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Skrivnosti srca



Če ste zamudili stare številke naših novic, 
poiščite Arhiv tiskanih novic, ki je na voljo tudi 
v obliki PDF na www.zazdravje.net.

Kaj zmore vaša 
znamka A!
Zahvaljujoč vašim podarjenim znam-
kam smo v prejšnjih dveh mesecih 
poslali več kot 1200 pošiljk naših 
novic – predvsem šolam in vrtcem ter 
izbranim novinarjem po vsej Sloveniji. 

Vsi vemo, da »semena osveščanja« 
kalijo počasi, zato smo toliko bolj ve-
seli dejstva, da ne mine dan, ko naši 
telefoni ne bi zvonili in šole in vrtci ne 
bi povpraševali po predavanjih, kuli-
naričnih delavnicah za svoje kuharje, 
se zanimali za dobavitelje ekoloških 
izdelkov ali prosili za pomoč pri pri-
pravi javnih naročil, ki bi upoštevala 
potrebo po bolj zdravi hrani za naše 
otroke. Torej se premika! 

Vaše sodelovanje daje zagon  
naši domišljiji.

Vemo, da nikogar ne moremo prisiliti 
v spremembe miselnosti. Lahko pa 
ponudimo informacijo in povabimo 
k premisleku in čutenju … in to v 
našem projektu počnemo. 

Da te novice pridejo v več kot 100.000 
rok, pa skrbite vi, ki si jih pridno 
izposojate, vi, ki jih pobirate na info 
točkah in nosite svojim prijateljem, 
vi, ki odkrivate nove info točke in jih 
motivirate, da se nam priključijo v 
skupnih prizadevanjih. Vaše znamke 
pa pomagajo, da novice pridejo tudi 
v roke tistih, ki zaenkrat ne zahajajo 
v specializirane trgovine, lekarne ali 
druge info točke. 

Ko boste prebirali to številko, pomisli-
te, kaj bi si o njej mislil vaš zdravnik, 
zobozdravnik, nutricionisti … Če se 
vam zdi vredno, jim lahko pošljemo 
izvod. Kakšno seme bo zagotovo 
padlo na plodna tla. Zato bomo še 
naprej veseli vaših znamk, ki pomaga-
jo, da naša semena letijo dlje. 

Znamke A, ki jih podarjate, pošljite na 
naslov Društvo Ognjič, Zapotok 54, 
1292 Ig.

Knjige projekta   
SKUPAJ  ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN NARAVE 

Raziskujemo, preverjamo, razmišljamo, 
čutimo, sprašujemo stroko in lastno 
vest. 

Mnoge teme presegajo obseg naših 
novic in predavanj. Zato smo jih teme-
ljito obdelali v obliki knjig.

Priročnik Vojna 
ali mir z bakTeri-
jami? je dragocena 
zakladnica konkretnih 
in preverjenih napot-
kov, ki smo jih zbrali 
v projektu Skupaj za 
zdravje človeka in 
narave. 

Menite, da veste, 
kaj je dobro za vaše 
kosti? V knjigi  
reSniCe in zmoTe 
o oSTeoPorozi 
vas čaka veliko pre-
senetljivih ugotovitev 
in naravnih rešitev, ki 

vam lahko prihranijo 
veliko denarja in 
nepotrebnih luknjic 
v kosteh. 

Knjiga reSniCe in 
zmoTe o kanDiDi 
vsebuje dragocene 
odgovore, nasvete in 
tehnike, kako prepo-
znati in premagati 

razbohotene glivice 
v telesu in ponovno 
zaživeti s »polnimi 
baterijami«.

Resnice in 
zmote o 
osteopoRozi
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Resnice in zmote o osteoporozi
Nihče si ne želi zloma kolka, stegnenice ali zapestja. V želji, 
da bi ohranili prožne kosti, počnemo marsikaj – jemljemo 
različna prehranska dopolnila, kupujemo medicinske 
pripomočke, pripravljamo hrano iz živil, za katere nam 
zatrjujejo, da pomagajo pri  osteoporozi, in verjamemo 
farmaciji, da nam bo s svojimi pripravki lahko pomagala. Zato je še bolj šokantno spoznanje, da veliko tega, kar 

ponavadi počnemo, bolj škoduje, kot pomaga.  Ali ste vedeli, da večina mlečnih izdelkov (ne pa vsi) vzame telesu več kalcija, kot 

• 
ga prispeva? 
Razlog za težave s kostmi ni v pomanjkanju kalcija, temveč drugih »gradbenih 

• 
materialov«, brez katerih se kalcij ne more uspešno vezati. Skrajni čas je, da 

spoznate vlogo vode, silicija, vitamina K, vitamina D, cinka, bora, magnezija ... 
Ali ste vedeli, da lahko jemanje večine kalcijevih pripravkov osteoporozo celo 

• 
pospeši, ker poškodujejo črevesno floro in tako onemogočijo, da bi celo kalcij iz 

hrane uspešno prehajal iz črevesja v telo? Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri, 

kdaj in kako kalcij jemati, da bomo imeli od njega koristi? Če so vas k nakupu spodbudili z besedami, da so ponujena prehranska dopolnila 

• 
naravna, organska, helatna, koloidna, ionska … in podobno, je skrajni čas, da 

izveste, kaj to pomeni in kakšna so možna zavajanja na tem področju.
Ali ste vedeli, da je za količino uporabnega kalcija v telesu bistvenega pomena 

• 
način priprave hrane? V knjigi vam bomo razkrili, kako iz enakih živil kot doslej 

dobiti neprimerno več rudnin. Ali ste vedeli, da tolikokrat ponovljena zgodba o pomanjkanju estrogena ne drži? 

• 
Pri večini žensk ga je danes preveč in z estrogenskimi pripravki le povečujemo 

neravnovesje. 
Tudi soja je lahko ali blagodejna ali škodljiva, odvisno od tega, kako je pridelana, 

• 
kako jo pripravljate in kako jo uživate. Ali ste vedeli, da neustrezna telovadba lahko dodatno izčrpa kalcij iz telesa?

• 

Na tej platnici je premalo prostora, da bi vam na kratko 
povedali, do kakšnih spoznanj vse smo prišli v dveh letih 
priprave knjige, ki jo držite v rokah. Zato vas vabimo, da si 
podrobneje ogledate njeno notranjost, nakup pa vam bo 
zagotovo prihranil veliko denarja in še več nepotrebnih 
luknjic v kosteh.

Osteoporozo pogosto prikazujejo kot neizogibno ceno, ki jo plačujemo za vse daljšo življenjsko dobo. 
Ko boste prebrali to knjigo, boste ugotovili, da naša leta prispevajo k težavam s kostmi le manjši delež.

Odsotnost duha, napačna prehrana, življenjski slog in pristop k zdravljenju različnih bolezni sodobnega časa so naši merljivi »grehi«, zaradi katerih trpijo med ostalim tudi naše kosti. 
Če se zdravite z glukokortikoidi, ki jih predpisujejo pri astmi, artritisu, boleznih pljuč, ledvic in jeter, presaditvi organov ali raku, lahko kot stransko škodo teh zdravil pričakujete tudi slabljenje kosti. 

Enako velja pri uživanju ščitničnih hormonov, zdravil proti epilepsiji, imunosupresivnih zdravil ter nekaterih zdravil, ki jih predpisujejo pri raku prostate in dojke.
V projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave« se strinjamo z ugotovitvami Harvardske univerze, da je osteoporoza ena izmed civilizacijskih bolezni, pri kateri lahko storimo zelo veliko tudi brez zdravil. Vendar tudi naravne poti niso povsem varne. Na njih srečujemo vse vrste ovir v obliki finančnih interesov, polovičnih informacij in manipulacij. Upamo, da vam bo pričujoča knjiga kot smerokaz ob vaši poti olajšala iskanje lastne resnice.

V projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave« iščemo naravne rešitve za težave, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu. Namesto posledic nas bolj zanimajo vzroki. Namesto naštevanja ovir nas bolj zanima, kako se jim izogniti. Namesto iskanja krivcev raje prevzemamo lastno odgovornost za lastne odločitve. Namesto vpitja globalizacije bolj poslušamo šepetanje lastne vesti. 

Več o našem projektu, v katerem sodeluje več kot trideset nevladnih organizacij, lahko preberete na spletnem portalu www.zazdravje.net. Izdajamo tudi brezplačno glasilo »Skupaj za zdravje človeka in narave«, ki ga lahko poiščete vsak mesec v trgovinah z zdravo prehrano, zeliščnih prodajalnah, specializiranih trgovinah in drugih info-točkah, ki jih je v Sloveniji že skoraj tristo.

Do sedaj smo v okviru projekta izdali tudi priročnika Resnice in zmote o kandidi in Kako zmanjšati uporabo antibiotikov.    
info@zazdravje.net www.zazdravje.net

Skupaj za zdravje človeka in narave

Cena: 24,80 EUR

Knjige lahko kupite v vseh trgovinah z 
zdravo prehrano, trgovinah Sanolabor, 
izbranih knjigarnah in na spletni strani: 
www.soncnatrgovina.com. 
Naročite jih lahko tudi na: 041 770 120 
ali knjiga.osteoporoza@gmail.com.

*že 5. 
ponatis!

*že 2. 
ponatis!

NOVA
KNJIGA
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Fotografija na naslovnici: Rajko Škarič; Tisk: Tiskarna Schwarz 

Skrivnosti srca!
Kaj vemo o srcu?

Je to le črpalka, ki na nerazložljiv način in brez 
premora dela od našega prvega do zadnjega vdi-
ha? Kako to, da srce ne more zboleti za rakom? 
Je to sedež naših čustev ali morda zavesti? Kako 
je možno, da s presaditvijo novi »uporabnik« 
sprejme tudi čustva, spomine in osebnost tiste-
ga, čigar srce utripa v njegovem telesu? Zakaj so 
Egipčani pri mumificiranju iz telesa odstranili vse 
notranje organe razen srca? Ali ga bolj poškodu-
jejo maščobe ali naša čustva? Ali lahko res poči 
od žalosti? Zakaj ga najbolj poškoduje pohlep? 
Bodo našo civilizacijo pokopale srčno-žilne bo-
lezni?

Ne, v tej številki ne boste dobili odgovorov na vsa 
ta vprašanja. Zagotovo pa vam bo njeno prebira-
nje dalo misliti ... In morda se bo zgodilo še nekaj 
več. Morda boste začutili vsemogočnost tistega, 
kar utripa v vas. Morda boste vprašanja, na kate-
ra neuspešno iščete odgovore, nazadnje zastavili 
svojemu srcu. Ste pripravljeni slišati, kar vam ima 
povedati? 

Sanja Lončar, urednica

P. S.:

Naše novice so tematske in zato včasih pretesne 
za vse bolj pestro dogajanje na različnih podro-
čjih. Čutiti je vse več odločnosti in pozitivnega 
naboja v iskanju novih rešitev. 

Na spletni strani www.zazdravje.net lahko prebe-
rete pobudo Mreže zdravja za bolj zdravo hrano 
v vrtcih, preverite aditive v pekovskih izdelkih, 
ki so jih popisali v projektu Ni nam vseeno, se 
priključite iniciativi Kdo me zapelje in si tako 
(še posebno študenti) prevoz naredite bolj eko-
loški in cenejši, preberete Umanoterin plan B 
za Slovenijo, se seznanite z novimi pobudami za 
pravice živali ali se priključite naslednji rundi boja 
proti genski kontaminaciji. 

Izbira je vaša – lahko ste del problema ali del re-
šitev.

V tokratnih novicah preberite:  

Pohlep  4

Pomoč ob nizkem krvnem pritisku 8

Kaj se skriva za nizkim pritiskom? 10

Ali srce res trpi zaradi maščob? 12

Margarine – zdravilo ali strup? 16

Soja – veliko rešitev v enem! 18

Namazi brez holesterola 20

Zakaj je trava zelena in kri rdeča? 22

Zdravilne rastline za bolezni srca in ožilja 24

Au, zob boli! 26

Mlečni paradoks! 30

Koledar dogodkov 32

Odpočijte si malo! 38

Za biodinamike še ni zime! 40

Nas bodo patentirali? 42



Pohlep
Pohlep, namišljena dimenzija  
človekovega razuma

Besedilo: Rajko Škarič

Tradicionalni holistični pristopi učijo, da 
pohlep prizadene srce in tanko črevo. 
Če poskušamo opisati potek od vzroka 
do posledice, potem moramo pričeti z 
osnovnim vprašanjem: »Kaj je pohlep?«

Pohlep na Zemlji generalizirano predstavlja nekaj 
neprijetnega. 

Človek se v svoji biti ob besedi pohlep počuti 
ogroženega in nemalokrat krivega. Ko zrcali po-
hlep na svoja pretekla in trenutna dejanja, priča-
kovanja in cilje, vedno in vselej najde nekaj »gra-
mov svojih nečistoč«, ki nekako prikrito grenijo 
njegovo trenutno življenje in s tem tudi njegovo 
zdravstveno stanje. Ko človek zazna lastni pohlep, 
ga nemudoma maskira in prekrije z obilico »be-
tona«, da je podoben zalitemu sarkofagu premi-
nule černobilske jedrske elektrarne, ki kot jedrska 
elektrarna ne deluje več, seva pa še vedno in še 
dolgo bo!

Zaradi takšnih prikrivanj pohlepa in opravičevanj, 
tudi uradnih in znanstveno dokazanih, dobimo 
občutek, da nihče noče biti in zato tudi ni po-
hlepen. Pohlep družbeno oziroma že sistemsko 
kamufliramo, skrivamo in prekrivamo, porivamo 
v svoje globine in ga seveda pridno ignoriramo. 
Pridemo celo v priučeno obdobje, ko takšni ne-
smisli prikrivanja postanejo nekaj samoumevne-
ga. Tedaj si misli in dejanja pohlepa opravičujemo 
s standardnim izgovorom: »Saj to počnejo vsi.« Če 
pa to počnejo vsi, je torej »vse v redu«?! 

Prav to je mnogim ustvarjalcem (tistim, ki ustvar-
jajo tuje usode) cilj, saj tuje usode ustvarjajo za 
uresničevanje svojih profitabilnih ciljev. Zato na 
naših tleh že nekaj desetletij kapital in njemu po-
drejene organizacije vzdržujejo določene šolske 
sisteme, seminarje in tečaje ter specializacije, ki 
od svojih udeležencev zahtevajo prav to. Zahte-
vajo pohlep, ki ga zavijajo v vse mogoče celofa-
ne in ga krasijo z najlepšimi cveticami in trakovi 
tega sveta (seveda tudi z vsemogočimi finančno 
podprtimi znanstvenimi dokazi). Taki udeležen-
ci postanejo marionete, ki so zaradi prikritega in 
opravičenega pohlepa pripravljeni pridelati sebi, 
svoji družini, prijateljem in družbi vse to, kar da-
nes žanjemo. Današnje družbeno-politično in go-
spodarsko stanje ter podobna stanja v preteklosti 
imenujemo kriza. Kriza pa nikoli ni bila zaradi po-
manjkanja denarja in imetja, temveč se je vedno 
sprožala zaradi odsotnosti duha (ignorance člove-
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ka kot bitja in njegovih potreb, družbenih potreb, 
potreb narave z živalskim svetom, potreb širšega 
okolja itd). Ko človek postane nekdo brez priso-
tnosti duha, torej brez moči brezpogojne ljubezni, 
potem mu ne pomaga niti obilica denarja niti obi-
lica imetja, ker je osiromašen duha, ker je revež v 
odsotnosti duha, ker je prazen, ker je izgubil svoj 
smisel in tava v pričakovanjih nekoga drugega in 
nečesa drugega. Ker je izgubil sebe. Ko pa človek 
izgubi sebe, je ločen, je brez prisotnosti svoje pri-
marne osnove, tedaj je sprožen moment, ko bo 
brezkompromisno dosegal zastavljene cilje, ko 
ne bo izbiral sredstev (pojavi se aroganca, agre-
sivnost, izsiljevanje, brezčutnost, kraja, umor itd.), 
da bo uspešen, bogat, opažen in spoštovan. Hoče 
več, hoče pravzaprav vedno več in še več ...

