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Pripravljeni 
na sonček?



Če so tudi v vas začimbe vzbudile vedoželjnost, čutila in lakoto po 
novih spoznanjih, vas vabimo na tridnevni začimbni seminar v Avstrijo.

Na naši poti se bodo prepletali trije časi:

Spoznavali bomo vlogo, ki so jih zelišča in začimbe imela v 
srednjem veku v samostanski medicini, ter vlogo, ki so jo 

samostani imeli v tedanji družbi. V ta namen bomo obiskali 
samostanski vrt, ki ga še danes ohranjajo po pravilih, ki so veljala 
pred enim tisočletjem.

Kipec Wilendorfske Venere, star 22–24.000 let, so odkrili prav 
na območju, na katerega se odpravljamo. Geologi pravijo, 

da so tam najstarejša nedotaknjena tla na svetu. Še danes so 
posejana s sledmi Keltov in Slovanov, ki so tam živeli tisočletja in 
jim je celo uspelo zadržati širitev Rimskega cesarstva (Kako le?). 
Zato bo zanimivo poskusiti začutiti njihovo civilizacijo in moči, o 
katerih danes pričajo le megaliti, posejani po pokrajini, v katero 
se odpravljamo. 

Na koncu pa nas čaka še vesela in dišeča sedanjost. Obiskali 
bomo podjetje Sonnentor in od blizu spoznali, kako pridelu-

jejo, sušijo, kako vse skupaj poteka in v čem je skrivnost njihove 
drugačnosti. V hiši, ki globoko spoštuje Hildegardino izročilo, 
bomo izvedeli tudi nekaj več o tej izjemni ženski in seveda preiz-
kusili tudi njihove dobrote. 

V iskanju biotske pestrosti in avtohtonosti pa nas bo pot pelja-
la tudi do Noetove barke – ene izmed največjih semenskih 

knjižnic v Evropi, z aktivno banko 6.000 semenskih vrst. Spoznali 
bomo, kako zbirajo, izmenjujejo in ohranjajo semena. Obiskali 
bomo tudi njihov vrt, na katerem vsako leto gojijo okrog 800 
rastlin iz svoje zakladnice. Spoznali bomo marsikatero pozablje-
no rožo, zelenjavo in zelišče, kakšno seme ali sadiko pa si bomo 
verjetno vzeli tudi v »rejo« domov. 

Seminar bo vodila Sanja Lončar, za prevajanje lokalnih vsebin 
iz nemščine bo skrbela Sabina Topolovec, večerne pogovore pa 
bo vodil Rajko Škarič.

Dišeča          spoznanja

TERMIN in PRIJAVE: 
Trajanje: od 12. do 14. julija
Cena programa je 220 EUR + kotizacija za seminar 90 EUR.
Za bolj natančen program in več informacij pišite na e-naslov: 
delavniceszz@gmail.com ali pokličite na 041 770 120 vsak 
delavnik med 9. in 12. uro.



„Človeška ribica“ 
prihaja na svetlobo!
Pogosto slišim, kako smo preživeli eno najdalj-
ših in najbolj mrzlih zim v zadnjih 100 letih. 
Sončne dni so nekatera mesta v Sloveniji lahko 
naštela na prste ene roke. Seštevek snežnih pa-
davin je znašal nekaj metrov na kvadratni meter. 
Seštevek padavin, če jih preračunamo v vodo, pa 
je v nekaj mesecih dosegel dve tretjini letnega 
povprečja. 

Vsi ti ekstremni podatki držijo. Le da pozablja-
mo eno malenkost. Mi smo to zimo preživeli na 
toplem, v svojih stanovanjih in pisarnah. Zunaj 
smo se sprehajali oblečeni. Prevažali smo se v 
enako ogretih in zaščitenih prevoznih sredstvih. 
Morda bi bilo bolj pravilno zapisati, da je za nami 
zima, ko je večina ljudi štiri mesece dihala zrak 
v zaprtih prostorih in vegetirala pri 20–24 sto-
pinj pod umetno svetlobo. Bližje resnici bi bilo 
priznati, da postajamo vse bolj podobni človeški 
ribici. 

Vse ekstremne podatke, o katerih govorim, je ve-
čina ljudi spremljala le po televiziji ali si jih ogle-
dovala skozi okno. Tisti, ki so zares morali preži-
veti zimo z vsemi navedenimi presežniki vred, so 
živali in rastline. 

„Človeška ribica“ je te dni dokončno zapustila 
svojo votlino. In tako kot pretegnjene paradi-
žnike iz rastlinjakov čakajo težki dnevi in noči na 
vrtu, tudi nam ne bo nič lažje. Koža se sprašuje: 
UV svetloba – kaj je to? Sonce, o kakšno prese-
nečenje! Verjetno bo tokratno spomladansko 
prebujanje človeka veliko bolj dramatično od 
spomladanskega prebujanja narave. 

Ali se bomo uspeli hitro prilagoditi in energijo 
narave sprejeti ter tako napolniti lastne prazne 
baterije, ali pa nas bo preveč kisika, sonca in sve-
tlobe preprosto „skurilo“ kot neutrjene sadike?

Upamo, da boste nekaj koristnih spoznanj in na-
svetov, ki vam bodo olajšali srečanje z naravo, 
našli v tokratnih novicah. 

Sanja Lončar, urednica

IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič; Odgovorna urednica: Sanja Lončar; Naklada: 38.000 izvodov; 
Kontakti: info@zazdravje.net, 041 770 120, Fotografije: Frontier d.o.o. in Fotolia; Oglasno trženje: Frontier 
d.o.o.;  Fotografija na naslovnici: Fotolia; Oblikovanje in prelom: Opa:celica; Tisk: Tiskarna Schwarz 
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Vprašajte 
strokovnjake
Besedilo: Sanja Lončar

Ali ste pomislili, kako je bilo drevesom, 
ki so to zimo na rokah (vejah) nosila vse 
te metre snega? Kako je bilo travicam in 
grmom, ki so bili štiri mesece poteptani 
pod debelo snežno odejo? Kako je 
imeti noge (korenine) v mokrem vse 
te mesece? Ali bi lahko vi kaj takega 
preživeli?

Mi smo lahko od težave zbežali. Tudi nekatere ra-
stline čez zimo zbežijo v podzemlje. Drevesa pa 
nimajo te izbire. Ne morejo zbežati na toplo, ne 
morejo odpreti dežnika ali si narediti nadstreška. 
Zato so razvila različne, zelo zanimive mehanizme 
in snovi, ki jim pomagajo prestati tudi takšne raz-
mere, ki jih človek ne bi zmogel. 
Ali si predstavljate, kakšno je UV sevanje na sne-
gu, in sicer iz dneva v dan? Vas na smučanju ščitijo 
kreme z močnimi zaščitnimi faktorji, oči zavaruje-
te s sončnimi očali, telo z najbolj sodobnimi mate-
riali. S čim pa se zavarujejo drevesa, da jim takšna 
močna sevanja in mraz ne škodijo?
Težave nas silijo v iskanje rešitev. Prav tako je tudi 
v naravi. Zato z opazovanjem narave hitro odkri-
jemo, katere rastline so na področju kljubovanja 
težavam prav posebej uspešne. Če ostanemo pri 
drevesih, je zimo zagotovo lažje preživeti drevesu, 
ki odvrže liste in si napolni podzemne shrambe. 
Kdor želi ohraniti liste, jih mora tudi vsaj malo pre-
hranjevati, kar pomeni, da se morajo sokovi pre-
takati kljub mrazu in zmrzali. Ohraniti liste skozi 
zimo terja še nekaj – zaradi večje površine, s ka-
tero bo drevo zadrževalo sneg ali kljubovalo uda-
rom vetra, morajo biti veje takšnih dreves veliko 
bolj prožne in vzdržljive. 
Da jim to uspe, morajo drevesa razviti različne 
varovalne mehanizme in ustvariti snovi, ki to 
omogočajo. 
Vse to, kar so takšna drevesa razvila skozi milijone 
let „vaje“, nam narava ponuja v pomoč, da se tudi 
sami lažje prilagodimo ekstremnim razmeram. 
Milijone let so se takšne snovi izpopolnjevale in 
mehanizmi delovanja so postali tako zapleteni, da 
so spojine, ki jih zmoremo narediti v naših labo-
ratorijih, praviloma le „osnovnošolska vaja“ v pri-
merjavi s tem, kar zmore ustvariti narava. 

