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Mnogi celo trdijo, da je naravno zdravljenje dražje. Pa je res?
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Kaj se skriva v 
besedi stres?
Pred stoletji besede stres v našem jeziku ni bilo. 
Ker smo si izmislili nov izraz, imamo občutek, 
da je tudi težava nova. Radi povemo, da živimo 
v zelo stresnih časih, in si celo domišljamo, da 
nam je težje kot katerikoli generaciji pred nami. 

Pa je res? Na istih tleh so naše prednike že spra-
vljali »v stres« Rimljani, barbari, Turki ..., imeli 
smo kugo, lačna leta in desetletja, vojne in po-
vojne zločine vsaj desetih različnih vojn, grma-
de, na katerih so goreli ljudje, pregone in tabo-
rišča. Na teh tleh so se že zvrstile raznobarvne 
ideologije in ekonomski sistemi, meje pa se 
rišejo na novo skoraj v vsaki generaciji. 

Edino, kar se ne spreminja, je minljivost. Tudi 
naši časi bodo minili. Ko si jih boste ogledali 
z razdalje kakšnih 30 let (če boste imeli to pri-
ložnost), se boste morda smejali, kako resno 
ste jemali vse, kar se nam dogaja. Lahko pa se 
smejete že zdaj, če boste sprejeli zavest, da je 
življenje enkratno, neponovljivo in vam vedno 
ponuja neverjetne priložnosti – ki pa jih večina 
ljudi zmotno imenuje težave. 

Današnji čas je morda bolj stresen od pretekle-
ga le zato, ker trmoglavo želimo vse načrtovati, 
nadzorovati, posedovati ... Življenje pa je tisto, 
kar se dogaja, medtem ko ste zasedeni z načr-
tovanjem nečesa drugega. Izberite življenje!

Sanja Lončar, urednica

In še več na temo stresa ...
Tudi pred sedmimi leti smo oktobrsko števil-
ko posvetili stresu. Članki, ki smo jih takrat 
objavili, so še vedno aktualni. O vzrokih stre-
sa, povezavi stresa in raka, vplivu stresa na 
našo kožo, vplivu prostora na naše počutje 
ter o premagovanju stresa s pomočjo hrane 
lahko berete na http://www.zazdravje.net/
content/NovicePDF/oktober08.pdf.
Na povezavi najdete tudi dobre antistresne 
recepte, ki vam bodo v veselje tudi danes.
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Stresni časi, ni kaj!
Besedilo: Sanja Lončar

Kdaj ste bili zadnjič v življenjski 
nevarnosti? Kdaj ste bili zadnjič lačni?
Kdaj vas je zadnjič tako zelo zeblo, da 
bi lahko zmrznili? Kdaj so vas zadnjič 
pretepli do krvi?

Večina med vami verjetno že dolgo (ali sploh niko-
li) ni doživela kake take izkušnje. Kljub temu boste 
le redki dejali, da ste zadovoljni s svojim življenjem.
Sreča, zadovoljstvo, varnost … vse to so zelo su-
bjektivni občutki. Navadno je z njimi najtežje »na-
sititi« tiste, ki so že (vsega) siti. 
Upam, da ne mislite, da so dandanes ta vprašanja 
nerelevantna. Samo nekaj sto kilometrov stran od 
nas potekajo resnične življenjske drame. Ljudje 
tvegajo življenje, ko se v čolnih prevažajo pro-
ti evropskim obalam. Prebijajo se skozi bodeče 
žice, spijo na tirih, da bi le ujeli tako zelo želeni 
vlak, pod žgočim soncem prepešačijo na stotine 
kilometrov, umirajo v tovornjakih … Ob pomoči 
kamer, ki jih je namestil Tomo Križnar, lahko ne-
posredno spremljamo, kako plačanci pobijajo 
nič krive Nube in druga afriška plemena. Toda v 
Siriji, Afganistanu, Gazi … ni takih neodvisnih ka-
mer. Zagotovo bi pokazale podobna dogajanja. 
Interesi peščice (pre)sitih ustvarjajo na milijone 
lačnih. V svetu trenutno divja več kot petdeset 
oboroženih spopadov (drugim pa pravimo mirov-
ne operacije), in vse kaže, da tudi od kake veliko 
večje vojne nismo več prav daleč.
Ste vedeli, da je trenutno na svetu več begun-
cev, kot jih je bilo med drugo svetovno vojno? Že 

lani jih je bilo več kot 50 milijonov, števila ljudi v 
okviru letošnjega eksodusa pa še nikomur uspelo 
prešteti. Ocenjujejo, da je letos prišlo v Evropo že 
kakšnih 250 tisoč beguncev. Predvidevajo, da bi 
jih do konca leta znalo biti milijon. Števila ljudi, 
ki jih je pogoltnilo morje, pa tudi tistih, ki so bili 
žrtve trgovine s sužnji ali s človeškimi organi, ne 
bomo izvedeli nikoli.
Ena od tisočerih novinarskih zgodb omenja 
osemletnega dečka z vnetim ušesom, ki spi na 
železniški postaji v Turčiji. Humanitarci zanj ne 
morejo storiti nič drugega, kot da mu svetujejo, 
naj spi na kartonu, saj ga bo tako manj zeblo. 
Otrok tiho prenaša bolečino (se še spomnite, kako 
boli vneto uho?) in si gre poiskat karton, njegov 
vrstnik v Ljubljani pa doživlja hud stres, ker imajo 
»vsi« sošolci sodobnejše pametne telefone kot on. 
Stres je dandanes v veliki meri zgolj stopnja fru-
stracije, ki jo doživljamo zaradi neizpolnjenih pri-
čakovanj. In ker so naša pričakovanja iz dneva v 
dan bolj nerealna, ne preseneča, da je v skladu s 
tem naše življenje čedalje bolj stresno. 
Raziskava Ameriškega združenja za psihologijo 
APA (American Psychological Association), s katero 
so poskušali ugotoviti, kaj dandanes povzroča naj-
več stresa, je pokazala, da je skrb za lastno varnost 
šele na desetem mestu med razlogi za stres. Kar 
75 odstotkov vprašanih je na prvo mesto postavilo 
denar, stres na delovnem mestu se je s 70 odstotki 
uvrstil na drugo mesto, splošni ekonomski položaj 
pa spravlja v stres 68 odstotkov vprašanih. 
Najzanimivejše je, da te ocene največkrat niso bile 
sorazmerne z dejanskim premoženjskim stanjem 
vprašanih. Prav ste prebrali – najpremožnejši niso 
bili zaradi denarnih vprašanj pod nič manjšim 
stresom kot revni. 
V tem protislovju je nekaj osvobajajočega! Če to-
rej količina stresa ni odvisna od realnih okoliščin, 
v katerih smo se znašli, pač pa predvsem od tega, 
kako jih ocenjujemo, to pomeni, da je moč za ob-
vladovanje stresa v veliki meri v naših rokah ali, 
natančneje, v naši glavi.  
Formula je zelo preprosta: manj pričakovanj = 
manj stresa. Manjša potreba po nadzoru = večja 
sposobnost za hitro odzivanje na nove okoliščine, 
ki jih vsakodnevno prinaša življenje.

"Bog ti poskuša nekaj prodati, ampak ti tistega 
nočeš kupiti. Za to gre pri tvojem trpljenju: za 
tvoje neverjetno barantanje, za tvoje obsedeno 
kričanje glede cene!"
(Iz zbirke: Hafis, Zapleši z menoj, prevedla 
Barbara Škoberne)
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Koliko tehta 
kozarec?
Ena izmed starih zgodb, ki jo 
pripisujejo različnim velikim 
učiteljem, opredeli stres bolje kot 
desetine strokovnih knjig, ki bi 
vam jih lahko citirali na to temo. 

Učitelj je učencu naročil, naj vzame v roko koza-
rec z vodo in ga dvigne. 
•	 Koliko tehta kozarec? je vprašal. 
•	 Skoraj nič, so odgovorili učenci. 
•	 Bi ga lahko z iztegnjeno roko držali nekaj ur? 

je vprašal. 
•	 To pa ne, se je strinjala večina. 
Enako je s težavami. Ne gre za to, kako velika 
je težava, temveč koliko časa se z njo obreme-
njujemo. Tako kot bi ravnali s kozarcem, rav-
najte tudi s stresom. Čim manj ga držite v sebi. 

Rešujte situacije in hitro pojdite naprej. 
Nenehno premišljevanje, strah, skrb, žalost, 
jeza ali pohlep obrabljajo naše telo bolj kot naj-
težje telesno delo. Tako kot pri kozarcu – dlje 
ko premišljujemo, bolj neznosna bo postajala 
obremenitev. Danes temu popularno rečemo 
»izgorevanje«, »preveč stresa« ..., rešitev pa je 
že tisočletja enaka. 
Kozarec boste lahko brez napora dvignili sto-
krat, če ga boste vsakič hitro spustili nazaj. 

BIO PRODAJALNA NORMA V MARIBORU
Žolgarjeva 18, 2000 Maribor (pri magdalenskem Sparu)
(02) 320 40 22 | norma@norma.si | www.norma.si

BIO PRODAJALNA NORMA V LJUBLJANI 
Gosposvetska cesta 6, 1000 Ljubljana (v bližini hotela Lev) 
(0590) 45 500 | norma-lj@norma.si | www.norma.si

 

VAŠA BIO PRODAJALNA NORMA?
Aktivno iščemo kandidate za nakup franšize NORMA 

Normandistke vas vabimo v najbolje založeno bio prodajalno v Mariboru. 
Poglejte tudi v spletno trgovino www.norma.si. Svetujemo vam glede uporabe 
pravih izdelkov, ko zdravje ponagaja. Izvajamo vitaminsko mineralne preglede 
in bioterapije. Organiziramo koristna predavanja ter delavnice – izobražujemo in 
navdušujemo za zdrav življenjski slog. Naše poslanstvo so zdravi in srečni ljudje. 
Obiščite nas tudi vi.

Normandistke vas vabimo v sodobno in odlično založeno bio prodajalno v centru 
Ljubljane. Pričakujemo vas tudi s svežim bio sadjem in zelenjavo. Svetujemo vam, 
kako si lahko pri zdravstvenih tegobah pomagate sami - na naraven način. Izvajamo 
vitaminsko mineralne preglede. Prirejamo koristna predavanja ter delavnice na teme 
zdravega kuhanja, ekologije in osebnostnga razvoja. Naše poslanstvo so zdravi in 
srečni ljudje. Poglejte  tudi v spletno trgovino www.norma.si. 

Norma vam ponuja poslovni model, s katerim lahko začnete uspešno poslovati 
takoj, tudi, če ste poslovnež začetnik ali prihajate iz povsem druge panoge.                                                                                
K sodelovanju prav tako vabimo obstoječe trgovine z zdravo hrano, ki se želijo priključiti 
sistemu Norma z močno marketinško podporo. 

Imate začetni kapital in poslovno žilico ter želite imeti svojo trgovino z zdravo hrano? 
Pokličite nas na (02) 320 40 22 ali 031 330 171 oziroma pišite na silva.verglez@norma.si.
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Zdaj vemo, da je stres povezan s številnimi vo-
dilnimi vzroki za smrt, kot so srčna obolenja, rak, 
pljučne bolezni, nezgode, ciroza jeter, samomo-
ri …  Stres stresa mlado in staro, izobražene in ne-
uke, zdravnike in bolnike, stres ne izbira ne časa 
in ne kraja. Toda čeprav se v večji ali manjši meri 
dotika vseh, ga v resnici zelo slabo poznamo. 
Zato si v nadaljevanju preberite nekaj najpogo-
stejših zmot o stresu.

Stres vedno škoduje zdravju
Čeprav stres dokazano povzroča številne telesne 
in duševne težave, brez njega ne moremo živeti. 
Zato pozabite na iskanje načinov, kako bi se mu 
izognili, saj to ni mogoče. Popolnoma nestresno 
življenje nas ne bo naredilo ne srečne in ne zdra-
ve. Stres je namreč sestavni del življenja. Zanj 
velja enako kot za napetost kitarske strune; tako 
kot premalo ali preveč napeta struna povzroči 
disharmonijo, ravno pravšnja pa čaroben zvok, je 
tudi pravšnja mera stresa (taka, ki jo še lahko ob-
vladamo) nujno potrebna začimba, ki omogoča 
kakovostno življenje.
Če stres sprejemamo tako ali, še bolje, če do njega 
razvijemo »zdrav« odnos, namesto da tarnamo, 
zakaj se je nekaj pripetilo prav nam, zakaj je svet 
krivičen, zakaj Bog dela razlike … nam bo omogo-
čil, da se učimo, prilagajamo, razvijamo, rastemo 
ter zaživimo srečno in zdravo. Primerov, ki kažejo, 
da to drži, je nešteto, le da jih ne opazimo. Otrok 
se s tem, ko si opeče prst, nauči, da se ne sme 

dotikati vročih predmetov, saj so opekline boleče. 
Ko nam nekdo na cesti zavpije »Pazi, avto!«, nam 
hormonska in kemična stresna telesna reakcija 
omogoči, da odskočimo in se izognemo nesreči. 
Ko nekdo zaradi izsiljevanja, trpinčenja ali zlorab, 
ki jih ni več mogel prenašati (stres je bil prevelik), 
zapusti dobro plačano delovno mesto, opazi, da 
ga je življenje bogato poplačalo za pravo odlo-
čitev oziroma za pravilni odziv na stres. Takega 
človeka namreč pogosto čaka novo, kot na kožo 
pisano delo.
Kot vidite, je bolje, da znamo stresne situacije 
pravilno razbrati in se nanje ustrezno odzivati 
oziroma jih obvladati, kot da se jim izogibamo. Če 
otrok ne bi na lastni koži doživel določenih izku-
šenj (npr. učenje vožnje s kolesom), bi se tega le 
stežka naučil samo na osnovi tega, kar mu pripo-
vedujemo. Podobno je, ko odrastemo. Prijatelji, 
starši, partner … vsi ti ljudje nam lahko z nasveti 
in z lastnimi izkušnjami ljubeče stojijo ob strani, 
toda na koncu moramo težavo rešiti sami, saj je 
del naše življenjske šole. In prav nabiranje izku-
šenj nas notranje bogati, naredi nas bolj produk-
tivne in zadovoljne s sabo. Zdravje je le še logična 
posledica. Če pa stresne situacije spregledamo ali 
se jim izogibamo, če jih ignoriramo, če se nanje 
sploh ne odzivamo, če jih celo redno prelagamo 
na druga ramena ali pa se iz lastnih napak ne na-
učimo prav ničesar, je le še vprašanje časa, kdaj se 
bomo srečali s telesnimi ali duševnimi težavami. 
V tem primeru bo stres v resnici slabo vplival na 
zdravje.

