, kot so ričkovo, kono-
pljino, gorčično, repično in druga kakovostna olja.  

Tudi kokosova maščoba ima zelo pomembne in 
redke maščobne kisline, ki še kako pripomorejo k 
čiščenju našega organizma. Lavrinska kislina kre-
pi imunski sistem in onemogoča delovanje pato-
genih organizmov, kot smo že zapisali v članku na 
strani 11. Poleg tega vsebuje kokosova maščoba 
tudi kaprijsko kislino, ki je zelo uspešna v čiščenju 
razbohotene kandide.

Z vsakim dnem se naša spoznanja o zakladih, ki 
so skriti v maščobah, krepijo. Zelo skrivnostna 
maščobna kislina je tudi 10 HDA (10-hidroksi-
2-decenska kislina). Zaenkrat poznamo le en 

naravni vir te snovi in to je matični mleček. Veliko 
njegovega delovanja znanstveniki ne morejo ra-
zložiti, vendar mu ne oporekajo. S kakovostnimi 
pripravki iz matičnega mlečka lahko temeljito po-
spravimo hormonski sistem, kri in ožilje ter celo 
omilimo posledice sevanja. Posebnost matičnega 
mlečka je v tem, da prodre skozi ovojnico nadled-
vične žleze in jo čisti strupov. Na enak način pre-
stopa tudi čez možgansko pregrado in obnavlja 
možganske celice.  

HLADNO STISNJENO

DEVIŠKO 
KOKOSOVO OLJE

•	 naravno	in	nehidrogenirano
•	 nerafinirano	in	nepredelano

•	 ekološko	pridelano	
•	 z	BIO	certifikatom

Prodaja:	M	&	B	co.	d.o.o.,	Dobroveljska	cesta	5,	
Zreče,	tel.:	03	752	02	60;	www.baytris.si

Polni:	Ölmühle	Solling,	Nemčija

KJE KUPITI: www.biovan.si

LANENO IN 
KONOPLJINO 

OLJE 
NATURATA
•	 neoksidirano 
•	 ekološko

•	 hladno stisnjeno
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recepti recepti recepti recepti recepti

Presno za zdravje  
in vitalnost
Besedilo: Tajča Pavček

Osvežilna presna pašteta
•	 2 skodelici sončničnih semen (namakajte 8-12 

ur, nato pustite 2-4 ure v posodi brez vode, da 
nakalijo)

•	 2-3 žlice limoninega soka
•	 2-3 žlice omake Tamari (sojina omaka brez 

pšenice), lahko uporabite tudi katero drugo 
sojino omako

•	 2 stroka česna
Navedene sestavine zmeljemo v multipraktiku v 
čim bolj gladko zmes, nato dodamo:
•	 1 skodelico gob šitake (po možnosti z eko 

certifikatom)
Namesto gob lahko po želji dodamo karkoli dru-
gega: če želite zeliščno pašteto, dodajte vam 
ljubo zelišče (baziliko, peteršilj …; zelo dober bo 
tudi čemaž, ki ga je že mogoče nabrati skoraj pov-
sod), ali pripravite zelenjavni namaz s katerokoli 
zelenjavo.
Pašteto hranimo v steklenem kozarcu v hladilniku 
in jo porabimo v enem tednu.
Namigi za uporabo: 
•	 Lahko jo zavijemo v solatne liste, da dobimo 

osvežilne solatne roladice.

•	 Različno zelenjavo narežemo na palčke in z 
njimi zajemamo pašteto. Odlična je stebelna 
zelena, ki nam lahko služi namesto žlice 
(vsakič odgriznemo malce »žlice« s pašteto).

•	 Lahko jo namažemo na krekerje ali kruh.
Gobe šitake imajo vrsto pozitivnih učinkov na 
zdravje, saj preprečujejo prehladna in virozna 
obolenja, bolezni ožilja in srca, povišan holeste-
rol, krvni pritisk, krvni sladkor in še mnoga druga 
obolenja.
Sončnična semena predstavljajo zelo bogat vir 
vitamina E, ki je med pomembnejšimi v našem 
življenju, saj gre za enega najmočnejših antioksi-
dantov. Pospešuje prekrvitev, izboljšuje mišično 
storilnost, preprečuje nastanek žilnih okvar, po-
spešuje transport maščob in varuje ožilje pred 
aterosklerotičnimi spremembami. Deluje tudi  kot 
"vitamin plodnosti", saj uravnava delovanje spol-
nih žlez. Poleg vsega pa po zadnjih raziskavah 
tudi zmanjšuje verjetnost arterioskleroze in srčnih 
napadov.

Lahek obrok za razstrupljanje in dobro 
prebavo
•	 1 skodelica borovnic
•	 1 banana
•	 1 pomaranča
•	 2 žlici semen Chia
•	 1 žlička bio alge klorela (ali dve 500 g kapsuli) 
•	 3 žlice kvinoje (namočimo čez noč, zjutraj 
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odlijemo vodo in pustimo stati čez dan, da 
dobimo nakaljeno kvinojo; priporočamo, da jo 
vmes enkrat sperete)

Vse razen kvinoje zmeljemo v mešalniku, strese-
mo v skodelico, pustimo 5-10 min, da se semena 
Chia napnejo, nato potresemo s kvinojo.
Semena Chia predstavljajo izredno bogat vir 
omega-3 maščobnih kislin, vsebujejo več beljako-
vin kot druga semena (skoraj 20 %, kar je primer-
ljivo z mesom), imajo ogromno antioksidantov, 
kalcija, železa, kalija, magnezija, fosforja, kalcija, 
cinka, mangana, vitaminov A, D, K, E in vitamine 
B-skupine, z izjemo B12. Absorpcijo v vodi topnih 
vitaminov (A, D, E in K) omogočajo že omenjene 
maščobne kisline v semenih.

Imajo tudi odlično hidrofil-
no sposobnost (nase vežejo 
vodo), kar je še posebej kori-
stno za prebavo, saj jo olajšajo 
in okrepijo, istočasno pa daje-
jo vašemu želodcu občutek si-
tosti. Zaradi te svoje lastnosti 
jih lahko uporabljate namesto 
jajc (1 žlica semen Chia nado-
mesti 1 jajce). Primerna so tudi 

za alergične na gluten, saj ga ne vsebujejo.
Kvinoja je okusna in lahko prebavljiva »žitarica«. 
Ni lepljiva in težka, kot večina drugih žit, in ima 
odličen in svojevrsten okus. Predvsem je izredno 
bogata z beljakovinami, zato jo marsikdo imenuje 
tudi »superžitarica prihodnosti«.

recepti recepti recepti recepti recepti 

Po eko  
pridelke  
v Mercator!
Vaša najbližja eko tržnica je 

morda bližje, kakor ste mislili. 

V Mercatorjevih živilskih 

prodajalnah vam je namreč 

vedno na voljo široka in 

pestra ponudba ekološko 

pridelanega suhega in 

svežega sadja ter zelenjave. 

Še posebej bogata je izbira v 

hipermarketih, kjer smo postavili 

posebne eko kotičke.

Mislimo 
zdravo.

www.ekolife.si

Na spletni strani 
www.zazdravje.net 

v rubriki "skupaj kuhamo" 
vas čaka že več kot 150 receptov. 

Za gurmanske in zdrave jedi brez spornih sestavin.
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Kakršno življenje, 
takšne žile …
Priredila: Adriana Dolinar

V krvi je duša 
Pomembnost krvožilnega sistema dobro pona-
zarja stari svetopisemski rek: »V krvi je duša.« Vse 
v našem telesu, razvoj, delovanje itd., je odvisno 
od naše krvi, od njene kakovosti. Celo naše za-
znavanje in občutki so odvisni od nje. Če je naša 
kri uglašena, bodo tudi naši občutki in odnos do 
vsega zdravi. Če naj kri izpolni svoje naloge, mora 
vsebovati vsa najrazličnejša hranila, minerale, vi-
tamine itd., ki so telesu potrebni za presnovo. Ni 
dovolj, da je v krvi vsega potrebnega dovolj, tudi 
krvni obtok mora biti brezhiben, da zagotovi pre-
nos potrebnih hranil in odvoz smeti. 

Brezhiben krvni obtok in vse bo na 
svojem mestu 
Če si torej zamislimo poštni vlak, ki vozi, deni-
mo, od Kopra do Maribora in nazaj, se ustavi po 
točnem voznem redu na vsaki postaji, pri vožnji 
v eno smer natovarja in pri vožnji v drugo smer 
iztovarja, potem si lažje predstavljamo naloge 
krvnega obtoka. 
Oglejmo si, kaj se lahko zgodi, če pride do kakršne 
koli nezgode, da se vlak ne more držati svojega vo-
znega reda. Na vsaki poštni postaji tekajo poštarji 
nemirno sem in tja, preverjajo, ali že prihaja vlak 
ali ne, in pri okencih mirijo stranke, ki morajo toli-
ko časa čakati na pošto. Najmanjša napaka lahko v 
celotnem poslovanju sproži neljube zakasnitve in 
jezo. Enako se lahko zgodi tudi pri krvnem obto-
ku. Primerjajmo pot vlaka v eno smer arterijskemu 
krvožilnemu sistemu, ki zagotavlja vse potrebno, 
da se lahko življenje v tisočih milijonih celic člove-
škega telesa odvija normalno. Vsa pogonska sred-
stva, minerali, vitamini, encimi, aminokisline za 
zgradbo beljakovin, sladkorji, maščobne kapljice 
in kisik so blago, ki ga mora vsak dan in vsako uro 
dovažati arterijski prevozni sistem. Vsaka celica je 
tovarna v malem, ki potrebuje surovine in energi-
jo za svoje delo. Celice lahko zanesljivo in brezhib-
no opravljajo svoje delo le tedaj, če pravočasno in 
po načrtu prejemajo vse potrebno za svoj obrat. 
Vsako pomanjkanje potrebne količine in kakovo-
sti surovin (kar se pogosto pripeti v »industrijsko 
razvitem« svetu) primora celice, da si iščejo izhod 
v sili. Le v skrajnem primeru začne celica šušmariti 
in opravljati svoje delo nemarno in nezanesljivo. 
Takšno je, na primer, delo orjaških rakavih celic. 

Ste se kdaj vprašali, zakaj so 
bolezni ožilja, kot so krčne žile, 
poapnenje arterij, tromboze itd., 
prisotne večinoma v »industrijsko 
razvitem« svetu? Morda bo kar 
držalo, da »sodobni« človek vede 
ali pa nevede obremenjuje dušo in 
telo, ko se brezglavo podi za vedno 
novimi ponudbami tehnološko 
razvitega sveta in ker je običajno v 
stiski s časom, uživa večinoma hitro 
pripravljeno, rafinirano, toksinov 
polno hrano. Posledice tega pa 
so žal vidne tudi v poškodbah 
ožilja. Oglejmo si, kaj je na to temo 
zapisal A. Vogel.
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Celice niso krive za takšno delovanje, kajti upirajo 
se pomanjkanju, kolikor dolgo se le morejo, in 
odpovedo res zgolj v skrajnem primeru.
Nujno moramo torej skrbeti, da bo lahko po-
štni vlak našega arterijskega sistema točno 
opravil svoj življenjski vozni red. 
Naša edina naloga ni zgolj 
skrbeti za dovajanje snovi, 
kajti pri delu v vsaki tovarni 
nastajajo tudi odpadki, v 
našem telesu pa pred-
vsem presnovki zgore-
vanja. Odpadke je treba 
odstranjevati in odva-
žati, da se ne bi kopičili 
in zastajali, zaradi česar 
bi lahko prišlo do motenj v 
proizvodnji. Vzvratni poštni 
vlak je prispodoba našega 
venskega sistema, ki mora 
pobrati vso žlindro, nastalo pri 
zgorevanju, kot tudi odpadke 
pri produkciji, ogljikovo kislino, 
sečno kislino in drugo. Odpadki se 
deloma predelajo v jetrih, deloma pa 
izločajo prek ledvic. Če transport zastane, pri-
de do težav, kajti zastoj povzroča napetost, ki se 
izraža v povečanem pritisku na vse strani. Pride do 
iztirjenja in blago ostane na stranskih tirih. V tele-
su pa se tovrstni zastoj kaže, na primer, s pojavom 
krčnih žil.

Motnje krvnega obtoka 
• Rdeče krvno telesce oziroma krvnička opravi 
dnevno čez 3.000 voženj po krvožilnem sistemu. 
Požene se od srca po arterijah h kapilaram, tam 
odda svoj tovor in se skozi vene poda nazaj do 
srca. Zanimivo je, da postanejo krvničke pri tele-
snem naporu, mrazu, ob veselem razpoloženju in 
vročini živahnejše ter se gibljejo hitreje. Depresije 
in psihično trpljenje pa krvni obtok zavre. Tako 
dobi milijarda celic premalo hrane in če ni ustre-
zne pomoči, telo zboli. Zato lahko dalj časa trajajo-
če psihične bolezni pripeljejo do telesnih obolenj!
• Kri potrebuje približno sekundo, da preide iz 
arterijske v vensko kapilaro. V tej sekundi pa se 
izmenjajo tudi snovi med kapilarami in tkivom. 
Kisik in hranila iz arterijske krvi potujejo v tkiva, 
ogljikova kislina in odpadni produkti presnove pa 
iz tkiv v vensko kri. Napačna prehrana in stresen 
način življenja povzročata škodo tudi na kapilar-
nem sistemu. Kapilare hudo okvari obilo sečne ki-
sline v hrani, mesa, jajc, preveč alkohola, kemikalij, 
zdravil in premalo sadja, zelenjave. Razširjene ka-
pilare so videti kot male krčne žile.