Ekstremni pogoji – ekstremne rešitve
Zato ne presenečajo ugotovitve, kako močni an-
tioksidanti in druge varovalne snovi se skrivajo 
drevesih, zlasti v iglavcih. 
Tudi rastline, ki rastejo v puščavi in na drugih vro-
čih rastiščih, živijo v ekstremnih pogojih. Učijo se, 
kako preživeti sušo in vročino. Zato nam bodo 
morda v avgustu tudi njihove izkušnje in učinko-
vine prišle zelo prav. 
Drugje imajo obdobja monsunov, ki silijo rastline, 
da se zavarujejo pred ekstremno vlago ter glivi-
cami in drugimi patogeni, ki so prisotni v takšnih 
pogojih. 
Povsod na tem planetu najdemo ekstremne po-
goje in povsod so se rastline nanje prilagodile 
bolj uspešno kot ljudje. Kot naše starejše sestre 

www.primus.si
tel: 07 / 496 55 05,
delavniki med
9. in 15. uro

izBrane knjige za osebno rast in 
zdravje po klubskih cenah!
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so nam pripravljene pomagati, da tudi sami zaži-
vimo bolj zdravo in z več energije. Zato naravnih 
pripravkov, ki vsebujejo veliko modrosti in zdravil-
nih snovi narave, ne gre podcenjevati. 

Ali ste vedeli?
Prav nič ne pomaga, četudi sije sonček, če vaša 
„antena“ za sprejem ne deluje. 
Dr. Budwigova je ugotovila, da je pogoj za spre-
jem sončne energije v telo to, da smo tudi sami 
v zadostni meri svetli od znotraj. Pri tem igra po-
membno vlogo tudi zadostna količina aktivnih, 
živih, večkratno nenasičenih maščobnih kislin v 
našem telesu (takšnih, kakršne najdemo v lane-
nem, konopljinem, orehovem in podobnih oljih). 
Če smo preveč „razglašeni“ od svetlobe, nam 
sonce ne prija, zato se depresivni ali bolni ljudje 
raje zadržujejo v temi in s tem vzdržujejo začarani 
krog bolezni. 
O tem smo v naših novicah že velikokrat pisali. 
Članke najdete na www.zazdravje.net, če v iskal-
nik vtipkate besedo budwig.
Veliko znanstvenikov ugotavlja, da je za sprejem 
svetlobe in s tem izboljšanje naše krvne slike 
pomemben tudi klorofil. Ta je po strukturi zelo 
podoben našem hemoglobinu in očitno zmore 
izboljšati naše zmožnosti za sprejem energije. 
Posledica tega je tudi zelo hitro izboljšana krvna 
slika in več energije. 
Klorofil je obenem tudi odlično čistilo za telo, saj 
pomaga odstranjevati kisle presnovke in težke 
kovine. Tudi zaradi tega je občutek lahkosti večji.
Vse, kar nas lahko uglasi na svetlobo, se bo v konč-
ni bilanci izkazalo kot veliki plus — za zdravje, po-
čutje, ustvarjalnost in druge zmogljivosti. 

Pa še nekaj!
Vse več zdravnikov ugotavlja, da je doktrina od-
svetovanja sončenja zmota. Do tega jih je pripe-
ljalo sistematično opazovanje lastnih bolnikov. 
Zelo zanimivo besedilo o ugotovitvah onkolo-
ga Angusa Dalgleisha, dr. med., smo objavili na 
www.zazdravje.net.

Enduranza® najmočnejša zaščita 
proti izgorelosti

Narava je 
modra.

izčrpani? Brezplačno si priskrbite 
Enduranzo®, najmočnejšo zaščito 
pred izgorelostjo. 
odstranjuje telesne posledice stresa, krepi odpornost, 
preprečuje preutrujenost in razstruplja. je daleč 
močnejša od posameznih 
vitaminov ali koencima 
Q10. popolnoma naravna, 
brez stranskih učinkov.   

Brezplačno lahko 
prejmete prvih 10 tablet 
na www.enduranza.si/ona
ali preko klica na modro 
brezplačno številko.

 

PUKKA  
CLEAN GREENS –  
ekološka čistilna 
zelena hranila
Mešanica 12 rastlin, bogatih
z antioksidanti, vitamini, 
minerali, encimi ter 
kloro�lom. Kloro�l pogosto
imenujejo tudi »zeleno zlato«,
saj je pigment življenja.
Mešanica je zasnovana z 
namenom, da se lažje 
spopadate z onesnaženim 
okoljem in različnimi vrstami diet. Koža je po uživanju 
izdelka čistejša in bolj sijoča. Vsebuje sokove iz trav, liste 
različne vrste zelenjave, brstični ohrovt, morsko travo, 
sladkovodni algi in zelišča za prebavo. Dodana morska 
trava Seagreens® omogoča boljšo absorpcijo in asimilacijo 
vseh dobrodejnih sestavin.

Na voljo kot: kapsule
Uporabljajte z izdelki: Pukka Weight Balance in Pukka 
Three Ginger čajem

NA VOLJO V  SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH 
IN SANOLABORJU.                                                               
                                                                                                                                        
INFORMACIJE IN NAROČILA

www.pukkaherbs.si

Ste vedeli da začimbe zelo učin-
kovito delujejo tudi na kožo?
Več o tem preberite v knjigi Ščepec 
vedenja. Prelistate in naročite jo lahko 
na www.zazdravje.net. Stroške poštnine 
krijemo mi. 
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Tega o koži 
zagotovo ne veste
Kaj skriva 1 cm2 kože?
Površina kože je pri odraslem človeku približno 
dva kvadratna metra. Tako je koža eden izmed 
največjih organov našega telesa. Tretjina celotne 
krvi je v lasnicah kože. Kvadratni centimeter ima 
približno tri milijone celic in številne natančne or-
gane, ki morajo delovati pravilno, da je ohranjeno 
človekovo zdravje. Manj smo, na primer, občutlji-
vi na mraz kot na vročino in bolečina je manjša v 
mrazu, saj imamo v enem kvadratnem centimetru 
kože od dve do tri čutnice za mraz, za vročino pa 
jih je šestkrat več. Na tej površini imamo od 10 do 
20 las, od 12 do 15 lojnic in od 90 do 120 znojnic! 
Ko s prsti otipamo blago in ločimo svilo od bom-
baža, pri tem sodeluje približno 25 drobnih orga-
nov. Če si pripremo prst z vrati, je prizadetih 200 
čutnic v enem kvadratnem centimetru kože!
Iz teh čutnic se dražljaji prenašajo po živcih v 
možgane.

Plasti kože
Zgornjo plast kože imenujemo vrhnjica. 
Sestavljajo jo epitelijske celice. Spodnja plast je 
mnogo debelejša usnjica, ki je iz vezivnega tkiva. 
Zgornja plast sestoji iz 20 celičnih plasti, česar ne 
vidimo nikjer v telesu. To je zaščita, da ne krvavi-
mo, ko se ta plast odrgne. Ta del kože je tudi ne-
občutljiv, zato pri odrgnjenju ne čutimo bolečine. 
Pri poškodbi spodnje plasti kože, na primer ob 
dotiku z vrelo vodo, pa vidimo, da je ta del močno 
občutljiv. Zgornje plasti kože se nenehno obna-
vljajo. Kadar je ta sposobnost okrnjena, dobimo 
oroženelo ali luskavo kožo, ki je pogosta na glavi. 