Štiri najpogostejše 
zmote o stresu
Besedilo: Adriana Dolinar

Živimo v svetu številk. 
Znanstvena statistika 
ugotavlja, da 34 
odstotkov odraslih 
trpi zaradi posledic 
stresa. 

Zaradi stresa 
obišče 
zdravnika 
od 75 do 90 
odstotkov ljudi. 
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Stres je za vse enak
Pogosto se zgodi, da ljudje druge sodijo po sebi, 
včasih jih celo zmerjajo in obsojajo, če nečesa, kar 
sami storijo z lahkoto, preprosto ne zmorejo. Iz 
enakega razloga menijo, da je stres za vse enak, 
vendar to ne drži. 
To, kar za nekoga ni stresno, utegne biti za nekoga 
drugega neznosen stres. Ljudje smo si namreč po 
obvladovanju stresa in odzivanju nanj tako zelo 
različni, kot so različni naši prstni odtisi. Za neko-
ga je spregovoriti pred občinstvom velik stres, ki 
ga ob pomoči vaj sčasoma nekoliko omili, nekdo 
drug pa je kot rojen za javno nastopanje in v tem 
celo uživa, kar pomeni, da je zanj trema le začim-
ba, ki pripomore k še boljšemu nastopu. 
Namesto da zmerjate druge, ker nečesa ne zmo-
rejo tako dobro kot vi, jim raje pokažite, kako naj 
se lotijo naloge, da bo stres manjši. Obvladovanje 
stresa nemalokrat pomeni tudi to, da se na stre-
sen dogodek ustrezno in pravočasno pripravimo. 
Če ima otrok težave z branjem in ve, da bodo 
njegove šolske ocene odvisne tudi od hitrosti 
branja in razumevanja prebranega, se bo za ob-
vladovanje stresa pač moral uriti v branju. Bolje 
ko bo bral, manjša bo verjetnost, da snovi ne bo 
razumel, manjša pa bo tudi verjetnost, da bosta 
posledici tega slaba ocena in dodaten stres, ki ga 
bo prinesla. 

Odziv na stresno situacijo je vedno enak
V stresni situaciji telo v resnici reagira s prastarim 
odzivom »boj ali beg«; ta v telesu sproži hormon-
sko in kemično nevihto, ki je potrebna za ustrezen 
odziv. Toda tudi odziv na stresno situacijo ni ve-
dno enak. Ko nas doleti, utegnemo biti odsotni (z 
mislimi drugje) ali pa prisotni (tukaj in zdaj). 
Predstavljajte si, da peljete za avtom, ki nenado-
ma zavre. Vaš odziv bo pravočasen, če ste bili med 
vožnjo ves čas pozorni, ali pa prepozen, če ste v 
mislih bentili nad sosedom, službo, partnerjem ... 
in tako spregledali zaviranje vozila pred seboj. V 
tem primeru bo trčenje neizogibno, saj telo nima 
časa za pravočasen odziv. 
Torej nasvet, da je treba živeti tukaj in zdaj, ni 
samo prazna fraza. V kriznih položajih vam lahko 
celo reši življenje, saj se boste na stres odzvali pra-
vočasno in ustrezno.

Stres je neizogiben sestavni del življenja 
Žal je to stavek, ki ga vse prepogosto slišimo od 
zdravnikov, kadar nas zaboli želodec ali zagrabi 
depresija, kadar se nam poveča raven holestero-
la v krvi ... Stresu se ne moremo izogniti, zato pa 

lahko s terapijo (z zdravili) blažimo težave, ki so 
njegova posledica, pravijo. K sreči to ne drži. 
Konvencionalna medicina je prepričana, da v 
zvezi s stresom ne moremo ukreniti prav nič, tudi 
zato, ker že ves čas »zdravi« posledice, ne ukvarja 
pa se z vzroki, ki so pripeljali do njih. Toda pri od-
pravljanju večine naših težav je ključno poiskati 
vzroke zanje in jih, skupaj s posledicami, odpraviti. 
Ker je stres dokazano povzročitelj številnih obo-
lenj, je še kako pomembno, da ga obravnavamo 
resno. Vendar ne tako, da bomo ljudi cepili s ce-
pivi, ki bodo preprečevala telesno odzivanje na 
stres, pač pa s tem, da jim bomo pomagali raz-
viti zdrav odnos do stresa in ga tudi obvladovati. 
Samo tako bodo lahko varno ustavljali škodljivo 
telesno odzivanje na stres in ohranili zdravje. 
Na tem področju bi se lahko veliko naučili pri tra-
dicionalnih medicinah. Tako tradicionalna kitajska 
medicina kot povzročitelje naših težav pozna in 
obravnava pet glavnih notranjih strupov – skrb, 
strah, žalost, pohlep in jezo. Ve, da je za trajno od-
pravljanje zdravstvenih težav treba obvladati tudi 
te strupe. Spomnimo na to, kar smo že večkrat 
zapisali tudi v naših knjigah: vsako pretirano ču-
stvovanje slabi določen sklop notranjih organov, 
s čimer v telesu ustvarja bolezen. Tako skrb izčr-
pava vranico in trebušno slinavko. Ker posledično 
slabše deluje tudi želodec (moteno je njegovo 
gibanje, izločanje prebavnih sokov itd.), slabše 
opravlja svoje naloge. To se sčasoma pokaže v 
obliki težav, kot so prebavne motnje, napihnje-
nost, bolečine pod žličko, pekoče spahovanje, raz-
jeda želodčne sluznice … Kadar se torej vzrok za 
želodčne težave skriva v skrbeh, se samo z jema-
njem zdravil teh težav ne bomo rešili trajno. Ker se 
je tudi pri težavah treba sočasno lotiti vzrokov in 
posledic, si več o celostnem in naravnem obvla-
dovanju želodčnih težav preberite knjižico Konec 
zgage in ostalih želodčnih težav, ki jo lahko preli-
state na spletnem naslovu http://shop.zazdravje.
net/. V primeru tovrstnih težav namreč mnogi še 
vedno posegajo po zaviralcih želodčne kisline, ne 
vedo pa, da si s tem utegnejo nakopati le še nove 
tegobe. 
Podobno velja za druga čustva. Žalost ohromi 
pljuča in debelo črevo, jeza moti normalno delo-
vanje jeter, strah ohromi ledvice, preveč načrtov, 
ambicij ali veseljačenja pa načne srce. Vsa ta ču-
stva lahko tako zelo izčrpajo energijo organov, s 
katerimi so povezana, da ti postanejo plodna tla 
za številne patogene organizme in degenerativne 
procese. 
Če je lonec počen, vanj ne bomo vlivali vode in 
upali, da bo v njem tudi ostala. Jasno nam je, da 
je treba lonec predtem zakrpati. Podobno je treba 
ravnati tudi v primeru zdravstvenih tegob.
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Kura ali jajce?
Mnogi pravijo, da jih stres sili v uživanje 
velikih količin slabe hrane. Drugi trdijo, 
da prav slaba hrana povečuje stres. Na 
katerem koli koncu začnete − hrana 
je očitno pomembna. In če na tem 
področju kaj spremenimo, bomo vplivali 
tudi na izločanje stresnih hormonov v 
telesu. 

Stresni hormoni delujejo tako, da v telesu razglasi-
jo »vojno stanje« in si vzamejo pravico, v prvi vrsti 
oskrbujejo »armado«, ki naj bi nas ubranila. Tako 
kortizol in njegova druščina stresnih hormonov 
začnejo s svojo požrtijo, s katero nam odvzamejo 
veliko kakovostnih hranil, namenjenih nemote-
nemu delovanju drugih delov telesa. Ker stresni 
hormoni porabijo veliko energije, ni nič nenava-
dnega, da čutimo potrebo po sladkorju kot najlaž-
je razpoložljivi energiji. Toda ta bližnjica zahteva 
visoko ceno. Takoj, ko se raven sladkorja dvigne, 
telo začne izločati inzulin: sladkor porine v celice, 
ostalo pa pretvori v maščobo. To izčrpava trebu-
šno slinavko ter prispeva h kopičenju maščobnih 
oblog in neželenih kilogramov, sčasoma pa pri-
pelje do inzulinske rezistence. (Celice se začnejo 
braniti pred inzulinom, ki jih sili, da požirajo več 
sladkorja, kot ga potrebujejo, zato se mu začnejo 
upirati. Tako za to, da v celice spravimo enako ko-
ličino sladkorja, potrebujemo vse več inzulina. Ko 
ne gre več in slinavka »kapitulira«, nastane slad-
korna bolezen.) 

Če vam ta scenarij ni všeč, je bolje, da ustavite 
ta vrtiljak, še preden pripelje do neobvladljivih 
posledic. 

Najbolj modro je seveda, če poskrbimo za čim 
manjše izločanje stresnih hormonov. V ta namen 
so nam v veliko pomoč adaptogene rastline, o ka-
terih boste več prebrali na naslednjih straneh.

Sočasno telesu dodajajte snovi, ki jih v stresnih 
obdobjih najbolj porablja. V to skupino sodijo 
voda, vitamini skupine B, dragocene rudnine, an-
tioksidanti in kakovostne maščobe. Preden pose-
žete po prehranskih dopolnilih, si poskusite čim 
več koristnih snovi zagotoviti z redno prehrano. 

Moč zelenega
Temno zelena zelenjava (koprive, špinača …), bo-
gata s folati in z magnezijem, pomaga telesu pri 
proizvajanju nevrotransmitorjev (serotonin, do-
pamin …), ki uravnavajo naše počutje. 

Raziskava iz leta 2012 je pokazala, da imajo lju-
dje, ki uživajo več folatov, manj težav z depresijo 
in z drugimi čustvenimi težavami. Raziskovalci z 
Univerze Otago (ZDA) ugotavljajo, da tudi drugo 
sadje in zelenjava (razen v obliki sokov in kandira-
nega suhega sadja) umirjata odziv živčevja. 

Kako umiriti eksplozivnost
Ekološko puranje meso, jajca, bučnice in oreščki 
so dobri viri triptofana. To aminokislino telo hitro 
pretvarja v serotonin. Znanstveniki se strinjajo, da 
povečan vnos triptofana umirja jezo, konfliktnost 
in afektivna stanja. Zdaj veste: med napornimi se-
stanki je koristno, če sodelavcem ponudite bučna 
semena in oreščke. 

Moč fermentirane hrane
Vse več ljudi se zaveda, da stanje črevesne flore ne 
vpliva samo na prebavo, temveč v veliki meri tudi 
na počutje ter delovanje možganov in živčevja. 
O tem, kakšno razdejanje lahko povzroči prevla-
da kvasovk, smo že veliko pisali. Kot razlaga dr. 
Natasha Campbell-McBride, zdravnica in doktori-
ca znanosti s področja nevrologije, strupene sno-
vi, ki nastajajo v porušeni črevesni flori, vplivajo 
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tudi na stanje možganov. Povzročijo lahko celo 
depresijo, motnje pozornosti, hiperaktivnost, shi-
zofrenijo … Zato pri iskanju naravnih rešitev za 
obvladovanje stresa ne moremo mimo koristnih 
mikroorganizmov, ki lahko neposredno vplivajo 
na naše počutje in prenos možganskih signalov.  

Za probiotik Lactobacillus rhamnosus so dokaza-
li, da pomembno znižuje raven stresnih hormo-
nov, kot je kortikosteron, in na GABA v nekate-
rih delih možganov. Morda se skrivnost manjše 
pogostnosti stresa pri naših prednikih skriva tudi 
v tem, da so nekoč uživali veliko naravne mleč-
nokislinsko fermentirane hrane (zelenjava, kruh, 
mlečni izdelki …).

Moč omega 3 maščob
Divji ali ekološko vzgojeni losos, sardine, inčuni, 
pa tudi kakovostna prehranska dopolnila, ki vse-
bujejo omega 3 maščobe, pomembno vplivajo na 
živčevje, možgane in celo na počutje. 

Raziskava, ki so jo opravili na študentih, je poka-
zala, da so bili študentje, ki so uživali omega 3 ma-
ščobe, za dvajset odstotkov manj anksiozni kot 
tisti, ki so prejemali placebo.  Druge raziskave so 
pokazale, da omega 3 maščobe na naše počutje 
delujejo enako učinkovito kot nekateri antidepre-
sivi, le da nimajo neželenih učinkov. 