• Motnje krvnega obtoka so pogostejše v ven-
skem sistemu kot v arterijskem. Zlasti pri ženskah 
je pogost venozni zastoj krvi, ki se kaže tudi v ote-
kanju nog, bolečih in utrujenih nogah in v pojavu 
krčnih žil. Venozni zastoj, ki je odraz pomanjkljive 
cirkulacije, se odraža tudi v mrzlih nogah, nastan-
ku ozeblin itd. Zaradi hladnih nog radi obolijo še 
trebušni organi in ledvice. Venozni zastoj se lahko 
kaže tudi v bolečem mesečnem perilu. H krepitvi 
teh težav v mladih letih pripomorejo še prema-
lo gibanja in neustrezna oblačila. Tako si mnoga 
dekleta že v mladosti uničijo temelje zdravja. 
Večinoma namreč prevladuje smisel za elegantno 
oblačenje, ne pa za vprašanja in potrebe zdravja. 
Alfred Vogel se je zavedal, da so težave z razširje-
nimi venami veliko več kot le lepotna težava ali vir 
bolečin. Zato se je dolga leta ukvarjal z iskanjem 
učinkovitih naravnih rešitev. Poleg vseh njegovih 
nasvetov, ki se nanašajo na naš življenjski slog, je 
prišel tudi do spoznanj, da nam je narava za po-
moč pri tovrstnih težavah namenila semena divje-
ga kostanja. Poleg zunanje pomoči v obliki mazil, 
ki je sicer dragocena, vendar ne more temeljito 
očistiti in okrepiti žil, mu je uspelo razviti tudi na-
ravni pripravek, ki ga jemljemo peroralno in žile 
zdravi od znotraj.

Voglovi zapisi so z založnikovim dovoljenjem pov-
zeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor.
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Igra gluhih 
telefonov
»Rada bi se razkisala in razstrupila, pa ne vem, 
katere alge naj kupim. Kaj mislite o kloreli, 
spirulini, klamatski algi? Ali je morda bolje, da 
uživam ječmenovo travo?« 
»Gospa, koliko vode popijete?« 
»Ja, vem … Ne pijem dovolj, vendar me kljub 
temu zanima, katere alge bi mi priporočili.« 
»Če ne pijete dovolj vode, vam nobeno pre-
hransko dopolnilo ne bo pomagalo. Voda 
namreč omogoča, da dragocena hranila 
sploh pripotujejo tja, kjer jih potrebujete. 
Brez vode tudi strupi ne morejo zapustiti 
telesa.« 
»Brala sem, da je klamatska alga močnejša od 
spiruline. Menite, da bi bilo bolje, da vzamem 
to?«
»Ne, gospa, sprašujem, koliko vode 
popijete.« 
»Popijem precej čajev, tudi juho jem …«
»Koliko pa popijete vode?«
»Ne veliko, vem. Ali je potem morda bolje, da 
kupim klorelo, saj ni v kapsulah in se hitreje 
raztopi?«

Tako so videti naši vsakdanji pogovori z ljudmi, ki 
NOČEJO in NOČEJO slišati, da je pogoj za razkisa-
nje, razstrupljanje, dvig tega in onega vitamina ali 
rudnine predvsem hidracija. 

Ne rečemo, da bo voda samodejno odplavila vse 
zdravstvene težave, pravimo le, da brez vode nič 
drugega ne bo učinkovalo.

Voda je topilo, ki omogoča, da hranila sploh pri-
dejo tja, kamor so namenjena. Prav tako je topi-
lo tudi za strupe, ki jih je treba spraviti iz telesa. 
Če ne pijemo dovolj, bo naša kri takoj postala 

bolj gosta. V primeru dehidracije lahko izgu-
bi tudi 8 % tekočine, zato se spremeni 

tudi njena sestava, pretočnost, 
sposobnost vezave in 

prenosa kisika. Takšna gosta kri predstavlja tudi 
nevarnost za naše ožilje, saj ga lahko poškoduje. 
Tudi za kosti je takšna »gosta omaka«, ki name-
sto bistre krvi potuje po našem ožilju, slaba hra-
na. Zato je dehidracija obenem tudi bližnjica do 
osteoporoze.

Dokazov o pomenu hidracije bi našteli še in še, pa 
bi še vedno slišali enako zgodbo: »Vem, vendar 
mi ne uspe, da bi to spremenil(a).« Je morda pitje 
vode preveč zapleteno ali je težava prav v tem, 
da je preveč enostavno, mi pa hočemo verjeti, da 
morajo biti najboljše rešitve najdražje in najbolj 
zapletene? 

Če vztrajamo pri svojih izgovorih, zakaj ne pijemo, 
bodo naša tla (celice, medceličnina, sluznice) vse 
bolj zasušena. Zato sčasoma pride do resnične te-
žave pri poskusih pitja vode. Ko začne dehidrirana 
oseba piti, voda zelo hitro zapusti telo, tako kot se 
to dogaja pri poskusih, da bi zalili zasušene rože 
v lončkih. 

Da bi voda res prišla do celic in pravilno zaokrožila 
po telesu, potrebuje več časa, vsaj dve uri. 

Kako dosežemo, da vodo zares zadržimo 
v telesu? 
Zgledujmo se po rožah. Mehka voda je za zaliva-
nje in je boljša od trde. Kapljično namakanje pa je 
veliko bolj pametno kot naliv. Ko so tkiva zasuše-
na, je treba vodo piti po majhnih požirkih in zelo 
pogosto (razen od ure do dveh ur po obrokih).

Pri dehidraciji ali velikih izgubah tekočine (šport, 
driske, močen stres) pa je telo bolje hidrirati z izo-
toničnimi pijačami, ki poleg vode v telo dovajajo 
tudi elektrolite. Na trgu je veliko športnih pijač, v 
katerih so prisotni umetne arome, umetna barvi-
la, sladila in nekaj soli. To ni naše videnje hidracije 
in razstrupljanja telesa. Če želite kupiti naravni 
izotonik, potem je stvarstvo ustvarilo nekaj, kar 
nam je resnično pisano na kožo. Voda mladih 
kokosov ima enako elektrolitsko ravnovesje kot 
naša kri. Zato jo telo sprejme dobesedno kot in-
fuzijo in v veliki meri izkoristi to dragoceno teko-
čino za hidracijo. Govorimo o kokosovi vodi, ki 
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ima ohranjene vse rudnine, vitamine in encime. 
Termično obdelani – pasterizirani ali sladkani ko-
kosovi sokovi nimajo enakih lastnosti. 

Za boljšo hidracijo lahko izotonično pijačo pri-
pravite tudi sami. Stisnjen sok limone ali grenivke 
zmešamo z vodo, z 1-2 žličkama himalajske sla-
nice in po želji z žličko kakovostnega sladila (ja-
vorjev sirup, domači med, melasa itd.). Praktične 
predloge in predstavitve, kako vse navedeno tudi 
izvedemo, bomo prikazali v majski televizijski od-
daji Za zdravje. 

Kakšna voda?
Na koncu se vedno zastavi tudi vprašanje, kakšen 
filter je nujno imeti, da bi bila voda užitna. 

Če boste brali knjigo Telo kliče po vodi, v kateri 
dr. Batmanghelidj opisuje, kako je ljudi zdravil 
z vodo, ki je tekla iz pipe v iranskih zaporih, in 
kako zelo jim je tudi takšna voda pomagala, bo-
ste morda lažje dojeli, da je vsaka voda boljša od 
dehidracije. 

Seveda to ne pomeni, da ni možno piti boljše 
vode. Če je voda iz vaše pipe kakovostna in ji ne 
dodajajo klora, je takšna voda dobra izbira. Na 
splošno pa je zaželeno iz vode izločiti vsaj osnov-
ne problematične snovi ter ublažiti njeno trdoto. 
To lahko dosežemo tudi z manj zapletenimi in ce-
novno dostopnimi oblikami filtriranja, kot so vrčki, 
bidoni in filtri za na pipo. Če živite v krajih, kjer je 
voda izpostavljena večji kontaminaciji, pa je smo-
trno vložiti več v zares čisto vodo. Z vrtinčenjem, s 
kristali ali posebnimi posodami lahko posegamo 
tudi v živost vode ter njeno informacijo. Tudi to je 
pomembno vedeti, saj ni vseeno, kakšno sporoči-
lo bodo slišale vaše celice. Pošiljajte jim ljubezen 
in vrnile vam jo bodo. 

Inteligentni indikator
BRITA Meter meri
prevodnost oz. trdoto
vhodne vode, koliËino
prefiltrirane vode in
Ëas uporabe.

BRITA Meter zelo natanËno
doloËi kdaj je potrebno filtrirni
vloæek zamenjati in tako
zagotovi optimalno kakovost
filtrirane vode v vsakem
trenutku.

T: 01-562-82-27/28
www.bogart.si

z revolucionarnim indikatorjem
BRITA METER

������
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Mercator center Primskovo - KRANJ 
Planet TUŠ - KOPER

ZELENIH KOKOSOVIH OREHOV 
Kot dodatek pri različnih dietah in ob postenju  
je pokazala izjemno pozitivne učinke na  
razstrupljanje organizma: 

•  poveča storilnost,
•  izboljša razpoloženje, 
•  zmanjša raven sečne kisline, 
•    ponovno vzpostavi 

bazičnost telesnih tekočin. 
 
 
 
(Študija Lanserhof / Univerza v Innsbrucku 
Institut für Regenerationsforschung,  
Witasek A., Kogelnig R.  
2004, Kokoswasserstudie, Lans)
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Ne bodite žrtev 
starih tehnologij
Amalgamske zalivke so v mnogih 
državah že stvar preteklosti, vendar 
tako kot pri spremembi mnogih drugih 
doktrin v zdravstvu, v Sloveniji še vedno 
živimo v tej “preteklosti”. 

Če morda ne veste, kaj je narobe z amalgamskimi 
zalivkami, ste vabljeni k branju dolgega seznama 
znanstvenih dokazov, o katerih je pisal Anton 
Komat v naši majski številki leta 2009, “Amalgami 
– tempirane bombe” (na www.zazdravje.net v is-
kalnik vtipkajte besedo amalgam).

Če pa ste o tem že obveščeni in ste odločeni, da se 
jih boste čim prej rešili, je zelo pomembno, da se 
tega lotite pravilno. 
Zamenjava amalgamskih zalivk ni tako preprosta 
naloga. Dokler so v vaših ustih, se škodljive snovi 
sproščajo počasi. Poročilo Svetovne zdravstvene 
organizacije navaja, da je izpostavljenost živemu 
srebru (Hg) iz zobnih zalivk večja kot iz drugih 
okoljskih virov in da se iz vsake zalivke ob žve-
čenju dnevno izloči od 3,0 do 17,0 mikrogramov 

Hg! To pa pri povprečnem človeku, ki naj bi imel 
8 zalivk, pomeni, da je količina prejetega Hg vsaj 
dvakrat večja od tiste, ki jo prejmemo od najbolj 
kontaminiranih rib. Po navedbah našega Inštituta 
za varovanje zdravja, je Ameriška agencija za oko-
lje leta 2001 potrdila RfD (referenčno dozo) – ko-
ličino, ki jo lahko zaužijemo vsakodnevno in je še 
v mejah „normale“. Ta vrednost je 0,1 mikrograma 
na kilogram teže, kar za osebo, ki tehta 60 kg, 
pomeni 6 mikrogramov. Torej že izločanje iz ene 
zalivke preseže tisto, kar bi bil sprejemljiv vnos ži-
vega srebra na dan. 

Slaba novica, ni kaj! Sledi še slabša: brušenje stare 
zalivke lahko naenkrat sprosti več živega srebra, 
kot se ga iz nje izloči v enem letu (tudi do 10.000 
mikrogramov Hg)! Zato si vprašanje varnega od-
stranjevanja amalgama zasluži veliko več prosto-
ra, kot ga naši mediji in stroka temu namenjajo. 

Kako bi moralo biti?
Med zobozdravniki, ki trdijo, da vedo, kako delati 
z amalgami, in tistimi, ki to zares pravilno počne-
jo, je velika razlika. Da bi znali prepoznati, ali ste 
v pravih rokah, smo poiskali zobozdravnika, ki 
zadevo obvlada, in ga prosili, da nam opiše, kako 
naj bi bil izvedeno pravilno odstranjevanje amal-
gamskih zalivk. G. Gregorju Hočevarju, dr. stom., 
se zahvaljujemo za naslednja pojasnila.

„V naši ordinaciji amalgama že nekaj let ne upora-
bljamo. Vodilo, ki nas je do tega pripeljalo, je bila 
stara tehnologija izdelave amalgamske zalivke, za 
katero je treba poleg načetega zoba uničiti tudi 
dobršen del zdravega zoba. Tehnologija izdelave 
take srebrne zalivke je stara krepko čez sto let 
in v sodobni zobozdravstveni ordinaciji počasi 
izgublja mesto. S sedanjimi tehnologijami in so-
dobnimi materiali je zobozdravstvo bistveno pri-
jaznejše in manj destruktivno do zob in obzobnih 
tkiv. Se pa v naši ordinaciji kljub temu še vedno 
srečujemo z amalgamom, in sicer pri njegovem 

zobozdravstvena dejavnost  
in zobni rentgen

več infomacij na:

www.ran.si
info@ran.si

04 511 17 27
040 557 257
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odstranjevanju iz zob, največkrat pri zamenjavi 
zalivk. 
Ob odstranjevanju starih amalgamskih zalivk se 
ustvarjajo škodljivi hlapi, ki jih lahko vdihavajo 
tako bolnik kot osebje, nastaja pa tudi prah, ki ga 
lahko bolnik pogoltne. Za zaščito bolnika pri nas 
uporabljamo gumijasto opno, ki jo namestimo na 
zob, iz katerega nameravamo odstraniti srebrno 
zalivko.
Za samo odstranjevanje ne uporabljamo klasič-
nih diamantnih svedrov, temveč posebne sve-
dre, ki so temu namenjeni. Za izsesavanje vode 
in hlapov, ki nastajajo pri odstranjevanju srebrne 
zalivke, se uporabljajo posebni turbinski sesalci z 
nastavki, ki zaobjamejo zob, iz katerega odstra-
njujemo zalivko. Po odstranitvi zalivke snamemo 
opno in bolniku omogočimo, da intenzivno izpla-
kne ustno votlino. Izsesani amalgam se prek sesal-
cev in filtrov zbira v posebni napravi, imenovani 
amalgamski ločevalnik, ki jo mora po zakonu ime-
ti vsak zobozdravniški stol.”
Torej sta tako videti postopek in potrebna opre-
ma, ki bosta kar najbolj zmanjšala količino živega 
srebra, ki jo boste vdihnili in pogoltnili pri tem po-
stopku. Zato preverite, kako se bo te naloge lotil 
vaš zobozdravnik, še preden sedete na njegov stol. 