Lojnice
Naša koža je živo usnje in jo samodejno mažejo 
lojnice, kolikor je treba. Nemastna koža je obču-
tljiva. Takšna koža se mnogo lažje poškoduje pri 
prehladu, okužbah ali sončenju. Pri umivanju z 
milom ne odstranimo samo nečistoč, temveč 
hkrati raztopimo tudi loj. To pomeni, da odstrani-
mo mast, varovalno plast kože. Zato je pomemb-
no, da si vsaj pozimi, pa tudi poleti, po umivanju 
namažemo kožo z mazilnim oljem. 
Izkušnje so pokazale, da je za kožo, pa tudi za or-
gane v koži, zlasti za kapilare in živce, najboljše 
šentjanževo olje. Ker je to olje samo po sebi pre-
mastno, ga mešamo z eteričnimi zeliščnimi olji, saj 

Ljudje se premalo zavedamo, kako 
pomembno vlogo ima v našem 

življenju koža. Gre namreč za prav 
tako življenjsko pomemben organ, 

kot so, denimo, želodec, jetra, črevo 
ali ledvici. Kadar koža ne opravlja 

svoje funkcije, lahko človek umre v 
nekaj urah. To je veliko prej, kakor če 

bi mu odstranili želodec! 
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se tako njegovo dobrodejno delovanje še pove-
ča. Izvrstno je tudi kot olje za masažo, zato naj ne 
manjka med sredstvi za nego telesa. 
Kadar je delovanje lojnice okrnjeno, je koža raz-
pokana in krhka. V takšnih primerih uporabimo 
lanolinsko kremo in koža postane kmalu normal-
na. Takšna krema je naravna in zdravilna krema 
Bioforce, ki ima v lanolinski podlagi še arniko in 
druga zdravilna zelišča, pomembna za nego kože. 
Uporabna je tudi pri sončnih opeklinah. Njene 
varovalne lastnosti delujejo najbolje, če si nama-
stimo kožo s kremo že več dni pred, na primer, 
višinskim sončenjem itd. 

Znojnice
Človeško telo ima približno dva milijona znojnic. 
Vsaka od njih je dolga približno pol centimetra. 
Dnevno izhlapi iz telesa, ne da bi se pri tem znojili, 
od 1 do 1,5 litra vode! Pri pretiranem znojenju v 
savni ali tropskih krajih pa lahko telo izloči do de-
setkrat več vode. Če bi vse znojne pore pretopili v 
cev, bi imela ta premer 25–30 cm! Torej je povsem 
normalno, da skozi takšno cev uide toliko vode. 
Znoj je slan in kisel, sestoji se iz natrijeve soli, 
žveplene kisline, železa, fosforja, mlečne kisline 
in ravno toliko sečnine, kolikor je izločajo ledvice. 
Zato je koža poznana kot tretja ledvica! Skozi kožo 
se prav tako lahko izločajo tudi strupene snovi. 

Posledica izločanja takih snovi skozi kožo so iz-
puščaji in ekcemi. Nujno je torej, da kožnih težav 
ne zdravimo le površinsko. Potilne kure so pri tem 
lahko v veliko pomoč.

Koža na soncu
Porjavimo zaradi določenih valovnih dolžin sonč-
nih žarkov, ki jih je največ v sončni svetlobi v pla-
ninah in ob morju. Tirozin se spremeni v barvno 
snov in ta pigment, ki tako lepo obarva kožo, jo 
varuje pred opeklinami. Sočasno pa tudi spod-
buja nastajanje imunskih snovi proti številnim 
okužbam, predvsem proti tuberkulozi in drugim 
boleznim dihal. Težav s kostmi prav tako ne bi 
bilo, če bi otroke hranili z naravno hrano in skr-
beli, da bi bili čim več na soncu in svežem zraku. 
Pri sončenju se ergosterin v človeškem telesu pod 
vplivom UV žarkov spremeni v vitamin D. Znano 
je, da je pomanjkanje vitamina D in kalcija eden 
izmed poglavitnih krivcev sprememb na kosteh. 
Napeto in prožno telo je zdravo in lepo. Ugotovili 
so namreč, da se z ustreznim sončenjem zvišuje 
napetost in prožnost telesa oziroma bolje rečeno 
– človeku se poveča vitalnost. Koža je kakor ante-
na, ki žarke sprejema in oddaja. Zanimivo je tudi, 
da po sončenju bolje vidimo in slišimo. 

Besedilo priredila iz knjige Ljudski zdravnik:  
Adriana Dolinar

vrhnjica

las/dlakaroževinasta plast

živčni končič

žleza lojnica

lasni mešiček podkožje

čutilno telesce
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Pismo kože
Pozdravljeni, naj se najprej predstavim. 
Sem Koža in vsak me pozna na prvi 
pogled. Na drugega pa se včasih že ne 
bi zanašala. Pri vsakem človeku namreč 
opravljam zelo pomembno nalogo in 
vendarle pogosto ljudje z mano ne 
ravnajo najlepše. Ko name nanesejo 
kakšno kremo, polno dodatkov, ki 
Narave niso srečali nikjer na svoji poti, 
tega zares nimam rada.

Naj vam povem nekaj o sebi in kaj lahko upo-
rabljate, da mi boste pomagali pri mojem po-
slanstvu, da bo koristilo meni in zlasti vam. Sem 

Pismo kože

namreč največji organ, obenem pa tudi glavni 
organ za izločanje in skupaj z ledvicami uravna-
vam vsebnost vode v telesu ter njegovo kemično 
sestavo.
Spopadam pa se z veliko težavami, od raznih 
dermatitisov, aken, srbečice, suhosti ali na drugi 
strani s prekomernim izločanjem loja ali vode in 
tako naprej. V veliko primerih mi lahko pomaga-
te z dobrimi in s preizkušenimi zdravilnimi zelišči. 
Lahko si pripravite zdravilne čaje, pri čemer mo-
rate paziti na količino, saj rastline ne učinkujejo, 
kot bi si želeli, če je čaj prešibek, zato da je bolj pi-
ten. Iz določenih rastlin si lahko pripravite mazilo. 
Lahko uporabite kapljice, ki so večinoma izvlečki 
rastlin v rastlinskem glicerinu, ali pa tinkture. Naj 
predstavim nekatere rastline, ki jih naravnost 
obožujem. 
Začnimo z ognjičem, ki je verjetno najbolj po-
znana rastlina za pripravo mazila. Najlaže si ga 
pripravite sami, če imate doma posejan ognjič, 
v nasprotnem primeru pa si lahko zmešate ka-
pljice ognjiča s katero koli kremo, ki vam ustreza. 
Ognjič nadvse pomaga tudi pri razjedah, ki se 
pojavijo zaradi krčnih žil. Naslednja rastlina v vr-
sti je repinec, morda nekoliko manj poznana kot 
zdravilna rastlina, pa vendarle iz njegovih listov 
prav tako pripravljajo mazilo, ki mi pomaga pri 
raznih dermatitisih in aknah. Po drugi strani mi 
repinec zelo pomaga, če ga pijete, čaj ali kaplji-
ce korenine, saj čisti tudi jetra, s tem pa se čistim 
tudi jaz. Pohvalijo ga tudi mladi, ki se spopadajo 
z aknami, prav tako pa si lahko pomagajo tudi 
s kapljicami regrata. S koprivo in z regratom si 
boste dobro prečistili celoten organizem, kar se 
zelo pozna tudi na meni. Če imate na koži težave 
z glivicami, si lahko pomagate z orehom in neal-
koholnim propolisom, lahko ju hkrati uživate in 
si prizadete dele mažete. Kadar veste, da se vam 
pojavi kakšna alergija, ki se izrazi na meni, lahko 
preventivno uživate črni ribez. Včasih vas začne 
na ustnici neprijetno ščemeti in takrat že veste, 
kaj se pripravlja – herpes. Najučinkovitejša rastli-
na za pomoč pri herpesu je prav gotovo melisa 
in njena tinktura, pomaga ji pa še propolis. Ena 
od težav, ki se mi dogajajo, je tudi luskavica, pri 
kateri si lahko pomagate tudi z ekstraktom ame-
riškega slamnika, ki ga namažete neposredno na 
prizadeto območje. 
Za zdravljenje ran in modric na koži imejte vedno 
na voljo tinkturo arnike, vendar ne pozabite, da je 
rastlina v Sloveniji zaščitena. 

Lep pozdrav,  
vaša Koža.