Stres bomo torej lažje obvladovali, če bomo zau-
žili več omega 3 maščob. Neravnovesje med ome-
ga 6 in omega 3 maščobami dokazano pripelje do 
telesnih vnetij in slabšega odzivanja na stresne 
situacije (Kiecolt-Glaser 2010). V okviru klinične 
raziskave, pri kateri so testirali učinke ribjega olja 
na umetno povzročen stres (injekcija endotoksi-
na lipopolisaharida), so ugotovili, da je bil odziv 
telesa na stres pri osebah, ki so prejemale ome-
ga 3 maščobe, veliko boljši. Koncentracija ACTH 
(adenokortikotropni hormon) v krvi je bila pri njih 
štirikrat nižja, koncentracija noradrenalina pa kar 
sedemkrat nižja kot pri osebah, ki niso prejemale 
omega 3 maščob (Pluess 2007). Poleg tega so ugo-
tovili, da se je vsebnost omega 3 maščob znotraj 

strukture maščob na trombocitih (fosfolipidi) zna-
tno povišala. To pomeni, da je bilo razmerje med 
omega 6 in omega 3 maščobami boljše oziroma 
takšno, da je zmanjšalo verjetnost za nastanek 
telesnih vnetij. Prav zato številni verjamejo, da 
lahko prehrana, bogata z omega 3 maščobami, 
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davek na račun vašega zdravja.
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ublaži uničujoče učinke kroničnega stresa, in sicer 
s tem, da zmanjša vpliv telesnih vnetij na potek 
stresnega odziva (Kiecolt-Glasser 2010). Omega 3 
maščobe tudi dokazano pomagajo pri zdravljenju 
depresije in tesnobnosti, ki sta tudi lahko posledi-
ci nakopičenega stresa (Logan 2004; Silvers 2005; 
Araujo 2010). Znanstveniki priporočajo uživanje 
2 do 4 g ribjega olja na dan. Dobri rastlinski viri 
omega 3 so laneno, orehovo, konopljino ter neka-
tera druga olja in oreščki. 

Več o pomenu omega 3 maščob, o njihovih na-
ravnih virih (rastlinskih in živalskih), kakovostnih 
prehranskih dodatkih, shranjevanju olj z omega 3 
maščobami in še marsičem drugem si lahko pre-
berete v knjigi Resnice in zmote o maščobah, ki jo 
lahko prelistate na shop.zazdravje.net. 

Koristi holesterola in nasičenih maščob
Če se še vedno bojite holesterola in nasičenih ma-
ščob, je čas, da spoznate enega od največjih mitov 
prejšnjega in zdajšnjega stoletja. Holesterol ni kri-
vec za srčni infarkt in možgansko kap, ampak je nu-
jen za duševno in telesno zdravje. Poleg tega hole-
sterol in nasičene maščobe (maščobe, ki se v telesu 
pretvorijo v dobre oblike holesterola in so predno-
stni vir energije za srce) pomembno sodelujejo v 
boju proti stresu. Holesterol je namreč sestavni del 
hormona kortizola, ki telesu omogoča odzivanje 
na stres. Znano je, da so ljudje, ki imajo prenizko 
raven holesterola v krvi, bolj podvrženi depresiji in 
samomoru. (Več o tem si preberite v knjigi Resnice 
in zmote o holesterolu, ki jo lahko prelistate na sple-
tnem naslovu http://shop.zazdravje.net/).

Namesto kave zeleni čaj!
Tudi navada pitja kakovostnega zelenega čaja 
pri zajtrku lahko pomaga obvladovati stres. 
Aminokislino L-teanin namreč vsebuje samo ze-
leni čaj. Zeleni čaj že tradicionalno uporabljajo za 
sproščanje, izboljšanje koncentracije in povečanje 
učnih sposobnosti (Wakabayashi 2011; Vuong 

2011; Nathan 2006). L-teanin je kemično podo-
ben živčnemu prenašalcu glutamatu, poleg tega 
se veže na njegove receptorje v možganih (Cho 
2008). V nasprotju z glutamatom (ta v določenih 
primerih povzroči ekscitotoksičnost, ki lahko uniči 
živčne celice) L-teanin ščiti živčne celice tako, da 
pomirja živčno omrežje v možganih (Nagasawa 
2004; Kakuda 2002; Di 2010). Številne raziskave do-
kazujejo koristne učinke te aminokisline na težave, 
kot sta depresija in tesnobnost. Raziskava (Dimpfel 
2007), v okviru katere je zdrava oseba pila napitek 
iz zelenega čaja, obogaten z L-teaninom (pri tem so 
spremljali njene možganske valove), je pokazala, 
da se je moč možganskih valov v prvi uri znižala na 
vseh frekvencah in na vseh možganskih območjih, 
kar je povzročilo sprostitev. Sledile so spremembe, 
ki so povzročile povečanje umskih sposobnosti in 
še večjo sproščenost. To pomeni, da bi lahko oseba 
dosegla večjo zbranost, ne da bi jo pri tem motila 
tesnobnost. L-teanin naj bi tudi igral pomembno 
vlogo pri ohranjanju pozornosti med dolgotraj-
nim opravljanjem težavne naloge (Gomez-Ramirez 
2009). Kot vidite, vam bo pitje zelenega čaja vse-
kakor v pomoč. Pazite le, da bo to resnično kako-
vosten zeleni čaj in da ga boste pravilno pripravili, 
sicer od njega ne boste imeli koristi. Na dan naj bi 
zaužili od 200 do 400 mg L-teanina. 

Nad stres s čokolado?
Tudi vi spadate med tiste, ki si napornega intelek-
tualnega dela ne znate predstavljati brez čokolade? 
Naj vas potolažimo – kakav vsebuje obilo dragoce-
nih snovi, ki so v veliko pomoč pri premagovanju 
stresa, tesnobnosti in drugih stanj, ki izčrpavajo 
telo. Kakav je živilo z najvišjim deležem magnezi-
ja, poleg tega vsebuje dvakrat več železa kot rdeče 
meso in sodi na sam vrh seznama oksidantov.

Tudi znanstveniki potrjujejo zdravilne učinke ka-
kavovih zrn, saj poleg omenjenih snovi vsebuje-
jo tudi vitamine E, B2 in B8 ter kalcij in »čudežno 
snov« feniletilamin (PEA), ki ji pravijo tudi molekula 
ljubezni, saj deluje protidepresivno. Prav magnezij 
in PEA sta glavna »krivca« za dobro počutje, ki sle-
di uživanju čokolade. Koliko koristi bo imelo vaše 
telo od čokolade, je seveda v veliki meri odvisno 
od tega, koliko in kako kakovostnega kakava vse-
buje. Mlečne čokolade navadno vsebujejo zelo 
majhen delež kakava, zato o zdravih čokoladah 
govorimo le, če je delež kakava več kot 60-odsto-
ten. Pomembno je tudi, ali gre za ekološko pride-
lan kakav (konvencionalni je pogosto obremenjen 
z ostanki težkih kovin). Dodatni razlog za uživanje 
ekološke čokolade je, da se le tako z gotovostjo izo-
gnete lecitinu iz gensko spremenjene soje. Najbolj 
varno in zdravo je seveda grizljati kakavova zrna, 
saj ne vsebujejo primesi, ki jih je najti v čokoladah. 
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Bo šport stres 
omilil ali okrepil?
Dandanes marsikdo samodejno meni, 
da je šport odlično zdravilo zoper 
stres, zato vidimo polne fitnese in 
teniške terene, na cestah pa vse polno 
kolesarjev in tekačev …
Že kar splošno mnenje je, da je najbolje, če se po 
skrajnih umskih obremenitvah sprostimo s tele-
sno obremenitvijo. Toda ali to v resnici drži?
Težava je v tem, da tudi šport zahteva veliko hranil 
– prav tistih, ki so vam jih porabili stresni hormo-
ni. Ker stres telo sili v nenavadne gibe in položaje, 
je telo osebe pod stresom veliko bolj podvrženo 
športnim poškodbam kot telo sproščene osebe. 
Če šport, s katerim se ukvarjate, krepi prav mišice, 
ki so pod stresom že tako preobremenjene, boste 
po taki vadbi le še bolj izčrpani. 
Tekmovalnost, lov na rezultate, čase in dosežke … 
vse to samo povečuje stres in nas hitro zapelje 
onkraj meja tistega, kar je za telo še blagodejno. 
Enako velja, če med vadbo joge ali chi gonga ne-
nehno pogledujete na uro ali telefon. Od vaj, pri 
katerih niste navzoči tako s telesom kot z duhom, 
ne boste dobili nič dobrega. 
Za osebe pod stresom je veliko bolje, da se odlo-
čijo za obliko rekreacije, ki jim bo omogočila, da 
bodo nenehno v stiku s seboj in s svojim poču-
tjem. Med samotnim sprehodom po gozdu bo-
ste korak prilagodili svojemu počutju, negativno 
ionizirani zrak pa vam bo vlil novih moči in vas 
očistil od znotraj. Podobno velja za stik z zemljo, 
zato vrtnarjenje prinaša večkratno korist. Enako 
velja za plavanje v morski ali termalni vodi, kjer 
najhitreje dosežemo sprostitev, ne da bi pri tem 
tvegali, da bomo preobremenili sklepe in mišice.

Kako stres 
povzroči  
bolečine v 
hrbtenici
Stres pomeni veliko dodatno obre-
menitev za telo, zato ne preseneča, 
da se vsakič, ko smo pod stresom, 
počutimo, kot bi na hrbtu nosili 
vrečo cementa. 

Takrat se namreč telo pripravlja za boj ali 
beg: mišice v prsih se napnejo, da bi, če bi 
bilo treba, imeli več moči v rokah. Poleg tega 
se sklonimo, da smo pripravljeni na napad ali 
umik. Sočasno se napnejo vse hrbtne mišice, 
kar nam omogoči hitre korake. Ker te mišice 
povezujejo medenico in hrbtenico, ne prese-
neča, da njihova napetost sčasoma povzroči 
tudi bolečine v ledvenem predelu. 
Ko vas zaradi te napetosti začne boleti križ, 
to telo kompenzira tako, da ustvari krivino v 
zgornjem delu hrbtenice – na območju vra-
tu. Zagotovo poznate občutek trdega vratu, 
ki se širi proti ramenom in sčasoma prizade-
ne celo roke. 
Dandanes vam za razbremenitev mišic naj-
večkrat priporočajo različne oblike vadbe – 
žal pa lahko večina sodobnih oblik rekreacije 
že tako prizadeto hrbtenico še bolj obreme-
ni. Plavanje in savnanje sta še naprej najvar-
nejši obliki sproščanja mišic, saj ne prinaša-
ta prav nobenega tveganja, da bi se stanje 
dodatno poslabšalo. Pri vseh drugih oblikah 
vadbe morate zelo dobro vedeti, katere miši-
ce obremenjujete in katere razbremenjujete. 
Najvarneje in najceneje pa je ukrepanje pri 
vzroku, kar pomeni preprečiti, da bi telo 
predolgo vztrajalo v »bojni pripravljenosti«. 
Tega pa ne morete doseči z urjenjem mišic. 
Celo najboljša vadba namreč zgolj poskuša 
prerazporediti napetost in izboljšati prekrva-
vitev. Pravi vzrok stresa in njegovih posledic 
pa se vedno skriva v razumu, kajti prav ra-
zum oceni položaj kot nevaren, stresen, za-
skrbljujoč … in nato sproži vse potrebno, da 
se začne vse telo prilagajati takšni oceni. 
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Prehranski 
dodatki za lažje 
obvladovanje stresa
Besedilo: Adriana Dolinar

Vitamin C
Za učinkovito obvladovanje stresa ne poza-
bite na uživanje ustreznih količin vitamina C. 
Pomanjkanje vitamina C (in tudi B5 ) zavira pro-
izvodnjo kortizola in slabo vpliva na zdravje na-
dledvične žleze (Daugherty 2002; Brandt 2012). 
Prav vitamin C namreč ohranja ustrezno raven 
kortizola in hormona DHEA. Ultramaratoncem, 
ki so po tekmovanju zaužili 1,5 g vitamina C, se 
je raven kortizola in hormona epinefrina povišala 
manj dramatično, kot je značilno po tako skraj-
nem telesnem naporu (Peters 2001). Znanstveniki 
so še ugotovili, da vitamin C pri tekačih zavira 
vnetja. Vitamina C naj bi zaužili od 1 do 2 grama 
na dan. Poskrbite, da bo naraven, denimo iz sade-
ža camu camu, karibske češnje, rakitovca …

Vitamini skupine B 
Tudi vitamini skupine B (B-kompleks) so dobrodo-
šla pomoč, saj na različnih ravneh sodelujejo pri 
odzivanju telesa na stres. Pantotenska kislina (B5) 
je nepogrešljiva pri sintezi koencima A, ki je nujna 
za nastajanje holesterola (in posledično kortizola) 
ter steroidnih hormonov (Yasuda 2004; Tahiliani 
1991 ). Pomanjkanje vitamina B5 je sicer redko, 
kaže pa se v obliki slabšega delovanja nadledvič-
ne žleze (Anon 1980; Tarasov 1985; Plesofsky-Vig 

1994; Webster 1998). Zanimiva je tudi raziskava, ki 
je pokazala, da se je pri zdravih prostovoljcih, ki so 
jim za pet dni umetno povišali raven kortizola in 
ACTH (adenokortikotropni hormon), pomembno 
znižala raven folne kisline in vitamina B12 (Berg 
2006). To pomeni, da so vitamini skupine B po-
membni za zdrav odgovor telesa na stres in da 
stres zniža raven vitaminov skupine B v krvi. Zaradi 
vsega naštetega je dodajanje vitaminov skupine B 
zelo pomembno za lažje obvladovanje stresa. 