Pred in po odstranitvi 
Tudi nova tehnologija ni vsemogoča, zato še ve-
dno veljajo priporočeni ukrepi, o katerih smo že 
večkrat pisali. Ponovimo na kratko.
Za lastno varnost lahko pred posegom telo pre-
pojite s čim več klorofila, ki ima to čudovito la-
stnost, da nase veže težke kovine in jih izloča iz 
telesa, preden se začnejo nalagati v tkivih.
Pri količinah se priporočila v pripravljalni fazi gi-
bljejo okrog tri grame trikrat dnevno. Na dan, ko 
obiščete zobozdravnika, je zelo dobro, da imate v 
žepu nekaj tablet klorele ali ječmenove trave, ki 
jih pogrizete, zadržite v ustih nekaj minut in nato 
izpljunete. Klorofil bo nase vezal hlape živega sre-
bra in jih izločil iz telesa. S tako visokimi odmer-
ki nadaljujemo še tri dni, nato pa lahko količino 
prepolovimo. Če imamo še vedno amalgamske 
zalivke, pomaga jemanje preparatov s klorofilom 
blažiti vsrkavanje težkih kovin v telo in možgane. 
S tem boste sanirali akutno zastrupljanje, do kate-
rega lahko pripelje odstranjevanje zalivk. Kako se 
boste lotili lova na težke kovine, ki so se skozi leta 
iz amalgamskih zalivk že preselile v vaše možgane 
in živčevje, pa si preberite v članku “Kako se osvo-
boditi živega srebra” (maj 2009) na spletni strani 
www.zazdravje.net.

S.L. in K.P.

Naravno prehransko dopolnilo Zelena magma 
je s posebnim patentiranim postopkom dr. 

Hagiware pridobljeno iz listov mladega ječmena, 
vzgojenega po strogih kriterijih ekološke pridelave. 

ZELENA MAGMA
+ vitamini in minerali
+ močni antioksidanti
+ aktivni encimi
+ aminokisline
+ klorofi l 

VITALNA MOČ MLADEGA JEČMENA

Več o izdelku preberite 
na www.zazdravje.net v 

rubriki Kje se dobi.

BOGART d.o.o., Pšata 81A, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01 562 82 27  
•  e-mail: info@bogart.si  •  www.zelenamagma.si 

Uvoznik in distributer:

T: 04 59 57 033, F: 04 59 57 033
e-mail: info@jancomm.si
www.jancomm.si

•	 naravna	vzgoja
•	 hladni	postopek	pridelave
•	 preverjena	kakovost

Naravna rešitev pri razstrupljanju, 
razkisanju in regeneraciji telesa. 
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Mesni nadomestki 
niso nujno zdravi
Besedilo: Sabina Topolovec

Po vsem, kar smo prebrali o dioksinu, 
bolezni norih krav, zakisanosti in 
podobnem, ne preseneča, da je 
zmanjševanje uživanja mesa zelo 
pametna strategija za razkisanje telesa 
in ohranjanje zdravja. Toda kaj potem? 
Okus mesa ima za mnoge svoj čar, 
zato je na trgu vedno več brezmesnih 
različic, ki se pogosto zelo približajo 
hrani, ki jo želijo ponarediti. Celo po 
okusu. Na žalost je januarski Ökotest 
pokazal, da jim ne gre vedno zaupati,  
da so obenem to tudi zdrava živila.

Glavni sestavini za rastlinsko meso sta soja in pše-
nica. Obstajajo pa tudi že takšni na mlečni osno-
vi. Tem dodajajo proizvajalci različna rastlinska 
olja, ogromno začimb, pogosto pa tudi arome ali 
kvasni izvleček. Končni izdelek seveda ni meso, 
mu je pa precej podoben, vsaj po zunanjem vi-
dezu in konsistenci. V Nemčiji je bilo na to temo 

opravljenih že več testov in tako je televizija RTL s 
skrito kamero opazovala odziv delavcev na grad-
bišču, ki so malicali vegetarijansko klobaso, pa 
tega ni nihče opazil. 
Ökotest je preveril 20 različnih brezmesnih izdel-
kov. V različnih laboratorijih so ocenjevali tako 
okus kot tudi morebitno prisotnost škodljivih sno-
vi in delež soli v teh izdelkih. Že v tem, da želimo 
narediti ponaredek, denimo, hamburgerja, tiči 
past: hamburger je že v osnovi masten, slan, pe-
koč in močnega okusa, česar pa ne moremo do-
čarati brez uporabe sestavin, ki niso nujno zdrave. 
Zato ne preseneča, da je pet izmed 20 testira-
nih izdelkov dobilo oceno, da so neustrezni za 
prehrano. 
Skoraj polovica izdelkov je prejela borno oceno 
„zadovoljivo“ ali „zadostno“, najboljšo oceno pa 
sta prejela le dva izdelka. 
•	 Škodljive maščobne snovi 3-MCPD in glicidil 

estri se ustvarijo pri rafiniranju maščob. 
Strokovnjaki menijo, da predstavljajo 
tveganje za zdravje, celo za nastanek raka. 
Te snovi sicer niso raziskane do popolnosti, 
pa vendar nemška potrošniška organizacija 
nanje preventivno opozarja. Močno povečane 
količine teh škodljivih snovi so odkrili pri dveh 
izmed testiranih izdelkov.

•	 V vegetarijanskih bio nuggetsih podjetja 
Pural so odkrili precej velike količine ftalata 
DINP. Snov prehaja iz embalaže zlasti v živila, 
ki vsebujejo veliko maščobe, zato je v takšni 
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embalaži prepovedana. Zato mora biti vzrok, 
da so v tem izdelku našli to snov, drugje. V 
embalaži sicer so mehčala, a jih ni toliko, da 
bi lahko bila v mesnem nadomestku prisotna 
tako velika količina DINP. Zakonski predpisi 
ne določajo zgornje meje za prisotnost DINP 
v živilih, temveč le mejo, koliko te snovi sme 
iz embalaže preiti v živilo. Ta vrednost je pri 
testiranem živilu presežena.

•	 Najbolj presenetljiva je bila analiza izdelka 
Tofu-Bratgriller, Demeter, podjetja Taifun, 
v katerem so našli mehčalo – ftalat DIBP, 
ostanke pesticida endosulfan in celo sledi 
gensko spremenjene soje sorte Roundup-
Ready, kar znova jasno dokazuje, da 
ni mogoče sožitje običajnih in gensko 
spremenjenih rastlin. Dodatne poizvedbe so 
pokazale, da tako za gensko onesnaženje kot 
za prisotnost pesticidov ni bil kriv pridelovalec 
– šlo je za okoljsko onesnaženje, vendar je to 
za nas, kupce, slaba tolažba. Tudi v podjetju 
se zavedajo, da sožitje konvencionalnega 
in ekološkega pri soji ni mogoče, zato so 
se, tako kot mnogi drugi ponudniki sojinih 
izdelkov, odločili strateško preusmeriti na 
sojo z evropskih tržišč. (Navedeni izdelek je bil 
pripravljen iz brazilske soje.)

•	 Pri vegetarijanskih mesnih nadomestkih 
imamo pogosto občutek, da gre za zdrava 
živila. V resnici pa so v številnih tovrstnih 
živilih naravne arome, ki so proizvedene 
sintetično. Med njimi je tudi kvasni izvleček, 
ki je skriti ojačevalec okusa. Kvasni izvleček 
ali druge arome so našli kar v 17 testiranih 
izdelkih. V večini ne gre za ekološko pridelane 
izdelke, zato bodite pozorni pri izbiri tovrstnih 
izdelkov. - eko je bolj varno 

•	 Laboratorij je podelil negativno oceno tudi 
izdelkom, ki so obogateni z vitamini, denimo 
z B6 ali železom. Vitamine si je bolje priskrbeti 
z uravnoteženo prehrano, poleg tega lahko 
preveč železa povzroči povišano tveganje za 
srčno-žilne bolezni in rakasta obolenja.

•	 V številnih izdelkih so odkrili preveliko 
količino dodane soli. 

Oceno zelo dobro sta prejela izdelka: Alnatura 
Toskana kroglice s paradižnikom in z olivami ter 
Provamelovi sojini nuggetsi. Oceno dobro pa iz-
delki podjetij Heinler, Tartex, Viana, Eden in Le 
Gusto (govorimo seveda zgolj o testiranih živilih 
in ne o celotnem asortimentu znotraj posame-
znega proizvajalca).
Če kupujete mesne nadomestke, velja upoštevati 
naslednja opozorila:
•	 Če so rastlinska olja in/ali palmina maščoba 

navedeni na začetku sestavin, je verjetnost, da 
so v živilu škodljive maščobne snovi 3-MCPD 

in glicidil estri, precej večja.
•	 Vegetarijanske mesne različice včasih 

vsebujejo veliko kalorij. V enem izmed 
testiranih izdelkov znaša delež maščob kar 
45 %.

•	 Če gre za dimljeno živilo ali aromo dimljenega 
živila, lahko prek nje v živilo prehajajo 
policiklični aromatični ogljikovodiki. 

•	 Kupujte le izdelke, ki preverjeno ne vsebujejo 
GSO. Na žalost tudi v tem primeru ne moremo 
biti prepričani v popolno čistost živila, kot je 
pokazal test. Podatek, da je bil eden izmed 
20 izdelkov »okužen« s spremenjenimi GSO, 
lahko berete kot dobro ali kot slabo novico. 
Če smo bili prepričani, da je vse okuženo, smo 
izvedeli, da je veliko bolje, kot smo mislili. 
Če smo bili prepričani, da so eko izdelki 
popolnoma varni, smo ugotovili, da ima tudi 
ta varnost svoje luknje.

•	 Da bi se izognili ostankom pesticidov, 
posegajte le po bio izdelkih. (Ugotovljene 
prisotnosti v sledeh so bile res minimalne 
v primerjavi s tem, kar tvegate pri nakupu 
mesa).

•	 Živilo naj vsebuje čim manj soli. Za orientacijo: 
šest gramov na dan je ocenjena potrebna 
količina za odraslega človeka. Upoštevajte, 
da boste poleg brezmesnega živila užili tudi 
prilogo, ki verjetno ne bo neslana, obenem pa 
to ni vaš edini obrok tisti dan.

Vegetarijanski namazi
V naslednji številki se je Ökotest lotil vegetarijan-
skih namazov, rezultati pa so tokrat precej prija-
znejši. Večina izdelkov je bila ocenjena z oceno 
dobro. Oznako zelo dobro so prejeli paradižnikov 
namaz z baziliko (Alnatura, Bio Primo in Rewe Bio), 
namaz s papriko (Bruno Fischer), namaz z olivami 
(Vitasan), namaz s curryjem ter z zelišči in s pa-
radižnikom (oba od proizvajalca Zwergenwiese) 
ter jogurtov namaz s papriko in kumaricami 
(Schneekoppe).
Preden posežete po tovrstnih izdelkih, se kljub 
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vsemu prepričajte o vsebovanem deležu maščob 
(v testiranih izdelkih je ta znašal od 5,3 do 33,6 
%), če ste občutljivi na glutamat, pa se izogibaj-
te tudi namazom, ki vsebujejo kvasni izvleček ali 
visok delež kvasnih kosmičev. Dodatka sta sporna 
tudi zato, ker se v večini bio izdelkov pojavljata v 
konvencionalni obliki, kar je po sedanji zakono-
daji dovoljeno. Dodatka v bio kakovosti bo po 
zakonu treba uporabljati šele od konca leta 2013. 
Nekateri proizvajalci pa si kljub temu prizadevajo, 
da dober okus pričarajo osnovne sestavine, zato 
se navedenima dodatkoma ali drugim aromam 
izogibajo.

Gotove vegetarijanske jedi
V seriji testiranj različnih mesnih nadomestkov se 
je Ökotest marca lotil tudi že pripravljenih jedi, 
ki jih le pogrejemo in zaužijemo. Med 23 testira-
nimi jedmi so pod drobnogled vzeli tudi štiri iz 
ekološke pridelave. Med njimi, in tudi med sicer 
vsemi ostalimi, je le en izdelek prejel oceno zelo 
dobro (Demeter Natural Cool Lasagne Vegetaria), 
dva izdelka sta prejela oceno dobro in eden zado-
voljivo. Med konvencionalnimi izdelki sta oceno 
dobro prejela le dva, večina jih je prejela oceno 
zadovoljivo in zadostno, trem pa so prižgali rdečo 
luč (Iglo Viva Italia! Penne Creme Spinaci od po-
nudnika Iglo, Combino Penne Gorgonzola s špi-
načo od ponudnika Lidl in Gut & Günstig Penne 
Gorgonzola s špinačo od ponudnika Edeka). 
Največ očitkov je bilo tudi tokrat na račun pre-
velikega deleža soli, vsebovanih arom ali drugih 
sestavin, ki vsebujejo glutamat (vključujoč kvasni 
izvleček), škodljivih maščobnih snovi, v dveh iz-
delkih pa so odkrili celo povišane vrednosti tež-
ke kovine kadmija. V nekatere jedi proizvajalci 
vključujejo tudi sporni topljeni sir, ki je pogosto 
izdelan s citrati in fosfati. Namesto topljenega sira 
na embalaži pogosto zapišejo le: mlečne beljako-
vine ali beljakovine sirotke, kar se sicer sliši bolje, 
vendar pa imata tudi ti dve sestavini v izdelku po-
seben namen.
Če posegate po gotovih jedeh, so ekološke jedi 
gotovo precej varnejša izbira, čeprav je tudi nekaj 
konvencionalnih izdelkov prejelo oceno dobro. 
Če želite jed, ki vsebuje veliko zelenjave, izberite 
tisto, kjer je zelenjava navedena med prvimi iz-
med sestavin na embalaži. 
Če se prehranjujete vegetarijansko, pazite, saj 
zelenjavne enolončnice včasih vsebujejo tudi 
kokošjo jušno osnovo, želatino ali celo svinjsko 
meso. Morda raje dragoceni čas, ki ga vložite v to, 
da najdete zares pravo vegetarijansko že pripra-
vljeno jed, vložite v kuho, saj vam bo ta marsikdaj 
vzela manj časa.  
Vir: Ökotest januar – marec 2011

Več domače soje!