Vaša koža
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Končno domača kozmetika 
na osnovi kozjega mleka
Na družinski kmetiji „Pri Usovih“ v Lukovici 
pri Domžalah se ukvarjajo s kozjerejo ter 
predelavo domačega in svežega kozjega 
mleka v izdelke za nego kože. Trenutno iz-
delujejo mila, hranilno in vlažilno kremo ter 
mleko za nego kože. Vse izdelajo ročno, iz 
sestavin in po postopkih, ki niso agresivni, 
nevarni ali ki bi ogrožali ljudi ali druga bitja 
tega sveta. Izdelki so na razpolago na njihovi 
kmetiji, prek njihove spletne trgovine ter v 
nekaj specializiranih trgovinah po Sloveniji. 

Več o njihovih izdelkih lahko izveste na nji-
hovi spletni strani http://priusovih.weebly.
com, po elektronski pošti na naslov bela.mili-
na@gmail.com ali po telefonu na telefonsko 
številko 031 308 479.

Weledina osvežilna nega s peruniko podpira 
sposobnost uravnavanja vlage v koži z izvlečki iz korena 

perunike. Ostale izbrane naravne učinkovine in rastlinska 
olja ščitijo in negujejo kožo ter ji podarijo svež videz. 

Lahka vlažilna krema perunike za normalno in 
mešano kožo se hitro vpije in se lahko uporablja 
tako za dnevno kot nočno nego. Dnevna krema 

perunike za normalno in suho kožo optimalno 
uravnava ravnovesje vlage in ohranja njene naravne 

zaščitne funkcije. Nočna krema perunike koži povrne 
izgubljeno vlago in podpira njeno regeneracijo ponoči. 
Negovalna maska perunike intenzivno neguje kožo, 

ki ji primanjkuje vlage ter  uravnava 
presnovo maščob in vlage v koži. 

Perunika vas očara s svojim barvnim razkošjem in 
preseneča s svojo grčasto koreniko, ki se celo po 

daljšem sušnem obdobju ne izsuši. Koren perunike je 
sposoben zadrževati, ohranjati in regulirati vlago. 

Osvežitev obraza  
s PERUNIKO

Naravna regulacija vlage za vse vrste kože

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/366 81 30
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Naravno lepa
Besedilo: Sabina Topolovec

Ali tudi vi opažate, da je na prodajnih 
policah vedno več certificirane naravne 
kozmetike? Če vas ob tem skrbi, ali 
je vse zares tako naravno, kot piše na 
embalaži, imamo za vas dobro novico.

Nemška potrošniška revija Ökotest si je postavila 
enako vprašanje in za aprilsko številko pod drob-
nogled vzela 25 novih izdelkov na trgu. Sicer gre 
za že uveljavljene blagovne znamke, med drugimi 
Weleda, Dr. Hauschka, Logona, Lavera in mnoge 
druge. V laboratorij so poslali različne organsko 
certificirane izdelke za nego kože, in sicer kreme 
za obraz, dekorativno kozmetiko, izdelke za nego 
las, losjone za telo, gele za prhanje in podobno. 
Resnično razveseljivo je, da prav nobeno izmed 
25 različnih podjetij ni uporabljalo bližnjic, saj so 
prav vsi izdelki dobili najboljšo oceno zelo dobro. 
Večino izmed testiranih blagovnih znamk pozna-
mo tudi v Sloveniji. 

Nenehen razvoj in izboljšave tudi pri 
certificirani organski kozmetiki
Če smo pri ponudnikih konvencionalne kozme-
tike vajeni, da ti nenehno izpopolnjujejo svoje 
formule in na trg vedno znova pošiljajo nove in 
nove izdelke, pa je podoben trend opaziti tudi pri 
ponudnikih certificirane organske kozmetike. Če 
se ob tem zgodi, da s prodajne police nenadoma 
izgine prav vaša priljubljena krema za obraz, tega 
zagotovo niste veseli. Po drugi strani pa je vzpod-
budno, da proizvajalci ne spijo na lovorikah, tem-
več svoje formule nenehno izboljšujejo. 

Ali je naravna kozmetika lahko enako 
učinkovita kot konvencionalna?
Inovacij, ki jih uporabljajo tako v eni kot v drugi 
panogi kozmetične industrije, nikakor ne gre me-
tati v isti koš. Očitno se zapisana stroga pravila za 
pripravo organsko certificirane kozmetike dobro 
upoštevajo v praksi. Potrošniki se torej lahko za-
nesemo na certifikate. Toda ostaja vprašanje, ali je 
ta kozmetika tudi enako učinkovita? Proizvajalci 
konvencionalne kozmetike nas neprestano lovi-
jo z novimi, še boljšimi, še bolj učinkovitimi for-
mulami iz njihove kemične kuhinje. V resnično 
naravni, ekološko certificirani kozmetiki večina 
takšnih sestavin ni dovoljena. Proizvajalci narav-
ne kozmetike zato tudi ne obljubljajo čudežev (ti 
niso mogoči niti pri konvencionalni kozmetiki), 
lahko pa zagotovijo, da bodo naravne sestavine 
na kožo vplivale nežno in le vzpodbudile njeno 
naravno delovanje, prav tako pa bo koža, ki je 
pravzaprav največji človeški organ, te sestavine 
dobro sprejela.

V čem je torej razlika?
Certificirano organsko kozmetiko lahko z lahko-
to postavimo ob bok konvencionalni. Kreme in 
losjoni dajejo koži zelo prijeten občutek, izdelki 
za prhanje kožo temeljito in nežno očistijo. Pa 
vendar drobne razlike obstajajo. Kako zelo vas v 
resnici moti, da mleko za telo potrebuje kakšen 
trenutek dlje, da se vpije v kožo? V njem ni ume-
tnih silikonov, ki sicer olajšajo nanos, k negi kože 
pa ne doprinesejo prav ničesar. Ali vas moti, da se 
vaš novi, organsko certificirani gel za tuširanje ne 
peni tako zelo, kot ste bili vajeni pri drugih izdel-
kih, ki ste jih uporabljali do zdaj? V certificirani na-
ravni kozmetiki so PEG-derivati, ki v ostali kozme-
tiki pričarajo čudovito peno, prepovedani. Toda 
vaša koža bo kljub temu enako čista, ob tem pa 
ne bo postala prepustna za mnoge škodljive snovi 
iz okolice. Tudi pri izdelkih za nego las je potreb-
ne nekaj pripravljenosti na spremembo. Mnoge 
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čudežne učinkovine, ki v konvencionalni kozme-
tiki omogočajo navidezno mehkejše in sijoče lase, 
v naravni kozmetiki niso dovoljene. Toda ali zares 
verjamete, da je uničene lase mogoče obnoviti s 
kemičnimi zvarki? Kako dolgo traja čaroben uči-
nek, ste gotovo hitro opazili. Certificirana organ-
ska kozmetika za sijoče, prožnejše lase uporablja 
naravna olja. Za učinek je treba prehoditi več sto-
pnic, toda ob tem bodo vaši lasje, ki so prav tako 
del vas, ostali zdravi.

Mineralna olja ali moč narave?
Oglejmo si zgolj en primer, kako inteligentna je 
narava. Ali je dolga zima svoj davek pustila tudi 
na vaši koži? Če verjamete televizijskim oglasom, 
ki nas neprestano prepričujejo, kako lahko škodo 
odpravimo v samo sedmih dneh, boste kljub na-
videzno hitremu učinku zelo kmalu razočarani. 
Pripravki, ki vsebujejo mineralna olja, zamašijo 
pore, s čimer dodatno otežijo normalni metabo-
lizem kože. Najbolje se obnesejo popolnoma na-
ravni izdelki, ki vsebujejo modrost rastlin in znajo 
vlago zelo dobro upravljati. Takšne rastline so, 
na primer, mandlji, aloe vera, slezenovec, kutina 
in iris. Ali veste, da lahko rizom irisa nepoškodo-
van preživi ekstremno sušo in tako reši celotno 
rastlino? Podobno kot seme lahko čaka na bolj-
še čase in boljše pogoje. Ta njegova lastnost mu 
omogoča, da obvlada stresne situacije pri preskr-
bi z vodo. V podjetju Weleda z ustrezno uporabo 
snovi iz rizoma perunike oziroma irisa na podlagi 
spoznanj antropozofske medicine izdelujejo koz-
metiko, ki naj bi koži omogočala, da bolje zadrži 
lastno vlago. 