Tabela: Priporočljiv dnevni vnos vitaminov skupine B 

Vitamin Dnevni odmerek

Tiamin (B1) 75–125 mg

Riboflavin (B2) 50 mg

Niacin (B3) 50–190 mg

Folat (najbolje v obliki 
L-metilfolata) 400–1000 µg

Vitamin B12 300–600 µg

Biotin 300–3000 µg

Pantotenska kislina (B5) 100–600 mg

Ravnovesje mineralov
Poskrbite za ravnovesje mineralov kalcija, magne-
zija, kalija in natrija, saj imajo pomembno vlogo 
pri nastajanju in sproščanju hormonov nadledvič-
ne žleze. Pazite tudi, da vam ne bo primanjkovalo 
mangana, cinka, kroma in selena. Njihovo pomanj-
kanje namreč slabo vpliva na delovanje nadledvič-
ne žleze (Wilborn 2004; Golf 1998; Schulz 1998).

Tabela: priporočeni dnevni odmerki mineralov 

Mineral Dnevni odmerek

Kalcij 200–1200 mg

Magnezij 140–500 mg visoko absorptivne-
ga magnezija 

Cink 30 mg

Krom 500 µg

Selen 200 µg

Mangan 1 mg

Spregledani hormon DHEA
Za lažje obvladovanje stresa je treba poskrbeti 
tudi za vzpostavitev ravnovesja hormona DHEA. 
Hormon, ki ga nadledvična žleza proizvaja v več 
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stokrat večjih količinah kot kateri koli drugi hor-
mon (kljub temu je medicini še vedno precej 
neznan), po dosedanjih spoznanjih pomaga pri 
150 presnovnih funkcijah, zato je nepogrešljiv 
pri uravnavanju telesnih biokemičnih procesov. 
Do težav s hormonom DHEA pride, kadar smo 
pod velikim ali kroničnim stresom: če namreč na-
dledvična žleza hitro ustvarja stresne hormone, 
raven DHEA upada. Nadledvična žleza namreč ne 
more sočasno ustvarjati velikih količin stresnih 
hormonov in hormona DHEA. Mnogi menijo, da 
je tudi zato pretiran stres tako zelo škodljiv. Nizke 
vrednosti hormona DHEA povezujejo s slabšo 
odpornostjo, povišano ravnjo holesterola v krvi 
(ki verjetno »krpa« poškodbe v telesu), z večjo 
verjetnostjo za nastanek nastanka raka in žilnih 
bolezni, pomanjkanjem energije, manjšo potrebo 
po spolnosti, debelostjo, depresijo in s slabšim 
spominom. Obnova ravnovesja hormona DHEA 
prispeva k normaliziranju delovanja nadledvične 
žleze. 

Dobrodošel vpogled v delovanje nadledvične žle-
ze je testiranje ravni hormonov DHEA in kortizo-
la (testa AM/PM in DHEA-sulfat (DHEA-s)). Raven 
kortizola je treba izmeriti okrog osme ure zjutraj, 
ko je njegova naravna raven najvišja, nato pa še 
zgodaj zvečer, ko je najnižja. Ustrezna raven hor-
mona DHEA v krvi naj bi bila pri ženskah od 275 
do 400 µg/dL, pri moških pa od 350 do 490 µg/dL. 
Ta hormona sta v mladosti v ravnovesju, skupaj s 
staranjem in stresom pa se raven hormona DHEA 
znižuje. Odstopanja v naravnem ritmu izločanja 
obeh hormonov so lahko dobrodošel kazalnik, ki 
pove, pod kolikšnim stresom smo in kako deluje 
naša nadledvična žleza. Priporočljivo je dodaja-
nje 10 do 25 mg hormona DHEA na dan, saj se 
tako znova vzpostavi ravnovesje med DHEA in 
kortizolom. 

Poleg preverjanja ravni DHEA je koristno ugoto-
viti, kakšna je raven hormona melatonina, ki ima 
antagonističen učinek na kortizol. Ponoči se raven 
melatonina povečuje, raven kortizola pa upada. 
Nizka raven melatonina lahko pomeni, da je ra-
ven kortizola nenavadno visoka. Kroničen stres, ki 
traja tudi pozno v noč (naj je duševne ali telesne 
narave) povzroči povišanje ravni kortizola pono-
či, ko bi ta morala biti najnižja. To pa zmoti raven 
melatonina, ki je tudi pomemben antioksidant, 
saj ščiti pred poškodbami DNK mitohondrijev 
(celične elektrarne) in celic. Prav zato dodajanje 
melatonina pomaga uravnati raven kortizola, s 
tem pa izboljša tudi ravnovesje med hormonoma 
DHEA in kortizolom. Nekateri priporočajo dnevno 
dodajanje melatonina; začeti je treba z 0,3 mg na 
dan, nato pa odmerek povečevati, dokler ne do-
seže vrednosti 10 mg na dan.

Sladki koren (Glycyrrhiza glabra 
in Glycyrrhiza uralensis)
Izvlečki sladkega korena, ki so v tradicionalni kitaj-
ski medicini temelj fitoterapije, so lahko v pomoč 
vsem, ki jih je stres že tako prizadel, da je prišlo do 
slabšega izločanja kortizola. Sladki koren namreč 
zavira razgradnjo kortizola v jetrih in tako omogo-
ča, da v krvi ostaja več kortizola, s čimer posredno 
razbremenjuje nadledvično žlezo (Methlie 2011). 
Za vzpostavljanje ravnovesja med delovanjem 

žlez hipotalamusa, hipofize in nadledvične žleze 
je priporočljivo jemanje majhnih odmerkov izvleč-
ka sladkega korena in hormona DHEA (Tarasov 
1985). Ker pa sladki koren povečuje raven korti-
zola, ni primeren za vsakodnevno obvladovanje 
manjših stresnih situacij, marveč kot kratkotrajna 
terapija in takrat, ko nas je kronični stres že tako 
obvladal, da je prišlo do slabšega izločanja kortizo-
la. Priporočen dnevni odmerek je 450 do 900 mg.

Na voljo v Sanolaborjih

in ostalih specializiranih

trgovinah z zdravo prehrano.

Naravni
vitamin C
CITRO MAX
EKOLO� KI KONCENTRAT

GRENIVKINIH PE�K

Na našem spletnem portalu  
www.zazdravje.net najdete 
zakladnico dobrih člankov in 
naravniih rešitev za različne 
težave, ki jih povzroča stres. 

www.zazdravje.net
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Adaptogena zelišča
Adaptogena zelišča so zaradi svojih učinkov zelo 
pomembna za zdravje, saj telo pripravijo (adap-
tirajo) na to, da se bo ustrezno odzvalo na stres. 
Obstaja več kot sto vrst zelišč, ki uravnavajo de-
lovanje hipotalamo-hipofizno-adrenalne (HHA) 
osi. Trenutno je podrobno raziskanih kakih pet-
indvajset adaptogenih zelišč. Vpliv na HHA-os so 
preiskovali pri naslednjih zeliščih: ginseng (Panax 
ginseng), rožni koren (Rhodiola rosea), indijski gin-
seng (Withania somnifera), kordiceps (Cordyceps 
sinensis) in sibirski ginseng (Eleutherococcus sen-
ticosus) (Gaffney 2001; Saleeby 2006; Panossian 
2005; Kelly 2001; Spasov 2000).
Številne raziskave kažejo, da ginseng uspešno 
omili stres. Polisaharidi iz te rastline tudi dokaza-
no zmanjšujejo utrujenost (Wang 2010). 
O rožnem korenu je znano, da izboljšuje telesno 
vzdržljivost in krepi umske sposobnosti (Spasov 
2000; Shevtsov 2003; De Bock 2004). Poleg tega 
dokazano zmanjšuje utrujenost, ki je posledica 
stresa. Ta učinek doseže s tem, da pomaga pri 
transportu nevrotransmitorjev v možganih.

Indijski ginseng je pomembno zelišče v ajurvedski 
medicini. 
Tradicionalno ga uporabljajo pri zdravljenju stresa, 
utrujenosti, bolečin, diabetesa, prebavnih motenj 
in revmatičnih težav. V zadnjem času so odkrili, 
da preprečuje poškodbe živčevja in izboljšuje ne-
vrološke funkcije (Choudhary 2004; Tohda 2005; 
Cooley 2009). Zanimive so ugotovitve raziskave 
(Auddy 2008) vpliva indijskega ginsenga na zdrav-
je 130 kronično stresno obremenjenih oseb. Po 
šestdesetih dneh vsakodnevnega prejemanja 125 
do 500 mg patentiranega izvlečka indijskega gin-
senga se je pri teh osebah stres omilil, uredila se je 
raven CRP (indikator vnetij), znižal se je tudi krvni 
tlak. Pri tistih, ki so prejemali po 500 mg izvlečka 
na dan, je bila raven kortizola za 30 odstotkov nižja 
kot pri osebah, ki so jemale placebo. Tudi njihova 
raven hormona DHEA je bila pomembno višja. 

Zelišča, ki pomirjajo

Med zelišča s pomirjevalnim učinkom spadajo 
melisa pasijonka, baldrijan, mak, hmelj in števil-
na druga. Melisa dokazano zmanjšuje škodljive 
učinke stresa na telo. Pri dvajsetih prostovoljcih 
pod stresom je standardiziran izvleček melise 
pomembno zmanjšal zaskrbljenost in nespeč-
nost (Cases 2011). Nespečnost se je zmanjšala 
za 42 odstotkov, tesnobnost pa za 18 odstotkov. 
Priporočen odmerek melise je od 300 do 600 mg, 
baldrijana pa od 400 do 1000 mg na dan. 

... za blažitev stresa
D   bre rešitve

 Spodbuja sprostitev in  
 dobro razpoloženje 

Brezalkoholno prehransko 
dopolnilo v tekoči obliki 
na osnovi gloga, boldovca, 
melise, sibirskega ginsenga, 
kamilice, hmelja, poprove 
mete, baldrijana, cvetov 
sladke pomaranče in polj-
skega maka.
Napitek uporabljamo pri 
duševni utrujenosti, stresu, 
nemirnosti, hiperaktivnosti, 
nespečnosti, za harmoniza-
cijo duha in telesa.

Izdelki so na voljo v prodajal-
nah Sanolabor in specializi-
ranih trgovinah.

POMARANČNI CVETOVI 

medi
VITAL
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V knjigi zdravniki in naturopati, 
preko opisov terapij, poročajo o 
svojih izjemnih dosežkih zdravljenj 
s kaskadno fermentiranimi bio 
koncentrati.

Vzrok bolezni pogosto leži v motenem 
encimskem sistemu 
V naših telesih je preko 3000 različnih enci-
mov, ki delujejo kot katalizatorji bioloških funkcij 
organizma. Dandanes je znano, da so vzroki 
številnih bolezni in zdravstvenih zapletov pove-
zani prav z motnjami v encimskem sistemu. 
Encimi so neposredno vključeni v procese 
obnove celic in delovanje vseh vitalnih funkcij. 

Kaj so kaskadno fermentirani bio koncentrati? 
V patentiranem procesu postopka Kaskadne fermentacije nastajajo 
edinstveni tekoči koncentrati, ki jih s skupno besedo poimenujemo 
kaskadno fermentirani bio koncentrati. Izboljšujejo encimske funk-
cije v telesu, kar še posebej vpliva na proces presnove in celične 
obnove. Enostavna uporaba kaskadno fermentiranih bio koncentra-
tov – tako uživanje, kot zunanja uporaba – naravno stimulira nastaja-
nje encimov v telesu. Izkušnje so pokazale izjemno uspešnost v pri-
merih številnih bolezni in zdravstvenih težav. Še posebej učinkoviti 
so se izkazali pri zdravljenju raznovrstnih akutnih in kroničnih težav. 

UTRUJENOST IN LENOBNOST 
Pacientka, 47
Stalna utrujenost in lenobnost, brez 
pravega razloga, odpravljena v 
izredno kratkem času in pacientka se 
počuti fit, kot še nikoli prej. 

NEMIREN SPANEC 

Pacient, 50

Nemiren spanec že več kot leto 

dni, v samo dveh tednih sta se 

ritem in kakovost spanja uredila. ZAPRTJE 
Pacientka, 43
Leta je trpela za kroničnim 
zaprtjem, odvajanje je zdaj zopet 
normalno. 

BOLEČINE V KRIŽU

Pacient, 45

Hude bolečine v križu, ki so se 

nadaljevale navzdol po nogi, 

pacient je zdaj brez bolečin.

SINUSITIS 

Pacient, 32

Kronični sinusitis, bolečine 

pojenjajo v kratkem času, 

simptomi izginejo. 

Tudi vam zdravstvene težave in bolezni komplicirajo življenje?
SKRIVNOSTI O OZDRAVITVAH IZ SVETA KASKADNE FERMENTACIJE

Vprašajte v vaši lekarni, specializirani prodajalni ali knjigarni po knjigi “Diagnoza – končno ozdravljeni!”. Brezplačna 
e-knjiga na voljo preko iTunes ali Amazon.com.