Vse več ljudi zmanjšuje porabo mesa, zato 
nenehno raste potreba po sojinih izdelkih. 
Blagovna znamka Taifun za svoje potrebe 
potrebuje 900 ton soje biodinamične kako-
vosti. Že lansko leto so napovedali, da bodo 
preusmerili svojo nabavo v Evropo. Trenutno 
imajo v Nemčiji sedem Demeter prideloval-
cev soje na 70 ha zemlje, kar prinese pribli-
žno 160 ton soje. Iz Avstrije je dobijo 200 ton. 
Povečevanje pridelovalnih površin v Evropi 
ni tako enostavno, zagotovo pa bo prispeva-
lo k večji varnosti in zaupanju potrošnikov. 

Večina proizvajalcev potrebuje zgodnje sor-
te, soja pa potrebuje za svojo rast toploto. 
Zgodnje sorte cvetijo julija, vendar tudi ta-
krat utegnejo biti noči mrzle. Zato so donosi 
manjši, žetev pa se prestavi šele na oktober.

Tisti, ki se na sojo spoznajo, vedo, da je to kul-
tura, ki zahteva precej pozornosti. Zato pred-
stavniki podjetja Life Food redno obiskujejo 
svoje dobavitelje in jim pomagajo z nasveti. 
Po žetvi skupaj s kmeti priredijo obred v za-
hvalo pridelku.

Z miso pasto proti radioaktivnosti
Med zelo kakovostne izdelke iz soje uvršča-
mo tudi miso pasto. To je gošča, ki ostane pri 
naravni fermentaciji sojine omake skozi zelo 
dolgo obdobje (celo nekaj let). Miso je en-
cimsko, rudninsko in tudi vitaminsko bogato 
živilo. Njegova popularnost pa je znova v po-
rastu, ker je eno izmed živil, ki zelo uspešno 
varuje tudi pred posledicami radioaktivnega 
sevanja. Več o tem lahko preberete na spletni 
strani v članku Naravna zaščita pred radioak-
tivnim sevanjem: http://www.zazdravje.net/
aktualno.asp?novica=1137
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Kdo pravi, da so 
koze škodljivci?
Vse več ljudi opušča kravje mleko, saj 
jih to zakisa in zasluzi. Na voljo pa je vse 
več napitkov iz žit in stročnic, s katerimi 
lahko nadomestimo mleko v jedeh, ki 
smo jih vajeni pripravljati. Tako imamo 
sojino, ovseno, riževo, mandljevo, 
lešnikovo in druga “mleka”.

Vendar ni rečeno, da se moramo mleku povsem 
odreči. Kozje mleko, za razliko od kravjega, telesa 
ne zasluzi. Kravje se presnavlja dve uri in pol, koz-
je pa le 40 minut. Njegovo zdravilnost so poznali 
že v starih časih. Hipokrat ga je uporabljal tudi 
pri zdravljenju najtežjih bolezni. Tudi Paracelzus 
je kozjemu mleku pripisoval veliko zdravilno vre-
dnost, najbolj pa je cenil kozje kislo mleko. Tudi 
pri protirakavi dieti dr. Budwigove nekateri trdijo, 
da dosežejo najboljše rezultate, če kozjo skuto 
mešajo z lanenim oljem. 
V azijskih deželah še danes veljata kozje kislo mle-
ko in sirotka kot zdravilo za številne bolezni, zlasti 
za raka in pljučne bolezni. 
Edina težava s kozjim mlekom je ta, da ga je tako 
malo in da je njegova zdravilnost v veliki meri 
vezana na uživanje izdelkov iz surovega mleka. 
Drugače povedano, izdelki globalne trgovine, ki 
pripotujejo k nam z drugega konca sveta in so ste-
rilizirani in/ali homogenizirani, nimajo več zgoraj 
navedenih zdravilnih moči. 

Torej potrebujemo več koz. Da jih je v Sloveniji 
tako malo, smo krivi sami. Starejši se teh časov še 
spomnijo, mlajši pa ne morejo verjeti, da je to res – 
leta 1954 je naša nekdanja država sprejela Zakon 
o prepovedi reje koz. Na območju Jugoslavije so v 
tem letu pobili tri milijone koz! Tudi v Sloveniji so 
v tem času skorajda izginile. Kljub temu, da je mi-
nilo toliko časa, ima kozjereja pri nas še danes za-
nemarljiv obseg. Koz še nismo rehabilitirali. Kljub 
vsem dokazom, da so zdaleč najbolj koristne, 
zdrave, inteligentne, čiste in da se v veliki meri 
znajo oskrbeti same, nanje država še vedno gleda 
kot na sovražnice razvoja. Stokamo za propadlimi 
delovnimi mesti, naši župani pa sploh ne želijo 
pomisliti, koliko gospodinjstev bi lahko živelo in 
imelo prihodke od reje koz. Izkušnje drugih držav 
dokazujejo, da je kozjereja odlična rešitev tudi za 
manjše kmetije. 

Gospod Jožef Škof se že 15 let bori z mlini na ve-
ter in poskuša znanstvenikom, nutricionistom 
in odgovornim za zdravje predstaviti prednosti 
kozjereje in uporabe kozjih izdelkov. V želji, da 
bodo zbrana znanja in izkušnje prišla do tistih, ki 
jih želijo uporabiti, je v samozaložbi pripravil tudi 
dva priročnika: Kozje meso in mleko z recepti ter 
Kozjereja. Knjigi lahko naročite pri avtorju na 
telefonski številki: 01 427 52 06.
Morda je že čas, da se spravimo s kozami in jim 
dovolimo, da nam pomagajo do boljšega zdravja, 
blaginje in … kdo ve - morda tudi preživetja. 
(Podatki so iz knjig Jožefa Škofa.)

V Sloveniji imamo okrog 10.000 koz. (Švica 
jih ima, denimo, več kot pol milijona, Španija 
pa več kot 2,5 milijona.) 
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Kaj se bo zares 
spremenilo?
Besedilo: Nadja Baćac

Zima vedno prinese veliko strupov 
v telesa. Tokrat pa so razna verižna 
pisma uspešno širila tudi strup strahu 
zaradi prihajajoče zakonodaje, ki naj 
bi prepovedala naravno zdravljenje in 
naravna zdravila. 

Ni dneva, da na elektronski naslov ne bi prišlo 
novo povabilo za podpis peticije »Proti prepove-
di naravnega zdravljenja«, vse v povezavi z zgo-
raj navedeno zakonodajo, ki naj bi začela veljati 
čez mesec dni. Ker so tradicionalne medicine zelo 
močne v poznavanju naravnih pripravkov za raz-
strupljanje, nas je v luči Direktive 2004/24/ES, ki 
bo začela s prvim majem veljati na ozemlju celo-
tne EU, zanimalo, kako ta posega v tradicionalna 
zdravila neevropskih tradicij.

Za Slovenijo nič novega!
Te peticije izvirajo iz Anglije in z zakonodajo ozi-
roma stanjem na področju rastlinskih zdravil v 
Sloveniji nimajo bistvene povezave. 
Tovrstna zakonodaja je bila v Angliji do zdaj zelo 
mila, v Sloveniji pa smo določila Direktive v slo-
vensko zakonodajo prenesli že leta 2006. Za 
Slovenijo se zato po 30. aprilu ne bo spremenilo 

prav nič! O tem smo že pisali v različnih prispevkih 
z oznako ZZZ, ki jih najdete na spletni strani www.
zazdravje.net.
V drugih državah, kjer je bil trg bolj liberalen (beri: 
kjer farmacevtska industrija ni tako močna kot pri 
nas) in so imeli veliko več naravnih zdravil in tra-
dicionalnih zdravil, pa je nekatere zares zagrabila 
panika. Izteka se namreč sedemletno prehodno 
obdobje za registracijo tovrstnih izdelkov. Mnoga 
podjetja v tem času niso uspela registrirati svo-
jih pripravkov ali pa se za registracijo niso odlo-
čila zaradi težavnosti in stroškov. Zato se bo tam 
res precej spremenilo. V Nemčiji bo prepovedan 
promet s precejšnjim številom antropozofskih 
zdravil, povsod bodo na udaru predvsem naravna 
zdravila neevropskih tradicij (ayurvedske, kitajske, 
tibetanske itd.). S prvim majem naj bi bile pri njih 
v prodaji le še stare zaloge, novega uvoza za ne-
registrirane končne izdelke pa ne bo. Posamezna 
zelišča se bodo še vedno lahko uvažala kot hrana.
Pojasniti je treba, da Direktiva nikakor ne prepo-
veduje posameznih zelišč, kot o tem strašijo pe-
ticije. Tako pri nas kot tudi drugje se boste lahko 
odpravili v registrirano zeliščno lekarno, kjer bo-
ste lahko dobili tudi rastline, ki so na listi »Z« in 
niso dovoljene v prosti prodaji. 
Torej lahko vrbovo skorjo, glog ali šentjanževko 
kupite, če veste, kaj boste z njimi počeli. Nanje 
ponudnik namreč ne bo smel napisati, katere 
zdravilne učinke imajo. Če pa jih bo zapisal, bo te 
učinke moral dokazovati z dragim in zapletenim 
procesom registracije. 
V Slovenijo lahko zelišča in zdravila iz tretjih dr-
žav (tudi iz Indije, s Tibeta in podobno) uvažate za 
osebno rabo kot fizična oseba, o čemer smo pisali 
v prejšnji številki. Dokler gre za osebno uporabo, 
se nihče ne bo vtikal v vašo odločitev. 

Codex Alimentarius in direktiva EU
Da pa bi bilo podpihovanje o izginjanju zelišč s 
trga še večje, je nekdo v verižna pisma vtaknil še 
Codex Alimentarius. Ta res ne sodi zraven! Sicer 
se delno strinjamo z avtorji, da je namen kapitala 
zožati naše zavedanje o naravnih in brezplačnih 
možnostih, vendar to počnejo veliko bolj subtil-
no, kot to navajajo avtorji dopisa. V dopisu je to-
liko netočnih trditev in površnega sklepanja, da 
res ne vemo, ali takšne peticije pišejo tisti, ki jim 
je res mar za naše zdravje (le da se jim ne da pro-
učiti tisto, o čemer pišejo), ali za tem stojijo drugi 
interesi – morda tudi tistih, ki si želijo na takšen 
način pridobiti podatek vašega elektronskega na-
slova, ali celo zagovornikov, ki na tak način merijo 
»pulz« javnosti in želijo videti, koliko ljudi se bo na 
sporočila odzvalo.

Z
Z
Z
*
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Upamo, da naši bralci niste tako površni in da ste 
se pripravljeni nekoliko bolj poglobiti v proble-
matiko, preden na vsako peticijo, ki prileti v vaš 
elektronski predal, dodate svoj podpis. 

Nas varujejo ali omejujejo?
Že nekaj mesecev tehtamo prednosti in pomanj-
kljivosti zakonodaje, ki naj bi stopila v veljavo. 
Zakonodajalec razlaga, da gre v resnici zgolj za 
zaščito potrošnika in da Direktiva v resnici pome-
ni omilitev zakonodaje, saj tradicionalnih rastlin-
skih zdravil, za katere obstajajo podatki o varnosti 
in učinkovitosti, ni treba registrirati pod strogimi 
pogoji, kot to velja za zdravila (za zdravila morajo 
biti izvedene klinične študije). Za poenostavljeno 
registracijo zadostujejo že podatki o tradicionalni 
uporabi (najmanj 30 let, od tega 15 let v EU). Tako 
je tudi s kitajskimi in ayurvedskimi ter rastlinskimi 
zdravili katere koli druge tradicije.
Da to v praksi ne bo tako enostavno, priča pri-
mer nemškega podjetja Herba Sinica. Sprva je 
bilo videti, da se je nemško podjetje zelo dobro 
znašlo, saj je uvoznik posameznih zelišč TKM, 
česar Direktiva ne omejuje. Kljub temu pa so v 
borbi z državo izgubili. Zvezno upravno sodišče 
v Leipzigu je v začetku marca odločilo, da je za 
granulate posameznih zelišč, ki sodijo med hrano 
in se lahko prodajajo kot prehransko dopolnilo, 
potrebno posebno uvozno dovoljenje, enako kot 
se to zahteva za zdravila. Granulati v standardizi-
ranih izvlečkih največjega ponudnika kitajskih ze-
lišč v Nemčiji šele tam dobijo končno farmacevt-
sko obliko po recepturah TKM. Nato jih prodajo 
lekarnam. Niti to niti kontrola zelišč v neodvisnem 
laboratoriju v Nemčiji za sodišče ni bilo dovolj. 
Od podjetja zahtevajo registracijo, enako kot za 
zdravila, in vse to v imenu zaščite potrošnikovih 
interesov. 

Kolliko bo zares cenejše?
Monografija rastline (znanstveno delo, ki obrav-
nava rastlinske snovi) je tista, ki naj bi pomagala 
k enostavnejši in cenejši registraciji. Toda na se-
znamu rastlinskih substanc 'Inventory of herbal 
substances for assessment' (EMA, 11. 2. 2011) je 
zgolj 230 rastlinskih snovi. Dejansko je to število 
še manjše (181), če odštejemo tiste, pri katerih gre 
za različne dele iste rastline ali kombinacije. Na 
prednostni listi je 153 različnih rastlinskih snovi, 
zato obstajajo ugibanja, da bodo zgolj za te pri-
pravljene monografije. Trenutno obstaja 75 mo-
nografij, pretežno rastlin evropske farmakopeje. 
Če pogledamo, koliko je na tem seznamu zelišč 
iz vzhodnjaških farmakopej, pa je stvar precej 
okrnjena. 40 rastlinskih snovi kitajske in indijske 

farmakopeje predstavlja zgolj slabo petino sezna-
ma EME.
Torej pri mnogih zdravilnih rastlinah ne gre raču-
nati na sklicevanje na monografijo in tako bodo 
proizvajalci nosili stroške celotnega dokazovanja, 
da je njihova rastlina varna in učinkovita. 

Revni slovenski trg
Kakšna zdravila ayurvedske in tradicionalne ki-
tajske medicine (TKM) so na voljo pri nas? Razen 
skopih informacij o kitajskem zeliščarstvu in izo-
braženih posameznikih pri nas tovrstnih izdel-
kov skorajda ni. Ponudba ayurvedskih izdelkov v 
Sloveniji je nekoliko boljša, vendar še zdaleč od 
tega, da bi bila pestra ali da bi šlo za registrirana 
zdravila. 