VZROK pohlepa
Da se človek znajde v stanju pohlepa, se mora 
najprej zgoditi trenutek, ki ustvari njegovo odso-
tnost duha. Pomeni, da ga neka misel ali dejanje 
zavede od samega sebe, da postane brezčuten, 
da otopi in se ne zaveda samega sebe. Postane 
zombi, marioneta, lutka, s katero se z lahkoto ma-
nipulira. Postane nekdo, ki deluje, ne da bi ozave-
ščal svoje misli in svoja dejanja. Če zdaj obrnemo 
te stavke, ugotovimo, da je odsotnost duha tedaj, 
ko ne delamo po svoji vesti. In kaj sledi, ko se ne 
ravnamo po vesti?

a) Težimo za vse večjo močjo, vse večjim premo-
ženjem, vse večjim vplivom v družini in družbi itd. 
Kot piše v naslovu, se ustvarja namišljena dimen-
zija človekovega razuma. Postanemo navezani na 
svojo lastno ustvarjeno intimno zgodbo, ki ji vse 
bolj verjamemo. Navezanost raste v odvisnost, ker 
smo odvisni od mnenja »naše« najbližje družbe. 
Če je odvisnost v družbi in za družbo ustrezna, 
postane naša zgodba močnejša, ker ugajamo 
naši okolici in nas ta dojema kot v redu ljudi, smo 
sprejeti. Če in ko ozavestimo, da smo zašli na ek-
stremne stranpoti, ter ko ugotovimo, da nas vest 
ne pusti pri miru in zahteva odmik od izgrajene 
zgodbe, se prične strah zaradi odrinjenosti, izklju-
čenosti iz te družbe; če vztrajamo v zgodbi leta ali 
desetletja, potem je strah toliko večji. Da prikrije-
mo svojo stisko in zbežimo pred samim seboj, pa-
demo v zasvojenost alkohola, droge, hrane, dela, 
seksa, iger na srečo itd. In ob takih zasvojenostih 
dobimo občutek, da smo ubežali težavam, ki jih 
je naša zgodba ustvarila. Pravzaprav smo na ta-
kšen način še vedno in še toliko bolj v pohlepu, 
ker nadaljujmo zgodbico, prikrito, brezbrižno, po 
zahtevah drugih in za drugega. Stiska pa je vsako 
minuto močnejša …

b) Težimo, da postanemo identični svojim idolom, 

da s tem ugajamo določenim prijateljskim skupi-
nam. Spet iz naslova tega članka ugotovimo, da se 
ustvarja namišljena dimenzija človekovega razu-
ma. Z lahkoto spremenimo svojo fizično identite-
to, izravnamo nos, povečamo ali zmanjšamo prsi, 
gubice na obrazu likamo zavoljo večne mladosti, 
izrežemo odvečno maščobo in s takšnimi posegi 
postanemo nekaj in nekdo, kar je odlični približek 
ciljanemu idolu. Tega podpira tudi prijatelj(ica) in 
prijateljska skupina, v to pa nas dodatno prepriča 
še stroka. Tista stroka, ki naše težave in stiske ve-
hementno, površno in z najmanjšim možnim na-
porom povezuje z našo čudno, grdo in neskladno 
zunanjostjo. Vsi ti in še mnogi drugi »skrbniki« z 
razlogom skrbijo za našo samo-zavest. 

Stvarnik se je torej očitno zmotil! Skrbniki lahko 
dokažejo in prepričajo, da smo takšni, kakršni 
smo, ustvarjeni pomotoma. Vendar samo-zavest 
ve, kdo smo in zakaj smo taki. Samo-zavest ve! In 
zakaj potem »skrbniki« uradno in strokovno trdi-
jo, da je treba spremeniti-se zaradi samozavesti? 
Enostavno zato, ker jim njihova stroka omejuje 
dostop do stvarstva, do bistva našega bivanja; 
ker ne vedo, kaj je stvarstvo, kaj je za-vest in kaj 
je samo-zavest! Pravzaprav bi ostali brez profita, 
saj na osnovi zlorabe samozavesti ustvarjajo svoj 
profit. Tako se oba, tisti, ki se spreminja, in tisti, ki 
ga spreminja, najdeta kot podobna, odsotna in v  
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Če to ni pohlep …
Savnanje na Finskem ni nič 
nenavadnega. Od leta 1999 pa se 
v mestu Heinola odvija svetovno 
prvenstvo v ekstremnem savnanju, ki 
se je tokrat tragično končalo. 

Oba finalista, Rus Vladimir Ladyzhenskiy in 
Finec Timo Kaukonen, sta se namreč med sav-
nanjem onesvestila, zato so ju odpeljali v bol-
nišnico, kjer je Rus umrl.
Kaukonen je sicer zmagal lani, Ladyzhensky 
pa je letos veljal za favorita v tekmovanju, na 
katerem morajo tekmovalci v savni pri 110 
stopinj Celzija zdržati čim dlje časa. Zmaga ti-
sti, ki zdrži najdlje. Tokrat sta oba zdržala šest 
minut. Svetovno prvenstvo se je letos odvilo 
dvanajstič zapored. Sodelovalo je 135 tekmo-
valcev iz 15 držav. Organizatorji so po inciden-
tu sporočili, da tekmovanja ne bodo več prire-
jali.  Helsinki, 08. 08. 2010
http://24ur.com/novice/crna-kronika/svetovno-
prvenstvo-v-savnanju-finalist-umrl.html
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pohlepu. Prvi, ker spreminja stvarstvo in želi biti 
nekdo drug in drugi, ki ustvarja neverjeten profit 
na račun igranja vloge stvarnika. Človek, ki spre-
meni svojo fizično identiteto, postane neka pa-
ralela - vzporednica samega sebe. Dobi občutek 
zadovoljstva, sreče, lepote, glamurja itd. Toda ali 
njegova vest soglaša s storjenim? Ali lahko pre-
krije svojo lastno bit? Ali lahko ubeži stvarnikovi 
stvaritvi? To je vrsta pohlepa, ki temelji na zlorabi 
človekove največje biti.

Te oblike pohlepa nekako nočemo sprejeti kot po-
hlep, ker medicinsko, psihološko zveni tako zelo 
strokovno in prepričljivo.

Voditelju televizijske oddaje umre žena. Na dan 
smrti žene direktor zahteva vodenje televizijske 
oddaje, ker nima namestnika, sponzorji so inve-
stirali, oglaševalci sodelujejo, gledalci so navaje-
ni itd. Bila bi prevelika izguba. Kljub izrednemu 
dogodku se voditelj odloči voditi oddajo, je »na-
smejan in takšen kot vedno«. Gledalci zadovolj-
ni, sponzorji in oglaševalci, skupaj s televizijskim 
vodstvom prav tako. To je prav tako pohlep, ki mu 
ni para! 

Vse oblike pohlepa imajo enoznačno posledico, ki 
se navezuje na srce in tanko črevo. Kako pa pride 
pri pohlepu do prizadetosti srca in tankega čre-
vesa?  

Omeniti je treba, da srčni center harmonizira, 
usklajuje in uravnava tok duše in razuma s hie-
rarhijo, ki vedno in vselej temelji na nadrejenosti 
duše nad razumom. Pomeni, da tedaj, ko se ravna-
mo po svoji vesti, razum brezkompromisno izvrši 
zahtevo duše, kar spodbuja celovito, prisotno in 
vsemogočno energijsko pretočnost, s tem pa tudi 
zdravo delovanje srca. Navzven se pri takem deja-
nju zazna srčnost, iskrenost, poštenost in harmo-
ničnost; brezpogojna ljubezen z vso svojo močjo 
tedaj nezadržno polni VSE. 

In obratno, ko nismo usklajeni s svojo vestjo, ko se 
ravnamo po razumu in ignoriramo vest, pademo 
v odsotnost in disharmonijo. Ob tem, ko človek 
ustvarja namišljeno dimenzijo svojega razuma, 
torej ko se namesto po vesti ravna po razumu, 
ustvarja svojo zgodbico; sproža se ločen, samo-
stojen razumski proces, za katerega sta odgo-
vorna možganski in srčni center. Ker srčni center 
harmonizira, usklajuje in uravnava tok duše in 
razuma, ob taki ločenosti zazna disharmonijo ter 
nima kaj usklajevati in uravnavati. Ne more uskla-
jevati, ker smo ločeni od sebe in obstaja samo 
razumska zgodba, samo razum. Srce tedaj deluje 
moteno, zaznajo se srčni nemir, aritmija, močno 
pospešeno delovanje in ostale za obstoj življenja 
zelo nevarne anomalije. Navzven pri takem člove-
ku zaznamo superiornost, nad-moč, grobost, hla-
dnost, cinizem, vehemenco, aroganco itd. 

Pohlep prizadene srce predvsem zaradi ločenosti 
od samega sebe. Pohlep temelji na zgodbi navi-
deznega zadovoljstva in sreče. To pa dosežemo z 
navezanostmi, z ustvarjanjem želja in pričakovanj, 
ki se ob dosegu cilja stopnjujejo na še več naveza-
nosti, na še močnejše želje in na večja pričakova-
nja. Če cilja ne uresničimo, smo prav tako razoča-
rani, kot če cilj dosežemo, kajti ko cilj dosežemo, 
je to le vmesna točka do naslednjega. Ločenost 
od sebe pa je vse večja. Prav ta ločenost se izvr-
ši v srčnem centru. Ločenost, ki silovito trga, para 
in uničuje v srcu, v točki, kjer se ločenost prične, 
in prav ta silovitost razkola posledično prizadene 
najprej srce, nato pa sistematično vse, kar je še 
ostalo.

Ker pohlep temelji na ločenosti, je posledično ja-
sno, da smo ločeni od edine energije, ki nas po-
ganja - univerzalna energija oziroma brezpogojna 
ljubezen. V svojem toku je izjemno pomembna 
tudi za sprejemanje in predelavo vseh hranljivih 
snovi, ki jih vnašamo v organizem s hrano. Če smo 
se torej tej energiji umaknili in je telo ne spreje-
ma, je logično, da tanko črevo s svojim zgornjim in 
spodnjim delom ne more opraviti osnovnih funk-
cij, ki so tako pomembne za obstoj človeka same-
ga. Pri pohlepu torej ob srčnih težavah nastopajo 
močne prebavne motnje, prebavni zastoji in po-
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sledično izjemno visoke toksične obremenjenosti 
in akumulacije, ki posledično ustvarjajo neposre-
dno in posredno veliko število znanih bolezni. 

Vzhodne holistične medicine kot temeljni vzrok 
vseh bolezni navajajo pet strupov: jeza, strah, 
skrb, žalost in pohlep. Pohlep je torej vzrok za bo-
lezen? Da. 

Vsakega od petih strupov na tej Zemlji lahko 
primerjamo s sprožilcem na puški. Ko sprožimo 
puško, poči. Ko sprožimo katerega koli od teh pe-
tih strupov, podobno poči odsotnost, odsotnost 
duha, ločenost od samega sebe. S tem je sprožen 
pogoj za bolezen … 

Hudo je, če se sproži hkrati ali zaporedoma več 
strupov, ko smo počasni pri ozaveščanju stiske, v 
kateri se nahajamo in v katero tonemo. 

Najbrž si zastavljate vprašanje, kako preprečiti 
pohlep? Odgovor bi potreboval tri ravni, ki bi ob-
segale: preprečevanje vzroka za pohlep, nadalje 
preprečevanje pohlepa, ki je že v svojem procesu, 
in nazadnje preprečevanje razvoja nastalih posle-
dic zaradi pohlepa. Vse tri ravni pa bi vsebovale 
eno-edino, osnovno in univerzalno srčiko, ki bi ji 
rekli ozaveščanje samega sebe in svojih misli ter 
dejanj. Kdaj? Takoj zdaj. 

Sindrom strtega srca
Stoletja so literarna dela polnili opisi ljudi, ki 
so umirali zaradi strtega srca in doživljali srč-
ne bolečine. Sindrom strtega srca se pojavi, 
ko silovit čustveni stresni dejavnik povzroči 
hudo začasno motnjo delovanja levega srčne-
ga prekata. Kar se zgodi, denimo, v primerih 
hudega prepira, prometne nesreče ali grožnje 
z orožjem. Bolnike s tem tako posebnim sin-
dromom preplavijo stresni hormoni, kar takoj 
povzroči škodljive spremembe v delovanju 
levega srčnega prekata, ki jih je mogoče izme-
riti. Spremembe so enake tistim, ki se pojavijo 
po hudem srčnem napadu. 

Zaporedje dogodkov se začne s čustvenim 
stresom, ki mu sledi povečana količina stre-
snih hormonov v krvi, konča pa se s srčno 
motnjo.  Če lahko čustveni odziv srce merljivo 
poškoduje, to pomeni, da lahko z obvladova-
njem svojih čustev pomembno vplivamo na 
lastno zdravje. Da je to zelo mogočen vzvod, 
potrjujejo tudi podatki, da so imeli srčni bol-
niki, ki jim je uspelo ohranjati mirnost in pri-
sotnost tudi v stresnih situacijah, veliko manj 
nadaljnjih zapletov od tistih, ki so svojemu 
srcu poskušali pomagati le s prehrano ali te-
lesno vadbo. 

dr. John M. Kennedy

Če 15 minut dnevno pravilno 
DIHAMO lahko na povsem naraven 
način umirimo stres in ohranimo 
zdravo srce
V knjigi Dihamo ameriški kardiolog John M. 
Kennedy v vsakem poglavju opiše  klinični 
primer resničnega bolnika, ki je zbolel za eno 
od štirih  glavnih bolezni srca. Za vsak primer 
posebej navaja dihalne vaje, s katerimi se za-
varujemo pred obolenjem. Brez opozorila: 
dve tretjini srčnih napadov se zgodi brez po-
prejšnjih znamenj. Stres: 10. 000 brit. usluž-
bencev  so opazovali 12 let. Tisti, ki so na delu 
izpostavljeni stresu,  imajo 
68 % več možnosti, da 
bodo umrli zaradi bolezni 
srca! 

DIHAMO, založba Orbis; 
246 str., cena 23,90 eur. 
Informacije in naročila 
na brezpl. tel.: 080 20 14; 
www.orbis.si

Dihamo!
SRCE IN STRES

Kako v petnajstih 
minutah na dan 
obvladamo stres in 
poskrbimo za zdravo 
srce

Dr. John M. Kennedy
Jason Jennings
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DIHAMO je preprosta vaja, ki si je ni težko zapomni-
ti, obenem pa je učinkovita tehnika sprostitve, ki lahko 
vsakomur pomaga, da laže obvlada stres. Poleg številnih 
zdravilnih učinkov pomaga pri zbranosti in boljši orga-
nizaciji življenja. Opozarja vas na pogovor med srcem 
in možgani, ki se ga lahko udeležite le prek zavestnega 
dihanja.
Ko se boste tehnike naučili, poučite še svoje otroke, 
sodelavce, prijatelje in celo sovražnike.
Verjetno vas ni treba več prepričevati, da stres škoduje 
zdravju. Glede na vratolomni tempo današnjega sveta, v 
katerem ne manjka vsakodnevnih izzivov in skrbi, stres 
ne bo izginil, verjetneje je, da ga bo še več.

»Knjiga DIHAMO je dobrodošlo dopolnilo k vsem 
medicinskim vidikom zdravljenja srčno-žilnih bolezni, 
saj bo številnim bolnikom olajšala soočanje z boleznijo, 
marsikateremu posamezniku pa bo morda pomagala, da 
se razvoju bolezni celo izogne.«

Iz spremne besede, dr. Borut Jug in dr. Zlatko Fras, 
predstojnik Interne klinike, UKC

 

ISBN 978-961-6372-62-6

Cena: 23,90 eur
www.orbis.si

Dihanje je za življenje bistveno in je nujno 
za oblivanje našega tkiva s kisikom. Vendar 
na dihanje še vedno gledamo kot na nekaj 
samoumevnega in podcenjujemo njegov 
pomen. 
Pred skoraj 2.000 leti je prvi zdravnik 
na svetu Galen iz Pergamona napovedal 
razmišljanja o povezavi možganov in srca. 
Globoka povezanost med srcem in možgani 
je bistvena za razumevanje  stresa in njego- 
vega obvladovanja. Pa kljub temu večina 
med nami preživi vse življenje, ne da bi di-
hanju posvetila pozornost in se nikdar ne 
ustavi, da bi za trenutek pomislila na silen 
pomen našega prvega diha.

- Srčni infarkt, zastojno srčno popuščanje 
ali nenormalni srčni ritem – vse našteto 
povzroča težave z dihanjem.

- Drugi razlog, zakaj je dihanje tako 
pomembno, je, ker učenje, opazovanje 
in spoznavanje svojega dihanja omogoča 
zavestno dihanje, kar je najpomembnejša 
osnova učenja obvladovanja stresa. Di-
hanje nam omogoča, da spodbudimo 
odziv sproščanja, ki je ravno nasproten 
odzivu stresa. 