1l2-Book-SZZ-10-15-160x114mm.indd   1 04.09.2015   09:51:32

Trilogija ŠČEPEC
Da vam bodo moči narave 

vedno na dosegu rok

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

shop.zazdravje.net 

NOVA 

KNJIGA

Naročila sprejemamo na (041) 770 120 
in na e-naslovu info@jasnoinglasno.si

Vaja dela mojstra
Vse, kar uporabljamo, se razvija, in vse, česar ne 
uporabljamo, peša. Takšna so pravila igre v tem 
svetu.
Da telo deluje natančno tako, pričajo tudi nove 
raziskave, ki potrjujejo, da lahko sami upravljamo 
svoje možnosti zaznav. Telo nenehno proizva-
ja gradbeni material za izgradnjo novih „anten”. 
Dolgo je veljalo prepričanje, da se nevroni v mož-
ganih ne obnavljajo. Danes pa vemo, da srce ne-
nehno pošilja izvorne celice v hipokampus, da bi 
iz njih nastali novi nevroni. Če pa ste nenehno pod 
stresom, telo izloča kortizol, ki ovira delovanje hi-
pokampusa in sabotira obnovo naših dragocenih 
„anten”. Drugače povedano, če se prepustimo stre-
su, ker ne vemo, kaj je najbolje storiti, bomo sčaso-
ma še bolj izgubljeni v megli, saj bomo drugega za 
drugim podirali še tiste „sprejemnike”, ki jih imamo 
na razpolago. In obratno. Če nam uspe ohraniti pri-
sebnost (kakšna lepa beseda je prisebnost = biti pri 
sebi, biti prisoten v sebi), bomo iz dneva v dan vse 
bolj jasno zaznavali, kaj se dogaja okrog nas, in od-
ločitve bodo postajale vse lažje in lažje. Tja, kamor 
gre naša energija, bo šla tudi naša materija. 

 (Citat iz Ščepca vedenja)
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Z začimbami 
nad stres?
Besedilo: Sanja Lončar

Se vam dozdeva, da prav vsake novice 
»začinimo« s kakim besedilom o 
začimbah? Drži, toda naše navdušenje 
nad njimi ni brez pokritja. Preberite si, 
kaj vse zmorejo nekatere začimbe.

MELISA
"Melisa premore moč petnajstih 
zdravilnih rastlin!" Prav s temi be-

sedami je meliso že pred tisočletjem 
opisala sveta Hildegarda. 

Seznam učinkov melise je zelo dolg, zaradi česar 
smo ji tudi v knjigi Ščepec vedenja namenili veli-
ko prostora. Če poznate mehanizem njenega de-
lovanja, ne preseneča več, zakaj je učinkovita na 
toliko področjih. 
Melisa deluje prek živčnega sistema, zato lahko 
pomaga pri vseh tegobah, pri katerih živčevje 
zmoti delovanje posameznih organov ali hor-
monskega sistema. Že v starih časih so vedeli, da 
stres ne izhaja iz možganov. Naše hlepenje, da bi 
naredili več, kot zmoremo, izčrpava srce, pretira-
ne skrbi, ki si jih nalagamo, pa škodujejo vranici. 
Oboje povzroči napetost, ki jo spoznamo v obliki 
nespečnosti, živčnosti, prebavnih težav, šibkega 
imunskega sistema, bolečih menstruacij … 
V ljudski medicini je že dolgo znano, da melisa 
učinkovito odpravlja nemir, razdražljivost in teža-
ve s spanjem. Pomaga tudi pri živčno pogojenih 
srčnih motnjah in izčrpanosti.

Kadar smo pod stresom, jo je priporočljivo upora-
bljati v obliki čaja in poleg tega še uživati v melisi-
nih kopelih. Ker je meliso težko posušiti, ne da bi 
se pri tem izgubile številne zdravilne učinkovine, 
je takrat, ko ni več sveža, bolje uporabiti melisin 
hidrolat ali izvlečke, pripravljene iz svežih rastlin.
Ker so tudi prebavila oživčena, v primeru stresa 
prihaja do zastojev v prebavi. Melisa mehča nape-
ta prebavila, poleg tega ublaži težave, do katerih 
pride zaradi razdražljivega želodca/črevesja, in 
odpravlja krče. 
Najbolj osupljiva je moč melise, ko gre za zatira-
nje virusa herpesa, prav tako njen merljivi učinek 
pri blaženju demence. (Več o tem si preberite v 
Ščepcu védenja.) Če želite preizkusiti melisine 
moči, ne čakajte, da stres v vas povzroči pravo 
razdejanje. Najbolje jo je zaprositi za pomoč že 
pri prvih znakih stresa in tesnobnosti. 
Britanski raziskavi, ki smo ju opisali v že omenjeni 
knjigi, dokazujeta, da so moči melise resnično ve-
like. Skupini dvajsetih mlajših zdravih oseb so da-
jali komercialno standardizirano zeliščno zdravilo 
z izvlečki melise (300, 600 in 900 mg; Pharmaton 
S. A., Lugano, Švica), in sicer po pet dni, čemur so 
sledili sedemdnevni premori. Pozneje so sodelu-
joči prejemali še placebo.
Najpomembnejši rezultat raziskave je, da melisa 
prispeva k umirjenosti ter poveča pozornost in ja-
snost misli. Kratkoročni spomin sodelujočih se je 
izboljšal, prav tako zapozneli priklic besed. Poleg 
tega so znanstveniki pri preizkusu z manjšim 
odmerkom (300 mg) dokazali občutno poveča-
nje hitrosti pri reševanju matematičnih nalog ob 
hkratni enaki stopnji natančnosti. Pri najvišjem 
odmerku je prišlo do preobrata, saj se je pozor-
nost sodelujočih oseb zmanjšala.
Torej: manj je več. Nekaj sprostitve doseže, da 
naše živčevje deluje optimalno, preveč melise pa 
nas očitno pretirano sprosti. Znanstveniki doda-
jajo, da melisin izvleček ublaži negativne učin-
ke stresa, saj ne omili samo njegovih duševnih, 
temveč tudi telesne simptome (Psychosomatic 
Medicine. 2004; 66 (4): 607–613; Pharmacology, 
Biochemistry and Behavior. 2002; 72 (4): 953–964).

SVEtA BAZILIKA
Nekoliko drugače pa pomaga obvla-
dovati stres sveta bazilika (Occiumum 

tenuiflorum), ki je znana po tem, da 
pomaga uravnavati raven glukoze v krvi 

(Grover 2002). Raziskave, opravljene na miših, do-
kazujejo, da znižuje tako raven krvne glukoze kot 
kortizola. Izvlečki svete bazilike so pri podganah 
normalizirali hiperglikemijo, raven kortizola in hi-
pertrofijo nadledvične žleze (Gupta 2007).
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Odmerek 500 mg ekstrakta svete bazilike dva-
krat na dan je pri ljudeh v šestdesetih dneh omilil 
stres in depresijo, izboljšal pozornost in povečal 
sposobnost prilagajanja (Bhattacharyya 2008).

KUMIN
Korejski znanstveniki so ugotovi-
li, da kumin (laška kumina) deluje 

proti stresu. Pri živalih je odmerek 
100 do 300 mg kumina na kilogram 

telesne teže, ki so jim ga dali uro pred stresno si-
tuacijo, prispeval k manjšemu stresnemu odzivu. 
Obenem je spodbudil dejavnost možganov in 
okrepil spomin (Pharmaceutical Biology. 2011; 49 
(7): 702–708 ). Podobne lastnosti so dokazali tudi 
pri kumini.

KLINČKI
Eterično olje klinčkov in eterično 
olje pimenta vsebujeta nekaj po-

dobnih komponent, zato ne pre-
seneča, da imata ti rastlini nekatera 

podobna področja delovanja. Tudi klinčki spod-
bujajo delovanje živčnega in krvožilnega sistema. 
S tem se strinja tradicionalna kitajska medicina: 
na Kitajskem klinčke uporabljajo za blaženje po-
sledic stresa, tesnobe, napetosti in nespečnosti.

KAPRE
Pri nas je to razmeroma redko upo-
rabljena začimbnica, drugod pa jo 

poznajo kot učinkovito zdravilo zo-
per težave z vranico. Prav vranica pa 

je eden od organov, ki so v primeru stresa najbolj 
na udaru. Najučinkovitejše zdravilo izdelujejo iz 
korenin rastline, uporabni pa so tudi popki, cve-
tovi, plodovi in listi. Kapre nam pomagajo na več 
načinov. Količina vitamina E v njih je naravnost 
neverjetna, saj že 10 gramov kaper pokrije dnev-
no potrebo po tem vitamin z močnim varovalnim 
in regenerativnim učinkom. Kapre so izredno al-
kalne, zato hitro razstrupijo telo. Kitajska raziska-
va potrjuje, da zavirajo sproščanje stresnih hor-
monov in hkrati blagodejno vplivajo na spomin 
(China Journal of Chinese materia medica. 2008; 33 
(21): 2453–2458 ).
Na ta seznam bi lahko uvrstili še številne druge 
začimbe. Tudi nekatere rastline, pri katerih se 
znanost še ni neposredno ukvarjala z njihovim 
protistresnim delovanjem, zasledimo številne 
koristne učinke. Ker prav začimbe vsebujejo 
najmočnejše antioksidante na našem planetu, 
bomo z njihovim uživanjem zelo okrepili svojo 
zaščito pred oksidativnim stresom. 

 Naravna tinktura Melise  
 podpira mirnost in sproščenost 

Ko najbolj potrebujete  
pomoč v stresnem in hi-
trem življenjskem tempu, 
je tu za vas popolnoma 
naravna tinktura melise. 
Priporočamo jo v obdobju 
povečanega stresa, za pod-
poro pri ohranjanju mirnosti 
in sproščenosti. Uporablja 

se za zmanjšanje napetosti, nemira, trebušnih 
krčev in težav s spanjem. Soria Natural slovi po 
ekološki pridelavi rastlin. Z modernimi postopki 
predelave ekstraktov ohranijo vse aktivne snovi 
rastline - pri melisi so to flavonoidi in eterična 
olja. Naravne kapljice Melisa Soria Natural so 
iz ekološke pridelave in ne vsebujejo nobenih 
konzervansov ali drugih dodatkov. Na voljo v le-
karnah, Sanolaborjih in specializiranih trgovinah.

 Ekološko adaptogeno zelišče  
 za podporo mentalnega &  
 čustvenega ravnovesja. 

Sveta bazilika v organizmu 
deluje na način, da optimi-
zira odgovor na STRES ter 
spodbuja delovanje živčne-
ga sistema. V tradicionalni 
AJURVEDSKI medicini je iz-
redno cenjena, saj krepi du-
ševno zdravje in delovanje 
vitalne življenjske energije.
Uporablja se pri različnih 

oblikah čustvenega in fizičnega stresa, ten-
zijskih glavobolih, DEPRESIJI, NESPEČNOSTI, 
kot ANTIOKSIDANT in sredstvo s protivnetnim 
delovanjem.
Na voljo v Sanolaborju, lekarnah, specializiranih 
prodajalnah  in na www.trgovinapukka.si.

HOLISTIČNA SVETA  BAZILIKA

STRES, RAZDRAŽLJIVOST? 

... za blažitev stresa
D   bre rešitve
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Kako stres in kortizol 
najedata vašo zalogo 
vitamina D?
Kot poroča Natural News, najnovejše 
raziskave, objavljene v reviji Body 
Ecology, razkrivajo, da kortizol vpliva na 
raven vitamina D3 v telesu. 

Če je v telesu preveč kortizola, ima telo težave z 
uporabo vitamina D. Razlog za to se skriva v tem, 
da je vitamin D, enako kot kortizol, steroidni hor-
mon, torej se mora za svoj učinek vezati na iste 
receptorje kot kortizol. Ali preprosto povedano: 
kdor prvi pride, prvi melje. Če je kortizola preveč, 
zasede vse proste receptorje, vitamin D pa »brez-
delno tava« naokrog. 
Ne sončenje in ne jemanje kakovostnih prehran-
skih dopolnil ne bo poskrbelo za ustrezno raven 
vitamina D, če ta ne more priti do svojega cilja in 
opraviti svoje naloge. To je še en razlog več, da po-
skrbite za čim manjše izločanje kortizola. 
Še pomemben namig: raven kortizola navadno 
upade med polnočjo in četrto uro zjutraj, seveda 
če takrat trdno spite. Če ste nočni tip ali pa zaradi 
skrbi, dela ali kakega drugega razloga ostajate bu-
dni pozno v noč, bo začelo vaše telo izločati pre-
več kortizola. Hkrati pa bodo pešale vse funkcije 
razstrupljanja in regeneracije telesa, ki v največji 
meri potekajo ravno takrat, ko spimo. To pa ni do-
bra novica!