Zakaj je potrebna naravna nega kože?
Zavedati se moramo, da kozmetični pripravki ne 
ostanejo zgolj na povrhnjici kože, temveč skozi 
pore zaidejo tudi v naše telo. To pomeni, da ke-
mične snovi, ki jih vsebuje večina izdelkov za 
nego, preidejo v vezivno tkivo in se tam kopičijo. 

Običajne kreme vsebujejo mehčala, emulgatorje 
in podobno, ki se kot tanek film prilepijo na kožo 
in ji tako preprečijo dihanje. Če je koži onemogo-
čeno dihanje, se nakopičeni presnovki ne morejo 
izločati skoznjo, koža pa ne more sprejemati nuj-
no potrebnega kisika. Zato se pojavijo različne 
kožne težave, istočasno pa ima to posledice za 
celotno zdravje. Če uporabljate kakovostne, na-
ravne pripravke, je nega kože sestavni del skrbi za 
celotno zdravje. 

Profesionalna nega las
Poglejmo, kaj se v resnici skriva pod tem 
naslovom. Ali nas želijo premamiti s tem, 
da niso na voljo v prosti prodaji? Ali frizerji 
vedo, s čim imata dnevno opravka njihova 
koža in nos?
Vsak tretji testirani izdelek (šampon ali po-
doben izdelek za lase) je na marčevskem te-
stiranju pogrnil na celi črti. Poglejmo, kaj vse 
proizvajalci zamešajo vanje: sporne konzer-
vanse, UV-filtre, umetne mošusne vonjave, 
ločevalce formaldehidov, halogenorganske 
spojine in sporne dišave. Ali je zares potreb-
ne toliko kemije, da bi vam umili lase?

Ali obstajajo resnično naravne, 
neškodljive barve za lase?

Da, na trgu je tudi nekaj takšnih, ki name-
sto kemičnih barvil uporabljajo rastlinske. 
V zadnjem času so tudi te barve vedno bolj 
uspešne pri prekrivanju sivih las. Z njimi si 
lase brez težav pobarvate sami, morda pa 
bo to storil tudi vaš frizer, če boste barvo 
prinesli v salon.

Edine certificirane barve za lase in
 izdelki za nego lasišča, ki vsebujejo 

od  65% do 85% certificiranih organskih 
sestavin in ki ZARES prekrivajo sive lase

www.nutex.si
gsm: 031 754 666
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Po predavanju vabljeni na vodeni ogled na vrtu 
zdravilnih rastlin IHPS.

TOREK, 7. MAJ

ZDRAVILNO IN KREPČILNO GIBANJE 
V NARAVI! 
Ljubljana, Koseški bajer, tor. in čet, od 7. do 8. 
ure zjutraj in od 18. do 19. ure zvečer (vadba 
poteka redno vsak teden)
Če ti zaigra srce, ko slišiš besede: „Lahkotno in 
sproščeno gibanje v družbi prijetnih ljudi, v obje-
mu zelenih dreves, s kratko meditacijo sredi gozda, 
kjer se zvok petja ptic prepleta s tiho prisotnostjo 
mogočnih dreves, ki nas oblivajo s stabilnostjo, 
varnostjo in mirno spokojnostjo,“ potem je vad-
ba Gibanje v naravi prava stvar zate. Več na www.
HeartConnection.si/gibanje.html. Brezplačen prvi 
obisk. Vodi: Aleksander Lah. Informacije: 041 325 
458, aleksander@HeartConnection.si.
Organizira: www.HeartConnection.si.

TOREK, 7. MAJ

KAKO BRATI NARAVO?
Dravograd, OŠ Dravograd, ob 18. uri. 
Od kod prihaja naše znanje o rastlinah? Smo ga 
pridobili le z branjem knjig in analitično znano-
stjo? Kako pa so ga pridobivali tisti, ki so živeli v 
časih brez interneta, knjižnic in laboratorijev?
Ali lahko še danes rastline „beremo” neposredno 
– le z opazovanjem in s čutenjem? Kako rastline 
govorijo in kako jih poslušati? Ali lahko to počnejo 
le nadarjeni izbranci ali pa je to dostopno vsem? 
Danes vse več slišimo o „učenju s srcem” – ali je 
to le poetični opis ali pa je srce resnično organ, ki 
ga lahko uporabimo za spoznavanje sveta, ki nas 
obkroža? Predavala bo Sanja Lončar. 
Organizira: Društvo Ajda Koroška.

SREDA, 8. MAJ

V ČEM JE SKRIVNOST 
ZAČIMB?
Velenje, Vila Bianca, ob 19. uri
Zakaj so naši predniki imeli začimbe za superior-
na zdravila, ki so bila v hierarhiji nad marsikate-
ro zdravilno rastlino? V čem je njihova skrivnost? 
Kako delujejo in kako si lahko z njimi pomaga-
mo pri različnih težavah, celo takšnih, za katere 
naša medicina še vedno nima zadovoljnivih od-
govorov? Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. 
Organizira društvo Ognjič. Vstopnina 5 EUR.

PETEK, 3. MAJ

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE V 
LJUBLJANI
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj 
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt in 
osteopat. Cena celotnega tečaja je 550 EUR. 
Prijavite se lahko do 30. aprila 2013. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

NEDELJA, 5. MAJ

KAKO (ZARES) ZDRAVIJO 
RASTLINE?
Žalec, Ekomuzej, ob 10.30. 
Če bi zdravilne rastline delovale le z učinkovinami 
(tako kot delujejo sintezna zdravila), potem bi se 
nam mnoge težave povrnile takoj po prenehanju 
jemanja. Pa ni tako. 
Kako delujejo zdravilne rastline? Kaj moramo ve-
deti, da bi jih lahko uporabili kot zdravilo? Zakaj 
bodo nekaterim pomagale, nekaterim pa ne? 
Če ste pripravljeni na rastline pogledati drugače, 
vabljeni na predavanje Sanje Lončar.  
Organizira: Društvo Ognjič. Vstopnina 5 EUR

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

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

Med 3. in 5. majem bo v Žalcu in  
okolici spet pestro: Ekofest je znova tu!
Več na: www.zkst-zalec.si/sl-SI/4/turizem
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SREDA, 8. MAJ 2013

KREME OD A DO Ž
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od 
17. do 20.30 ure
Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Ali ste po-
skusili celo paleto krem, pa niste našli prave zase? 
Želite prenehati z uporabo komercialnih krem, 
ki v bleščeči embalaži ponujajo zdravju in koži 
škodljive snovi? Na tej intenzivni in poglobljeni 
delavnici boste osvojili veščine izdelave lahkih 
vpojnih krem po meri vaše kože. Proučili bomo 
rastlinska olja in masla, voske in hidrolate, rastlin-
ske emulgatorje, antioksidante, konzervanse in 
aktivne sestavine (eterična olja, izvlečki rastlin), ki 
jih lahko uporabimo v emulziji. Izdelali bomo lah-
ko vpojno kremo za obraz in bogato karitejevo 
nočno kremo. Prispevek: 55 EUR. Informacije: 040 
802 636, nina@magnolija.si, www.magnolija.si.
Organizira: Magnolija, aromaterapija in naravna 
kozmetika.

ČETRTEK, 9. MAJ – NEDELJA, 12. MAJ

DNEVI RAZSTRUPLJANJA IN ŠOLA 
ZDRAVE PREHRANE Z NUTRICISTKO 
KARLO KLANDER
Strunjan, Hotel Salinera 
Razstrupljanje po načelih naravne higiene z na-
ravnimi sokovi, visokim deležem surove hrane in 
s pravilnimi kombinacijami živil. Več o programu 
lahko preberete na www.karlaklander.com/sl. 
Cena programa: 199 EUR. Cena bivanja s polnim 
penzionom: 151 EUR/osebo. Več informacij na 
040 471 522 ali info@karlaklander.com.