Zavedanje dihanja je temelj tehnike DIHA-
MO in nas opozarja, da lahko dihanje nad-
ziramo. Lahko, denimo, globoko vdihnemo 
ali pa z večkratnimi plitvimi dihi nadziramo 
stopnjo in globino diha. Če se želimo naučiti 
sproščati, se moramo dihanja globoko zave-
dati in spoznati, da lahko tako globino kot 
hitrost zavestno nadziramo.

Vaše srce je zlato
Vaše srce je dragoceno in si zasluži skrbne 
nege in rednega vzdrževanja. Verjetno je 
najpomembnejši organ v vašem telesu. Za 
dobro zdravje je nujen zdrav srčno-žilni 
sistem.
Tehnologija, ki pomaga skrbeti za zdravje 
srčno-žilnega sistema, je izjemno napredo-
vala. Tudi učinkoviti izdelki farmacevtske 
industrije močno pomagajo v boju proti 
srčnim boleznim, ki so v razvitih državah 
morilec številka ena. 
Manj bleščeči načini zdravljenja, ki pa so 
stroškovno izjemno učinkoviti in enako 
pomembno ščitijo srce, so telesna vadba in 
zdrava prehrana ter tehnike za obvladovanje 
stresa, kakršne so opisane v tej knjigi. 
Z redno petnajstminutno vadbo na dan boste 
zmogli priklicati podobe, ki jih uporablja-
mo pri vajah, kadarkoli se boste soočili z 
nepričakovanim stresom, kar bo vaše srce 
zaščitilo pred srcu škodljivimi hormoni.
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Naravna pomoč 
ob nizkem krvnem 
pritisku
Priredila: Adriana Dolinar

Tudi A. Vogel je ugotavljal, da se o znižanem krv-
nem pritisku manj govori. Mnogokrat se ljudje 
sprašujejo: »Od kod ta nizek krvni pritisk? Kako 
naj se ga znebim?« Odgovor bomo le težko našli 
v knjigah, saj o tej težavi ni veliko napisanega. Je 
pa nizek pritisk nadloga za tiste, ki ljubijo gore, saj 
lahko na višini od 1500 do 1800 metrov dobijo 
napade omotice in kratkotrajne lažne nezavesti. 
Vsak napor lahko povzroči motnje v delovanju 
srca in krvnega obtoka. Zato je velikokrat treba 
spremeniti nadmorsko višino in se podati v sre-
dnje visoke ali nižje predele. 

Nagel padec krvnega pritiska lahko nakazuje 
zmanjšano vitalnost. Zato ni dovolj le preganjati 
vrtoglavice, da bi bolje prenašali določeno nad-
morsko višino, temveč moramo vplivati na izbolj-
šanje stanja celotnega organizma, da bo lahko 
kos svojim nalogam. V 90 odstotkih primerov se 
krvni pritisk zniža zaradi motenj v delovanju žlez z 
notranjim izločanjem. Pri ženskah odpovedo jajč-
niki, pri moških pa moda. Če delajo spolne žleze 
pomanjkljivo, ne trpi le spolna zmogljivost, tem-
več celotna telesna, umska in umetniška ustvar-
jalnost. Po Voglovih izkušnjah se težava z nizkim 
pritiskom umiri, kakor hitro z zdravili delujemo 
na osnovno težavo, pri tem pa ni primerno upo-
rabljati močnih hormonskih preparatov, katerih 
delovanje je kratkotrajno in lahko pusti neprijetne 
škodljive posledice, pa tudi krvni pritisk se lahko 
prehitro dvigne. Bolje je neposredno vplivati na 
rodne žleze in na dvigovanje pritiska na naraven 
način. 

Mogočni pelod
Poskusi na človeku so pokazali, da pelod spod-
buja spolne žleze in tako prek njih deluje na vse 
hormonske žleze. Ljudje, ki so venomer utrujeni in 
se počutijo slabotni, se utrujenosti pogosto zne-
bijo, če zjutraj pri zajtrku zaužijejo še čajno žličko 
peloda. To koristi tudi vegetarijancem. Za zvišanje 
krvnega pritiska lahko tako poleg kozarčka rdeče-
ga vina in mesa uživate tudi pelod. V hudih prime-
rih uživajte čisti pelod, ki tako intenzivno dvigne 
pritisk, da bi nekoga z visokim pritiskom lahko 
doletela kap! Zato previdno s pelodom, kdor ima 
visok pritisk.

Že desetletja je precej govora o viso-
kem krvnem pritisku, ki pesti velik od-
stotek svetovnega prebivalstva, le malo 
pa se piše in govori o nizkem krvnem 
pritisku. Ker se je na naših dogodkih 
izkazalo, da ima precej ljudi težave z 
njim, smo se odločili, da poizvemo in 
napišemo, kaj je ob nizkem krvnem pri-
tisku svetoval A. Vogel. Seveda bodo v 
nadaljevanju besedila podani nasveti 
učinkoviti le, če boste poleg naravne 
blažitve posledice - hormonske zmede 
in nizkega krvnega pritiska - odpravili 
tudi vzrok zanjo.
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Spodbudne haloge
Pelod torej odlično pomaga pri nizkem krvnem 
pritisku, zlasti če ga jemljemo hkrati z morskimi 
rastlinami, npr. halogami. Morske rastline zaradi 
vsebnosti joda in kalija v organski obliki prav tako 
neposredno vplivajo na rodne žleze na naraven 
način. V ta namen so uporabne vse vrste alg, zla-
sti pa morska haloga (Fucus vesiculosus). Zato ne 
preseneča, da se je v te namene dobro obnesel 
tudi pripravek iz halog, danes poznan pod ime-
nom A. Vogel-Kelp. 

Pomlajevalni rožmarin
Po zaslugi madžarske kraljice Izabele si je rožma-
rin pridobil sloves pomlajevalnega sredstva. Že v 
davnini čislana začimba in zdravilo ugodno vpliva 
na žilno živčevje, prav posebej dobro pa na srčne 
živce. Svež rožmarin v starem vinu je dobro srčno 
poživilo, ki prav posebej ugodno deluje pri niz-
kem krvnem pritisku. Dobrodejno deluje na ljudi, 
ki so videti bledi in slabotni. 

Skrivnostni matični mleček
Ta prav poseben sok, ki ga čebele delavke zbirajo 
za tisto jajce, iz katerega naj bi nastala matica, še 
ni do kraja raziskan. Vse več dejstev pa potrjuje, 
da poleg mnogih ugodnih učinkov na zdravje 
človeka matični mleček poživlja in pomlajuje, ker 
deluje ugodno na hormonske žleze. To bi utegni-
lo koristiti tudi tistim, ki sta se jim nizek pritisk 
in utrujenost pojavila zaradi motenj v delovanju 
spolnih žlez.

Korenčkov sok
Nizek pritisk lahko učinkovito odpravljamo tudi s 
pitjem sveže stisnjenega korenčkovega soka. Ko-
renčkova solata žal nima tega učinka. Neprijetna 
znamenja, kot so napadi omotičnosti in onemo-
glosti, po pitju čistega korenčkovega soka nava-
dno minejo že v kratkem času. Zato morajo tudi 
korenčkov sok s previdnostjo uživati tisti, ki imajo 
visok pritisk. Podobno kot korenčkov sok učinkuje 
tudi sveži sok iz robid. 

Kava, ostrige, omela, ožepek,  
naravni riž …
Komur se začne na višini vrteti, si lahko težavo 
olajša tudi s skodelico prave turške kave. Komur 
pa se vrti v nižini (ob morju), pa si lahko pomaga 
s pogostejšim uživanjem ostrig. Uživanje teh bo 
ugodno vplivalo tudi na delovanje spolnih žlez.
Ob nizkem krvnem pritisku so dobrodošle tudi 
koreninice omele (rauwolfia, poreklo Indija, Cej-
lon) v homeopatski obliki. Nadalje na rodne žleze 
dobrodejno vpliva že v pradavnini poznana rastli-

na izop ali ožepek (Hyssopus officinalis). Prav tako 
na uravnavanje krvnega pritiska ugodno vpliva 
dieta z naravnim rižem. 

Olje pšeničnih kalčkov
Tudi olje pšeničnih kalčkov, poznano kot krepči-
lo za srce, utegne koristiti pri navedenih težavah, 
saj zaradi vsebnosti esencialnih maščobnih kislin 
spodbuja celično dihanje, kar je v prid celotni pre-
snovi. Poleg tega pa zaradi vsebnosti vitamina E 
ugodno vpliva na delovanje spolnih organov in 
tako pomaga pri spolni slabosti, nezmožnosti, 
splavu, v meni, ob slabotnem, nerednem meseč-
nem perilu s krči itd. Sveže stisnjen korenčkov sok 
se odlično dopolnjuje z žličko olja pšeničnih kalč-
kov in v telesu naredi veliko več dobrega, kot če bi 
ju užili vsakega zase. 
Torej naravnih ukrepov, kako prebuditi zaspa-
ni hormonski sistem na področju spolnih žlez in 
dvigniti pritisk, je kar nekaj, a še enkrat poudar-
jamo, da ne bo trajnega izboljšanja stanja, če ne 
bomo ugotovili vzroka, zakaj nam je pravzaprav 
hormonski sistem sploh zaspal. Kajti tudi v tem 
primeru je za uspeh nujno hkratno odpravljanje 
vzrokov in posledic.

Voglovi zapisi so z založnikovim dovoljenjem 
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor.
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Kaj se skriva za 
nizkim pritiskom?
Besedilo: Sanja Lončar

Vse življenje mi zdravniki zatrjujejo, 
da je nizek pritisk redek pojav. Ko pa 
vprašam, kaj bi lahko storila, da ga 
dvignem, mi svetujejo, da naj pijem več 
kave in jem bolj slano hrano. Nekateri so 
me celo poskušali potolažiti z besedami, 
da je življenje z nizkim pritiskom sicer 
zoprno, vendar me bo vsaj obvarovalo 
srčnega infarkta. 

Tako sem prvih 40 let živela s svojimi 90/60, ki so 
občasno padli in prišli tudi na 80/50, prepričana, 

da sem osamljen pojav, in brez prave zamisli, kako 
bi si pomagala. Utrujenost, bledica, včasih celo 
občutek slabosti v ustih, nedoločena tesnoba – 
vsega tega dolgo nisem povezovala s pritiskom. 
Najhuje je bilo pred snežnimi frontami, tik pred 
menstruacijo ali pri prehitri spremembi višine. Na-
vadila sem se iz postelje vstajati zelo počasi, spre-
jela sem, da se po plavanju, ko ležem na plažo, ves 
svet zavrti okoli mene. Po športnih dejavnostih, 
ko se ožilje še bolj razširi, pa sem le obležala od 
dodatnega padca pritiska in slabosti. V najboljših 
dneh je moj pritisk dosegel višave in namerila 
sem celo 100/65! Takrat sem res »naspidirana«. 

Zamolčani pojav?
Ta projekt ima eno lepo lastnost – človek se pre-
neha gledati kot izoliranega posameznika in v 
avditoriju tisočerih ljudi, s katerimi se srečujem 
na predavanjih, imam možnost dobiti povratno 
informacijo za marsikatero vprašanje in predpo-
stavko. Ko sem na enem izmed predavanj prvič 
zastavila vprašanje, koliko izmed prisotnih ima 
nizek pritisk, me je presenetilo število dvignjenih 
rok. Zato sem to vprašanje začela zastavljati bolj 
pogosto in rezultat je bil vedno enak. Več kot po-
lovica žensk in redko kateri moški. Na vprašanje, 
koliko jih ima težave z visokim pritiskom, pa je bil 
odgovor obraten. Več kot polovica moških in pre-
cej manj žensk. Zanimivo … 

Zapisi v naših medijih in strokovni literaturi nika-
kor niso sorazmerni tej statistiki. 

Prekletstvo ugajanja
Zares bode v oči, da je težava nizkega pritiska v 
tako velikem odstotku »ženska težava«. Ko sem se 
začela pogovarjati z ženskami, ki so se pritoževa-
le zaradi enakih simptomov, nisem mogla mimo 
dejstva, da s(m)o imele veliko skupnega tudi v 
osebnosti. Na kratko povedano, vse s(m)o bile pri-
pravljene »pogoltniti« svoj avtentični odziv v dani 
situaciji, neizraziti jezo, iskati kompromise, biti 
prijazne, razumevajoče, ugajati itd. V nadaljnjem 
spoznavanju me je zelo presenetilo, da smo delile 
tudi podobne težave z delovanjem žolčnika, z iz-
črpanostjo ledvic, s težavami s kandido in z drugi-
mi vidnimi znaki, ki vsi peljejo iz enake zamolčane 
jeze in iskrenega odgovora na dano situacijo. 

Od ozaveščanja do dejanske spremembe je dolga 
pot. Raziskovanje anatomije tega pojava mi je po-
kazalo, da mora telo v primerih, ko se ne odzovem 
tako, kot resnično čutim, in ko ne izrazim svojih 
potreb, angažirati veliko energije, da ustavi spon-
tani odziv in ga zamenja za kaj bolj »družbeno 
sprejemljivega«. Vse skupaj se odvrti tako hitro, 
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da trenutka, ko se nismo odzvale, niti ne opazimo. 
Opazimo le posledično utrujenost in nizek pritisk, 
ki sledita ustavljenemu pretoku energije. Razum 
seveda noče priznati pravega vzroka. Raje gleda-
mo na barometer, poslušamo bioprognozo, be-
remo horoskop ali preverjamo, kaj smo pojedle. 
Ko pa sem se prisilila, da v takšnih situacijah na-
tančno »prevrtim film nazaj« in poiščem trenutke 
v dnevu, ko se nisem odzvala iskreno, ko nisem 
povedala, kar čutim, sem te trenutke vedno našla. 
Včasih je res šlo za kakšno malenkost, za katero 
sprva nisem hotela verjeti, da lahko ustavi celo-
ten metabolizem. Na primer: klicala me je oseba 
X in uspela izsiliti, da sem ji obljubila nekaj, kar mi 
nikakor ne ustreza in česar najraje ne bi počela. 
Morda je šlo res za majhno uslugo, vendar za ve-
liko laž do sebe. Potreba, da bom prijazna in bom 
izpolnila pričakovanja drugih, je zmagala nad po-
trebo, da bom resnična in bom poslušala svoje 
potrebe … In glej ga zlomka, pritisk je začel takoj 
padati. Spomnim se, ko sem prvič zbrala moči in 
takšno osebo X poklicala nazaj ter ji povedala, da 
dogovorjenega ne želim narediti. Nič posebnega 
… Vendar je moj pritisk že po petih minutah do-
segel veličasten dvig. 

Ko mi je uspelo svoje telo opazovati v trenutkih, 
ko se je takšna »drama« odvijala, sem zares začu-
tila velik val energije, ki se dvigne in ki mu nato 
z vsemi močmi preprečim, da se izlije v obliki 
besede ali odziva, za katere razum meni, da so 
»neprimerni«. Ustaviti takšno silo zares zahteva 
potratno porabo lastne energije. Nič čudnega, da 
nato ostajata praznina in izčrpanost. In kaj se zgo-
di, če vala ne ustavimo? Če ga sprejmemo in mu 
pustimo prosto pot? Se bo svet res sesul, če bomo 
komu rekli NE ali če bomo izrazili, kaj zares potre-
bujemo, četudi se to razlikuje od pričakovanj dru-
gih? Me bodo vsi zapustili? Bo padla slika, ki jo o 
sebi gradim vse življenje? 

Tudi to ni šlo čez noč in brez notranjih vojn, ven-
dar verjemite, da se splača! Počutim se, kot da vsa-
ka izgovorjena resnica povečuje energijski pretok 
skozi moje telo. Po vsaki takšni stvarni reakciji (ki 
me je je bilo prej tako strah) me je dejansko več in 
pojavi nizkega pritiska so postali vse bolj redki. So 
me bližnji zapustili? Nasprotno – kljub temu, da 
ne izpolnjujem vseh njihovih pričakovanj, so zdaj 
veliko bolj zadovoljni, ker, kot pravijo, živijo z ži-
vim bitjem in ne z izčrpanim, posušenim in večno 
utrujenim »zombijem«.