Imamo vse, kar potrebujemo!
Kdor bo vedel in čutil, se mu ne bo treba bati 
nobene zakonodaje. Četudi ostanemo samo pri 
domačih zdravilnih rastlinah, imamo vse, kar 
potrebujemo za razstrupljanje, krepitev telesa 
in zdravljenje z naravnimi sredstvi. Če pa res po-
trebujete kaj s Himalaje ali iz puščave, bo tudi to 
nekako prišlo do vas, če boste znali začutiti ljudi, 
ki jim lahko zaupate svoje naročilo. Razvoj zako-
nodaje na tem področju bo le okrepil vezi med 
tistimi, ki hočejo prevzeti odgovornost za svoje 
zdravje in svojo izbiro. Namesto strahu se zato 
raje prepustite prijateljevanju z naravo. 

Ali ste vedeli, da večina rastlin, ki 
jih uporabljata TKM in ayurveda, 
obstaja tudi pri nas? 
Katere rastline uporabljajo in kako jih imenu-
jemo pri nas, si lahko preberete v razširjeni 
različici tega članka na www.zazdravje.net.

POPRAVEK!
V februarski številki smo v rubriki ZZZ obja-
vili neažuren podatek. Po veljavnih podatkih 
iz uradne javne zbirke zdravil v Sloveniji tre-
nutno ni galenskega laboratorija, ki bi imel 
registrirano zdravilo rastlinskega izvora. To 
bi pomenilo, da bi ga lahko tržil na območju 
celotne Slovenije in ne samo v lastni lekarni. 
Imata pa dovoljenje za promet z običajnimi 
zdravili dva galenska laboratorija – Gorenjske 
lekarne imajo eno registrirano zdravilo in 
Ljubljanske lekarne štiri.
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PETEK, 8. APRIL

MAKROBIOTIKA OD ZIBELKE DO 
GROBA - VDIH IN IZDIH
Mladinski center Sevnica, Kvedrova 30c, ob 
19. uri
Kako makrobiotična načela vpeljati v svoje vsak-
danje prehranjevanje? Preizkusite enostavne, a 
odlične recepte za pripravo domače okusne in 
zdrave hrane po načelih makrobiotike, ki vam jih 
bo predstavila Ica Krebar. 
Vstop je prost! Organizira: KŠTM Sevnica

PETEK, 8. APRIL

SEMINAR KRANIOSAKRALNE 
TERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar, ki poteka preko vikenda, orga-
nizira Higeja, šola za maserje in terapevte, vodita 
pa Željko Radmanović, kraniosakralni terapevt in 
Jure Tušek, manualni terapevt in osteopat. 
Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 6. 
aprila. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, 
GSM: 041 540 942, www.higeja.si

PETEK, 8. APRIL

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Hotel Betnava, Ulica Eve Lovše 15, 
Maribor
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za ma-
serje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavateljica na tečaju bo Marina Baćić, diplomi-
rana fizioterapevtka. 
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maser-
jev klasične masaže, voden v Higeji. Cena celotne-
ga tečaja je 550 €.  Prijavite se lahko do 6. aprila. 
Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 
041 540 942, www.higeja.si

SOBOTA, 9. APRILA 

JEDI ZA SPOMLADANSKO ČIŠČENJE 
TELESA 
Living Harmony center v Gaberju pri Lendavi, 
ob 18. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa, univ. dipl. inž. 
živ. tehnologije. Cena triurnega tečaja je 25 € na 
osebo.  Informacije in prijave na: 041 740 276 ali 
info@livingharmony.eu

SOBOTA, 9. ali NEDELJA, 10. APRIL 

DELAVNICA: DIVJA HRANA 
Okolica Maribora
Spoznavanje, nabiranje in priprava užitnih sa-
moniklih rastlin in njihovih plodov. Delavnico bo 
vodil Dario Cortese. Informacije in prijave: delav-
niceszz@gmail.com, tel.: 031 214 045 (16 - 18 h)

SREDA, 13. APRIL

NAMAZI IN NADEVI
Vita center Naklo, ob 17. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 20 € na osebo. 
Informacije in prijave na: 04 251 95 58, 031 367 
896 ali recepcija@vitacenter.si, www.vitacenter.si

PETEK, 15. APRIL

SEMINAR ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar, ki poteka preko vikenda, orga-
nizira Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa 
Jure Tušek, manualni terapevt in osteopat. 
Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 13. 
aprila. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, 
GSM: 041 540 942, www.higeja.si

PETEK, 15. APRIL

TEČAJ REFLEKSOTERAPIJE 
(REFLEKSNA MASAŽA STOPAL IN DLANI)
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
85-urni tečaj, v organizaciji Higeje, šole za ma-
serje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavateljica na tečaju bo Nada Tomazin - Dokl, 
refleksoterapevtka. 
Cena celotnega tečaja je 730 €. Prijavite se lahko 
do 15. aprila. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.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 katere 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.

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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NEDELJA, 17. APRIL

DAO V KUHINJI – OKREPIMO JETRA 
Teledrom, Kolarjeva 45a, Ljubljana, od 10. do 
14. ure
Kako po načelih tradicionalne kitajske medicine 
prehraniti jetra, oz. kaj odpravlja težave povezane 
z jetri, žolčnikom, očmi, kitami, živčnim sistemom 
(nervoza), glavoboli, krči, zaprtjem, slabo prebavo 
maščob, preobčutljivostjo, vzkipljivostjo, jezo, fru-
stracijami, depresijo in nespečnostjo?
Delavnico vodi Živa Pogačnik, Dao inštruktorica.  
Cena tečaja: 40 €. Obvezne prijave do 12. aprila. 
Informacije na: 040 75 22 66 in ziva.pogacnik@
gmail.com

PONEDELJEK, 18. APRIL 

SLADICE BREZ PEČICE
Zavod BOB, Robbova 15, Ljubljana, ob 17. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa.
Cena triurnega tečaja je 25 € na osebo. 
Informacije in prijave na: 041 865 789 ali matjaze-
va.kuharija@gmail.com

SOBOTA, 23. – SOBOTA, 30. APRIL

DIVJA PERMAKULTURNA 
DELAVNICA
Posestvo EIA v Balah, Istra, Hrvaška 
Permakulturo v vseh njenih razsežnostih vam 
bodo predstavili Dario Cortese, Janez Božič, 
Primož Krišelj, Marjana Kos in Igor Drandić. 
Cena delavnice je 190 €. Informacije in prijave: 
040 305 306 (Janez), jbaonzeizc@gmail.com, 
http://janezbozic.wordpress.com/ 

PETEK, 29. APRIL – NEDELJA, 1. MAJ 

DELAVNICA: DIVJA HRANA 
Hotel Cerkno
Spoznavanje, nabiranje in priprava užitnih samo-
niklih rastlin in  njihovih plodov. 
Delavnico bo vodil Dario Cortese, znani publicist 
in avtor več knjig na temo enostavne in naravne 
prehrane. Informacije in prijave: 05 374 34 00, 
info@hotel-cerkno.si, www.hotel-cerkno.si 

SOBOTA, 30. APRIL

SE OBETA LAKOTA?
Planet tuš Celje, dvorana 7, od 10. do 14. ure
Kaj bomo jedli, ko se sesuje globalni trg? Ali lahko 

preprečimo, da bodo trije od štirih Slovencev lač-
ni? Kaj se da narediti? Kaj se že dogaja? Vabljeni 
na predavanje Antona Komata, kjer boste izvedeli 
grenka dejstva ter inspiracijske  možnosti, kako se 
da problem reševati in kako to počnejo drugod 
po svetu. Predavanje bo v kino dvorani, s pričet-
kom ob 10:30. Vstop je prost. 
Med 10. in 14. uro vabljeni na stojnice v avli 
Planeta Tuš, kjer bodo društva, ki si aktivno priza-
devajo za pridelavo lokalne hrane, pripravila de-
gustacije in predstavitve naravnih rešitev. 

TOREK, 3. MAJ

ZDRAVILNE RASTLINE PRI KOŽNIH 
BOLEZNIH
Župnijski dom, Šentvid pri Stični, ob 16. uri
Predaval bo mag. pharm. Jože Kukman. Prispevek 
5 EUR.

SOBOTA, 7. MAJ

SE OBETA LAKOTA?
Planet tuš Kranj, dvorana 5, od 10. do 14. ure
Enako kot 30. aprila v Celju.

SOBOTA, 7. MAJ

TEČAJ HAVAJSKE MASAŽE LOMI LOMI
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
2-dnevni tečaj, ki poteka preko vikenda, organi-
zira Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa 
Duilio La Tegola, mojster havajske masaže Lomi 
Lomi. 
Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 5. 
maja. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, 
GSM:  041 540 942, www.higeja.si

NEDELJA, 8. MAJ

EKOFEST ŽALEC
Različne lokacije v Žalcu in okolici
Podrobnejše informacije o posameznih dogodkih 
majskega Ekofesta boste našli na: www.zkst-zalec.
si/turizem

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Kot vidite, so zaradi pomanjkanja 
prostora napovedniki zelo skrajšani. 

Celotne opise predavanj in delavnic ter 
še veliko drugih dogodkov, za katere je 

zmanjkalo prostora, preberite v kole-
darju dogodkov na www.zazdravje.net.
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Kaj sejete to žanjete
Te dni že oblegamo semenarne v iskanju semen 
za tisto, kar bomo gojili v tej sezoni. Ponudba je 
res pestra, vendar naj vas lepe slike na vrečicah ne 
zapeljejo prehitro. Iz leta v leto namreč opažamo, 
da so semena vse slabše kakovosti. 
Tako kot na drugih področjih, je tudi na področju 
semenarstva veliko stvari »ušlo z vajeti«. Gre pred-
vsem za to, da so veliki kemični koncerni pokupili 
večino svetovnih semenarskih podjetij. Tako lah-
ko že z (ne)kakovostnimi semeni vplivajo na po-
znejše pospeševanje prodaje svojih kemičnih pri-
pravkov, ki jih boste nujno potrebovali, ko bodo 
rastline zabredle v težave. 

Kaj vse je lahko narobe?
Danes je na trgu vse večja okuženost semenske-
ga blaga. Konvencionalna semena se lahko pro-
dajajo, četudi je do 5 % semen, denimo, okuže-
nih. Enostavno jih razkužijo in jih dajo v prodajo. 
Za razliko od teh morajo biti ekološka semena 
100-odstotno neokužena, da bi se lahko prodajala. 

Za tretiranje semen se uporabljajo zelo močni 
pesticidi. S čim imamo zares opravka, smo naj-
bolje spoznali skozi zgodbo o tretiranih semenih 
koruze. Iz tretiranih semen so zrasle rastline, ki so 
po nekaj mesecih zacvetele, strup, ki so ga upora-
bljali za tretiranje semen, pa je bil v rastlini očitno 
še tako močan, da je povzročil pogin čebel. Če 
torej menite, da se bo vse, kar je na razkuženem 
semenu, preprosto spralo, ste v veliki zmoti. Vse 
to bomo pojedli in ob tem tudi zastrupljali zemljo 
in mikroorganizme v njej. 

Kaj pa nerazkužena konvencionalna 
semena? 
Seme je lahko konvencionalno pridelano (to po-
meni, da so bile rastline umetno gnojene in škro-
pljene, vendar seme ni bilo dodatno tretirano). 
Navidezno smo dobili čisto in zdravo seme. Ali to 
pomeni, da bomo iz tega semena lahko pridela-
li tudi zdrave rastline? Le če se ne zavedamo, da 
imajo semena spomin. Tako kot ni vseeno, kaj ste 
se vi naučili od svojih staršev, enako velja tudi za 
semena. Če so vaša semena zrasla brez umetnega 
gnojenja in škropiv, to pomeni, da so že v svojem 
zapisu prinesla spomin na načine, s katerimi se 
bodo spopadale z morebitnimi težavami. Semena 
staršev, ki jih je spodbujala in varovala kemija, pa si 
tudi v tej generaciji ne bodo znala pomagati sama. 
Zato je zelo pomembno, da sejemo in gojimo čim 
več različnih sort iz ekološke pridelave. V pestrosti 
je zdravje – za nas in za naravo. Pa tudi prihranek, 
saj bodo z vašo pomočjo semena naslednje gene-
racije še bolj pametna in odporna. 

biodinamika v vsakdanjem življenju biodinamika v vsakdanjem življenju biodinamika v vsakdanjem življenju

Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično 
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00
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SREDA, 6. APRIL

ZDRAVILNA GLINA – UPORABA IN 
LASTNOSTI
Mladinski center Dravograd, ob 18. uri
Predavata Ivan in Slavica Serušnik. Informacije: 
041 340 871, Ajda Koroška

ČETRTEK, 7. APRIL

BD KMETOVANJE TER 
PRIDOBIVANJE ZNAMKE DEMETER
Srednja Biotehniška šola Rakičan, ob 18. uri
O procesu vključevanja v ekološko in biološko-
dinamično pridelavo boste izvedeli na delav-
nici in predavanju Draga Purgaja, ki na svoji 
kmetiji od leta 2000 dela po smernicah teh 
dveh metod. Informacije: biodinamiki.pomur-
ja@gmail.com ali 031 275 966 (od 17 do 19 h)
Organizira: Društvo za BD gospodarjenje 
Pomurje in Ekološki center SVIT

ČETRTEK, 7. APRIL

UPORABA PREVRELK IN ČAJEV ZA 
PREVENTIVO NA DOMAČEM VRTU
Dvorana občine v Šentjurju pri Celju, ob 18. uri 
Predavanje Romane Šrimpf. Informacije: 051 39 
44 94, ajda.stajerska@gmail.com; Organizira: 
Društvo za BD gospodarjenje Ajda Štajerska

TOREK, 12. APRIL

DELAVNICA ODGANJANJA POLŽEV 
Ekološka kmetija Radikon, Dolga vas,  
Gl. ulica 186 A, Lendava, ob 16. uri 
Delavnico izdelovanja homeopatskega škro-
piva za odganjanje polžev bo vodila Daniela 
Topolovec.  Informacije: biodinamiki.pomur-
ja@gmail.com ali 031 275 966 (od 17 do 19 
h); Organizira: Društvo za BD gospodarjenje 
Pomurje

TOREK, 12. APRIL

PRIPOVED POMLADI IN VELIKE 
NOČI
Sejna soba Občine Dravograd, ob 18. uri
Predavanje Marije Štular Sosič. 
Informacije: 041 340 871; 
Organizira: Društvo Ajda Koroška

biodinamika v vsakdanjem življenju biodinamika v vsakdanjem življenju biodinamika v vsakdanjem življenju