ČETRTEK, 9. MAJ 

IZDELAJMO NARAVNA RASTLINSKA 
MILA PO TRADICIONALNEM 
HLADNEM POSTOPKU 
GEP-ART (Naravna darila EMMA), Mala vas 29, 
Ljubljana, od 17. do 20. ure 
Vodita: Nada Demšar in Gregor Sojer. Ker se vse 
prevečkrat umivamo z agresivnimi čistilnimi sred-
stvi, polnimi kemikalij, umetnih penil, barvil, dišav 
itd., vas vabimo na delavnico, na kateri se boste 
naučili sami izdelati popolnoma naravna mila iz 
rastlinskih osnovnih olj, 100-odstotnih naravnih 
eteričnih olj ter z dodatki naravnih zelišč in dru-
gih dodatkov (glina, med, čokolada itd.). Dodatno 
bomo izdelali tudi vlažilna glicerinska mila. Mila, 
ki jih bomo izdelali, prejmete za domov, prav tako 

tudi pisno gradivo in dodatne recepte za ustvarja-
nje. Vabljeni pa tudi na ostale ustvarjalne delavni-
ce v naši ponudbi. Več informacij na www.narav-
na-darila.si. Prispevek: 39 EUR.
Prijavite se lahko na: info@naravna-darila.si ali 
031 216 756, do zasedbe prostih mest.

ČETRTEK, 9. MAJ

PRIPRAVA SADNO-ZELENJAVNIH 
KAŠASTIH SOKOV
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce, 
ob 18. uri.
Vljudno vabljeni na strokovno predavanje Marjane 
Žmavc o pripravi sadno-zelenjavnih sokov. Ti ohra-
njajo in izboljšujejo zdravje. Prepričali se boste 
tudi, kako čudovitega okusa so. Prispevek: 5 EUR.

PETEK, 10. MAJ

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Hotedršica (pri Logatcu), ob 19. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova 
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako in 
koliko nam lahko začimbe pomagajo pri želodč-
nih težavah, težavah z jetri in žolčnikom ter celo 
raku, boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar. 
Organizira Knjižnica Logatec.

PETEK, 10. MAJ

KAKO PREMAGATI KANDIDO V PETIH 
KORAKIH?
Vogrinova domačija v Sv. Trojici v Sl. Goricah, 
Radgonska cesta 2, Sv. Trojica, ob 18. uri
Z veseljem vas obveščamo, da organiziramo pre-
davanje na temo ZDRAVLJENJE KANDIDE. Na pre-
davanju bomo predstavili edinstveni 5-stopenjski 
načrt za odpravo kandide. Zaradi omejenih mest 
so NUJNE PRIJAVE na: domacija.trojica@gmail.
com. Več informacij: 051 335 301. Predava Srečko 
Verzel, Kahuna terapevt. Cena predavanja je 5 
EUR. Predavanje bomo ponovili še 24. in 31. maja. 
Organizira: Domačija Sv. Trojica.

PETEK, 10. MAJ

SEMINAR KINEZIOTAPINGA
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
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Seminar vodi Željko Radmanović, manualni tera-
pevt. Kineziotaping je napredna tehnika lepljenja 
trakov za podpiranje mišičnih funkcij. Cena semi-
narja je 195 EUR in vsebuje 20-odstotni DDV, or-
ganizacijo in izvedbo programa ter učno gradivo.
Prijavite se lahko do 8. maja 2013. 
Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 
041 540 942, www.higeja.si.

TOREK, 14. MAJ

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Šmarje pri Jelšah, ob 9. uri (zjutraj!)
Vsebina enaka kot 10. maja. Predava Sanja Lončar.
Organizira Univerza za tretje življensko obdobje. 

SREDA, 15. MAJ 

KAKO SAMI NAREDIMO NARAVNO 
ŠKROPIVO PROTI UŠEM?
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe Odredov 
43, Lj.-Dobrunje, ob 20. uri
Predavanje in delavnica družine Regovec (izdelo-
valci naravnih mil KUPALA). 
Informacije 041 364 897. Organizira: Društvo Ajda 
Sostro.

SREDA, 15. MAJ

KUHARSKA DELAVNICA: 
RAZKISAJMO TELO S PRAVILNO 
PREHRANO
Presnica, Cesta 24. junija 88, Ljubljana – 
Črnuče, ob 17. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 30 EUR na osebo. Informacije in prijave na: 
041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.com.

PETEK, 17. MAJ

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Gozd Martuljek, sejna soba Gasilskega doma, 
ob 19. uri 
Vsebina bo enaka kot 10. maja. Predava Sanja 
Lončar. Organizator Občinska knjižnica Jesenice.

PETEK, 17. MAJ

TEČAJ ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj, ki poteka čez vikend, organizira 
Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa Jure 
Tušek, manualni terapevt in osteopat. Športna 
masaža je specializirana masaža, namenjena tako 
rekreativcem kot vrhunskim športnikom. Tehnike 
se osredotočajo na posebne mišične skupine, ak-
tivne v posameznem športu.
Cena seminarja je 385 EUR in vključuje organizaci-
jo in izvedbo programa ter učno gradivo.
Prijavite se lahko do 15. maja 2013. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

SOBOTA, 18. MAJ

PRAKTIČNI DELAVNICI PRIPRAVE 
PRESNE HRANE: PRESNE JEDI ZA 
VSAK DAN IN PRESNE SLADICE
Domžale, Hotel Ambient, od 11. do 14. ure in 
od 15. do 18. ure
Na prvi delavnici se bomo naučili priprave pre-
snih jedi, ki so primerne za prav vsak dan in od 
vas ne zahtevajo veliko časa in denarja. Na drugi 
delavnici se bomo naučili priprave presnih sladic, 
ki so sestavljene izključno iz surovih, naravnih se-
stavin in ne vsebujejo sladkorja, moke, jajc, masla 
ali margarine. Več o delavnicah lahko preberete 
na www.karlaklander.com/sl. Cena na delavnico: 
49 EUR. Več informacij na 040 471 522 ali info@
karlaklander.com.

SOBOTA, 18. MAJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne, od 16. do 
18. ure
Izkopavanje B-D pripravkov, čiščenje in sušenje 
ter shranjevanje. Pomen in nabiranje baldrijana. 
Navodila za delo na vrtu. Izmenjava sadik.

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Vabljeni na ekofejst 10., 11. in 12. maja 2013

Iz vsebine: Samooskrba, Etika, Ekonomija, Energija, Zdravje, 
socialno podjetništvo, alternativne vsebine, druženje z domačini...

Organizira: Ekoci in KS GALICIJA - Društva in dobri ljudje
Več info na www.ekoci.si in www.galicija.si

Vsak drugi 
vikend v 
mesecu

FESTIVAL IZMENJAVE ZNANJ, DOBRIH 
IZKUŠENJ IN PRIJETNEGA DRUŽENJA
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NEDELJA, 19. MAJ  

PODNEBNE SPREMEMBE – KAKŠNO 
IZBIRO IMAMO?
Vaški trg ob Zbiljskem jezeru (prireditveni 
prostor), ob 16. uri
Predavateljica Lučka Kajfež Bogataj nam bo pred-
stavila, kaj lahko sami naredimo, da zmanjšamo 
vplive na okolje, kaj lahko naredi lokalna sku-
pnost in kaj država. Po predavanju bodo ekološki 
kmetje predstavili in ponudili svoje najzgodnejše 
pridelke, prav tako se bodo predstavili okoliški ro-
kodelci in domači obrtniki. Prostovoljni prispevki. 
Dodatne informacije so na razpolago na naslovu 
www.sorskopolje.si. 