Rastlinska pomoč
Tisto, kar ostane kot morebitna dejanska fizična 
omejitev, pa lahko dokaj uspešno uredijo rastline 
in začimbe. Nekatere rastline zares uspešno dvi-

gajo pritisk. Šampiona na tem področju sta rož-
marin in prava angelika. V zadnjem času ugota-
vljam, da ima Vogel prav in da tudi matični mleček 
dobesedno dela čudeže. Krvni obtok pospešujejo 
tudi kajenski poper, pravi žafran, kurkuma, peh-
tran, pelin, encijan in sladki koren. 

Iz rastlin in čajnih mešanic v primeru nizkega pri-
tiska izločite materino dušico, česen in vse tisto, 
kar ste na teh straneh prebrali kot napotek za zni-
ževanje pritiska. 

Z veliko prisotnosti tako v kuhinji kot tudi pri dru-
gih življenjskih situacijah lahko torej nizek pritisk 
postane preteklost. 

Dokazani pozitivni učinki na zdravje 
in dobro počutje:
• krepi imunski sistem
• poveča življenjsko moč in energijo
• zavira procese staranja
• pomaga pri hitrejšem okrevanju po bolezni, 

kemoterapiji in operacijah
• skrbi za hormonsko uravnoteženost organizma
• izboljša kakovost življenja žensk pred menopavzo 
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Spoznajte nepogrešljiv zaklad narave. 
Izberite zdravje iz èebeljega panja. 

VIRUSI? NE BO JIM USPELO!
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i pozitivnii učinkkii na zddravje

Kakovost in učinkovitost zagotavlja 
v naravi edinstvena nenasičena 

maščobna kislina 10HDA

Tudi za diabetike
Tudi za di bdiab tietikkke

500 mg matičnega 

mlečka v steklenički

350 mg matičnega 
mlečka v kapsuli

naravni ščit vašega imunskega sistema

Izrazite, kar vam leži na duši!
Izkazalo se je, da so, na primer, nesoglasja 
med zakoncema pogubna za žile in srce, kar 
zlasti velja za ženske. Podatki so razkrili, da 
ženske, ki pred partnerjem potlačijo nezado-
voljstvo in jezo, bistveno bolj ogroža morebi-
tni srčni infarkt kot tiste, ki so bolj odprte in 
svoja občutja izrazijo.
Iz knjige Dihamo dr. Johna M. Kennedya
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Ali srce res trpi 
zaradi maščob?
Besedilo: Nadja Baćac

Še do nedavnega nisem ničesar hotela 
vedeti o maščobah. Bile so stlačene v 
rubriki nepomembno. Ali pa sem šla v 
drugo skrajnost in odrezala še pri tistih, 
dobrih maščobah. Potem pa razkritje 
moje zmote: Maščobe so snovi, ki 
nadzirajo vse življenjske funkcije!  

Bolezni srca in ožilja so »kuga« sodobne zaho-
dne civilizacije, odgovorna za enega od dveh 
smrtnih primerov. Vendar je večina tega, o če-
mer nas vse vprek informirajo o preprečevanju 
teh bolezni, zavajajoče in motivirano z interesi, 
ki nimajo veliko skupnega z našim zdravjem. Ne-
odvisni znanstveniki in zdravniki trdijo, da visok 
holesterol, ni vzrok za srčne bolezni, da sta prava 
krivca vnetje in prosti radikali. Nikakor ne morete 
imeti preveč krvnih maščob, razen če bi jih uživali 
v prekomernih količinah! A treba je poskrbeti za 
umirjenost, ustrezno prehrano in način življenja z 
rednim gibanjem – to pa so tudi bistveni ukrepi, 

ki preprečujejo bolezni srca in žilja. V tem sta si 
enotna tako tradicionalna kot zahodna medicina. 
Ob tem ne smemo nikoli zanemariti, da sleherni 
trenutek živimo zdaj in v skladu s samim sabo in 
s svojo vestjo.

In tu je slaba novica – do takrat, ko boste stari 65 
let, obstaja 70-odstotna verjetnost, da boste imeli 
srčno-žilno bolezen. To verjetno ni ena prvih stva-
ri, ki bi jo želeli prebrati, vendar, resnično, takšni 
so statistični podatki. Zato srčno-žilne bolezni dr-
žijo sam vrh po umrljivosti v razvitih deželah. Med 
najpogostejšimi obolenji srca in ožilja so povišan 
krvni tlak (hipertenzija), motnje srčnega ritma, ko-
ronarna srčna bolezen, srčna kap, angina pektoris, 
bolezen srčnih zaklopk, ateroskleroza, krčne žile 
in nenadna srčna smrt.

Kakšen »biznis« se gremo?
Bolnišnice se gredo »biznis« bolezni srca in ožilja, 
živilskopredelovalna industrija stremi za profitni-
mi cilji čim več, s čim manj stroški in čim hitreje, 
povprečen potrošnik pa je zadovoljen, če ima ži-
vilo čim daljši rok uporabe in je čim cenejše. Ali 
sploh kdo v ospredje postavlja naše zdravje? Vsaj 
naš lasten »biznis« bi moral biti, da ostanemo 
zdravi, vendar ga zelo pogosto delegiramo dru-
gim. 

Zaradi uporabe agresivne tehnologije v živilski 
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industriji postanejo maščobe in olja z mehanič-
no-kemično manipulacijo (hidrogenizacija, rafi-
niranje, homogenizacija, pasterizacija) zahrbtni 
tujki v človekovem metabolizmu. Spremenijo se 
v škodljive transmaščobne oblike, vloga maščob-
nih kislin pa se pri tem izniči. Še posebno je treba 
biti pozoren na tiste skrite, predelane maščobe v 
pekovskem pecivu, čokoladi, mesnih in mlečnih 
izdelkih, margarini. Problem je, da večina ljudi v 
svojo prehrano vključuje napačne vrste maščob 
ali pa manjkajo dobre, zdrave maščobe. Prehrana 
z nizko vsebnostjo maščob ne deluje! In znana 
prehranska piramida ne zmanjšuje pojavnosti bo-
lezni srca in ožilja, ampak je le-ta vse večja, nava-
jajo zananstveniki. Srčni kirurg dr. Dwight Lundell, 
dr. med.: »Neprestano ignoriramo zmanjševanje 
maščob v naši oskrbi s hrano. Nižja kot je vseb-
nost maščob, bolj smo debeli. In srčne bolezni so 
popolnoma izven kontrole!« Ne le, da se osredo-
točamo na to, kaj dajemo v naše telo, treba se je 
osredotočiti tudi na to, kaj telo naredi s hrano, ki 
jo pojemo.

Koliko smo res vredni? Zamenjajmo 
procesirana olja z naravnimi!
V prehrano je pomembno vključiti zares kakovo-
stna olja z visoko vsebnostjo omega maščobnih 
kislin. Navadno so ta dražja, a če ste se odločili 
obvarovati svoje srce in žile pred nepotrebnimi 
»smetmi«, posegajte po kakovostnih, neprede-
lanih, hladno (in z odsotnostjo zraka) stisnjenih 
oljih: lanenem, konopljinem, ričkovem, osatovem, 
svetlinovem, boraginem, olju grozdnih pečk, 
oljčnem olju. Najbolje, da izberete takšna z eko-
loškim certifikatom ali Demeter kakovosti. Pri 
pripravi jedi teh olj nikoli ne pregrevajte, ampak 
jih dodajte ob koncu kuhanja, najbolje šele, ko je 
jed na krožniku. Omega maščobne kisline lahko 
zaužijemo tudi z modrozelenimi algami (spirulina, 
klamatska) ali z oreščki, vendar slednjih ne praži-
te, saj maščobne kisline s segrevanjem oksidirajo, 
ne dodajajte niti sladil, mandlje pa pred uporabo 
namakajte, da se izloči strupeni glikozid amigda-
lin, iz katerega se v želodcu tvori cianid. 

Ta čudoviti svet maščob ...
Poleg tega, da so maščobe v prehrani vir energije 
in nosilci v maščobi topnih vitaminov A, D, E in K, 
se hranilne snovi iz (zgolj) kakovostnih maščob in 
olj porabijo v procesu nastajanja celičnih mem-
bran in številnih hormonov, uravnavajo krvni tlak, 
srčni utrip, zoženje krvnih žil, strjevanje krvi in 
živčni sistem. V študiji, objavljeni v European Jo-
urnal of Clinical Nutrition, poročajo o povezanosti 

Ω

Poskrbimo za RES zdravo življenje!



VEČ INFORMACIJ NA NAŠIH PRODAJNIH MESTIH IN NA WWW.VITACARE.SI. 

ΩOKINAWA Ω OLJA

KUPON ZA 10% POPUST 
SAMO V MESECU NOVEMBRU 2010 !  

Qlandia - MARIBOR in NOVA GORICA
Planet TUŠ - KOPER

Mercator center Primskovo - KRANJ

  NAJUČINKOVITEJŠA 

 Omega olja 
      na svetu 

Najbolj uravnotežena  •	
formula Omega 3, 6, 9 in 7,
1 Steklenica olja je po vsebnosti enaka  •	
100 kapsulam Omega olja,
Z naravno zaščito proti oksidaciji so  •	
uporabna do 6 mesecev po odprtju,
100% rastlinska, 100% bio,•	
Stiskana skupaj z različnimi zelišči, ki •	
obogatijo namen in učinek olja.
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izboljšanega zdravja srca z maščobnimi kislinami 
omega-3. Človeško telo ne more pravilno delovati 
predvsem brez dveh polinenasičenih esencialnih 
maščobnih kislin – linolne (LA), ki je maščobna 
kislina omega-6 ter alfa-linolenske (ALA), ki je ma-
ščobna kislina omega-3. Ti dve maščobni kislini 
nam je narava v najbolj idealnem razmerju ponu-
dila v lanenem semenu. 

Laneno olje vsebuje LA (15 %) in ALA (57 %) v 
razmerju 1:4. Da bi maščobne kisline v polni meri 
prehajale v kri in iz krvi v celico, osnovno enoto 
življenja, morajo najprej postati vodotopne. Teo-
rijo, ki jo je razvila dr. Johanne Budwig, poznamo 
v praksi kot njeno oljno-proteinsko mešanico, s 
katero je uspešno pomagala številnim obolelim 
posameznikom: svežo skuto iz surovega mleka 
(nehomogeniziranega in nepasteriziranega!) po-

mešajte z žlico lanenega olja. 

O pravilni uporabi lanenega olja smo sicer že pi-
sali v lanskih novembrskih novicah, našli pa boste 
tudi recepte dr. Budwigove, oboje v arhivu novic 
na www.zazdravje.net.

Dr. Lundell, v zadnjem času zelo glasen zagovor-
nik maščobnih kislin omega-3 iz ribjega olja in 
konjugirane linolne kisline (CLA), priporoča mi-
nimalno 3 g (1 čajna žlička) ribjega olja na dan, 
kar zagotavlja 1000 mg/dan eikozapentaenojske 
kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA), 
to pa je že količina, ki zmanjša nenadno srčno 
smrt za 50 %, za 25 % pa se zmanjša nevarnost 
nenadne srčne smrti pri ljudeh, ki so že imeli srčni 
napad. Pri ljudeh z znaki kroničnega vnetja, kot je 
arterioskleroza, priporoča višji odmerek: do 3000 

Dejstva o arganovem olju

Arganovo olje ima zelo visoko vsebnost vita-
mina E (dvakrat več kot, denimo, oljčno olje), 
ki deluje kot močan antioksidant. Vsebuje več 
kot 80 odstotkov mono- in polinenasičenih ma-
ščobnih kislin, ki dobro delujejo pri revmatskih 
in kardiovaskularnih obolenjih, nevtralizirajo 
proste radikale in ščitijo vezivna tkiva, spod-
bujajo in aktivirajo kisik v celicah, izboljšujejo 
možganske zmogljivosti, delujejo protivnetno, 
protivirusno, pomagajo pri neplodnosti in glu-
honemosti ter pozitivno delujejo na jetra in 
prebavo. Arganovo olje je edino olje, ki zdru-
žuje te kakovostne lastnosti in ima zaradi njih 
na zdravljenje dvojni učinek. Visoka vsebnost 
linolenske kisline pomaga pri uravnavanju ho-
lesterola v krvi. Raziskave so pokazale, da 16 g 
(2 veliki žlici) arganovega olja zagotavlja celo-
dnevno potrebo po esencialni linolenski kislini. 
Za en liter olja je potrebnih približno šestnajst 
ur ročnega dela in okrog 40 kilogramov sade-
žev. 

Na evropskem trgu pravo, originalno arganovo 
olje dosega ceno tudi od 120 do 140 EUR za li-
ter. Seveda pa je treba paziti, saj se pojavlja tudi 
veliko prekupčevalcev, ki ga mešajo z mandlje-
vim, lešnikovim ali sončničnim oljem in pri tem 
mastno služijo. Pravo arganovo olje v Maroku 
dobite samo v kooperativah in trgovinah, ki jih 
nadzoruje država. Veliko je mešanega argano-
vega olja, ki ga prodajajo ulični prodajalci in ga 
dobite na tržnicah ali ob cestah. Tudi v Sloveniji 
zasledimo arganovo olje različne kakovosti in z 
zelo različnimi cenami.
Pravo arganovo olje je namenjeno prehrani. Če 
na steklenici piše, da je kozmetično, so olju vzeli 
vonj, s tem pa tudi precej mineralov, eteričnih 
olj in druge dragocene lastnosti.
Pravo arganovo olje je gosto (tako kot pravo 
oljčno olje) in pri pridelavi ni mešano z drugi-
mi olji. Pravo arganovo olje ni mastno, takoj se 
vpije v kožo in ne pušča mastnega filma na njej.
To ne pomeni, da ga ne moremo uporabljati 
v kozmetične namene. Prav zaradi svojih la-
stnosti je arganovo postalo eno izmed najbolj 
cenjenih olj v sodobni kozmetični industriji za-
hodnega sveta. Leta 2000 so ga v kozmetiki za-
čeli uporabljati Francozi. Uporablja se – in sicer 
v čisti obliki, brez kakršnih koli dodatkov – za 
pomladitev kože in kot sredstvo, ki blagodejno 
vpliva na razna kožna obolenja, kot so luskavi-
ca, ekcemi, različne alergije, norice, akne, suha, 
izsušena, razpokana in srbeča koža, herpes, ce-
lulit, brazgotine, opekline. Poleg tega nahrani 
nohte, lase in lasišče. Torej, kupite dobro olje 
in ga uporabite tudi na koži. Če kupujete koz-
metičnega, pa se zavedajte da ste vedno dobili 
manj, kot če bi kupili pristnega.
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mg/dan EPA in DHA. Vsakič, ko je dr. Lundell ope-
riral na odprtem srcu, je videl vnetje srca in to ga 
je pripeljalo do ugotovitve, da je glavni razlog za 
bolezni srca vnetje in ne holesterol, kot to razla-
ga običajna zdravniška praksa, ki nato predpisuje 
statine, da bi zmanjšala holesterol v krvi. Visok ho-
lesterol ščiti pred infekcijo in ne povzroča srčnega 
infarkta! Mnoge študije so potrdile, da sta nizek in 
normalni holesterol celo bolj nevarna kot visoki. 

CLA je esencialna maščobna kislina omega-6, ki 
se nahaja predvsem v hrani živalskega izvora: v 
govejem svežem (!) mesu, jajcih in mlečnih izdel-
kih iz surovega mleka, najdemo pa jo tudi v sonč-
ničnih semenih, sončničnem in koruznem olju ter 
različnih oreščkih. Dnevna priporočena količina 
je 1-2 g. CLA je močan antioksidant, zmanjšuje 
koncentracijo prostih maščobnih kislin in triglice-
ridov v krvi, uravnava holesterol pa tudi sladkorno 
bolezen tipa II in debelost ter pomaga pri rakavih 
obolenjih. 

Pred boleznimi srca in ožilja varuje tudi ekstra 
deviško oljčno olje. Ima visoko vsebnost antio-
ksidantov in polifenolov, preprečuje vnetne pro-
cese in je zato pomembno v t. i. protivnetni dieti. 
Ta dieta sicer odločno prepoveduje vsa hidroge-
nirana olja, sončnično olje in mešanice rastlinskih 
olj, margarino in vsa živila, ki jo vsebujejo, dovo-
ljuje pa vse zdrave maščobe, že navedene v tem 
članku. Če v telesu ni dovolj maščobnih kislin 
omega-3, se težko resorbira katerokoli olje, zato 
moramo biti pozorni na primerno ravnovesje ma-
ščobnih kislin.