ČETRTEK, 14. APRIL

REŠEVANJE PROBLEMOV V 
DOMAČEM VRTU
Domžalski dom v Domžalah, Ljubljanska 
58, ob 19. uri
Predava: Fanči Perdih; Prispevek: 3 EUR; 
Informacije: 041 323 249; 
Organizira: Društvo Ajda Domžale

SOBOTA, 16. APRIL

VKOPAVANJE GNOJA PO M.  THUN
Pri Lapijevih, Ivanjševski vrh, ob 13. uri 
Info: biodinamiki.pomurja@gmail.com ali 031 
275 966 (od 17 do 19 h); Organizira: Društvo za 
BD gospodarjenje Pomurje

SREDA, 20. APRIL 

PROSO IN AJDA, PRIDELAVA IN 
UPORABA
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odre-
dov 43, Lj.-Dobrunje, ob 19. uri 
Predavala bo prof. dr. Darja Ačko Kocjan. 
Info: 041 364 897; Društvo Ajda Sostro

NEDELJA, 1. MAJ

SEMENA SO NAJDRAGOCENEJŠA 
ZAPUŠČINA NAŠIH DEDOV
Ekološka kmetija Arpad Berki, Glavna ulica 
4, Gaberje, ob 10. uri

Po predavanju bo še zaključni praktični del za-
četnega tečaja biodinamike. Delavnico bo vo-
dila Meta Vrhunc. Info: biodinamiki.pomurja@
gmail.com ali 031 275 966 (od 17 do 19 h)
Organizira: Društvo za BD gospodarjenje 
Pomurje in Ekološki center SVIT

SREDA, 4. MAJ

BACHOVE CVETNE ESENCE – 
UPORABA PRI RASTLINAH IN 
ŽIVALIH
Mladinski center Dravograd, ob 18. uri
Tematsko srečanje z Majdo Ortan.
Informacije: 041 340 871
Organizira: Društvo Ajda Koroška
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V Rusiji iz brezovega lesa izdelujejo zibelke, da bi 
tudi novorojenčki uživali v njenem pomirjeval-
nem objemu. Je tudi gradbeni material za njihove 
lesene hiše, iz nje pa izdelujejo različne predmete 
in nakit.

Umirjenost je rešitev!
Mnogi so presenečeni nad ugotovitvijo, da se bre-
ze prve spontano obnovijo po naravnih nesrečah, 
kot so potresi, izbruhi vulkanov in celo jedrske 
nesreče. Kaj je v tem presenetljivega? Po vsaki ka-
tastrofi se bodo prvi postavili na noge tisti, ki so 
sposobni ostati pretočni, spustiti tisto, kar je bilo, 
in sprejeti tisto, kar je. In breza je utelešenje te 
energije. Njena iznajdljivost in mehkost, s katero 
premaguje ovire, je očarljiva.  
Ko smo zidali hišo, so nam pametni ljudje odsve-
tovali, da bi si brezo zasadili v bližini vrta. Povedali 
so nam, da je to drevo, ki se najhitreje giblje pod 
zemljo, zaradi česar se njene korenine razprostira-
jo tudi po 30 metrov daleč. Da imajo breze oči 
na koreninah in da bodo našle pot do hranil, 
četudi jim bo zato treba iz zemlje, sem se ime-
la priložnost prepričati na lastne oči. Tudi 
moj pripravek iz kopriv, zakopan v zemljo, 
so uspešno našle, dvignile pokrovček in 
ga pojedle. 
Zato ne preseneča, da jo lahko 
vidite na skoraj vseh terenih 
in da je z zemljo tako pove-
zana, da ji tudi najmočnejši 
vetrovi ne morejo do žive-
ga. Sodi med najbolj vzdr-
žljiva drevesa in njen les 
je vse prej kot mehak. 
Tako kot pomaga 
zemlji ozdraviti po-
škodbe, pomaga tudi 
človeku, da lažje pre-
maga tako fizične kot 
tudi čustvene pretrese. 

Uporabnost breze
Pri brezi je uporabno in 
užitno vse. Na Kamčatki pijejo 
brezov sok, ki ga cedijo nepo-
sredno iz dreves brez predhodne 
fermentacije. Sok iz stebla pa se 
tudi kuha, s čimer se, podobno kot pri 
javorju, dobi brezov sirup oziroma brezov 
sladkor. Če nas bodo doleteli hudi časi, je dobro 
vedeti, da je notranja skorja breze spomladi upo-
rabna kot živilo. V Sibiriji jo narežejo na tanke tra-
kove in jih skuhajo kot brezove rezance. Pazite le, 
da brezove skorje ne režete kot prstan, saj boste s 

Pametna  
blondinka
Besedilo: Sanja Lončar

Med dolgo zimo se ni nabiral prah le na 
našem pohištvu, preprogah in zavesah. 
Tudi v telesu se pozimi pospešeno 
nabirajo sedimenti in različne odpadne 
kisline. Pri ženskah telo najraje skladišči 
smeti na bokih, koža je izsušena, 
pogosto pa tudi razdražena zaradi snovi, 
ki poskušajo po tej poti zapustiti telo. 
Zato spomladanski pogled v ogledalo 
za mnoge ni očarljiv.

Ker smo v tej številki že precej povedali o čiščenju 
jeter, krvi in črevesja, je dobro, da si ogledamo, 
kako lahko razbremenimo tudi izločala in obe-
nem očistimo kožo. 
Naravno rešitev imamo dobesedno pred nosom. 
Breze nam v svojem večnem plesu dobesedno 
mahajo, kot da nam želijo sporočiti: »Poglejte nas! 
Prav nič nismo olesenele. Smo vitke in gibčne.« 
To navidez nežno drevo skriva v sebi veliko moči 
in modrosti. Breze so res videti kot blondinke v 
gozdu, vendar so po svojem karakterju pametne 
in mogočne. 
Breze imajo to sposobnost, da izbirajo snovi, ki jih 
bodo vgradile v svoje telo. Kljub temu da prečr-
pavajo in čistijo ogromne količine vode, ne dovo-
ljujejo, da bi se v njih nabiral sediment. Zato je v 
njihovih vejah manj snovi, ki lahko kristalizirajo, 
v primerjavi z drugimi drevesi, s katerimi si delijo 
prostor.  
Breza je pretočna, v sebi ne nabira nepotrebnih 
ostankov in prav s tem nam lahko pomaga pri po-
dobnih nalogah. Znanost je že potrdila njeno oči-
ščevalno delovanje na fizični ravni. Iz telesnih te-
kočin in tkiv nam breza predvsem pomaga izločiti 
sečno kislino in druge nepotrebne snovi. Vendar 
se delovanje breze ne konča zgolj pri tistem, kar 
lahko naša znanost vidi in izmeri.  
Breza je očiščevalna tudi v energijskem pomenu. 
Pomaga nam prečistiti in izločiti tudi finosnovno 
nesnago, ki jo po nepotrebnem zadržujemo v 
sebi. Do nje pridemo, ko odložimo bremena in se 
um-mirimo ter spravimo sami s seboj. Del njene 
moči sprejmemo, tudi ko jo uživamo ali smo v nje-
nem objemu, jo nosimo na sebi ali imamo ob sebi. 
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tem prerezali njene žile in jo lahko ubijete. Brezovo 
pod-skorjo lupimo tako, da zarežemo tanek trak 
vzdolž drevesa. 
Osebno se mi nekako upira, da bi takšni prijazni 
prijateljici rezala vene. Hvaležna sem ji že za to, da 
mi vsako sezono odstopi prgišče listov. V našem 
zdravilstvu so prav listi najbolj poznani in jih tudi 
naša sodobna znanost najbolj proučuje. 
Zaradi čistilnega in diuretičnega delovanja breze 
jo uporabljamo pri težavah z ledvicami in mehur-
jem (čisti pesek, blaži vnetja), proti protinu, rev-
matizmu in pri blagih bolečinah zaradi artritisa. 
Zadnje raziskave kažejo tudi protiglivično delo-
vanje. Posledično brezova kura deluje tudi na či-
ščenje kože, odpravljanje celulita in bolj sijoče lase 
(ker so lasje eden izmed portalov, v katerih se kaže 
stanje naših ledvic). 
Listi breze vsebujejo betulinsko kislino, askorbin-
sko kislino (vitamin C), karoten, triterpen alkohole, 
kumarinske substance, flavonoide, levkoantocia-
nide, sterole, hiperozide, saponine in taninske sno-
vi. Torej imamo v brezi poleg zdravilnih sestavin 
tudi precejšnjo zakladnico antioksidantov in dra-
gocenih vitaminov. Mnoge izmed navedenih sno-

vi imajo tudi dokazano protirakavo delovanje. 
Liste, ki jih dodajamo solatam ali zelenim na-

pitkom, nabiramo, dokler so zelo mladi. Za 
čaj pa so najboljši listi, nabrani pozno 
pomladi ali v začetku poletja, na dan za 
cvet (saj želimo zajeti čim več eteričnih 
olj). Liste odtrgamo z vejic, posušimo 

na zraku in pustimo v steklenih kozar-
cih do uporabe. Zdrobimo jih, šele 

ko želimo iz njih pripraviti čaj. 
Čaj delamo kot poparek. 1-2 
žlici listov prelijemo s 3 dcl 
vrele vode, pokrijemo, pu-
stimo stati 10-15 minut, od-
cedimo in spijemo. To pono-

vimo nekajkrat na dan. Na 
voljo je tudi brezova kura, 
v kateri je uporabljen 
zgoščeni vodni izvleček 

brezovih listov. Dvakrat 
na dan v kozarcu vode zme-

šamo eno žlico in že imamo 
osvežilni in očiščevalni napitek.

Če brezov izvleček uporabljamo 
lokalno, s tem prispevamo k pospe-

šenemu čiščenju tkiv, s katerim je v stiku. Zato 
brezove izvlečke ali brezovo olje vse bolj pogosto 
zasledimo tudi v kozmetičnih pripravkih za nego 
lasišča, proti celulitu in podobno.
Upamo, da boste imeli po vsem prebranem, odslej 
še eno dobro prijateljico več. 

AKTIVNA  
BREZOVA KURA

Spomladansko sonce prebudi željo 
po »pospravljanju«, po bistrosti, 
lahkotnosti, čistoči. ČAS JE ZA 
RAZSTRUPLJEVALNO KURO!

Čistilna moč mladih brezovih listov podpira 
naravno odplavljanje strupenih snovi iz telesa. 
Aktivna brezova kura čisti telo od znotraj in 
mu zagotovi zdravo in lepo kožno sliko. Za 
pripravo aktivne brezove kure se uporablja 
nežno brezovo listje ekološke pridelave iz 
divjih nasadov. Dodan limonin sok, prav tako 
biološko dinamične pridelave, pripravljenemu 
napitku prida grenak, a osvežilen okus. 

Dobrote prihajajo iz južne Češke - Nabiralci od maja 
do junija na južnem Češkem nabirajo mlado brezovo 
listje potrjene biološke kakovosti. Po nežnem sušenju 
na zraku liste  prekuhavajo 24 ur. Na ta 
način iz njih pridobijo pomembne vitalne 
učinkovine za brezov izvleček. 

Ena jedilna žlica brezove kure 
v vodi, sadnem soku ali čaju 
pričara osvežilen napitek. Za 
tritedensko razstrupljanje telesa 
potrebujete 3 steklenice akivne 
brezove kure. Dvakrat dnevno si 
pripravite napitek z eno jedilno 
žlico brezove kure. Idealen čas 
za aktivno in očiščevalno kuro je 
pomlad ali jesen. 

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana,  
tel.: 01 366 81 30.

naravna moč mladih 
brezovih listov
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farmacevtski pripravki, umetno proizvedena ra-
dioaktivnost ali sevanje mobilnih telefonov. Vse 
to je za nas veliko bolj nevarno, če smo jim izpo-
stavljeni daljše obdobje, tudi že v najmanjših ko-
ličinah. Zato so zakonsko predpisane dovoljene 
količine brezpredmetne, saj nas v resnici ne šči-
tijo, ko govorimo o dolgoročni izpostavljenosti 
tem snovem. 

Morda poznate načelo Paracelzija, ki pravi, da je 
toksičnost odvisna od količine strupa, ki smo mu 
izpostavljeni. Toda v tem primeru govorimo o 
snoveh, ki se nahajajo prosto v naravi. Zato lahko 
z določenimi zdravilnimi rastlinami človeka poz-
dravimo ali tudi zastrupimo, odvisno od količine, 
ki jo uporabimo. 

Mobilni telefon smo nekoč uporabljali za kratke 
pogovore in pošiljanje kratkih sporočil. GSM stan-
dard smo nadgradili z UMTS, ki omogoča skoraj 
33-krat hitrejšo povezavo (7,2 Mbit/s). S pomočjo 
tako hitrega prenosa podatkov lahko danes prak-
tično kjer koli počnemo kar koli, denimo surfamo 
po internetu, medtem ko nakupujemo, snema-
mo filme, dostopamo do priljubljenih oddaj na 
televiziji itd. Verjetno bi zlasti mlajši uporabniki 
seznam hitro dopolnili, a to pravzaprav ni bistve-
no. Bistvo je, da smo vso to tehnologijo, ki nam jo 
je nekdo vsilil, prostovoljno sprejeli, nad njo smo 
navdušeni in se sploh več ne vprašamo, kako je 
vse skupaj pravzaprav sploh mogoče. Zgolj v raz-
mislek: z izboljšano tehnologijo UMTS smo pre-
jeli tudi veliko izdatnejšo količino elektrosmoga. 

Kapljico po kapljico 
prispevajo mobiteli k 
težavam in zastrupljanju 
telesa. Vprašanje je le, kdaj 
pride tista kaplja, ki je »čez 
rob«. 

Čeprav mobilne telefone uporabljamo že 15 let 
ali več, šele v zadnjem času prihaja do vidnejših 
posledic. Zakaj je tako? 