PONEDELJEK, 20. MAJ

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
15-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med tednom od 17. do 21. 
ure. Predavatelj na tečaju bo Dejan Putrle, biolog 
in pedagoški delavec. Tečaj pripravlja kandidate 
na izpit iz Anatomije in fiziologije. Cena celotne-
ga tečaja je 70 EUR. Prijavite se lahko do 17. maja 
2013. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201, 
GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

ČETRTEK, 23. MAJ

3. EKOPRAZNIK V BREŽICAH
Pred OŠ Brežice, od 10. do 17. ure
Sodelovalo bo okrog 20 ekoloških kmetij iz bližnje 
in širše okolice. Ponujali bodo svežo zelenjavo, ja-
gode, jabolka, sokove, moke, žita, pecivo, testeni-
ne, več vrst kruha, med in medene izdelke, zelišča, 
čaje, vzglavnike, oljčno olje in še marsikaj ekolo-
ško pridelanega in predelanega.
Otvoritvena slovesnost bo ob 12. uri. Ob 16. uri pa 
bo v multimedijski dvorani v OŠ Brežice predava-
nje Antona Komata na temo: Zdravstvena tvega-
nja industrijske hrane in lokalne samooskrbe. 
Organizirajo: Združenja za ekološko kmetovanje 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

PETEK, 24. MAJ

PREDAVANJE: REVMA
Stiška Čajnica, Poljanska cesta 6, Ljubljana, ob 
17. uri
Za revmo in revmatskimi obolenji trpi veliko šte-
vilo ljudi po svetu. Različnih vrst bolezni je veliko, 

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

še več pa nasvetov, kako in kaj uporabljati pri laj-
šanju težav in zdravljenju. Predava Jože Kukman, 
mag. farm., iz podjetja Sitik d.o.o. Vstopnine ni, 
prijava ni potrebna. Več informacij na www.stiska-
cajnica.com ali stiska.cajnica@gmail.com ter 01 
320 77 68.

PETEK, 24. MAJ

TEČAJ BOWNOVE TERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maser-
je in terapevte, poteka med vikendom. Tečaj vodi 
Dejan Gjorjievski, tuinolog in manualni terapevt. 
Bownova terapija je avstralska oblika manualne 
terapije, pri kateri terapevt z nežnimi gibi obdelu-
je določene dele telesa bolnika in s tem vzpodbu-
di procese sproščanja ter boljše delovanje orga-
nizma. Cena celotnega tečaja je 385 EUR. Prijavite 
se lahko do 22. maja 2012. Prijave in informacije 
na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si.

SOBOTA, 25. MAJ

PO DUNAJSKI POTI DO NETOPIRJEV
Zbirno mesto: Zavod Svibna, Brezovska Gora 
19, Leskovec pri Krškem, ob 14. uri
Ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti 
vabljeni na pohod po Dunajski poti do energijskih 
točk na Dunaju nad Krškim, spoznavanje naravnih 
in kulturnih zanimivosti ob poti in večerno opa-
zovanje netopirjev pred Ajdovsko jamo. Vodita: 
Bernardka Zorko in Sašo Obolnar. Manjši prispe-
vek. Informacije: Bernardka Zorko, 031 329 625, 
info@zavod-svibna.si.
Organizira: Zavod Svibna.

SOBOTA, 25. MAJ

TEČAJ: OKREPIMO LEDVICE
Ljubljana, Triglavska 22, od 16. do 20. ure
Vodi/predava: Živa Pogačnik.
Spoznali boste prehrambena načela tradicional-
ne kitajske medicine za krepitev ledvic ter kako 
si pomagati pri konkretnih težavah, povezanih 
z njimi (kronična utrujenost, bolečine v križu in 
kolenih, neplodnost, upad libida, hormonska 
neravnovesja, visok krvni pritisk, vnetja mehurja, 
težave s kostmi, z zobmi itd.). Delavnica vključuje 
tudi akupresurne masaže in vaje za krepitev led-
vic. Prispevek (bruto): 40 EUR/osebo (upokojenci, 
študentje 35 EUR).
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POMEMBNO: Mesto na delavnici si zagotovite s 
plačilom akontacije 20 EUR ali celotnega zneska 
na TRR: SI56 6100 0000 4045 247. Prijave in infor-
macije: 040 75 22 66 ali uzivajmodao@gmail.com, 
http://www.uzivajmo.com/.
Organizira: Društvo UŽIVAJMO. 

SOBOTA, 25. MAJ

2. KOLESARSKI DAN OB PARENZANI 
Eko točka Društva Zdrav podjetnik
Rdeča nit dogodka bo kolesarjenje in z njim pove-
zane dejavnosti. Dogodek bo namenjen druženju 
kolesarjev, predstavitvi kolesarskih poti na slo-
venski obali, pogovoru o vključevanju kolesarjev 
v cestni promet, zdravstveni preventivi in zdra-
vem prehranjevanju. Predstavili bomo tudi kolesa 
in kolesarsko opremo. Kolesarski strokovnjak bo 
na razpolago za različne koristne nasvete. Več o 
dogodku na spletnem portalu: www.zdrav-podje-
tnik.net. Organizira: Društvo Zdrav podjetnik.

PETEK, 31. MAJ

Z DARIOM CORTESEJEM GREMO V 
NARAVO
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce, 
ob 15. uri
Pod vodstvom poznavalca narave bomo spoznali 
divje rastline, se jih naučili nabirati in pripravljati. 
Prispevek: 25 EUR.

PETEK, 31. MAJ

TEČAJ MASAŽE GLOBOKIH TKIV
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj 
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt in 
osteopat. Masaža globokih tkiv je učinkovita 
metoda za sprostitev kronično prizadetih delov 
telesa in lajšanje večjih napetosti v mišicah. Cena 
celotnega tečaja je 385 EUR. Prijavite se lahko do 
29. maja 2013. Prijave in informacije na tel. št.: 01 
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

SOBOTA, 8. JUNIJ

DELAVNICA IN PREDAVANJE 
BARVANJA LAS S 100-ODSTOTNIMI 
RASTLINSKIMI BARVAMI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, od 9. do 
15. ure
Predava in delavnico vodi Mirjam M. Korez, univ. 
dipl. biol., strokovnjakinja za naravno nego.
Ali želite imeti zdrave in žive lase? Kako lahko z 
naravnimi ekološkimi barvili in nego pozdravimo 
lasišče, okrepimo lase, povečamo sijaj in volumen 
las? Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in 
praktičnega dela (tečajnica je na koncu delavnice 
pobarvana); www.bitizenska.org. Prijave: 041 404 
773. V sredo, 5. 6., ob 18. uri, vabljene na predava-
nje o ekološki negi in barvanju las.

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

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

TRŽNICA DEMETER IN 
EKOLOŠKIH PRIDELKOV
Na sedežu Društva, Podrečje 10, Domžale, 
med 16. in 18. uro

Predavanja v bio trgovini BIOVAN
Bio trgovina BIOVAN, Valvasorjeva 40, 

Maribor

•	 petek, 3. 5., ob 17. uri, Hormonska zmeda in 
kako se obvarovati pred rakom, Tanja Kašlik 
– Taisha M.D. (M.A.)

•	 sreda, 8. 5., ob 17.30 uri, Metoda dela s 
simboli po Phyllis Krystal, Suzana Lečnik

•	 sreda, 15. 5., ob 17. uri, Naučimo se 
zdravega in srečnega življenja, Simona Šket

•	 četrtek, 16. 5., ob 17.30 uri, Pomen biološko-
dinamičnih živil v prehrani sodobnega 
človeka, Drago Purgaj

•	 petek, 17. 5., ob 17. uri, Razumete govorico 
telesa? Bolezen kot pot, Tanja Kašlik – 
Taisha M.D. (M.A.)

•	 sreda, 22. 5., ob 17. uri, Kako vzpodbudimo 
samozdravilne učinke v sebi?, Simona Šket

•	 četrtek, 24. 5., ob 17.30 uri, Čudoviti svet 
aromaterapije, Amalu Maja Šantl  
(brezplačna svetovanja med 14. in 17. uro)

•	 sreda, 29. 5., ob 17. uri, Priprava presnih jedi, 
Simona Šket

•	 četrtek, 30. 5., ob 18. uri, Ayurveda – 
starodavna modrost, Natalija Karo Korošak

Več na www.biovan.si
Vstop prost. Obvezne prijave na:  

novice@biovan.si ali na: 040 20 40 78

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        16          



Izmenjujete 
Monsantova ali 
babičina semena?
Ali ste vedeli, da lahko korporacije pa-
tentirajo ne le semena, ki so jih pridobila 
z genskim inženiringom, temveč tudi 
takšna, ki so plod konvencionalne pride-
lave – povedano drugače, ki so jih naši 
predniki žlahtnili skozi tisočletja?