V oljih so lovilci prostih radikalov
Rastlinska olja so bogat vir vitamina E, antioksi-
danta, ki preprečuje zgodnjo oksidacijo (s tem 
pa propad celičnih ovojnic in z njim povezano 
staranje), preprečuje srčne bolezni in zmanjšuje 
holesterol. Telo varuje pred stresorji, kot so na pri-
mer ocvrta hrana, onesnažen zrak, sončni žarki in 
duševne napetosti. Dobro ga je uživati v čim bolj 
naravni obliki iz rastlinskih virov in zmerno! Sin-
tezno pridobljena oblika a-tokoferol  ima manjšo 
biološko aktivnost, nekatere pa v telesu delujejo 
ravno nasprotno od želenega. Namesto da bi oži-
lje varovala, ga dodatno bremeni. Najbolj bogat 
vir vitamina E je olje pšeničnih kalčkov, najdemo 
pa ga še v arganovem olju ter v manjših količinah 
tudi v mandljih, jajcih, brstičnem ohrovtu in pol-
novrednih žitih.

BIO ARGANOVO OLJE

Argana d.o.o., Retnje 50, 4294 Križe / g: 040 479 020, 041 636 484 / e: info@argana.si / w: www.argana.si

V večini term lahko uživate v berberski masaži z arganovim 
oljem, ki je eno najpomembnejših olj za pomladitev kože in 
pomaga pri raznih kožnih boleznih. Bio organovo milo, piling 
z arganovim oljem in gel za tuširanje vašo kožo zmehčajo. 
Šampon in balzam z arganovim oljem nahranita 
lase in lasišče. Rožna voda, rožna krema in 
naravni lifting so namenjeni tako ženskam kot 
moškim. Koži povrnejo vitalnost, čvrstost, 
prožnost, mladost in šarm.

Berbersko ekstra deviško bio arganovo olje iz 
biološko čiste pokrajine Maroka - “pravo tekoče 
zlato” s tisoč in enim zdravilnim učinkom.

Laži o holesterolu
Prof. Walter Hartenbach, dr. med., specialist 
za kirurgijo, ki je dolgo delal na Univerzitetni 
kliniki v Münchnu, potem pa še kot predstoj-
nik kirurškega oddelka v mestni bolnišnici v 
Wiesbadnu, je dolga leta raziskoval bolezni 
ožilja. Njegov sklep je, da je zgodba o hole-
sterolu zmanipulirana pravljica, ki je za far-
macevtsko industrijo, zainteresirane zdrav-
nike in industrijo margarin vredna milijarde. 
V svoji knjigi Laž o holesterolu (zaenkrat je na 
voljo v hrvaškem jeziku) razkriva, kako pone-
verjajo statistike, ponarejajo raziskave, zava-
jajo poštene zdravnike in kako nevarno ute-
gne biti zniževanje holesterola z nekaterimi 
zdravili. Če bi res radi vedeli kakšno vlogo ima 
holesterol v vašem telesu in kako vzdrževati 
svoje ožilje zdravo, vam toplo priporočamo 
branje njegove knjige. 
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Margarine – 
zdravilo ali strup?
Besedilo: Sanja Lončar

V revijah nas bombardirajo reklame, 
kako bodo margarine zmanjšale naš 
holesterol in nas oskrbele z dragocenimi 
vitamini. Po spletu pa krožijo grožnje, 
kako je to eno izmed najbolj strupenih 
živil. In kaj od tega je res? 

Odgovor je odvisen od tega, kaj označujemo z be-
sedo margarina. 
Vaša prababica ni poznala margarin. Nenasičene 
maščobe so bile na sobni temperaturi tekoče, svinj-
ska mast in maslo pa sta bila trdna in so ju upora-
bljali za pripravo krem, namazov ali so ju namazali 
na kruh. Potem so po drugi svetovni vojni v ZDA 
začeli nastajati presežki soje, koruze in ogrščice. Ve-
liki kapital je ugotovil, da bi lahko s tem kaj zaslužili 
in ker prodaja žit za krmo ni bila tako donosna, so 
se spomnili, da bi lahko tekoča olja predelali v tr-
dna, saj bodo kot takšna lahko nadomestila maslo, 
mast in druge oblike nasičenih maščob v prehrani. 
Pogoj za uspeh je bil, da so morali potrošnika pre-
pričati v škodljivost vseh nasičenih maščob. Tako 
je nastal največji pregon nasičenih maščob v zgo-
dovini. Danes vemo, da zainteresirana industrija 
ni izbirala sredstev, da bi dosegla želeni cilj. Zato 
je tudi nastalo nešteto raziskav po naročilu, ki so 
»dokazale« tisto, za kar so bile naročene. Tako so 
predvsem v ZDA storili vse, da so očrnili palmovo 
in kokosovo maščobo, ki sta bili pred margarinami 
v široki uporabi. Pri nas pa je bilo treba obračunati 
predvsem z maslom in mlečnimi maščobami, ki naj 
bi bili »krivci« za težave s holesterolom in z ožiljem. 
Tako so si margarine utrle pot v naše domove. 
Ker gre za zelo poceni izdelek, ki prinaša veliko do-

bička, so bili tudi proračuni za oglaševanje, s kate-
rim so proizvajalci razpolagali, večji od tistih, ki jih 
imajo na voljo ponudniki katere koli druge maščo-
be. In ker je bilo denarja dovolj, je bilo tudi pranje 
možganov zelo temeljito. 
Dolga leta so margarine izdelovali iz delno hidro-
geniziranih, rafiniranih in deodoriranih nenasiče-
nih maščob. Prevedeno v bolj razumljiv jezik to 
pomeni, da so maščobe v navedenih postopkih be-
lili, filtrirali, centrifugirali, pregrevali in obdelovali s 
kemikalijami. Vse to, da na koncu dobimo olje brez 
vonja in barve, brez encimov in aktivnih vitaminov, 
vendar z dolgim rokom uporabe.  
O tem smo v naših novicah že velikokrat pisali, 
vendar naj ponovimo le najbolj pomembno. Hi-
drogenizacija je zelo nasilen postopek, ki popolno-
ma spremeni strukturo maščobe. Zato je na koncu 
tisto, kar dobimo, po besedah dr. Budwigove, bolj 
podobno plastiki kot živilu. Da je hidrogenizacija 
res vse prej kot zdrava, je sklenila tudi Svetovna 
zdravstvena organizacija, ki je že leta 1974 predla-
gala državam, da prepovedo to tehnologijo, saj so 
zbrali dovolj dokazov, da hidrogenizirane maščobe 
povzročajo vsaj 34 zelo razširjenih civilizacijskih 
bolezni (med njimi tudi veliko težav v srcem in z 
ožiljem). Na žalost pa so bili interesi kapitala moč-
nejši od te pobude, zato je hidrogenizacija v široki 
uporabi še danes. 
Šele pred enim desetletjem so različne potrošni-
ške organizacije začele svariti pred nevarnostmi 
hidrogenizacije in kazati na veliki odstotek dege-
neriranih maščobnih (t. i. transmaščobnih) kislin,  ki 
nastajajo v tem postopku. Ko je znanost dokazala, 
da transmaščobne kisline neposredno vplivajo na 
dvig holesterola in težave z ožiljem, smo dobili od-
govor na vprašanje, kako je možno, da lahko živila, 
kot so margarine, ki holesterola ne vsebujejo, pri-
spevajo k temu, da se holesterol v telesu povečuje. 
Testiranje margarin, ki ga je opravila naša Zveza 
potrošnikov Slovenije leta 2004, je pokazala, da so 
imele nekatere margarine tudi do 25 % transma-
ščobnih kislin. 
In ker so bile transmaščobne kisline otipljivi greh, 
ki ga je bilo možno izmeriti, so se začela pogajanja; 
s ciljem, da se njihov odstotek omeji. 
Tako smo prišli do 1 % transmaščobnih kislin, ki naj 
bi bil dovoljen (kar pa še ne pomeni, da je varen). 
Industrija margarin pa je začela iskati načine, kako 
zadovoljiti novim standardom. Danes uporabljajo 
nove tehnologije, ki sicer ne ustvarjajo toliko tran-
smaščobnih kislin, vendar to še zdaleč ne pomeni, 
da so margarine samodejno postale zdrave. Če so 
izdelane predvsem iz rafiniranih olj, če so ta olja str-
jena z delno hidrogenizacijo ali s kemičnimi emul-
gatorji in če jim »za boljši vtis« na koncu dodajajo 
cenene anorganske vitamine D, E ali omega-3 ma-
ščobe – to po našem mnenju še zdaleč ni živilo, ki 
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bi bilo blagodejno za vaše telo. V zadnjem času pa 
je čarobna beseda, ki prodaja margarine, »steroli«. 
Reklame se praviloma začnejo z zastrašujočim od-
stotkom oseb, ki imajo povišan holesterol, potem 
s svarilom, da ga verjetno imate tudi vi, četudi ne 
čutite nobenih težav, in na koncu z obljubo, da 
vas lahko prav njihova margarina reši, ker vam bo 
»znanstveno dokazano znižala holesterol«. Upajo 
si celo obljubiti, za koliko odstotkov. 
Potrošniki, ki jim takšen način »tržnega komunici-
ranja« vceplja strah v kosti, pa si z nakupom mar-
garine kupujejo »odpustke«. Tudi cena je temu 
primerna, saj je živilu dodan še znesek, ki izraža 
»davek na strah«. In ker so dobički bajni, tudi de-
narja za še bolj temeljito prepričevanje, zastraševa-
nje in »skrb za vaše zdravje« ne zmanjka. 
Zanimivo je, da so inšpektorji tiho, da je oglaševal-
ska zbornica tiho, da so tiho celo v Zvezi potrošni-
kov, četudi zakonodaja izrecno prepoveduje živi-
lom obešati zdravstvene obljube. Celo registrirana 
zdravila za zniževanje holesterola si ne upajo na-
povedati, za koliko vam bodo znižala holesterol, in 
vam obljubljati vračila denarja, če pri tem ne bodo 
uspešna. 

Dobre margarine?
O vrednosti margarine, namazov in podobnih iz-
delkov za vaše zdravje boste najbolje sklepali na 
osnovi sestave. Konvencionalni izdelki jo pravilo-
ma skrivajo, z napisa »rastlinska olja in maščobe« 
pa je nemogoče sklepati, kaj je dejansko v izdelku 
in kako so to predelali. Ekološki izdelki imajo pravi-
loma sestavo navedeno bolj natančno. Praviloma 
so ekološke margarine sestavljene iz ene nasičene 
maščobe (palmova ali kokosova), ki margarini daje 
trdnost na naraven način, temu pa je dodano hla-
dno stiskano nerafinirano olje, ki ima kakovostno 
maščobno sestavo. Če je izdelek certificiran kot 
EKO, ste lahko prepričani, da so tudi vsi navedeni 
vitamini (npr. A, D, E) ali omega-3 maščobe iz na-
ravnega vira. To dosežejo tako, da margarini do-
dajo delež konopljinega, repičnega ali kakšnega 
drugega olja, ki je bogato s temi maščobami. Do-
bre margarine ne uporabljajo kemičnih strjevalcev, 
umetnih arom ali barvil. 
Če so torej živila polna kakovostnih, dragocenih 
sestavin in obenem v procesu predelave niso utr-
pela degenerativnih sprememb, imamo opravka z 
zdravim živilom. 
Če ne morete ugotoviti, kaj je v živilu in kako je 
bilo to predelano, potem vam ostaja le, da zaupa-
te obljubam raziskav, čeprav jih praviloma izvajajo 
znanstveniki, ki jih plačujejo proizvajalci takšnih 
margarin.
Telo je vaše, denar je vaš, vaši pa sta tudi odločitev 
in odgovornost zanju.  

Uživajte zdravo, 
    uživajte odgovorno!
Uživajte zdravo, 
    uživajte odgovorno!

Odlične za zdrav zajtrk, primerne za vsak okus.
Izberite si svojo, vključite jo v prehrano!
Naj vam tekne in naj prija vašemu zdravju!

VITAQUELL - 
Edinstvene margarine 
iz hladno stisnjenih, 
nerafiniranih olj. 
Ne vsebujejo holesterola, 
hidrogeniranih maščob in 
transmaščobnih kislin.

Zastopa: Prema d.o.o. 1000 Ljubljana 
Majorja Lavriča 12 info@prema.si

Fauser Vitaquell 22506 Hamburg    
www.vitaquell.de info@vitaquell.de
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Soja – veliko  
rešitev v enem!
Soja je zares zelo dragoceno živilo, 
ko gre za zdravje srca in ožilja. Kljub 
vse bolj pogostim govoricam o njeni 
škodljivosti in onesnaženosti ostaja 
dejstvo, ki ga je potrdilo 38 različnih 
študij (objavljeno v New England 
Journal of Medicine, 1995) – da soja 
znižuje holesterol, zmanjšuje nevarnost 
za nastanek raka na črevesju, uravnava 
hormonski sistem, lajša delovanje 
trebušne slinavke, znižuje glikemični 
indeks zaužite hrane in še bi lahko 
naštevali. 

Prave težave torej niso v živilu, temveč v tem, kako 
priti do neonesnažene in kakovostne soje, ki lah-
ko izpolni vse, kar smo navedli zgoraj. 

Koristnost za zdravje in nizka cena sta botrovali 
temu, da je trg danes preplavljen z izdelki iz soje. 
In če menite, da je največ pojedo vegani, ste v 
hudi zmoti. V Sloveniji, tako kot povsod po svetu, 
se največji del soje zaužije v prikriti obliki – tako 
da postane del tistega, kar mesojedci pričakujejo 
kot 100-odstotno meso. Tako je soja pogosta se-
stavina pleskavic, čevapčičev, gotovih jedi, klobas 

in hrenovk, paštet in podobno. Se zaradi tega me-
sojedci prehranjujejo bolj kakovostno, kot si sami 
mislijo? Niti ne. Vse oblike soje namreč niso blago-
dejne in enako hranilne. 

Vzhodnjaki to zelo dobro vedo in se zavedajo, da 
je potrebnega veliko spoštovanja do tega živila 
ter zelo disciplinirana in natančna priprava, če 
želimo dobiti od soje res najboljše. Dobrote, ki jih 
ima ta stročnica ponuditi, je narava zavarovala z 
veliko snovmi, ki jo v naravi varujejo pred sovra-
žniki in ji tako omogočajo preživetje. 

Zato je prvi pogoj, da soja zares postane dobro 
živilo, dovoliti, da se iz sojinega zrna izlužijo vse 
snovi, ki za našo presnovo niso blagodejne. To 
dosežemo z namakanjem in kaljenjem. Sojo ob-
vezno namakamo v ogromni količini vode, da se 
nam ne bi zgodilo, da bi čez noč popila vse, v če-
mer je plavala, saj bi s tem vsrkala vse tisto, kar je 
pravkar izločila. 

Drugi pomemben pogoj je, da živilo beljako-
vinsko razredčimo, saj vsebuje soja zelo visok 
odstotek beljakovin, ki bi bile za naša prebavila 
pretežak zalogaj. Zato na vzhodu soje ne uživajo 
v obliki kuhanih zrn, iz nje ne delajo polpet, slanih 
praženih prigrizkov, moke in podobnega. Glavne 
oblike soje, ki jo uživajo na vzhodu, so tofu (sojin 
sir), tempeh (fermentirana zrna), sojina omaka ali 
sojin miso (gošča sojine omake). Po prebavljivosti 
lahko v to skupino na zahodu dodamo še razne 
oblike sojinega mleka in jogurta. 

Brez GSO ali ekološko?
Mnogi potrošniki so še danes v dilemi, ali je boljši 
tisti izdelek, na katerem piše »brez GSO«, ali tisti, 
ki je EKO. V resnici pomeni eko oznaka »brez GSO, 
brez pesticidov in iz avtohtonih semen«. Ozna-
ka »brez GSO« pa pomeni le, da seme ni izdelek 
genskega inženiringa, lahko pa je hibrid, lahko je 
škropljeno in gnojeno. Zato je lahko izdelek brez 
GSO še vedno obremenjen s presežkom aluminija 
ali drugih težkih kovin, ki ostajajo pri prekomerni 
uporabi pesticidov. 