Ljudje smo čudna bitja. Leta ali celo desetletja 
se na veliko prehranjujemo s povsem neustre-
zno prehrano, dnevno se izpostavljamo različ-
nim stresnim dejavnikom, svoje telo mučimo s 
premalo spanja in gibanja na svežem zraku, a ob 
vsem tem povečini pravzaprav še vedno kar do-
bro delujemo in smo videti dobro. Če s takšnim 
početjem ne prekinemo pravočasno, telo posto-
poma postaja slabotnejše, in če teh znakov ne vi-
dimo, nas lahko že najmanjša t. i. kapljica čez rob 
(manjši stres, denimo) „nepričakovano“ pahne v 
najhujšo bolezen, za katero velikokrat zmotno 
mislimo, da se je pojavila brez razloga. 

Da so hujše posledice dolgoročne uporabe 
mobilnih telefonov močneje na pohodu šele v 
zadnjih letih, gre grenka zahvala našemu trdo-
živemu telesu, ki nevarne simptome prekriva 
tudi desetletje ali več. Predstavljajte si, da bi po 
vsakem daljšem telefonskem pogovoru dobili 
močan glavobol. Čudežna igračka bi se hipoma 
spremenila v orodje, ki bi ga zelo previdno upo-
rabljali le v nujnih primerih. 

Gre za t. i. učinek Petkau, po kanadskem znan-
stveniku dr. Abramu Petkauu, ki pravi, da so nižje 
koncentracije škodljive snovi v daljšem obdobju 
bolj škodljive od višjih koncentracij v krajšem 
času. Govorimo o snoveh, ki jih je umetno ustvaril 
človek in ki se ne nahajajo prosto v naravi. Nekaj 
primerov: azbest, sredstva za varstvo rastlin, 

Mobilna 
telefonija 
– nevidno 
zastrupljanje?
Besedilo: Sabina Topolovec
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Nova tehnologija je za naše celice mnogo nevar-
nejša od že tako škodljivega GSM standarda. Prof. 
Franz Adlkofer je v študiji REFLEX, ki je bila izve-
dena med leti 2000 in 2004, financirala pa jo je 
EU, dokazal, da uporaba GSM-a povzroča škodo 
DNK in s tem občutno zviša tveganje za nastanek 
tumorja. Zato je nekaj let pozneje še toliko bolj 
svaril pred nevarnostmi novega UMTS standarda. 
Plod našega neizmernega pohlepa pa je verjetno 
tudi ponos, s katerim se največji slovenski ponu-
dnik mobilnih storitev na svoji spletni strani po-
hvali, da smo v Sloveniji UMTS uvedli med prvimi 
na svetu. Kaj naj rečemo? Padli smo v okolje, kjer 
neprestano seva, čeravno morda ne sodimo med 
najbolj zaprisežene uporabnike te čudežne igrač-
ke. Toda to nikakor ni mišljeno kot tolažba in da 
nič več ni v naši moči. Nasprotno: Dozo sevanja 
lahko uravnavamo! Kako? Tukaj je nekaj zelo 
osnovnih nasvetov:

•	 Odpovejte se pretirani uporabi mobitela 
oziroma ga uporabljajte le za pošiljanje 
kratkih sms sporočil ali čim krajših pogovorov 
(1-2 minuti).

•	 Doma raje uporabljajte klasične stacionarne 
telefone na vrvico, saj brezžični DECT telefoni 
sevajo podobno kot mobitel. 

•	 Čim manj bivajte v prostorih z brezžičnimi 
internetnimi povezavavami (W-LAN). 

O mobitelih smo pisali že v oktobrski številki lanskih 
novičk, zato vam svetujemo, da podrobnejše na-
potke preberete na www.zazdravje.net, v iskalnik 
pa vtipkajte besedo »mobiteli«. 

Na kratko si oglejmo, na kakšen način umetno ele-
ktromagnetno sevanje škoduje celicam. Mobilna 
telefonija informacije prenaša s pomočjo elek-
tromagnetnih impulzov. Na povsem enak način 
med sabo komunicirajo tudi celice. Sončna sve-
tloba, ki krmili naša življenja, je pravzaprav izvor 
vseh elektromagnetnih valov. 600.000 milijard 
celic v človeškem telesu med seboj „komunicira“ 
prvenstveno z elektromagnetnimi signali. Na tak 
način se prenašajo informacije, ki nato povzro-
čajo biokemične reakcije v celicah. Tudi mobilni 
telefoni med seboj govorijo na podoben način, 
le mnogo glasneje. Umetno elektromagnetno 
sevanje mobilnih telefonov, W-LAN povezave in 
podobno dobesedno preglasijo življenjsko po-
membno komunikacijo znotraj celic. S tem pa se 
v telesu ustvarja velik kaos. Ko celice ne delujejo 
pravilno, tudi organi ne delujejo več pravilno in 
prej ali slej se pojavi bolezen. 

In zakaj je tako zelo pomembno, da telefoniramo 
zares kratek čas? Možgani so zelo dobro zaščiteni 
proti vdorom strupov. Temu služi možganska pre-
grada, ki preprečuje, da bi prišle škodljive snovi s 

krvjo v možgane. K temu nekaj pripomorejo po-
sebne živčne celice, ki pa jih vpliv mobilne tele-
fonije povsem ohromi. Tako se lahko možganska 
pregrada odpre že po treh minutah pogovora 
po mobitelu, s tem pa je možganom omogočen 
prost pretok tudi zelo škodljivih snovi, na primer 
težkih kovin. Da se v telesu ponovno vzpostavi 
ravnovesje, traja več ur, če si vmes ne privoščimo 
še kakšnega pogovora, seveda. 

Leta 2009 je bila objavljena študija z naslovom 
„Mobiltelefone und Gehirntumore: 15 Gründe 
zur Sorge. Wissenschaft, Meinungsmache und 
die Wahrheit hinter der Interphone-Studie“ 
(Mobilni telefoni in možganski tumorji: 15 razlo-
gov za skrb), ki je pod izvirnim imenom v celoti 
objavljena na različnih spletnih straneh. V študi-
ji med drugim sporočajo, da je znanost odkrila 
povišano tveganje za možganske tumorje, prav 
tako pa tudi za očesnega raka, raka trebušne sli-
navke, raka na modih, Ne-Hodgkinov limfom in 
levkemijo zaradi uporabe mobilne telefonije. 

Pred časom se je na nas obrnil predstavnik revije 
VIP, ki je oporekal opozorilom v članku o more-
bitnih tveganjih digitalne televizije. V svoji raz-
lagi je zapisal, da za naše trditve ni znanstvene 
osnove, tako kot jih ni za škodljivost mobilne 
telefonije. Odprti smo za dialog in verjamemo, 
da naši bralci znajo misliti s svojo glavo, zato vas 
vabimo, da si članek preberete na www.zazdravje.
net. Objavljen je pod naslovom "Digitalna televi-
zija" Priznavamo, da o škodljivosti digitalizacije 
res (še) ni trdnih dokazov. Ne vemo pa, na čem še 
sloni trditev, da ni dokazov o škodljivosti mobil-
ne telefonije. Te dokaze, »ki ne obstajajo«, lahko 
proučite tudi sami. Na straneh www.kompeten-
ziniziative.net in www.broschuerenreihe.net lahko 
naročite številne publikacije na temo nevarnosti 
mobilne telefonije.

Verjetno boste ob vsem prebranem postali slabe 
volje. Toda po kratkem premisleku se boste ven-
darle spomnili, da ni vse tako črno. Dve desetletji 
nazaj smo konec koncev prav lepo živeli – tudi 
brez mobitela v roki!

BIOPROTECTOR - učinkovita 
zaščita pred sevanji!
Učinkovitost izdelka je  
izmerilo in potrdilo več 
neodvisnih ustanov.
Več na www.bioprotector.si. 
V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o., 
Tel.: 01/515-0330, 040-891-108.
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Imate v svojem domu 
strupeno pohištvo?
Besedilo: Nadja Baćac

Ste se na novo vselili, pa ima pohištvo še 
močan vonj »po novem«?  
Ste si pravkar oddahnili, ker ste vseljeni 
že leta? Resnica pa je, da ne eni ne drugi 
nismo varni pred številnimi kemikalijami 
v našem pohištvu. Te lahko še leta 
hlapijo in zastrupljajo telo z morebitno 
rakotvorno nesnago. 

V stanovanjih, ki so opremljena s pohištvom 
iz iverke, lahko koncentracija formaldehida hi-
tro preseže vrednost 0,3 ppm (ppm je zelo, zelo 
majhna enota – milijonti del neke celote, torej 
0,00003 %). Toda že koncentracija 0,1 ppm pov-
zroča zdravstvene težave. 
Naš dom je bolj redko pribežališče iz zgolj narav-
nih materialov, ki podpirajo človekovo zdravje. Je 
bolj kot ne prostor množice sintetičnih kombi-
nacij, tudi takih, ki imajo izvor v nafti in ki vsaka 
po svoje vsakodnevno in potiho posegajo v naše 
zdravje. Če pa smo jo doma dobro odnesli, se po-
raja veliko vprašanje pred odhodom na naše de-
lovno mesto. Torej pohištvo na nas deluje dan in 
noč, tudi medtem ko spimo ... Ob težavah z zdrav-
jem tako nemara ugotovimo, da prašna preproga 
še zdaleč ni edina skrb v našem domovanju. 

Mehko oblazinjeno pohištvo je lahko 
»plastika«, ki škodi

Po napornem dnevu se zleknete v domačo zofo. 
Kako dolgo boste še mirno ležali, če vam povem, 
da lahko poliuretanska pena v oblazinjenem po-
hištvu, pa tudi vzmetnica iz pene, na kateri leži-
te ponoči, lahko povzroča pokašljevanje, draži 
nosno sluznico, oči in kožo, povzroča bronhitis? 
Morda vzrok curljanju iz nosa ni zima, temveč vaša 
zofa! Kolikor je že udobna, lahko sprošča toluen, ki 
vas morebiti na dolgi rok preseneti s hudimi pljuč-
nimi težavami. Vendar takrat ne boste več vedeli, 
da je prav zofa vzrok zanje. V naravnih tekstilnih 
materialih namreč najdemo ostanke veliko kemi-
kalij. Tapetniško blago, zavese in talne obloge lah-
ko vsebujejo bromirane zaviralce gorenja. Enako 
pomembno se je izogibati drugim vrstam »plasti-
ke«, kot so materiali iz akrila, poliestra ali PVC-ja. 
Vsi so še kako toksični za vaša dihala in, nikar ne 
pozabite, še posebno za nežna dihala vaših otrok!

Cenejša iverka je previsok strošek za 
naše zdravje
Iverka je lepljena plošča iz recikliranih lesnih dro-
bljencev. Ko se ustavimo pri besedi recikliran, se 
zdi zadeva na prvi pogled okolju prijazna. Resnica 
pa je, da je človeku zelo škodljiva, saj je polna ra-
znih kemikalij, ki imajo vlogo jačanja in lepljenja 
drobljencev. Najvidnejšo vlogo imajo še vedno 
škodljiva vezivna formaldehidna lepila. Iverka je 
tudi zaradi svoje cene najbolj pogosto uporabljen 
material pri izdelavi pohištva. Knjižne police, no-
tranji deli kuhinjskih omar ter celo kavči in stoli so 
narejeni iz iverke. Surove iverne plošče uporablja-
jo kot osnovo, na katero lepijo melaminsko folijo 
(iveral), furnir ali ultrapas. Mizarji vas bodo prepri-
čevali, da je furnirana iverna plošča po kakovosti 
boljša od iverala, saj je namesto umetne snovi vsaj 
na površini vaše omare nalepljen material, ki ga 
je ustvarila narava. In imajo prav. Dokler izbirate 
po zunanjem videzu. Če pa se želite v hiši zares 
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prijetno počutiti, pa raje poiščite mizarja, ki zna še 
vedno delati z naravnim lesom. 

Ni vam treba kaditi, da bi vdihovali 
rakotvorni formaldehid
Glavna kemikalija, ki hlapi iz iverke, v kateri so for-
maldehidne smole, je formaldehid (metanal). Tudi 
sicer naraven furnir je lepljen s formaldehidnimi 
lepili. Formaldehid je strupena, jedka kemikalija z 
alergenim učinkom. Po podatkih WHO, Svetovne 
zdravstvene organizacije, je rakotvoren in muta-
gen. Pravzaprav je to isti plin, ki se mu izogibamo, 
ko nam smrdita cigaretni dim ali pa avtomobilski 
izpuh. V njima se prav tako nahaja formaldehid. 
Razlika je zgolj v tem, da nam bo smrdel in nas za-
strupljal nepretrgoma in dolgo časa, če ga bomo 
tolerirali v pohištvu in ga prinesli v svoj dom. 
Povzroča lahko tudi solzenje in pekoče oči, nosno 
sluznico in žrelo, kašelj, kihanje, srbečo kožo ter 
včasih tudi astmo.
Med drobljenci pa težava ni zgolj formaldehid, 
temveč tudi kombinacije formaldehida z drugi-
mi toksičnimi kemikalijami, ki ustvarjajo še večjo 
toksičnost, a se o tem sploh ne razpravlja veliko. 
Seveda priporočajo zračenje, sploh pri novem po-
hištvu, da se to razdiši, toda iz nekaterih materia-
lov puhti tudi, ko mi tega ne zaznamo več. Strupi 
tako izhlapevajo tudi iz zaves, preprog in drugih 
materialov, ki so se ob prisotnosti strupenega 
pohištva navzeli omenjenega plina. Posebni in-
strumenti celo več kot dvajset let po izdelavi pre-
poznajo kiselkast vonj formaldehida, ki ga oddaja 
pohištvo. Bolj kot je vlažno (iverka takrat bolj raz-
pada) in višja kot je temperatura prostora, večje je 
hlapenje formaldehida.
Ni je zakonodaje, niti evropske, ki bi prepovedala 
formaldehid. Omejujejo pa njegove emisije v pro-
stor. Obstaja emisijska kategorija E1 (≤ 10 mg/100 
g iverne plošče), ki se večinoma uporablja za 

pohištvo, strožja emisijska kategorija E0 (≤ 2,5 
mg/100 g iverne plošče). Pri nakupu poglejte na 
embalažo posameznih kosov pohištva, saj je tam 
zapisano, katere kategorije so. Iverne plošče slo-
venskih proizvajalcev ne smejo presegati vredno-
sti 6,5 mg/100 g plošče. Nekatera slovenska pod-
jetja pa že uporabljajo druge standarde, kot je, 
na primer, CARB (California Air Resources Board, 
≤0,05 ppm formaldehida), za katerega je določe-
na približno štirikrat nižja vrednost kot za standar-
de EU. Danes nekatere iverne plošče ne vsebujejo 
več formaldehida, zato pa vsebujejo druga lepila, 
ki v okolico še vedno oddajajo škodljive hlape. 