Dober spanec regulira kortizol
Zato skrb za nemoten spanec prispeva k našemu 
zdravju veliko več kot marsikatero prehransko do-
polnilo. Poskrbite za kakovostno ležišče, posteljni-
no, ki vas ne bo dodatno obremenjevala z lastnimi 
pesticidi ali kemikalijami iz pralnih sredstev. Čez 
noč si zagotovite popolno temo in izklopite vse 
naprave, ki bi lahko ustvarjale električni smog. 
Zelo zaželjeno je, da takrat izklopite tudi wi-fi na-
prave v stanovanju.
Ne pozabite stare modrosti, da vsaka ura spanja 
pred polnočjo šteje dvojno. Najbolj trdno in bla-
godjeno je, da se k počitku odpravite okrog dese-
te ure zvečer.
Več o tem: http://www.naturalnews.com/ 
037049_chronic_stress_cortisol_vitamin_D.html
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Ste res v stresu − ali 
samo dehidrirani?
Besedilo: Andreja Šeme

Ocenjujejo, da je več kot 75 odstotkov 
ljudi nenehno dehidriranih, kar je za 
tako preprosto rešljivo težavo resnično 
zelo visok odstotek. Toda mnogi se 
dehidracije sploh ne zavedajo, saj se 
telo na stres in na dehidracijo odziva 
zelo podobno. Dehidracija in stres se 
vrtita v zanimivem začaranem krogu: 
dehidracija v telesu povzroča stres, stres 
pa povzroča dehidracijo.

Dehidracija povzroča stres
Vsi telesni organi za nemoteno delovanje potre-
bujejo vodo. Telo že ob manjši izgubi tekočine (od 
tri do pet odstotkov) začuti nevarnost dehidracije 
in se nanjo tudi odzove. Kadar telo izgubi deset 
odstotkov tekočine ali več, je to že huda oblika 
dehidracije, ki onemogoči stanja in hojo. Največ 
vode (85 odstotkov) vsebujejo možgani, zato so 
na izgubo vode še posebno občutljivi. Raziskave 
kažejo, da dehidracija zmanjša raven energije v 
možganih, to pa utegne sčasoma pripeljati do 
depresije. 
Dehidracija seveda ni edini povzročitelj stre-
sa, drži pa, da je prvo, kar velja narediti, če smo 
v stresu, pitje večjih količin vode. Dobra hidrira-
nost je namreč najpreprostejša pomoč telesu, ki 
se spoprijema s stresnimi situacijami, poleg tega 
zmanjšuje škodljive učinke dolgotrajnega stresa. 
Za to je najboljša voda. Izogibajte se kavi, sladkim 
pijačam in alkoholu, saj izsušujejo telo. Da jih telo 
odstrani, namreč potrebuje še več vode. Primer: 
če naj telo odplakne kozarec piva, potrebuje tri 
kozarce vode.

Stres povzroča dehidracijo
Kadar smo v stresu, navadno mislimo na vse dru-
go kot na to, da moramo piti, zaradi česar posta-
nemo dehidrirani. Dehidrirano telo pa ne deluje 
več pravilno. Zaradi slabega krvnega pretoka hor-
moni ne pridejo na svoj cilj, mišice otrdijo, mož-
gani delujejo počasneje … Pomanjkanje tekočine 
telo pripelje v stres. V takih situacijah si najbolj 
pomagamo prav s pitjem vode. Voda je naravno 

pomirjevalo, zato je v stresnih situacijah priporo-
čljivo spiti nekaj vode.

Vloga nadledvičnih žlez
Ob nastopu stresnih dogodkov nadledvični žle-
zi začneta izločati stresne hormone. Če smo ne-
nehno pod pritiskom, se izčrpata, kar pripelje do 
težav. Nadledvični žlezi proizvajata tudi hormon 
aldosteron, ki pomaga uravnavati raven tekočine 
in elektrolitov; zaradi izčrpanosti se proizvodnja 
aldosterona zmanjša, to pa pripelje do dehidracije 
in nizke ravni elektrolitov. 
Tako pri stresu kot pri dehidraciji so vključeni na-
slednji hormoni: kortizol, prolaktin, endorfini in 
drugi. V primeru kroničnega stresa ali kronične 
dehidracije so ti hormoni predolgo dejavni, kar 
resno ogroža telo. Če na primer predolgo nastaja 
hormon prolaktin, je to lahko povezano z razvo-
jem raka na prsih, navaja dr. Batmanghelidj. 
Če ste torej pogosto v stresu, to ošibi nadledvične 
žleze, zaradi česar postane vaše telo dehidrirano. 
Tudi če pijete dovolj, morda ne boste več mogli 
doseči zadostne hidracije.

Voda ohranja telesno ravnovesje 
Najboljše, kar lahko naredite zase, je, da imate 
vselej s sabo vodo. Pijte jo ves dan po malem, še 
preden postanete žejni. Ne pozabite, da suha usta 
in občutek žeje niso znak žeje, pač pa posledica 
dehidracije. 

Izberite steklenico, ki jo boste z veseljem vzeli v 
roke. Odlična izbira so steklenice THANK YOU, ki jih 
lahko brez skrbi prenašate s sabo, saj so izdelane 
izključno iz naravnih materialov, pred udarci pa jih 
ščiti plutovinast ovoj. Enako kot kakovost vode je 
pomembna tudi njena količina. Steklenice THANK 
YOU vam s svojo posebno obliko, ki izhaja iz razme-
rij zlatega reza, ves dan zagotavljajo zdravo struktu-
rirano, vitalno vodo.
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Alfred Vogel (1902—1996), eden 
najpomembnejših pionirjev naravnega 
zdravljenja v 20. stoletju

Vogel o delu 
in stresu 
Domačnost, toplo ozračje v hiši, razmišljanje in 
sproščeno razpoloženje po koncu delovnega časa 
so pojmi, ki jih bomo kmalu poznali le še iz opisov 
starih časov. Še pri jedi je človeka modernega časa 
zajel nekakšen nemir, povezan z živčno zaposle-
nostjo. Telesu ta naglica in nemirno beganje za-
gotovo ne koristita, kajti naravna posledica tega 
je tudi nenehno naraščanje želodčnih bolezni. Več 
miru bi si morali privoščiti posebno pri jedi in se, 
če je le mogoče, nekaj minut pošteno sprostiti, 
da svoj obed pojemo mirno in s pravim tekom. 
Večina želodčnih težav bo izginila, če se trudimo, 
da smo med jedjo ne le sproščeni, temveč da tudi 
jemo počasi in hrano temeljito prežvečimo. Tako 
bomo zaužito hrano bolje izkoristili, manj bo tudi 
črevesnih težav. Kadar temeljito žvečimo, tudi ni 
bojazni, da bi pojedli preveč in se zredili. Dokazali 
so, da na Zahodu veliko več ljudi zboleva in umira 
zaradi preveč zaužite hrane, kot pa jih trpi zaradi 
lakote. Zato bo za nas nedvomno bolje, če upo-
števamo zgornje nasvete in s tem tudi omejimo 
celotno količino zaužite hrane. 

Kadar naglica človeka tako prevzame, da mu prei-
de v navado in se je ne otrese niti takrat, ko naj bi 
si vzel čas, da bi si mirno oddahnil, mu kmalu ne 
bo prihranila časa in mu prinesla daljšega premo-
ra za sprostitev, kar od nje pravzaprav pričakuje. 
Kadar odmor ni namenjen več počitku, temveč 
novemu opravilu ali celo večjemu naporu, si člo-
vek ne sme očitati, če mu zanimanje za delo vse 
bolj pojema. 

Vemo, da so naši predniki poleti svoj delovni dan 
začenjali že ob štirih zjutraj. Zanje je veljalo pravi-
lo: »Kar postorim ob štirih zjutraj, mi je ob večeru 
prihranjeno.« Takrat ni bilo osemurnega delavni-
ka, v katerem bi moralo biti opravljeno vse delo, 
temveč je bil dan, ki je bil dovolj dolg, da je delo 
postalo zadovoljstvo, večerna ura pa krepčilni 
počitek. 

Vse to se je izgubilo, ker je človek hotel imeti več in 
ker je življenje hotel uživati drugače. A račun je bil 
napačen, saj to ni pripeljalo do bolj kakovostnega 
oddiha. Nasprotno, krajši delovni čas od nas zah-
teva več napora, kot premoremo zalog notranjih 
moči. Preutrujeni ljudje pa se tudi po daljšem 
obdobju manj odpočijejo kakor tisti, ki delajo ne-
nehno, z veseljem in brez naglice, ker jim je ljubši 
daljši delovni čas. Škoda ne bi bila tako velika, če 

Stres je bolezen našega časa, se 
glasijo uvodne besede članka 

Alfreda Vogla v Ljudskem zdravniku. 
Res bi lahko dejali, da je bilo stresa 

nekoč manj, vsaj ko govorimo o 
načinu dela ter o odmerjanju dela 

in počitka. Ljudje so znali delati to, 
kar jih je veselilo, znali pa so si tudi 
vzeti čas za počitek. Za večino ljudi 
v sodobnem svetu pa delo pomeni 

predvsem stres, saj ga bodisi ne 
marajo bodisi delajo preveč in 
v nečloveških razmerah. Za to 

pogosto niso krivi drugi, ampak 
kar posameznik sam – s tem, ko 

se je odločil za določen poklic ali 
vztrajanje v nemogočih delovnih 

razmerah, ker meni, da se to 
»izplača«.Poglejmo, kaj je o stresu 

zapisal Vogel.
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bi bil daljši premor – kakor nekoč – v prid pravi 
sprostitvi. A žal je naglica zajela tudi čas, ki je na-
menjen našim konjičkom in nepogrešljivi zabavi. 
Sčasoma mora nekaj pač odpovedati. 

Takšen pristop do dela in počitka je do današnjih 
dni že močno najedel splošno veselje do dela. 
Celo podaljšani konec tedna človeka vse bolj od-
tujuje od dela, da se delu izmika. Nekoč je Goethe 
dejal, da lahko dnevi oddiha nevarno vplivajo 
na delovno moralo. Rekel je: »Vse na svetu se da 
prenesti, le vrste lepih dni ne!« Večina tako danes 
lažje preneha z delom, kakor se ponovno spravi 
k začetku opravljanja dela. To je sicer razumljivo, 
kajti delo brez veselja je môra. 

Če pa svoj prosti čas porabimo brez naglice in se 
sveži vrnemo na delovno mesto, nam teden ne bo 
minil v naglici, temveč prijetno, kajti zbrana moč 
na počitku nam olajšuje naloge in vodi k veselju. 
Nenehno stanovitno delo z veseljem in s krajšim 
počitkom je boljše za naše življenje, za naše te-
lesno in duševno zdravje, kakor neupravičeno 
zaganjanje, h kateremu nas je prisilila sodobna 
naglica.

Nove raziskave potrjujejo to, kar je o stresu in 
delu že davno tega zapisal Alfred Vogel. Ugotovili 

so na primer, da lahko z izogibanjem stresu na 
delovnem mestu za skoraj polovico zmanjšamo 
verjetnost za razvoj diabetesa tipa 2. Raziskava 
znanstvenikov iz Centra Helmholtz v Münchnu, ki 
je bila objavljena v reviji Psychosomatic Medicine, 
namreč razkriva, da je pri ljudeh, ki svoje delo 
opravljajo pod visokim pritiskom, obenem pa ni-
majo veliko vpliva na dejavnosti, ki jih opravljajo, 
verjetnost za razvoj diabetesa tipa 2 za 45 odstot-
kov večja kot pri tistih, ki so na delovnem mestu 
podvrženi manjšemu stresu (C. Huth et al. (2014), 
Job Strain as a Risk Factor for the Onset of Type 2 
Diabetes Mellitus: Findings From the MONICA/KORA 
Augsburg Cohort Study, Psychosomatic Medicine, 
doi: 10.1097/PSY.0000000000000084).

Naj vam bo torej delo v užitek in zadovoljstvo, pa 
boste našli tudi pravo mero počitka. Še več, mno-
gi, ki delo opravljajo z veseljem – ne glede na to, 
kako dolg je njihov delovnik –ugotavljajo, da ne 
potrebujejo veliko počitka, saj jim že samo delo 
vliva novih moči! Ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja je torej zgolj logična posledica takega 
pristopa.

Besedilo iz knjige Alfreda Vogla "Ljudski zdravnik" je z 
dovoljenjem založnika povzela Adriana Dolinar.
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TOREK, 29. SEPTEMBER

VADBA – TEK S ŠKRATI
Koseški bajer, Ljubljana, od 18. do 19. ure
Vodi: Aleksander Lah. Ohranite ali povrnite si zdrav-
je, dobro počutje in lepo postavo z redno vadbo v 
objemu gozda. Več na http://www.heartconnec-
tion.si/gibanje.html. Brezplačno. Informacije: 041 
325 458, aleksander@HeartConnection.si.
Organizira: www.HeartConnection.si.

TOREK, 29. SEPTEMBER

SIMPOZIJ Z NARAVO DO ZDRAVJA
Ljubljana, Hotel Plaza, od 8.30 do 13.30 
Ne zamudite predavanj svetovno priznanih 
predavateljev in raziskovalcev: prof. dr. Ercol L. 
Cavalieri in prof. dr. Eleanor G. Rogan iz ZDA bo-
sta predstavila izsledke najnovejših raziskav, ki se 
ukvarjajo z odkrivanjem vzrokov in s preprečeva-
njem nastanka rakavih obolenj, Roberto Solime 
pa bo spregovoril o razvoju modernega zeliščar-
stva na podlagi tisočletne tradicije ter o krepitvi 
zdravja in moči rastlin. Kotizacija: 45 evrov.
Prijave: (041) 870 746, info@medivital.si.