Če je možno, je pri izbiri dobro upoštevati tudi 
postopek predelave, ki ga uporabljajo proizva-
jalci. Tako, denimo, ni vseeno, ali je sojino mleko 
narejeno iz moke, lomljenih zrn ali iz namakanih 
svežih zrn, ki so sposobna kaljenja. V prvih dveh 
primerih imamo opravka z mrtvim živilom, ki ima 
tudi manjšo hranilno vrednost. Če so bila zrna 
do postopka predelave nepoškodovana in zato 
sposobna kaljenja, bodo z namakanjem začela 
ustvarjati še veliko dodatnih blagodejnih snovi in 
istočasno izločati vse tisto, kar bi znalo biti obre-
menitev za naše telo. 
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Če želijo mleko obogatiti z kalcijem, je pomemb-
no prebrati, ali gre za naravni vir kalcija (npr. alge) 
ali za dodajanje cenenega kalcijevega karbonata. 
Če so dodani izoflavoni, je znova treba ugotoviti, 
ali gre za naravno sestavino iz soje ali za sintetizi-
rane oblike. 

Pri sojinem sirčku je pomembno dodatno vpra-
šanje, in sicer kakšno sirilo je uporabljeno, ali je 
izdelek le pasteriziran ali je tudi steriliziran (ka-
kovostne izdelke, ki niso sterilizirani, prepoznate 
predvsem po krajšem roku uporabe).

Pri izbiri sojine omake pa je postopek pridelave ti-
sto, kar loči strup od blagodejnega živila. Kitajske 
omake, ki se pojavljajo na našem trgu, so v najve-
čjem številu primerov zelo nekakovostne. Japon-
ska ne dovoljuje dodajanja kemičnih snovi sojini 
omaki, zato so japonski izdelki na tem področju 
bolj varni. Čim daljši je čas naravne fermentacije, 
toliko boljše so omake. 

Ker vemo, da se pri soji pojavlja zelo veliko od-
prtih vprašanj, smo o tem zelo natančno pisali v 
knjigi Resnice in zmote o osteoporozi. Če si torej 
res obetate blagodejne učinke od te stročnice, je 
dobro o njej vedeti več ter se izogniti nepotreb-
nim in dragim napakam. 

BIO SOJIN NAPITEK Z IZOFLAVONI

 Okusen in izjemno hranljiv sojin napitek  
z dodatkom sojinih kalčkov.  

Odličen za ženske v zrelih letih.

Uvoznik in zastopnik za Slovenijo:  
Jancomm d.o.o., Retnje 54, 4294 Križe  

tel., fax: 04 5957033, e-mail: info@jancomm.si  
web: www.jancomm.si

•  Naraven vir izoflavonov  
 (95mg izoflavonov/kozarec) 

•  Gensko nespremenjena soja
• Iz ekološke pridelave  
 (EC control system)

•  Brez sladkorja
•  Brez umetnih barvil  
•  Brez konzervansov

Sojin napitek z  
izoflavoni najdete v 
trgovini Mama Terra  
v Kamniku,  
Sanolaborjevih  
prodajalnah in  
trgovinah z zdravo  
prehrano po Sloveniji.
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recepti recepti recepti recepti recepti

Tofujev namaz s šitake gobami
Potrebujemo:
•	 250 g tofuja
•	 200 g svežih šitake gob (ali 30 g posušenih)
•	 1 por ali čebulo
•	 1 strok sesekljanega česna
•	 1 dl oljčnega olja
•	 1 j. žlico olja pšeničnih kalčkov
•	 kokosovo maščobo ali sezamovo olje za 

praženje 
•	 ½ limone
•	 1 j. žlico omake iz čemaža ali drugega zelišča 

ali sveža zelišča – peteršilj, bazilika, koper
•	 sveže mlet poper
•	 zeliščno sol in sojino omako po okusu

Priprava:
Na oljčnem olju prepražimo čebulo in dodamo še 
nasekljane sveže šitake gobe. Če uporabljamo po-
sušene, jih predhodno malo navlažimo. Proti kon-
cu praženja dodamo še česen. V mešalcu (lahko 
si pomagamo tudi s paličnim) najprej zmeljemo 
praženo čebulo in gobe, ko pa je masa gladka, 
dodamo še tofu, olje, limonin sok, sojino omako, 
sol, zelišča in začimbe. Ponovno meljemo, dokler 
masa ni popolnoma gladka. Postrežemo na kru-
hu.

K jedi:
Namesto gob lahko uporabimo tudi drugo sezon-
sko zelenjavo, npr. bučke, papriko, jajčevce, ma-

rinirane posušene paradižnikove pelate, čemaž, 
svež nariban hren. 
Glede na okus lahko dodamo še kvasni izvleček ali 
kvas v kosmičih.

Komentar:
Šitake gobe imajo močan imunostimulativen uči-
nek in delujejo antivirusno, zato zdravijo prehla-
dna, gripozna in druga obolenja. Vsebujejo snovi, 
ki zavirajo nastanek arterioskleroze. Tofu vsebuje 
lahko prebavljive polnovredne beljakovine, esen-
cialne maščobne kisline, E vitamin ter B kompleks. 
V brezmesni prehrani spada med pomembne in 
kvalitetne vire beljakovin, saj vsebuje vse esen-
cialne aminokisline, ki jih telo potrebuje za rast 
in obnovo. Olje pšeničnih kalčkov je rekorder v 
vsebnosti alfa tokoferola, znanega kot E vitamin. 
Le-ta se odlikuje z visoko antioksidativno močjo, 
zvišuje odpornost organizma, ščiti pred srčnimi 
obolenji in uravnava nivo holesterola v krvi. Vse-
buje linolno (omega-6), palmitinsko, oleinsko in 
linolensko (omega-3) maščobno kislino, lecitin ter 
dolgoverižni alkohol oktakozanol, ki je pomem-
ben pri fizičnih naporih.

Bučni namaz
Potrebujemo:
•	 150 g bučnih semen
•	 600 g sladke buče (npr. hokaido)
•	 2 čebuli
•	 2 stroka česna
•	 ½ dl bučnega olja
•	 ½ dl konopljinega olja
•	 kokosovo maščobo ali sezamovo olje za 

praženje
•	 ½ limone 
•	 piment, kumino, muškatni orešček, ingver
•	 1 č. žlico kvasnega ekstrakta (po potrebi) 
•	 sol in sojino omako po okusu

Namazi brez 
holesterola
Besedilo: Matjaž Kološa, univ. dipl. ing. živ. teh.
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Priprava:
Bučna semena po potrebi preberemo, operemo in 
namakamo 12 ur. Bučo (najbolje japonskega tipa, 
npr. hokaido, delica ipd.) narežemo na koščke in v 
pečici ali ponvi popečemo, da se zmehča. Na žli-
ci kokosove masti prepražimo sesekljano čebulo. 
Odcejena sončnična semena zmeljemo v dobrem 
mešalcu v gladko maso, dodamo praženo čebulo 
in sesekljan česen, pečene buče, olje in začimbe. 
Meljemo, dokler masa ne postane gladka. Postre-
žemo kot namaz na kruhu, slanih palačinkah ali 
tortiljah.

Komentar:
Bučna semena so dokaj nealergijsko živilo bogate 
prehranske vrednosti. Vsebujejo dragocene snovi, 
kot so vitamin E, betakaroten, B kompleks, vita-
min K, številne minerale (magnezij, mangan, že-
lezo idr.), nenasičene maščobne kisline, beljako-
vine, vlaknine in encime, ki zavirajo rast prostate 
in razbremenjujejo trebušno slinavko. Prisotni so 
tudi rastlinski steroidi in lignani, ki znižujejo LDL 
holesterol ter zmanjšujejo nevarnost poapnenja 
žil. Buče z oranžnim mesom so izredno bogate z 
karotenoidi, ki zavirajo delovanje prostih radika-
lov, vlakninami, ki delujejo prebiotično, in števil-
nimi rudninami. Spodbujajo izločanje presnovnih 
zastankov, delovanje jeter in trebušne slinavke ter 
čistijo kri. Konopljino olje je bogat vir vitamina E 
in alfa-linolenske (omega-3) maščobne kisline.

Medeni namaz iz mandeljnov
Potrebujemo:
•	 200 g  mandeljnov
•	 1 dl cvetličnega medu
•	 ½ dl arganovega olja - svetlo 
•	 naribano lupinico eko pomaranče
•	 1 č. žličko kardamoma
•	 1 č. žličko naribanega ingverja

Priprava:
Mandeljne čez noč namočimo v vodo. Naslednji 
dan vodo odlijemo in jih neolupljene v dobrem 
mešalcu ali polžastem sokovniku zmeljemo v 
gladko maso. Dodamo arganovo olje, med in za-
čimbe. Med mešanjem prilijemo še nekaj vode, da 
postane masa  primerno mazava. Sladico ponudi-
mo kot namaz na kruhu, palačinkah, vafljih ali pa 
ga razredčenega (npr. s tofujem) ponudimo sa-
mostojno kot kremo. Kombiniramo ga lahko tudi 
z marelično marmelado in ga uporabimo kot na-
maz za torte. Z njim lahko napolnimo izkoščičene 
sveže datlje in ponudimo kot sladico ob posebnih 
priložnostih. 

K jedi:
Za lažjo oz. hitrejšo pripravo lahko uporabimo kar 
amlou - maroško sladico iz praženih mandeljnov, 
medu in arganovega olja, ki ga lahko razredčimo s 
pomarančnim sokom ali sojino smetano.

Komentar:
Mandeljni so odličen vir esencialnih maščobnih 
kislin, vitamina E, beljakovin, mineralov in drugih 
zaščitnih snovi, ki skrbijo za naše zdravje. Tanini v 
mandeljnovi lupinici povečujejo delovanje E vita-
mina, zato semen ne lupimo, temveč le namaka-
mo. Med poleg številnih zaščitnih snovi vsebuje 
tudi hormone, encime, aminokisline, ki nas varu-
jejo in zdravijo. Arganovo olje odlikujejo nenasi-
čene maščobne kisline, E vitamin in številne dru-
ge bioaktivne snovi, ki delujejo preventivno pri 
številnih civilizacijskih boleznih. Arganovo drevo 
raste v krutem polpuščavskem svetu, zato nosi 
energetski zapis odpornosti, vzdržljivosti in moči.

recepti recepti recepti recepti recepti 

KJE KUPITI: www.biovan.si

LANENO IN 
KONOPLJINO 

OLJE 
NATURATA
•	 neoksidirano 
•	 ekološko

•	 hladno stisnjeno

Recepte objavljamo tudi na www.zazdravje.net.
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Zakaj je trava 
zelena in kri rdeča?
Besedilo: Sanja Lončar

Če vas je otrok že moril s takšnim 
vprašanjem, vas lahko potolažimo, da 
do leta 1935 tega svojemu otroku ni 
znal razložiti nihče. 
Evropski kemik Richard Willstaetter je za to od-
kritje dobil Nobelovo nagrado. Odkril je namreč, 
da zeleno barvo rastlinam dajeta dva pigmenta: 
klorofil A, ki je rumenozelene barve, in klorofil 
B, ki je modrozelene barve. Takrat so odkrili tudi 
presenetljivo podobnost med klorofilom in našim 
krvnim pigmentom. Obe snovi sta navidez zelo 
podobni, le da je v osrčju molekule klorofila ma-
gnezij, v molekuli hemoglobina pa je atom železa. 
Klorofil, ki ga imenujejo tudi rastlinska kri, je zelo 
podoben človeški krvi tudi po drugih značilno-
stih. Nekatere je možno spoznati z analiziranjem, 
veliko več pa jih ne moremo izmeriti, prešteti, 
stehtati …
Gre predvsem za to, da je klorofil snov, ki vpija in 
shranjuje energijo sonca. Tako tudi kri v človeku 
opravlja veliko več kot le prenaša hranila. 
In če je kri zdrava, polna kakovostnih hranil, če 
prenaša zadosti kisika in je njena viskoznost ustre-
zna, bosta zdrava tudi srce in ožilje, skozi katera 
kri nenehno potuje. Srce vsak dan prečrpa pribli-
žno deset kubičnih metrov krvi. To pomeni vsako 
uro okrog 400-500 litrov. Če je kri polna abraziv-
nih delcev, če smo dehidrirani in je zato zgoščena, 
na ožilju začnejo nastajati poškodbe, ki jih telo 
poskuša obvarovati tako, da namesto obliža na 
poškodovano mesto izloči več holesterola. Torej, 
holesterol ni napaka in vsiljivec v vašem ožilju. 
Tam nastane zato, ker je zaradi vaše malomarno-
sti prišlo do poškodb, ki jih telo poskuša sanirati. 
Zato se pri ohranjanju in krepitvi ožilja najbolj ob-
nesejo voda in hranila, bogata z naravnimi antio-
skidanti.
Zanimivo je, da mlada ječmenova trava vsebuje 
vse antioksidante, ki smo jih na teh straneh že 
opisovali kot zelo pomembne za varovanje ožilja. 
Med njimi so vitamina C in E, provitamin A in se-
len. Ob tem je oblika provitamina A, ki jo vsebuje 
ječmenova trava, dvakrat bolj učinkovita od deni-
mo provitamina A v korenčku. Ker pitje soka je-
čmenove trave zelo učinkovito razstruplja in raz-
kisa telo, s tem vpliva tudi na to, da so tkiva manj 
zakisana, kar posledično olajša delo tudi srcu. 

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

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

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

VITALNA MOČ MLADEGA JEČMENA

Več o izdelku preberite 
na www.zazdravje.net v 

rubriki Kje se dobi.

BOGART d.o.o., Pšata 81A, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01 562 82 27  
•  e-mail: info@bogart.si  •  www.zelenamagma.si 
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Ali je Q10 energija ali materija?
Q10 so imenovali tudi ubikinon, kar pomeni “pov-
sod navzoč« kinon. Je to morda ena izmed mole-
kul, v katerih se zrcali materializirana življenjska 
energija telesa? Temu znanost še vedno ne more 
pritrditi. Vemo pa, da ga najdemo v vseh celicah ži-
vih bitij, ki živijo s kisikom. Vemo, da ima Q10 veliko 
opraviti z našo življenjsko energijo in z vitalnostjo 
telesa. Po svojih lastnostih je to vitamin, vendar ga 
telo (za razliko od drugih vitaminov) lahko ustvarja 
samostojno vsaj večji del življenja. Z leti (ali morda 
zaradi drugih nakopičenih ovir?) začne naša lastna 
produkcija pešati, zato ga je po 50. letu za 20–60 
odstotkov manj kot pri dvajsetletni osebi. Zanimi-
vo je, da se največji padec koncentracije Q10 zgodi 
v srcu, kjer ga je tudi sicer največ.
Znanost ima to omejitev, da lahko meri le fizično. 
Zato znanstveniki opisujejo predvsem njegovo fi-
zično vlogo pri prenašanju elektronov, ki sodeluje-
jo v produkciji naše življenjske energije celic. Isto-
časno so ugotovili, da je Q10 tudi močan zaščitnik 
celic pred prostimi radikali. Najbolje deluje v sku-
pini z drugimi antioksidanti, zlasti z vitaminoma C 
in E ter s selenom. Zato ne presenečajo ugotovitve, 
da je Q10 v kombinaciji z naravnim vitaminom E 

pomemben pri preprečevanju ateroskleroze, da 
krepi srce, zmanjšuje stranske učinke zdravil proti 
holesterolu ter dviga splošno raven energije in po-
maga pri premagovanju kronične utrujenosti. 
Da so srce in zobje tesno povezani, je razvidno tudi 
iz potrjenega delovanja Q10 pri parodontozi.
Ker se nam Q10 danes ponuja v velikem številu 
izdelkov, celo v mleku in osvežilnih pijačah, je do-
bro vedeti več o delovanju različnih oblik Q10. Vse 
navedene učinke so klinične raziskave potrdile le 
za naravno obliko Q10, ki nastaja s fermentacijo 
kvasovk, brez gensko spremenjenih učinkovin, in 
je identična koencimu Q10, ki ga proizvaja naše 
telo. Cenejše polsintezne oblike ne delujejo na 
enak način. V zadnjem času so trg preplavile tudi 
vodotopne oblike Q10, za katere še vedno nima-
mo zadostnih dokazov o njihovem delovanju. So 
pa bistveno cenejše, zato jih v prehranski industriji 
vedno bolj uporabljajo. 
Torej najprej premislite, kaj lahko storite, da vaša 
lastna produkcija dragocenega Q10 ne bo prene-
hala delovati. S poimenovanjem Q10 kot “povsod 
navzočega” so vam že namignili, za kakšno ener-
gijo gre. Če pa si boste do več energije pomagali 
z dodatki, izberite tiste s preverjeno učinkovitostjo 
in z naravno sestavo.