Pojdimo nazaj k naravnemu
Potrošniki so vse bolj ozaveščeni, zato industri-
ja ponuja vse več naravnih rešitev. Kislinske in 
poliuretanske lake zaradi škodljivosti vse bolj iz-
podrivajo laki na vodni osnovi. Ti so zaradi manj 
agresivne kemične sestave zdravju bolj prijazni, 
vse bolj pa se širi tudi uporaba voskanja ali oljenja 
masivnega lesa. 
K prijetnemu domu zagotovo spada les, ki urav-
nava in stabilizira vlažnost zraka ter na svoje pre-
bivalce tudi sicer vpliva blagodejno; lesene po-
vršine vežejo nase vonjave in škodljive snovi, pa 
tudi vodno paro, ki jo takrat, ko je zrak suh, spet 
izločajo nazaj v prostor. 
Ceneno pohištvo, največkrat kratkega roka upo-
rabe, ne koristi niti vam niti okolju. Zahteva pro-
izvodnjo vedno novih izdelkov, ki je največkrat 
zelo energetsko potratna. Kakovost ima svojo 
ceno, vendar ima tudi temu primerljivo vrednost. 
Masivno pohištvo bo služilo več generacijam, 
obenem pa bo v prostor vnašalo energijo lesa, iz 
katerega je izdelano. 
Poskusite pobožati kos masivnega pohištva in 
tistega iz sodobnih materialov - morda bo dotik 
povedal več kot vse napisane vrstice tega članka. 
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Perete res z 
naravnimi sredstvi?
Besedilo: Simona Šket Sosol, dipl. ing. nege 
in higiene

Ko pišemo o razstrupljanju, ni 
pomembno le, ali smo nekaj oprali in 
očistili, temveč tudi to, koliko je takšna 
»čistost« prispevala k morebitnemu 
novemu zastrupljanju našega telesa in 
okolja.

Pred leti so naše babice prale s pepelom. V dveh li-
trih vode so pol ure kuhale 500 gramov pepela, to 
so nato prefiltrirale skozi tkanino in v tej tekočini 
perilo namakale 24 ur, nato pa izpirale v potokih. 
Perilo so oprale, vendar je posivelo, zato so ga iz-
postavljale sončnim žarkom, da bi perilo pobelile. 

Danes je tehnologija naprednejša, saj so izumili 
pralni stroj in pepel so zamenjali sintetični deter-
genti. Žal je industrija izbrala naftne derivate in 
druge kemično izdelane snovi, ki so škodljive za 
naše zdravje in okolje. Tako kot se naše telo čisti 
in iz kožnih por prehajajo toksini iz telesa ven, de-
luje tudi v nasprotno smer: toksini prehajajo skozi 
kožo tudi v limfni sistem in nato v krvni obtok. 
Zdravju in okolju prijazna čistilna in pralna sred-
stva si lahko pripravimo tudi sami. Izdala vam 
bom nekaj receptov in opozoril, ki vam bodo 
koristila v vaših gospodinjstvih. Za tiste, ki nima-
te toliko časa, pa je na voljo vse več certificiranih 
bioloških (ekoloških) čistilnih in pralnih sredstev. 

Naredi sam, vendar …
Na spletu je najti veliko različnih nasvetov in 

receptur za naravna sredstva, od katerih 
mnogi ne držijo. Posebej velja biti previden 
pri mešanju detergentov. Pralna sredstva 
so alkalna in če v pralni stroj dodamo kis 
za mehčanje že na začetku, zmanjšamo 
učinek pranja. To pomeni, da moramo kis 
dodati na koncu pranja, ko ima pralni stroj 

vlogo mehčanja. Enako velja za mešanje 
sode bikarbone in kisa v drugih čistil-
nih sredstvih. Vsak zase sta učinkovita, 
skupaj pa ne!

Strojno in ročno pranje 
posode:

Za domači pripravek potre-
bujemo: 3 limone, 400 ml 
vode, 200 g soli in 100 ml 

belega kisa. Limono nareže-
mo na kolobarje in odstranimo 

koščice. Zmeljemo jih v mešalniku z 
dodatkom 50 ml vode. Dolgo mešamo, da pre-

prečimo poznejše usedanje delcev v pomivalnem 
stroju. Zmes zlijemo v posodo, dodamo 350 ml 
vode, 100 ml kisa in 200g soli in kuhamo 10 minut. 
Zmes mešamo, da se ne sprime. Še vročo snov 
vlijemo v steklene posode in jih zapremo. Rok 
uporabe koncentrata je en mesec. Doziranje za 
pomivalni stroj je dve žlici, seveda pa vedno pre-
verimo, ali je v pomivalnem stroju tudi dovolj soli. 
Ta detergent uporabljamo izmenično z biološko-
ekološkim detergentom. S tem znižamo stroške 
ter varujemo svoje zdravje in okolje. Dodatki za 
lesk so sintetičnega izvora, zato jih ne uporabljaj-
mo. Odličen nadomestek sta kis ali ocetna kislina.

Odstranjevanje madežev in pranje 
tekstila:
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Konvencionalni praški so pogosto razredčeni s 
polnili. Običajno predstavlja 20-50 % natrijev sul-
fat. Tako kupite 4 kg praška, ki ima dejansko moč 
običajnega 2-kilogramskega praška. Pri tekočih 
detergentih pa je polnilo voda, ki jo zgostijo s 
sredstvi za zgoščevanje, da dobite občutek, da 
so bolj koncentrirani. Poleg tega, da so vas na ta 
način prisilili, da za izboljšano moč pranja kupite 
še kakšno dodatno sredstvo, so vas tudi navadili 
napačnega doziranja. 
Ko začnemo uporabljati naravne detergente, ki 
so pravilno koncentrirani, pogosto naredimo na-
pako in jih predoziramo. To povzroča, da se de-
tergent ne raztopi in je učinek pranja manjši. Raje 
uporabimo manj detergenta kot preveč. 
Če boste naravna sredstva (seveda pod pogojem, 
da kupujete takšna, ki niso razredčena) pravilno 
dozirali, boste hitro ugotovili, da sploh niso dražja 
od konvencionalnih. Če pa upoštevamo še to, da 
ne potrebujemo mehčalcev in belilnih sredstev, 
so še cenejša.
Tudi belilno sredstvo si lahko naredimo sami – na-
režemo limono, jo damo v vrelo vodo in v tej raz-
topini kuhamo tekstil še kakšnih 10 minut.

BIO trgovina  Preventiva 
Celovška cesta 147
1000 LJUBLJANA

DETERGENTI
Z AKTIVNIMI SESTAVINAMI 

IZ BIOLOŠKE PRIDELAVE
ČISTILA IN PRALNA SREDSTVA ŠKET, 

POSKRBIJO ZA ČISTEJŠI SVET!

Prva domača blagovna znamka 
detergentov in čistil z mednarodnim 

certifikatom, ki potrjuje ekološko 
sestavo, preverjeno moč pranja in 

dermatološko varnost.  

www.biotrgovina-preventiva.si

gsm: 051 459 733, tel:05 904 92 50 
sketsimona@gmail.com

Niso vsi izdelki enaki
Na trgu je vse več izdelkov, ki jih 
oglašujejo, da so naravni, zdravju 
in okolju prijazni, biorazgradljivi in 
podobno. Ker to področje ni urejeno 
tako natančno kot prehrana, so 
tudi zavajanja veliko bolj pogosta. 
Beseda bio ali eko, ki jo obesijo 
imenu, ne pomeni nujno, da je 
izdelek zares narejen iz ekoloških 
sestavin. Da se izognete zavajanju, 
si oglejte, katere certifikate ima 
izdelek. 

Da vam bomo delo olajšali, smo vam našteli 
najbolj pogoste. Ob tem velja poudariti, da 
nimajo vse ustanove, ki se ukvarjajo s certifi-
ciranjem, enakih kriterijev. 

ICEA certifikat zahteva ni-
zek vpliv detergenta na oko-
lje, površinsko aktivne sno-
vi morajo biti rastlinskega 
izvora (iz biološke pridelave), 
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prepovedane pa so sintetične sestavine, ki 
škodujejo zdravju in okolju. Posebnost tega 
certifikata je, da ima zelo natančne kriterije 
prav za področje detergentov ter da zahteva 
testiranje moči pranja izdelkov, ki morajo biti 
primerljivi z drugimi kakovostnimi izdelki na 
trgu. Ob tem zahtevajo tudi kritično volum-
sko razredčitev VCD TOX.

Certifikat ECOLABEL (bela 
marjetica) v ospredje posta-
vlja moč pranja in nizek vpliv 
na okolje. Vendar vas mora-
mo opozoriti, da ta certifikat 
ne zahteva, da so uporablje-

ne sestavine naravne ali celo ekološko pri-
delane. Izdelek lahko vsebuje tudi sintetične 
sestavine, vse dokler niso v škodo naravi. 

Certifikat ECO GARANTIE 
zagotavlja, da so surovine ra-
stlinskega izvora, pretežno iz 
biološke pridelave, nima pa 
strogih kriterijev glede konč-
nega vpliva detergenta na 

okolje. Prav tako nima testa moči pranja.
Certifikat Soil Association:
zagotavlja, da izdelek ustreza 
strogim predpisom pridelave, 
okoljsko neoporečni uporabi 
delovnih procesov ter emba-
laž iz recikliranega materiala, 

prepovedi testiranja na živalih; je vsaj 95-od-
stotno organski, kadar to ni mogoče, pa naj-
manj 70-odstotno organski, s pripisom “nare-
jeno z organskimi sestavinami”; ne vsebuje 
gensko spremenjenih sestavin; je biorazgra-
dljiv in ekološko prijazen.

Eccocert certifikat, zago-
tavlja najmanj 95-odstotno 
vsebnost naravnih sestavin v 
posameznem izdelku in naj-
več 5 odstotkov sintetičnih 

avtoriziranih sestavin, ki pa so strogo nadzo-
rovane in omejene.
V končnem izdelku je nujna vsaj 10-odsto-
tna vsebnost rastlinskih sestavin iz biološke 
pridelave. Ob tem certifikat zahteva stroge 
pogoje pridelave, okoljsko neoporečno upo-
rabo delovnih procesov ter embalaž iz reci-
kliranega materiala in prepoved testiranja na 
živalih.

Oznaka zajček pomeni le, 
da izdelek ni testiran na živa-
lih in da ne vsebuje živalskih 
sestavin. 
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Za čist in varen dom

DOKAZANO UNIČIJO 

99,9%
ŠKODLJIVIH BAKTERIJ

Izdelki za nego Vašega doma
Prijazni Vam in okolju

Izdelki so certificirani s  
Soil Association certifikatom.

www.bentleyorganic.com
Zastopa in distribuira: Prema d.o.o., Ul. majorja Lavrica 12, 

1000 Ljubljana; tel: 01/510 11 35; info@prema.si



regionalne novice in dogodki stran ureja: Katja Podergajs [katja@metafora.si]

Vabljeni v Svetovalni Kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

Se izgubljate v poplavi »zdravih« informacij? 
Vas zanima celosten pogled na težave s kan-
dido, osteoporozo ali prebavnimi motnjami? 
Iščete trajne rešitve teh težav, pa ne veste, 
kje, kako začeti, kako se zazreti vase, kaj jesti, 
katerim pripravkom zaupati …?
Vabljeni, da svoj termin 
brezplačnega svetovanja 
pravočasno rezervirate. 
Svetovala vam bo Adriana 
Dolinar, soavtorica knjig 
Resnice in zmote o kandidi, 
Resnice in zmote o osteo-
porozi in priročnika Vojna 
ali mir z bakterijami.
Svetovalni kotiček je poleg rednega progra-
ma namenjen tudi celostni in naravni pod-
pori ob najpogostejših težavah naših otrok. 
Oglasite se lahko tudi vse, ki bi si ob težavah 
v nosečnosti želele pomagati na naraven in 
celosten način.
Svetovanje bo:
•	 3. 5. v Hiši narave v Krškem, tel.: 07 492 06 94

Imate radi naravo in vam je blizu 
zdrav način življenja, prehranjevanja?
V BIO trgovinici Mama Terra v Kamniku iščemo 
prijazno in komunikativno osebo, ki rada dela 
z ljudmi in ji je blizu skrb za okolje. 
Za več informacij pokličite na 031 320 553 ali 
pošljite prošnjo na info@jancomm.si.

Spomladansko čiščenje
Že od konca februarja se po Sloveniji vrstijo lo-
kalne čistilne akcije, ki jih je skupaj že več kot 
300. Društvo Ekologi brez meja se jih je zato 
odločilo objaviti na skupnem prostoru. Tako 
imajo organizatorji možnost bolj učinkovite-
ga obveščanja, zainteresirani prostovoljci pa 
lahko na enem mestu izvejo, kje, kdaj in kako 
lahko pomagajo. Če želite sodelovati pri kateri 
od akcij v vašem okolišu, boste njihov seznam 
našli na: http://ebm.si/p/cistilne/
Hkrati z obveščanjem o čistilnih akcijah pa dru-
štvo nadaljuje tudi s popisovanjem divjih odla-
gališč. V ta namen so pripravili novo aplikacijo, 
ki omogoča prijavo odlagališča v register kar 
preko mobilnega telefona. 
Aplikacija bo v kratkem brezplačno dostopna 
na portalih www.ocistimo.si, www.vkljuci.se 
in na Simobilovi spletni strani. 

STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE

To je naslov akcije društva Ekologi brez meja, 
ki se je tokrat v sodelovanju s podjetjem 
Dinos odločilo združiti ekološko ozaveščanje 
z dobrodelnostjo. Gre za akcijo zbiranja sta-
rega papirja, ki bo v aprilu potekala v večini 
slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 
Otrokom in mladostnikom želijo z njo vzbu-
diti zavedanje o pomembnosti varovanja 
okolja in narave, hkrati pa spodbujajo tudi 
njihov čut za skupno dobro in solidarnost. 
Sredstva, zbrana v akciji, bodo namreč šla v 
dobrodelne namene, otroci pa bodo sami 
prispevali svoje predloge, komu jih bodo 
namenili. 
Več informacij o akciji boste našli na:  
www.ebm.si
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