TOREK, 29. SEPTEMBER

SPOZNAJTE ZMOTE O 
MAŠČOBAH IN OSTANITE ZDRAVI
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, dvorana M1, 
ob 11.10 
Maščobe redijo! Maščobe mašijo žile! Zaradi ma-
ščob nas lahko doletita možganska kap ali srčni in-
farkt! Maščobe lahko povzročijo raka! Ste tudi sami 
v dvomih, koliko in katere maščobe smete uživati? 
Marsikaj ni tako, kot so nas dolga leta prepričevali.
Predava Adriana Dolinar, predavateljica projekta 
Skupaj za zdravje človeka in narave ter soavtorica 
knjige Resnice in zmote o maščobah ter številnih 
drugih knjig projekta Skupaj za zdravje človeka in 
narave. Vstop je prost. 
FESTIVALSKA KUHINJA, ob 13. uri
Prikaz izdelave zaseke, ki ne redi in ne škoduje oži-
lju. Vodita: Adriana Dolinar in Karmen Prah.

TOREK, 29. SEPTEMBER

OSTEOPOROZA, DIABETES IN 
DEMENCA. UKREPAJMO OB POMOČI 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, predavalnica 
M1, ob 15.50 

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

TOREK, 22. SEPTEMBER

KO PREBAVA STAVKA
Radenci, DOSOR, Dom starejših občanov, ob 
18.30
Napenjanje, občutek teže v želodcu, presežek že-
lodčne kisline, kandida, zaprtje, driska … S takšno 
»stavko« nam prebavila sporočajo, da nekaj poč-
nemo narobe. Spoznajte, kako delujejo prebavila, 
kaj nam sporočajo in kako jim je mogoče poma-
gati po naravni poti. Spoznavni večer bo vodila 
Sanja Lončar. Vstopnina: 5 evrov.
Prireja: Društvo ognjič v sodelovanju z DOSOR, 
Dom starejših občanov, d. o. o.

SREDA, 23. SEPTEMBER

KAKO OD RASTLIN DOBITI 
TISOČKRAT VEČ MOČI?
Gornja Radgona, Ljudska univerza, ob 18. uri
Zdravilne rastline in začimbe nam lahko ponudi-
jo veliko več, kot si mislimo, vendar le, če znamo 
z njimi ustrezno ravnati. Kako lahko pomnožimo 
njihove moči? Kako to dosežejo različne zeliščne 
tradicije? Kako to uspeva biodinamiki? Kaj vse so 
ljudje nekoč že vedeli? Kako obuditi ta znanja, 
ki nam bodo prišla še kako prav? Predava Sanja 
Lončar. Vstop je prost.

SOBOTA, 26. SEPTEMBER

PRIPRAVA IN ZAKOPAVANJE 
BIODINAMIČNIH PRIPRAVKOV
Kmetija Brinšek, Vrbnje 12 b, Radovljica, od 
16. do 18. ure
Izdelava pripravkov, izkopavanje jam, zakopava-
nje pripravkov. Prinesite suhe rastline za pripravke 
(regrat, hrast, kamilice, rman). Navodila za delo na 
vrtu v jesenskem času. 
Organizira: Društvo Ajda Gorenjska.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

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 razlikovanje smo vse dogodke, 
ki potekajo v naši organizaciji ali z našim 
sodelovanjem, označili s kompasom.

Vsi smo ena generacija!
www.f3zo.si

Sejemski
popusti

Nagradni 

natečaji 
za vse 

generacije

Bogat 

kulturni in

spremljevalni

program

Strokovni 
in 

izobraževalni
program

15.

29. september do 1. oktober 2015 | od 9. do 18. ure | Cankarjev dom, Ljubljana

Soorganizatorji: ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE / PROEVENT / INŠTITUT HEVREKA / ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE*podatek velja za 2014.

Več kot
160razstavljavcev*

V
ST

O
P

 P
R

O
ST

!

Otroški 
program



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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Predava Roberto Solime, priznani fitoterapevt in 
fitokozmetolog. Vstop je prost. 
Prirejata: Medivital in f3ŽO.

SREDA, 30. SEPTEMBER

VZROKI IN PREPREČEVANJE RAKA
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, predavalnica 
M1, ob 10.10 
Predavata svetovno priznana raziskovalca prof. dr. 
Rogan in prof. dr. Cavalieri iz ZDA. Vstop je prost.
Prirejata: Medivital in f3ŽO.

SREDA, 30. SEPTEMBER

NARAVNA MEDICINA – 
NARAVNE METODE IN ZDRAVILNE 
RASTLINE
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, predavalnica 
M1, ob 11:20 
Kako si lahko pomagate pri nespečnosti, pozablji-
vosti, težavah z mehurjem ali jetri?

Z leti ima vse več ljudi težave s spanjem in spo-
minom. Pogoste so težave s sečili in prebavnimi 
organi. Izvrstni predavateljici Adriana Dolinar, dr. 
vet. med., predavateljica na področju celostnih in 
naravnih rešitev različnih zdravstvenih težav ter 
soavtorica knjig, in Tanja Eterovič bosta predsta-
vili naravne metode in izbrane zdravilne rastline 
za učinkovito premagovanje omenjenih težav. 
Pridite in spoznajte moči narave.

SREDA, 30. SEPTEMBER

KAKO ZAČIMBE DELUJEJO 
PROTI RAKU
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, dvorana M1 
ob 13.40 
Vse več raziskav potrjuje močno protirakavo de-
lovanje številnih začimb. Kako delujejo, kako si 
lahko z njimi pomagamo in kakšne učinke lahko 
pričakujemo? Predavala bo Sanja Lončar. 
Vstop je prost. 
FESTIVALSKA KUHINJA – ZDRAVI SLADKI 
NAMAZI, ob 15.30 uri Vodi: Sanja Lončar.

Vsi smo ena generacija!
www.f3zo.si
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največje bogastvo, ki nam je na voljo. Otrok začu-
ti in z ljubeznijo vpija starša, ko se mu ta preda s 
posvečenostjo, z zbranostjo in notranjim mirom. 
Enako velja za partnerja in vse druge odnose. 
Zakaj je to brezplačno bogastvo tako težko do-
seči? Predava Rajko Škarič. Vstopnina: 5 evrov. 
Informacije: 070 360 066.
Prireja: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče. 

SREDA, 7. OKTOBER

KAKO OD RASTLIN DOBITI 
TISOČKRAT VEČ MOČI?
Trzin, Center Ivana Hribarja, Dvorana 
Marjance Ručigaj, ob 19. uri
Vsebina enaka kot 23. septembra. Predava Sanja 
Lončar. Vstop je prost. Prireja: Knjižnica Trzin.

PETEK, 9. OKTOBER

KAKO OD RASTLIN DOBITI 
TISOČKRAT VEČ MOČI? 
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58,  
ob 19.15 uri
Vsebina enaka kot 23. septembra. Predava Sanja 
Lončar. Vstop je prost. Organizira: Društvo Ajda 
Domžale

NEDELJA, 11. OKTOBER 

PRAKTIČNI SEMINAR NAPREDNE 
AROMAKOZMETIKE IN EMULZIJ
Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana, nedelje 
od 11. 10. do 15. 11.
Seminar, na katerem bodo svoje znanje delile tri 
mojstrice, bo postregel z zanimivimi vsebinami: 
izračuni za lastne emulzije za kreme in losjone, kaj 
vse je potrebno za lansiranje kozmetike na trg, vpliv 
eteričnih olj na kožo in pestra praktična izdelava. 
Organizira: Aromainštitut, www.aromainstitut.si, 
prijave@aromainstitut.si, 040 384 365.

TOREK, 13. OKTOBER

DROBNI NASVETI ZA ZDRAV 
PRIDELEK NA DOMAČEM VRTU
Vita center, Naklo, ob 18. uri
Vabljeni na predavanje agronoma dr. Jana Bizjaka, 
ki bo podelil koristne nasvete za pridelavo sadja 
in zelenjave na domačem vrtu. Jan med drugim 
skrbi za sadni in zelenjavni vrt v resortu Garden 
Village na Bledu, kjer po načelih permadina-
mike (permakulture in biodinamike) prideluje 

ČETRTEK, 1. OKTOBER

PREDAVANJE: KAKO 
ZAČIMBE URAVNAVAJO KRVNI 
SLADKOR?
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, dvorana M1 
ob 11.20 
Nekatere začimbe zavirajo hiter dvig ravni slad-
korja v krvi, druge pomagajo slinavki, tretje po-
skrbijo, da celice hitro sprejmejo povišani sladkor 
v krvi. Poznamo tudi začimbe, ki preprečujejo 
zaplete, značilne za diabetes: težave z ožiljem, 
vidom, ledvicami … Kako si z njimi varno po-
magamo in kakšne učinke lahko pričakujemo? 
Predavala bo Sanja Lončar. Vstop je prost. 
FESTIVALSKA KUHINJA – ZDRAVI SLADKI 
NAMAZI, ob 10. uri // Vodi: Sanja Lončar.

PONEDELJEK, 5. OKTOBER

KAKO OD RASTLIN DOBITI 
TISOČKRAT VEČ MOČI?
Gozd Martuljek, dvorana nad gasilskim 
domom, ob 17. uri
Vsebina enaka kot 23. septembra. Predava Sanja 
Lončar. Vstop je prost. Organizira: Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske.

PONEDELJEK, 5. OKTOBER

ZASVOJENOST
Radenci, DOSOR, Dom starejših občanov, ob 
18.30
Zasvojenost je tegoba, ki spremlja človeka že 
od nekdaj. Zakaj? Preprosto zato, ker je naš ma-
terialni svet kot testni poligon ustvarjen za pre-
izkušanje. Za preizkušanje usklajenosti oziroma 
harmoničnega delovanja razuma in zavesti. Vsak 
trenutek smo pred odločitvijo, ali delovati skladno 
s seboj – ali pa se prepustiti vabam, ki nas ločuje-
jo od sebe in nas posledično pripeljejo do stanja 
zasvojenosti. Zasvojenost na koncu dobi različne 
vidne oblike – zasvojenost s pijačo, drogami, de-
lom, uspehom, denarjem, mnenji drugih … Kako 
stopiti iz začaranega kroga? Predava Rajko Škarič.
Vstopnina: 5 evrov

TOREK, 6. OKTOBER

ODNOSI V DRUŽINI KOT 
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Zreče, dvorana term Zreče, ob 19. uri
Odnos, ki ga imamo do sebe, drugih in narave, je 

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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jagodičevje, sadje in zelenjavo. Gotovo bo zanimi-
vo. Prispevek: 5 evrov.

PETEK, 16. OKTOBER

NARAVNO DO LEPE KOŽE: VLAŽILNE 
KREME, LOSJONI IN MASLA 
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do 
21. ure
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta 
edino zagotovilo, da uporabljamo 100-odstotno 
naravno kozmetiko. Teoretičnemu pregledu sledi 
izdelava: lahke vlažilne in razkošne »anti-age« kre-
me za obraz; hranljive karitejeve kreme za roke; 
negovalnega losjona in mangovega moussa za 
telo. Prejmete: vseh 5 izdelkov in obsežno gradi-
vo. Prispevek: 55 evrov. Informacije: www.narav-
na-darila.si, info@naravna-darila.si, 041 721 528.

SOBOTA, 17. OKTOBER

KUHARSKA DELAVNICA: SLASTNI, 
DOMA PRIPRAVLJENI NAMAZI
BIOTEKA, Slovenska ul. 40, Murska Sobota, ob 
13. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 25 evrov na osebo. Informacije in prijave: 
041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.com.

SOBOTA, 17. OKTOBER 

DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE 
KOZMETIKE
Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana, sobota 
17. 10., od 10. do 17. ure
Predvsem praktična in zabavna delavnica, ki jo 
vodi Melani Kovač, certificirana klinična aroma-
terapevtka. Vsak udeleženec si pripravi in odnese 
domov 12 izdelkov. Cena: 120 evrov. Informacije: 
www.aromainstitut.si, prijave@aromainstitut.si, 
040 384 365.
Organizira: Aromainštitut, Melani Kovač, medna-
rodno priznana klinična aromaterapevtka.

NEDELJA, 18. OKTOBER

FORUM: GRADNJA IZ KONOPLJE
Kmetija Brinšek, Vrbnje 12 b, Radovljica, od 
14. do 18. ure
Ogled stanovanjske stavbe, zgrajene iz konoplji-
ne slame. Informacije: 041 948 336.
Organizira: Društvo Ajda Gorenjska.

SREDA, 21. OKTOBER 

BIODINAMIKA – BREZ ZDRAVE 
PREHRANE ČLOVEŠTVO NIMA 
PRIHODNOSTI
Zadružni dom Zadvor (Cesta II. grupe odredov 
43, 1261 Lj.-Dobrunje), ob 19. uri
Predavanje gospe Mete Vrhunc. Informacije: 041 
364 897. Donacije zaželene. 
Organizira: Društvo Ajda Sostro.

ČETRTEK, 29. OKTOBER

KAKO OD ZAČIMB DOBITI 
1000-KRAT VEČ MOČI?
Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b, Brežice, 
ob 18. uri
Vsebina enaka kot 23. septembra. Predava Sabina 
Topolovec, soavtorica trilogije Ščepec. Organizira: 
Knjižnica Brežice, vstop je prost

TOREK, 3. NOVEMBER

PRAKTIČNI SEMINAR 
PSIHOAROMATERAPIJE IN 
RAVNANJA S ČUSTVI
Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana, torki 
od 3. 11. do 1. 12.
Uredite svoj čustveni svet s pomočjo ozaveščanja 
notranjih procesov in psihoaromaterapije na in-
tenzivnem seminarju, ki ga vodita aromaterapev-
tka Melani Kovač in Katja Bizjak, univ. dipl. soc. 
ped. in coach. Cena: 250 evrov. 
Organizira: Aromainštitut, www.aromainstitut.si, 
prijave@aromainstitut.si, 040 384 365.