Če ste se naveličali zelenega napitka, ki ima okus 
po nesoljeni špinačni juhi, vam predlagamo nekaj 
receptov, ki jih uporabljajo na klinikah za naravno 
zdravljenje:

Zeleni smoothie
Potrebujete eno jabolko in banano, 2 žlički ječme-
nove trave v prahu in kozarec soka po izbiri. Me-
šajte vse skupaj v mešalcu na nizkih obratih pol 
minute. Napitku lahko dodate tudi kakšno začim-
bo, odvisno od potreb telesa. 

Napitek za moč
Stisnite svež sok iz treh korenčkov, dodajte dve 
žlički ječmenove trave v prahu in večji ščepec 
kalčkov ali kakšne divjerasle rastline (odlično je s 
kalčki brokolija ali redkvice, s svežimi listi kopriv 
ali čemaža).

Slani fitnes preliv za solato
Zmešajte dve žlici kvasovih kosmičev, žlico čema-
ževega pesta in žlico ječmenove trave v prahu, 
dodajte 4 žlice dobrega olja (olivno, konopljino ali 
3 žlice navadnega + 1 žlico olja pšeničnih kalčkov) 
ter po želji nekaj soli in limoninega soka. 
Ta polivka gre odlično ob ribanem korenčku, stro-
čjem fižolu, narezanem radiču štrucarju …
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Zdravilne rastline za 
bolezni srca in ožilja 
Besedilo: mag. farm. Jože Kukman

Med najbolj pogoste bolezni srčno-
žilnega sistema štejemo: visok ali 
nizek krvni pritisk, arteriosklerozo, 
prekrvavitvene motnje, krčne žile, 
aritmije in popuščanje srčne mišice. 

Znaki, ki opozarjajo, da nekaj ni v redu, so številni: 
hitra utrujenost, težko dihanje, bolečine v predelu 
prsi, motnje spanja, težave s koncentracijo, otekli-
ne na golenih in mečih, pogosto odvajanje vode 
itd.
Vzroki za nastanek navedenih motenj so lahko 
zelo različni: prekomerna telesna teža, nepravilna 
prehrana, pogoste stresne situacije, nezadovolj-
stvo, prirojene napake na posameznih organih, 
preveč alkohola, kajenje itd.
Zato so najboljši ukrepi odpravljanje vzrokov: če 
smo pretežki, je treba zmanjšati telesno težo, če 

je težava v premalo gibanja, je skrajni čas, da zač-
nemo z več telesne vadbe, če pa so srčne težave 
posledica stresa, je najboljše zdravilo umiritev in 
dobri odnosi s soljudmi. 

Zdravilne rastline in srčno-žilne bolezni 
Za odpravljanje težav so ljudje že od nekdaj upo-
rabljali tisto, kar jim je ponujala narava: na osnovi 
dolgoletnih izkušenj so prišli do spoznanj, kaj naj-
bolj pomaga. Znanje se je prenašalo iz roda v rod 
in se je marsikje ohranilo do današnjih dni. Veliko 
takšnih ugotovitev je potrdila tudi današnja zna-
nost. Začnimo kar po vrsti.

Visok krvni pritisk
Visok pritisk, ki v začetku ne povzroča kakšnih po-
sebnih težav, pozneje pa se pojavijo vrtoglavice, 
glavoboli, težko dihanje, močno razbijanje srca in 
motnje spanja, uspešno znižamo s pitjem čaja iz 
gloga, bele omele, plešca, oljčnih listov, preslice, 
brezovega listja, zlate rozge, melise in baldrijana. 
Mešanice delujejo bolje od posameznih rastlin. 
Uporabljamo lahko tudi tinkture. 

Arterioskleroza – povišan holesterol
To težavo pogosto spremljajo bolečine v rokah 
in nogah, utrujenost, težave s koncentracijo in 
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bolečine okoli srca. Pomaga pitje čaja iz artičoke, 
gloga, rmana, koprive, jetičnika in lipe. Posebno 
priporočljivo je uživanje pripravkov iz česna, če-
maža in ginka bilobe. 

Nizek pritisk
Jasni znaki prenizkega krvnega pritiska so hla-
dne okončine, nenadne vrtoglavice, glavoboli in 
slabosti. Znani pripravki za izboljšanje stanja so 
čaji iz rožmarina in bele omele (uravnava krvni 
pritisk), rožmarinovo vino, pitje dovolj tekočine, 
masaže in ukvarjanje s športom. 

Prekrvitvene motnje
Prepoznamo jih po modrih prstih, povečani ob-
čutljivosti na mraz ter pekočih bolečinah v rokah 
in nogah. Od zdravilnih rastlin najbolj pomagajo 
rožmarin, glog, lakota in ginko biloba. Učinkovite 
so tudi nožne kopeli s toplo raztopino soli ali ja-
bolčnega kisa in dovolj topla oblačila. 

Krčne žile
Razširjene in oslabljene žile nastajajo kot po-
sledica slabe elastičnosti žilnih sten. Povzročajo 
mišične krče, zastajanje vode, zlasti v nogah, vse 
to pa spremljajo bolečine in pogosta vnetja. Od 
naravnih pripravkov pomagajo plodovi divjega 
kostanja, medena detelja, cvetovi nepozebnika 
(hamamelis) in cvetoča rastlina ajde. 

Aritmija
Neenakomerno bitje srca občutimo kot neraz-
ložljiv občutek strahu, zadihanost, potenje in 
bolečino pri srcu. Pomagajo čaji iz gloga, jegliča, 
melise, baldrijana, rmana, bezga in peteršilja. Pri 
večjih težavah so priporočljivi kisovi obkladki in 
pitje mrzle vode. 

Oslabelost srca
Srce je najbolj delovna mišica človeškega telesa. 
Deluje neprekinjeno vse dni našega življenja. Pre-
črpa velikanske količine krvi (10 litrov na minuto), 
ki jo, obogateno z energijo in s kisikom, potiska v 
vsak del organizma in s tem omogoča normalno 
delovanje vseh organov. Znaki oslabelosti srčne 
mišice so bolečine v prsih, hitra zadihanost, utru-
jenost in nenadne slabosti. Srce najbolj okrepi uži-
vanje gloga, ki izboljša črpalno moč, ureja utrip, 
uravnava pritisk in prekrvitev ter rahlo pomirja. 
Dobro učinkujejo tudi jeglič, rman, baldrijan, ro-
bida in srčnica. 
Potrebno je redno odvajanje vode. S tem, da telo 
redno izloča tekočino, se zmanjšuje pritisk na srce. 
Za urejanje odvajanja vode je treba uživati hrano, 
ki je bogata s kalijem (uravnava delovanje natri-
ja): banane, oreščki, neluščeni riž, krompir, zelje, 

stročnice, večina sadja itd.
Kakor pri drugih boleznih so tudi pri obolenju srca 
izredno pomembna čustva. Poškodujejo ga preti-
rana, zlasti negativna čustva (zavist, škodoželjnost 
itd.).

Z veseljem do zdravja
Za zdravje celotnega srčno-žilnega sistema so 
potrebni vesel življenjski slog, veliko empatije ter 
tudi zdrava prehrana, bogata z vitamini A, B, C, D, 
E in Q10. Nujno je opustiti razvade, kot so pretira-
no kajenje in pretirano uživanje alkohola. 

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

bujete za ohranjanje zdravja in kakovostno 
oskrbo različnih težav?  

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

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

ranovesje.
Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglav-

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

različnih certificiranih proizvajalcev.

Končno tudi v Kranju! 
Obiščite našo novo prodajalno  

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

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

www.sanolabor.si

Kaj se nam obeta 1. aprila 2011
Ali bodo res s trga izginila mnoga tradicional-
na  rastlinska zdravila, le zato ker proizvajalci 
ne premorejo velikih stroškov zahtevane re-
gistracije? Naši raziskovalci poizvedujejo in 
upamo, da bomo o tem več napisali v nasle-
dnji številki.
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Au, zob boli!
Besedilo: Sabina Topolovec

Še v srednjem veku so bila 
zobna obolenja redko prisotna. 
Industrializacija je prinesla visoko 
predelana živila, med drugim tudi 
rafinirani sladkor. Vse se je pospešilo. 
Tudi mi! Jedli smo še hitreje, žvečili 
vedno manj, na trdo hrano, kot so 
jabolka, druga surova živila in star kruh, 
pa smo skorajda pozabili. Ali res menite, 
da nas lahko rešijo čudežne kemične 
substance v zobnih pastah ali nove 
zobozdravniške tehnike?  

Nevarne snovi v zobni pasti
Čeprav pri umivanju zob vsaj odrasli zobne paste 
ne pogoltnemo, se moramo zavedati, da se do-
ločen delež vsebine kljub temu absorbira v telo 
prek ustne sluznice. Po podobnem principu v telo 
dospejo tudi številne tablete, ki se dajo pod jezik, 
da se tam raztopijo.
Večina ljudi, ki veliko dajo na ustno higieno, skla-
dno s priporočili zobe umiva večkrat dnevno, pri 

tem pa uporablja še najmočnejše zobne paste, ki 
večinoma vsebujejo fluor ali celo belilne paste, 
nego pa zaključi še z dezinfekcijsko ustno vodico. 
Če ste se našli med njimi, potem lahko le upate, da 
na vaši polici ni zobne paste, ki vključuje kakršno 
koli nevarno snov.
A resnica je na žalost daleč od tod. Danes večina 
izdelkov za nego zob vsebuje zelo nezaželene in 
celo strupene dodatke, ki jih nihče, če bi bil o njih 
poučen, ne bi dal prostovoljno v svoja usta.  

Fluor:
O fluoru smo v naših novicah sicer že veliko pisali, 
a naj vas kljub temu spomnimo, da upočasnjuje 
presnovo in slabi imunski sistem. Ker pa gre tudi 
pri fluoru za počasno zastrupljanje organizma, šte-
vilnih zdravstvenih težav ne povežemo z njim.
Že 0,5 miligrama fluora, kar je manj, kot je od zo-
bozdravnikov priporočena doza, povzroči zavira-
nje življenjsko pomembnih encimov.
Na nekaterih zobnih pastah je navedeno opozori-

Zanimivost – zobne krtačke
Medtem ko so Kitajci zobne krtačke izumili že 
pred 3.500 leti, so bile te pri nas še v začet-
ku 20. stoletja luksuz. Eno zobno krtačko je 
pogosto uporabljala vsa družina. Splošno do-
stopne so postale šele leta 1938, ko so se na 
trgu pojavile prve plastične zobne krtačke. 
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lo, da jo je treba shranjevati nedostopno otrokom 
do šestih let starosti. V primeru, da zaužijemo ve-
čjo količino, kot je predpisana za običajno čiščenje 
zob, pa moramo takoj poiskati zdravniško pomoč. 
Hm?
Opozorilo gre vsekakor jemati resno. Če namreč 
dvoletni otrok poje polovico vsebine tube, ker ta 
tako čudovito diši po jagodah, je to lahko dejansko 
smrtno nevarno. Pri štiriletnem otroku zadostuje 
le nekaj odstotkov več (56 %), šestletni otrok pa je 
v življenjski nevarnosti, če zaužije 70 % vsebine.
Če vas zobozdravnik ali proizvajalci zobnih past 
kljub temu želijo prepričati, da lahko samo s fluo-
rom preprečite karies, si zapomnite naslednje: z 
zdravo prehrano, uživanjem vode ali nesladkanih 
čajev in opustitvijo morebitnega neprestanega 
žvečenja hrane med posameznimi obroki, doda-
tnega fluora v zobni pasti zagotovo ne potrebu-
jete.  

Triklosan:
Triklosan je kemično dezinfekcijsko sredstvo in 
konzervans. Uničuje mikrobe vseh vrst. Dodajajo 
ga tudi v čistila za pomivanje posode, mila, dezo-
dorante, številne druge izdelke za nego ter celo 
v tekstil in čevlje. Deluje kot močan antibiotik, ki 
ne pobije le vrste škodljivih bakterij, temveč tudi 
zdravo ustno floro, ki se ob prisotnosti triklosana 
ne more več obnoviti. Podobno kot pri antibio-
tikih so se tudi zaradi nezmerne in nespametne 
uporabe triklosana že razvile bakterije, ki so nanj 
odporne.  

Natrijev lauril sulfat:
Je tenzid, ki ga dodajajo številnim izdelkom za 
nego telesa (zobnim kremam, gelom za tuširanje, 
šamponom) ter izdelkom za gospodinjstvo. Snov 
povzroča alergije in draži kožo. Pogosto se v ustih 
ustvarijo nadležne afte. 

Abrazivna sredstva:
Poškodujejo zobno sklenino. Če imate občutljive 
zobe, je to lahko tudi posledica uporabe abraziv-
nih zobnih past. Zelo močni abrazivi so pogosto 
v belilnih zobnih pastah in takšnih, ki odpravljajo 
zobni kamen. Želite imeti bolj bele zobe? Uvrstite 
na svoj jedilnik več surove, neobdelane hrane. Zo-
bozdravniki ugotavljajo, da imajo ljudje, ki uživajo 
veliko surove hrane, pogosto bolj bele zobe.

Umetna sladila:
Če se poglobite v sestavine zobnih krem, boste 
kmalu ugotovili, da je danes težko najti takšno, 
ki ne vsebuje nadomestka sladkorja. Očitno si 
proizvajalci le težko predstavljajo uporabnika, za-
dovoljnega z izdelkom, ki ne vsebuje sladke kom-
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ponente. Kako tudi ne, ko pa so sladke pregrehe 
sestavni del skorajda vsake hrane. Pri tem pa ne-
oporečnost umetnih sladil še zdaleč ni raziskana.
Si ob vsem prebranem živčno grizete nohte? Ali 
sobotno raziskovanje po bližnjih supermarketih ni 
dalo zadovoljivega rezultata? Spremenite strategi-

jo in izdelke za zobno higieno kupujte v specializi-
ranih prodajalnah z zdravo prehrano, Sanolaborjih 
ali drogerijah, ki imajo v svojem asortimentu tudi 
neoporečne izdelke. Ugotovili boste, da je zobnih 
past brez škodljivih sestavin danes pravzaprav že 
kar veliko.

Parodontoza
V ustni votlini je čez 600 različnih vrst bakterij. 
Medtem ko jih večina skrbi za zdravo ustno floro, 
pa so druge odgovorne za zobne obloge. Če teh 
oblog zaradi pomanjkljive ali napačne ustne nege 
ne odstranimo v zadostni meri, strupi določenih 
bakterij prodrejo v dlesni in povzročijo vnetje. 
Značilni znaki so rdeče dlesni, otekline in pogosto 
krvavenje pri čiščenju zob ali žvečenju hrane.
Parodontozo uspešno zdravimo z večkratnim spi-
ranjem ustne votline z ognjičevim čajem ali meša-
nico vode in nekaj kapljic ognjičeve tinkture. Proti 
vnetjem pomagajo tudi cvetovi kamilice, žajbljevi 
lističi, mira, timijan in korenina ratanije. Vse te ra-
stline krepijo dlesni in jim pomagajo, da so manj 
dojemljive za različne bakterije. Ognjič hitro po-
maga tudi pri močnejših vnetjih. Sveža, cvetoča 
rastlina poleg eteričnih olj vsebuje tudi flavonoi-
de, glikozide, karotenoide, čreslovine in polisaha-
ride. Ognjič zato zavira vnetja, pobija bakterije in 
glivice ter spodbuja ustvarjanje novega tkiva.

Nasveti za pomoč pri težavah z dlesnimi:
•	 oljna terapija,
•	 uporaba čim mehkejše zobne krtačke ali 

električne zobne krtačke,
•	 čiščenje medzobnih prostorov z zobno nitko 

in po potrebi z interdentalno zobno krtačko,
•	 čiščenje jezika vsako jutro,
•	 skrb za uravnoteženo prehrano,
•	 skrb za zdravo črevesje (tudi z učinkovitimi 

probiotiki),
•	 opustitev morebitnega kajenja,
•	 izogibanje rizičnim dejavnikom, kot so 

prekomerna telesna teža, stres, neprimerno 
obnašanje pri diabetesu tipa I.