Razmere so že zdaj zelo resne. Samo Monsanto 
ima v svoji lasti 36 % sort semen vseh paradižni-
kov, 32 % sort semen vseh sladkih paprik in 49 % 
sort vseh semen cvetače. Drugače povedano, če te 
dni v dobri volji, da izmenjujete avtohtona seme-
na, izmenjate kaj „njihovega“, ste storili prekršek 
in kršili njihove patentne pravice. Za kaj takega 
pa vas bodo z veseljem tožili. To je obenem tudi 
dodatni razlog, da poiščemo in zavarujemo svoja 
avtohtona semena.

Zgroženi?
Pritisnimo na „oblast“ (ta še vedno po vseh evrop-
skih ustavah zgolj predstavlja ljudstvo), da za-
maši luknje v patentnem pravu in tako prepreči, 
da bi se nekaj korporacij polastilo osnov za naše 
preživetje. 
V treh dneh je organizaciji Avaaz že uspelo zbrati 
več kot milijon podpisov. Preberite več o njihovi 
pobudi in dodajte tudi svoj podpis kot jasen znak, 
da takšne oblike kraje narave ne sprejemamo. 
http://www.avaaz.org/en/monsanto_vs_mother_
earth_rb/?bBXpUdb&v=24032
http://www.avaaz.org/en/petition/
start_a_petition/?bgMYedb&v=23917

Več člankov in virov objavljamo v nadaljevanju 
tega besedila na strani:  www.zazdravje.net

PONUDBA EKOLOŠKIH SEMEN, 
SADIK, PRIDELKOV IN IZDELKOV
Celotno ponudbo, ter prireditve in 

lokacije na katerih lahko nabavite eko 
sadike in semena najdete na spletni 

strani www.amarant.si
Iz semen Amarant vzgaja in prodaja 

sadike vrtnarija Botanika,  
Drešinja vas 1 pri Žalcu. 

Dnevi odprtih vrat v vrtu zdravilnih 
in aromatičnih rastlin na IHPS v Žalcu

Letos bodo organizirali že 7. dneve odpr-
tih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih 
rastlin. Vrt je bil ustanovljen leta 1976. 
Danes je v njem okoli 250 različnih vrst 
zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

Veseli bodo vašega obiska v petek, 3. maja, 
od 8. do 18. ure, v soboto, 4. maja, od 8. do 
18. ure, in v nedeljo, 5. maja, od 8. do 14. ure.
V petek bo ob 16. uri delavnica: Posadimo 
dišavnice. V soboto bo ob 10. in 16. uri delav-
nica: Zeliščna greda – posadimo jo! V nedeljo 
bo ob 10.30 v okviru Ekofesta (je v nepo-
sredni bližini Vrta) predavanje Sanje Lončar 
„Kako (zares) zdravijo rastline“. Vodeni 
ogledi Vrta bodo ob 9., 13., 15. in 17. uri.

Ves čas bo možen nakup eko sadik več kot 
60 različnih zelišč. Z vami bomo strokovnjaki, 
ki vam bomo z veseljem odgovorili na vaša 
vprašanja. Več na www.IHPS.si.
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Zakaj bi iskali drugje, 
ko pa v naših specializiranih 

prodajalnah dobite skoraj vse, o 
čemer berete v teh novicah? 

 Naravna prehranska dopolnila, eterična olja,  
eko živila, eko čaji … 

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 izdelkov naravne 
kozmetike z različnimi eko certifikati.

Vabljeni v naši novi prodajalni - Qlandijo 
Kamnik in Novo mesto, kjer vas čaka tudi 
zelo dobra ponudba ekoloških izdelkov.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji. 
www.sanolabor.si

Pravna klinika 
za varovanje 
okolja
Februarja je začela 
z delovanjem pilotna Pravna klinika za varstvo 
okolja na Pravni fakulteti v Ljubljani, in sicer v 
sodelovanju med Pravno-informacijskim cen-
trom nevladnih organizacij – PIC, Katedro za 
mednarodno pravo in Inštitutom za javno 
upravo. Namen pravne klinike je poglabljati 
znanje študentov s področja varstva okolja in 

pridobivanje praktičnih izkušenj ob reševanju 
težav, s katerimi se srečujejo okoljske nevladne 
organizacije. 
Krovna tema letošnje Pravne klinike za var-
stvo okolja je zaščita volkov pred nadaljnjim 
odstrelom, ki v Sloveniji poteka v nasprotju s 
Habitatno direktivo, v okviru te pa bodo štu-
dentje izvedli številne dejavnosti za doseganje 
tega cilja. Poleg tega se bodo seznanili tudi s 
konkretnim delom nekaterih okoljskih nevla-
dnih organizacij ter v okviru PIC pomagali pri 
pravnem svetovanju.
Vir: www.planbzaslovenijo.si

Najpomembnejše avtohtono 
seme je „seme sodelovanja“
Aprilski mraz je večji del dejavnosti 
Štafete semen zamaknil na maj, kljub 
temu pa lahko rečemo, da bo obseg 
dejavnosti v tem letu za nekajkrat 
presegel lanskoletnega. 

Skoraj težko najdemo kotiček Slovenije, kjer se ne 
bi dogajalo nekaj na to temo. 
V Mariboru se je slovesnosti ob začetku akcije za 
šole in vrtce udeležil tudi župan mestne občine 
Maribor, dr. Andrej Fištravec.
V Kamniku so semena izmenjevali v Matični knji-
žnici, deluje pa tudi potujoča izmenjevalnica se-
men v okviru iniciative Dobrote Slovenije. 
Vrstijo se tudi praktične delavnice, predavanja in 
prikazi, ki jih organizirajo društva po vsej Sloveniji. 
Najbolj dragoceno seme, ki smo ga uspeli najti, je 
očitno seme sodelovanja. Iz njega lahko zraste 
Slovenija blaginje za vse. 
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regionalne novice in dogodki regionalne novice in dogodki

V Mariboru še 200 lokacij 
za urbane eko vrtove. 
Društvo Urbani EKO vrt Maribor je pridobilo 
nove lokacije za vrtove na Pobrežju, Teznu 
in v Novi vasi. Tako bo možnost za skupin-
sko vrtnarjenje dobilo še 200 oseb. Upamo, 
da bodo pod vodstvom novega župana g. 
Fištravca že zastavljeni samooskrbni pro-
jekti, po katerih je Maribor med vodilnimi v 
Sloveniji, doživeli svoj razcvet. 

Bi želeli 
prejemati 
naše novice?
Finančna sredstva nam 
ne omogočajo pokrivanja 
stroškov pošiljanja na in-
dividualne naslove. Če bi želeli naše novice 
prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki 
ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54,  
1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 01032013)
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 
10 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manj-
ši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo 
mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih 
ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše no-
vice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki 
poštnih znamk A.
POMEMBNO: V kolikor plačnik ne bo tudi 
prejemnik novic (kjer bo plačano za več pre-
jemnikov ali če plačnik plača znesek za dru-
gega prejemnika novic), nam točne podatke, 
kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti, 
e-pošti (posljite.novice@gmail.com) ali nas 
pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 
041 770 120.
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih 
dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot 
donacije.

Šparovci na prvih 
10 info točkah

Osem let smo uspeli zagotavljati sredstva za 
nemoteno izhajanje naših brezplačnih novic. 

To leto pa je bolj težavno. Zahvaljujemo se 
vsem, ki ste nam v teh mesecih s svojimi 

prostovoljnimi prispevki pomagali vzdrže-
vati naše dejavnosti. 10 % 

teh novic berete na osnovi 
prostovoljnih prispevkov, 

ki smo jih zbrali v "špa-
rovčkih". To je zagotovo 

najlažji in najcenejši 
način, da nam podarite 

kakšen evro, in s tem 
pomagate ohraniti 

brezplačne novice ter 
njihovo poslanstvo. 

Šparovčki se nahajajo na lokacijah: 
Ajda Maribor / Jablana - BTC Ljubljana / Kalček - 
BTC Ljubljana in Šiška / Knjigarna Zdaj - Tržnica 
Koseze Ljubljana / Čajarna Stari most - Novo 
mesto / Biotopic - Celje center in City Center / 
Biotopic - Maribor Euro Park / Biovan - Maribor / 
Bazilica-Zel, BTC Ljubljana

Če se želite pridružiti naši mreži "šparovčkov", 
pokličite na 041 770 120 ali pošljite e-mail na 
posljite.novice@gmail.com.
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