PETEK, 13. NOVEMBER

ZASVOJENOST 
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob 
19.15 uri
Vsebina je enaka kot 5. oktobra. Predava Rajko 
Škarič. Prireja: Društvo Ajda Domžale

SOBOTA, 14. NOVEMBER

DELAVNICA SKRIVNOSTI EMULZIJ V 
NARAVNI KOZMETIKI
Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana
Več informacij o dogodku lahko preberete v no-
vembrskih novicah ali na spletni strani organiza-
torja: www.aromainstitut.si, 040 384 365.



www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        26          www.weleda.comWeleda – v harmoniji s človekom in naravo

že od 1921

Z
astopa: TA

M
A

SCH
I d.o.o., Ljubljana, w

w
w

.tam
aschi.si

Za posebne potrebe občutljive kože

Mandljevo olje je eno izmed najbolj dragocenih olj 
za nego kože, saj je še posebej nežno, lahko, blago 
in ga koža dobro prenaša. Visok delež nenasičenih 

maščobnih kislin izboljša zaščitno bariero kože, zmanjšuje 
transepidermalno izgubo vode in kožo ščiti pred 

izsušitvijo. Mandljevo olje se dobro razmaže, hitro vpije, 
kožo naredi gladko in je idealno za nego občutljive kože.

Nova linija z mandljem za nego 
telesa in obraza
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Stres se odraža na 
vašem obrazu!
Prirejeno po članku Seppo Puusa,  
Natural News

Da je mogoče naše razpoloženje 
razbrati z naših obrazov, ni novost. Manj 
znano pa je, zakaj stres povzroča hitro 
staranje in druge težave s kožo.

Dermatologi in psihologi že dolga leta vedo, da 
stres lahko povzroči akne, pred kratkim pa so ugo-
tovili tudi mehanizem tega delovanja. 
Povezovalni člen med pojavoma naj bi bil nevro-
peptid, ki so ga popularno imenovali snov P. Gre 
za enega centralnih nevrotransmiterjev, ki krmili 
čustveni in telesni odgovor na stres. Na telesni 
strani snov P poviša izločanje vnetno delujočih 
stresnih hormonov. 
Ker je naša koža prepredena z receptorji za snov 
P, se stresni hormoni začnejo pospešeno nalagati 
prav v koži. Raziskave so pokazale, da snov P po-
veča izločanje sebuma, spodbuja vnetja v koži in 
pospeši obrat kožnih celic. Vsa tri dejanja skupaj 
pa so bližnjica do aken in podobnih težav s kožo. 
Direkten vpliv snovi P na kožo so dokazali tudi 
tako, da so snov injicirali direktno v kožo. Pojavila 
se je psoriazna reakcija kože, celo pri ljudeh, ki si-
cer niso imeli težav s psoriazo.
Dodatni razlog za star in izčrpan videz kože ob 
stresu so stresni hormoni, saj odtegujejo telesu 
veliko hranil (npr. vitamin D, omega 3 maščobne 
kisline, vitamine, rudnine, vodo …), zato koži pri-
manjkuje snovi, ki jih telo preusmeri drugam. 

www.weleda.com

Mandelj krema za roke za občutljivo 
kožo: Nežna krema za roke krepi zaščitno 

funkcijo kože in jo ščiti pred zunanjimi 
dejavniki. Kožo vlaži in zmanjšuje obču-

tek zategovanja na koži. Krema se hitro vpije, 
pomirja kožo in poskrbi za svilnato mehke roke.

Mandelj losjon za prhanje za 
občutljivo kožo: Blagi rastlinski 
surfaktanti kožo nežno očistijo, brez-
milna formulacija z mandljevim oljem 
pa obnavlja lipidni plašč kože in tako 
pomaga uravnavati vlažnost kože. Za 
pomirjajoče prhanje in svilnato mehko kožo.

Mandelj negovalni losjon za ob-
čutljivo kožo: Losjon se hitro vpije 
v kožo, jo pomirja in pomaga blažiti 

rdečico. Ohranja naravno ravnovesje, 
zaradi česar je koža svilnato mehka.

Mandljeva krema za obraz: 
Bogata krema za občutljivo 

suho kožo kožo pomirja, ščiti ter blaži 
rdečico, občutek zategovanja in razdra-
ženost. Ne vsebuje dišav. 

Mandljeva vlažilna krema: Pomirja in 
vlaži občutljivo mešano kožo. Hitro se 

vpije v kožo, okrepi njeno zaščitno funk-
cijo, zmanjša rdečico, ublaži občutek 

zategovanja,srbenje in razdraženost. 

Mandljevo olje za obraz: Mešanica 
ekološkega mandljevega olja in olja 
črnega trna se hitro vpije v kožo, pomirja 
razdraženost in zmanjšuje občutljivost 
kože. Primerno za razvajajočo nego, 
zaščito pred mrazom ali za odstranjevanje 
očesnih ličil.

Mandljevo čistilno mleko: Ekološko 
mandljevo olje in blago olje slivovih 

jedrc imata podobno sestavo kot se-
bum in kožo nahranita. Lahko, kremno 

čistilno mleko nežno očisti kožo, ji vra-
ča lipide in ohranja njeno vlažnost.

že od 1921

nadaljevanje na naslednji strani 
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V rokah imate štiri 
milijone evrov, pro-
simo, izkoristite jih!
Hvala vsem, ki podpirate naša 
prizadevanja in nam pomagate 
ustvarjati neodvisne, kredibilne in 
koristne novice za boljše življenje.

Verjetno ste med branjem teh strani ugotovi-
li, da se v okviru svojega projekta ukvarjamo 
predvsem z rešitvami in s soustvarjanjem take 
prihodnosti, kot jo želimo zase in za svoje za-
namce. Za vse drugo preprosto ni časa.
Količina idej, pobud in projektov, nad katerimi 
se navdušujemo, narašča iz dneva v dan. Če bi 
vedeli, kaj vse bi še radi naredili, katere zanimi-
ve in koristne vsebine bi še radi raziskali … Po 
zaslugi vaše podpore nam vse večji delež tega 
tudi uspe uresničiti. 

Vsako leto priredimo več kot petdeset preda-
vanj, od katerih jih je skoraj polovica brezplač-
nih. Radi bi se lotili še zahtevnejših projektov, 
vendar bi za to potrebovali še nekaj kadrovskih 
okrepitev in nekoliko širšo podporo. 

Zelo majhen korak na vaši 
strani bi nam omogočil, da 
bi ustvarili še veliko več. 
Res je, da ne morete vplivati na to, kaj bo dr-
žava naredila z 99,5 odstotka dohodnine, ki ste 
jo plačali. Lahko pa po svoji želji usmerite 0,5 
odstotka tega zneska. 
Ste že izkoristili svojo pravico, da del že plačane 
dohodnine usmerite v to, kar želite podpreti? 
Tako lahko 800 tisoč zaposlenih podari več kot 
štiri milijone evrov. Ne podcenjujte moči svoje-
ga prispevka. Majhni koraki lahko pripeljejo do 
velikih sprememb.
Naš prvi apel se glasi: namenite pol odstotka 
svoje že plačane dohodnine projektom, ki jih 
želite podpreti. Prosimo, to storite že danes, saj 
boste do jutri verjetno morali opraviti še veliko 
drugih, pomembnejših opravil!
Zelo hvaležni vam bomo, če boste to zaupanje 
izkazali našemu projektu. Enako veseli bomo, 
če bo veljalo kaki drugi organizaciji, o kateri 
menite, da dela za dobro človeka in narave. 
Prosimo vas le, da izkoristite to svojo pravico in s 
tem prispevate, da bodo številne vizije, o katerih 
ste prebirali v teh novicah, postale resničnost.

Ker nam stres odtegne veliko antioksidantov, se 
v telesu in koži začne rajanje prostih radikalov. 
Koža je zato že po nekaj dneh (še hitreje pa po 
eni prekrokani noči) videti več let starejša, siva in 
utrujena. Če stresnih odzivov telesa ne morete za-
treti, zagotovite svoji koži vsaj dodatno preskrbo 
s hranili.
V obdobju stresa koža nujno potrebuje kakovostne 
maščobe, protivnetne snovi, več antioksidantov in 
zaščito pred zunanjimi vplivi. Vse to najdemo v ka-
kovostnih maščobah, kot so mandljevo, svetlinovo 
in arganovo olje ali olje pšeničnih kalčkov. Pri že 
razdraženi koži pa se je v pripravkih, ki jih bomo 
uporabili na koži, dobro izogniti dišavam, eteričnim 
oljem in alkoholu..

Stres kože in rak?
Ni šala, študija Nacionalnega onkološkega 
instituta (National Cancer Institute, ZDA) iz 
leta 2005 je dokazala, da se je na koži mišk, 
ki so jih izpostavili UV svetlobi, kožni rak 
veliko prej razvil pri skupini, ki je bila v stre-
su! Koža zadovoljnih in sproščenih mišk pa 
je UV svetlobi veliko uspešneje kljubovala. 
Še en razlog več, da ohranite mirno kri in 
si čim prej povrnete notranjo harmonijo. 
Če se že gledate v ogledalo, povejte nekaj 
lepega obrazu, ki ga tam uzrete!
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Ali želite brati debelejše novice? tudi mi!
Še vsaj 10 dobrih člankov nismo uspeli objaviti, ker preprosto ni dovolj 
denarja, da bi natisnili bolj obsežne novice. To lahko spremenite v eni 
minuti! 

Prosimo vas, izkoristite vašo pravico in preusmerite 
del že plačane dohodnine. Izpolnite zahtevo in jo 
še danes pošljite na davčni urad ali na naslov na-
šega društva. 

HVALA!
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Cepivo proti stresu? 
Zveni kot ena od novic, kakršne 
prebiramo v časopisnih rubrikah tipa 
»saj ni res, pa je«, vendar ne gre za 
potegavščino. Kot so že leta 2012 pisali 
v Natural News, velika farmacevtska 
podjetja razvijajo cepivo proti stresu. 

Ena od ustanov, ki se ukvarja s tem, je Univerza 
Stanford. Mediji že spremljajo delo raziskovalne 
ekipe pod vodstvom Roberta Sapolskega in na-
povedujejo nov medicinski čudež. 
Znanstveniki nameravajo s tem cepivom prepre-
čiti posamezne biokemične procese v telesu in 
odziv endokrinih žlez – s tem pa bi onemogočili 
tudi to, da bi kronični stres dolgoročno izčrpaval 
telo in škodoval imunskemu sistemu. Naloge so 
se lotili tako, da z biotehnološkim postopkom 
spreminjajo virus herpesa: odstranili naj bi mu 
nevarne sestavine, ohranili pa njegove obstoječe 
nevrovarovalne gene. Tako naj bi dosegli želeni 
vpliv na endokrini sistem. 
Hm, hm … In ta koktajl naj bi nam – skupaj z vsemi 
ojačevalci in s konzervansi, značilnimi za sodobna 
cepiva – vbrizgali naravnost v kri ter nas tako rešili 
stresnega odziva?
Tudi doslej je obstajalo močno prizadevanje, da bi 
ljudi »pomirili« (beri: otopili) ob pomoči raznovr-
stnih kemičnih snovi. Ali gre tudi tokrat za enak 
namen – le da v novi »embalaži«?
Nekoč se je Aldous Huxley prepiral z Georgom 
Orwellom o tem, kakšen bo svet prihodnosti, 
o katerem sta domnevala, da bo v njem vladala 
tiranija. Huxley je zastopal stališče, da bo nadzor 
dosežen tako, da bodo ljudi prepojili s farmacevt-
skimi sredstvi. Na drugi strani je Orwell trdil, da 
bodo nadzor dosegli s silo in »pranjem možga-
nov«. Nemara pa sta imela prav oba?
Viri: http://www.naturalnews.com/036294_stress_
vaccines_Big_Pharma.html#ixzz3jT6bmFA5
http://www.dailymail.co.uk
http://www.wired.com/magazine/2010/07/
ff_stress_cure/all/1

Tako malo je poTrebno, 
da se življenje obrne  

na bolje.

Pojdite z nami v sij svetlobe in 
obrnite novo stran v svojem 

življenju.
Vse, ki že poznate naš projekt ter sledite pre-
davanjem in literaturi, pa bi radi naredili še 
korak bliže k sebi, vabimo na osemdnevni 
seminar, kjer boste to, o čemer predavamo 
in pišemo, preizkusili “v živo”.

Tako kot so eterična olja esenca rastlin, je 
naš seminar na Hvaru esenca našega projek-
ta. In kot velja, da je eterično olje nemogoče 
zadržati v rokah, je tudi vsebino seminarja 
na Hvaru zelo težko zajeti v besede.

Odlična predavanja, delavnice, izleti, druže-
nje, hrana, veliko sonca in prelepi otok so le 
oblika, v katero je skrito to, zaradi česar je 
ta seminar tako poseben. Zato vabljeni, da 
se prepustite Vsebini. 

Seminar vodita:  
Sanja Lončar in Rajko Škarič.

Za dodatne informacije, program in pogoje 
udeležbe pišite na e-naslov:  
delavniceszz@gmail.com.  
Na voljo smo vam tudi po telefonu  
041 770 120, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

2 teRmiNA 16. 10. - 23. 10. in  
25. 10. - 1. 11. 2015
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