Modrostni zobje
Modrostni zobje so v ožji 
povezavi z ledvicami, 
nadledvično žlezo, s sr-
cem, krvnim obtokom, 
psiho, z živčnim siste-
mom, notranjim uše-
som. Celostna medicina 
zato modrostne zobe obrav-
nava kot energijski center človeka.
Problematika modrostnih zob je žal znana le 
malo zobozdravnikom. Odstranitev modro-
stnega zoba, zlasti spodnjih, brez upošteva-
nja celotnega človeškega podsistema, lahko 
privede do zmanjšanega delovanja nadled-
vične žleze. To stanje lahko postopoma prive-
de do, na primer, obolenja nosu, bronhialne 
astme, kožnih ekcemov in drugih alergoz ter 
imunskih obolenj.
Ugotovili so, da se nekatere avtoimunske 
bolezni zelo pogosto pojavijo po odstrani-
tvi modrostnih zob. Vendar pa je povezava 
le redko prepoznana, saj se bolezen včasih 
pojavi šele pol leta pozneje. Avtoimunske 
bolezni se pojavijo, ker so modrostni zobje 
povezani z nadledvično žlezo, ki proizvaja 
kortizol. Ko telo po odstranitvi zoba ustvarja 
premalo kortizola, se pojavijo motnje v imun-
skem sistemu.
Modrostni zobje so povezani tudi s podsiste-
mom srce-tanko črevo, iz česar lahko pojasni-
mo težave s krvnim obtokom in srčna obole-
nja, denimo motnje srčnega ritma.
Kadar je odstranitev modrostnih zob neo-
bhodna, je pomemben ustrezen termin za 
odstranitev zob, ki mora upoštevati trenutno 
imunsko stanje osebe. Na splošno velja, da je 
bolje pričeti s spodnjim modrostnim zobom, 
ki pripada posameznemu spolu, po treh me-
secih pa lahko nato odstranimo modrostni 
zob na zgornji čeljusti. Modrostne zobe, ki 
niso spolno specifični, lahko kirurg nato od-
strani kadar koli. Energijski center pri 90 % 
žensk leži na desni strani, pri moških pa na 
levi strani. Pri določitvi ustreznega termina 
je dobro upoštevati bioritem (lunin ciklus) in 
meridiansko uro.
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Je odstranjevanje zobnega kamna res 
nujno?
Slednje ni niti nujno niti potrebno. Če uporabljate 
zobno pasto iz ratanije ali ognjiča, ki ustno votli-
no in zobe nežno dezinficirata, in obenem redno 
uporabljate tudi slano zobno kremo, ki vsebuje 
natrijev klorid, se kalcij in magnezij ne moreta 
ustvarjati na vaših zobeh.

Metoda z oljem
Ena izmed danes morda manj znanih metod ohra-
njanja zdravja zob je oljna terapija, ki ima svoj iz-
vor v ajurvedi. Uporablja se za krepitev zob, dle-
sni in čeljusti ter preprečuje zobno gnilobo, slab 
zadah, suhost ust in razpokane ustnice. In kar je 
morda najpomembnejše – s to metodo telo moč-
no razstrupljamo. Pri vsakodnevnem spiranju ust 
s sezamovim oljem se občutno zmanjša število 
bakterij v ustni votlini.
Z metodo izboljšamo številne težave, med dru-
gim tudi vnetje dlesni, zobobol, pa tudi glavobol, 
bronhitis, gripozne infekcije, čir na želodcu, vnetje 
želodčne sluznice, obolenja želodčno-črevesnega 
trakta, srca, krvi, ledvic, jeter in pljuč, trombozo, 
kronično nespečnost, ekceme, akne, luskavico, 
nevrodermitis in ginekološke težave. 
Metoda vam zjutraj vzame nekaj časa, kar dana-
šnjemu hitremu tempu življenja zagotovo ni po-
godu. Zagotovo se je treba navaditi tudi na okus 
olja v ustih. Toda ko odpravimo ti dve oviri, je vse 
ostalo precej preprosto. Zjutraj na tešče, tudi pre-
den popijemo vodo, v ustih približno 15 minut 
žvrkljamo žlico sezamovega ali sončničnega olja. 
Pri tem moramo paziti, da vsebine ne pogoltne-
mo. Izpljunemo jo v straniščno školjko in si teme-
ljito speremo usta s toplo vodo. Tudi to izpljune-
mo. Nato zobe temeljito očistimo kot običajno.

Zaradi pomanjkanja prostora citirane vire objavljamo 
na www.zazdravje.net v sklopu istega članka.

že od leta 1921

Weledine zobne kreme ne vsebujejo fluoridov, penil, so brez sin-
tetičnih barvil, dišav in konzervansov. Rahlo slana zobna krema 
SOLE nudi zaščito pred kariesom in zobnim kamnom ter nev-
tralizira škodljive kisline v ustih. Čistilni delci iz solnih kristalov 
vzpodbujajo tvorbo sline in s tem samočiščenje. Ognjičeva zobna 
krema je v prvi vrsti namenjena ljudem, ki se v času homeopat-
skega zdravljenja želijo odpovedati poprovi meti. Nežno eterično 
janeževo olje v kombinaciji z miro dodaja zobni kremi svežino in 
dolgotrajno naravno aromo. Izvleček ognjiča blaži vnete dlesni 
in pospešuje njihovo obnovo. Rastlinski zobni gel za občutljive 
dlesni je izjemno nežen, vsebuje mineralne čistilne delce na osnovi 
kremenčeve zemlje in čisti zobe temeljito, a nežno. Ne poškoduje 
sklenine. Zobna krema ratanije krepi dlesni in nudi izjemno 
svežino. Vsebuje čistilne delce iz kalcijevega karbonata. Redno 
čiščenje odstrani zobne obloge in ščiti pred kariesom. Izvleček ra-
tanije krepi ustno tkivo in dlesni. Ustna voda iz ratanije  neguje 
dlesni in ustno votlino. Naravne substance, kot so eterična olja, 
vzpodbujajo naravno delovanje ustne sluznice in nudijo svežino. 
Balzam za dlesni z žajbljem krepi občutljive dlesni in celostno 
neguje ustno votlino. Naravna eterična olja zagotavljajo svež dah in 
občutek negovanosti. Žajbelj je tradicionalno domače zdravilo proti 
bakterijskim vnetjem in krvavitvam v ustih, za kamilico pa je od 
nekdaj znano, da blaži vnetja. In še za naše najmlajše - Otroški gel 
za zaščito mlečnih , otroških zob. Otroci bodo navdušeni nad 
živo rumeno barvo gela in prijetnim okusom naravnih eteričnih olj. 
Vsebovane sestavine so povsem naravne in neškodljive, torej brez 
skrbi, če bo vaš malček gel pogoltnil. Zobna krema ne vsebuje sladil 
in fluoridov, saj naj bi dodatek fluora glede na specifične potrebe 
določil zobozdravnik. 

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, Kočevska 
cesta 42, 1291 Škofljica, tel.: 01/366 81 30.   

Seznam prodajnih mest preberite na  
www.zazdravje.net v rubriki Kje se dobi.

Naravno cišcenje zob za 
popolno ustno higieno

Povezava med slabo ustno higieno in 
srčnimi obolenji
V reviji British Medical Journal je bila objavlje-
na študija, ki navaja, da tisti, ki si zobe čistijo 
dvakrat dnevno, redkeje zbolijo za srčnim 
infarktom in drugimi kardinalnimi obolenji. 
S slabo ustno higieno pogosto povezujejo 
povečano vrednost C-reaktivnega proteina 
(CRP) v krvi, kar je najverjetneje razlog za srč-
na obolenja. Tudi vrednost fibrinogena je pri 
slabi ustni higieni zelo pogosto povečana.
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O tem, kako je mogoče, da lahko margarine, ki ne 
vsebujejo holesterola, tega ustvarjajo, smo že pi-
sali v prispevku o margarinah. Dejansko je zgodba 
z mlekom zelo podobna. 

Če prihaja mleko od zdravih živali, ki se prosto 
pasejo in veliko časa preživijo na svežem zraku, 
je struktura njihovih maščob zelo blagodejna. 
Kot ste lahko prebrali v tabeli, ki smo jo objavili v 
septembrski številki, ima mleko takšnih krav več 
omega-3 maščob, več zaščitnih imunskih snovi in 
več naravnega vitamina D. 

Ob tem je pomembno vedeti, da so maščobe 
v mleku, ki ni predelano, v 
obliki, ki je vodotopna in se 
ne nalaga na ožilje. Zakaj po-
tem takšen strah pred mleč-
nimi maščobami? 

Raziskave so pokazale, da ob-
staja povezava med uživanjem 
mlečnih maščob in holestero-
lom, zato so raziskovalci prišli 
do napačnega priporočila, in 
sicer da je bolje uživati mleko s 
čim manj mlečnih maščob. Gre 
za napačno priporočilo, saj so, 
tako kot pri mnogih raziskavah, 
s katerimi nas bombardirajo, po-
zabili opredeliti, o katerem mleku 
govorijo.

Dejansko so se njihove raziskave nanašale na 
rezultate, ki so jih opazili pri ljudeh, ki uživajo in-
dustrijsko predelano mleko. In ker takšno mleko 
uživa večina današnjega razvitega sveta, so svoje 
sklepe tudi prehitro posplošili in napačno sklenili, 
da velja za vse pravilo: »Čim več maščob – tem več 
holesterola.« 

Dejansko dviga holesterola ne ustvarijo maščo-
be, ki smo jih zaužili, temveč je to odgovor telesa 
na nenormalno dogajanje v presnovi. Telo samo 
določa, koliko holesterola bo naredilo iz tistega, 
kar ste zaužili, ali iz lastnih rezerv. Kot je zelo lepo 
pojasnil dr. Batmanghelidj v knjigi Telo kliče po 

vodi, telo z ustvarjanjem hole-
sterola predvsem preprečuje, da 

bi iz celic in medceličnine v kri ter 
nato v ledvice, odtekala dragoce-

na voda. Zato je povišan holeste-
rol v večini primerov posledica de-
hidracije. Enak mehanizem zaščite 

deluje tudi v drugo smer. Vsakič, 
ko zaužijemo kakšno degenerirano 

snov, se poskuša telo pred njo ubra-
niti tako, da takoj dvigne holesterol, 

in s tem prepreči, da bi »smeti« za-
pustile krvni obtok ter se nalagale v 

celicah in medceličnini. 

Poskusi so pokazali, da do takšnega 
dviga pride vsakič, ko uživamo dege-

Mlečni paradoks!
Verjetno poznate ljudi, ki pijejo 
le mleko s skoraj nič maščobe, 
uporabljajo le margarino in preštevajo 
vsak gram maščobe, pa imajo še 
vedno previsok holesterol. In potem 
ti ljudje srečajo kakšnega kmeta, ki 
veselo uživa smetano, polnomastno 
mleko in maslo, toda nima nobenih 
težav s holesterolom. 

Kako je to mogoče?
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nerirane maščobe (te pa se ustvarjajo s procesi 
homogenizacije ali hidrogenizacije). Enako se 
zgodi pri segrevanju hrane v mikrovalovni pečici. 
Poskusi profesorja Blanca so pokazali, da je že po-
grevanje jabolka ali zelenjavne juhe, v kateri sploh 
ni bilo maščob, v telesu testiranih oseb takoj pri-
peljalo do dviga holesterola. 

Povezovanje teh podatkov kaže, da telesa pri 
mlečnih izdelkih ne obremenjuje količina maščob, 
temveč predvsem način predelave teh izdelkov. 

O tem, kakšne so natančne razlike med surovim, 
pasteriziranim in steriliziranim mlekom, med ho-
mogeniziranim in nehomogeniziranim ter med 
sladkim in fermentiranim mlekom različnih sesal-
cev, smo podrobno pisali v knjigi Resnice in zmo-
te o osteoporozi. Zlasti če sodite med tiste, ki se 
ne bi radi odrekli mleku, vam toplo priporočamo, 
da si to poglavje natančno preberete. 

Danes vse več potrošnikov išče ekološko pridela-
no, po možnosti surovo in vsekakor nehomogeni-
zirano mleko. 

Mlečna industrija na proces homogenizacije še 
vedno gleda le kot na lepotni popravek, ki naj 
ne bi imel posledic pri kakovosti mleka. Zato si 
tudi dovoljujejo, da tega podatka ne zapišejo na 
embalaži. Na povečano povpraševanje po neho-
mogeniziranih izdelkih so tako mnogi odgovorili 
z novo embalažo, s katere so enostavno izbrisali 
podatek, da je mleko homogenizirano. Potrošniki 
pa zmotno menijo, da če na izdelku ni navedeno, 
da je »homogeniziran«, to pomeni, da je nehomo-
geniziran. 

Tudi oznaka EKO, BIO, ORGANIC ni samodejno za-
gotovilo, da mlečna maščoba ni homogenizirana. 
Le nekatera eko združenja uveljavljajo nadstan-
dard in zahtevajo, da je mleko nehomogenizira-
no in nesterilizirano (na primer Demeter, Bioland 
itd.), vendar to po z zakonom določenih predpi-
sih, ki urejajo certificiranje, ni določeno. Zato se na 
naših policah nahajajo tudi takšni izdelki, ki so si-
cer nastali iz ekološko pridelanega mleka, vendar 
so nato homogenizirani ali celo sterilizirani. 

Ker na našo redakcijo prihaja vse več vprašanj o 
tem, kateri mlečni izdelki niso homogenizirani, in 
ker tega ni možno ugotoviti s preprostim branjem 
etiket, smo se odločili neposredno povprašati vse 
ponudnike mleka in mlečnih izdelkov v Sloveniji. 
Na 21 mlekarn ter vse trgovske verige, ki prodaja-
jo mleko tudi pod svojo blagovno znamko, smo 
zato naslovili enak vprašalnik. Naša raziskovalka 
na področju prehranskih tehnologij si je s tem 
naložila veliko delo, vendar verjamemo, da bodo 
rezultati še kako uporabni. Zbrane podatke bomo 
objavili v decembrski številki. 

Pasterizirano mleko
Pasterizacija je postopek toplotne obdelave 
mleka, pri katerem surovo mleko na tempe-
raturi 75°C zadržujemo 15 sekund in ga nato 
ohladimo na 4 °C. S tem uničimo zdravju ško-
dljive in kvarljive mikroorganizme, ter ohra-
nimo kar največ hranilnih snovi. Pasterizirano 
mleko lahko v hladilniku hranimo več dni. 
Lahko ga užijemo brez prekuhavanja, saj mu 
tako ohranimo hranilno vrednost. Mleko lah-
ko obdelamo tudi s postopkom mikrofiltraci-
je, ki odstrani večino mikroorganizmov, zato 
ga lahko toplotno obdelamo pri nižji tem-
peraturi. Izdelek se še bolj približa svežemu 
mleku in ima celo daljšo obstojnost. 

Trajno mleko (UVT mleko)
Trajno mleko pridobimo z UVT postopkom, 
kar pomeni segrevanje na ultra visoko tem-
peraturo (142 °C) za nekaj sekund. S tem mle-
ku podaljšamo rok uporabe brez dodajanja 
kakršnihkoli konzervansov na 120 dni ali več 
v zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

Obe vrsti mleka  lahko homogeniziramo, pri 
čemer najprej posnamemo maščobo iz mleka 
in nato s fizikalnim postopkom zmanjšamo 
velikost maščobnih kroglic. Manjše kroglice 
se lahko v mleku enakomerneje porazdelijo, s 
čimer se prepreči njihovo izločanje na površi-
ni.  Homogenizirano maščobo dodamo mle-
ku v deležu, ki je napisan na embalaži izdelka: 
•	 posneto mleko (do 0,5 % maščobe)
•	 pol posneto mleko (od 1,5 do 1,8 % 

maščobe)
•	 polno mleko (najmanj 3,5 % maščobe)

GIZ mlekarstva Slovenije

Zakonodaja zahteva, da je homogeniziranje ozna-
čeno na izdelkih. V praksi pa je veliko zavajanja. 
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TOREK, 2. NOVEMBER

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA
Župnijski dom, Šentvid pri Stični, ob 17. uri

O tem, kako si pri srčnožilnih težavah lahko 
pomagamo s fitoterapijo, bo predaval mag. 
pharm. Jože Kukman. Vstop je prost.

PONEDELJEK, 8. NOVEMBER

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 
5, Koper

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, ki prav tako poteka v organizaciji 
Higeje in je pogoj za pridobitev  nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) maser in 
refleksoterapevt. Cena celotnega tečaja je 70 €. 
Prijavite se lahko do 6. novembra. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

TOREK, 9. NOVEMBER

DELAVNICA REFLEKSNE MASAŽE 
STOPAL
Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, od 16. do 
20. ure 

Delavnica je primerna za vse, ki bi se radi naučili 
refleksne masaže za pomoč pri zdravljenju 
alergij, migren, išiasa ali za odpravljanje bolečin 
nog in hrbtenice.
Prijave in informacije na: 01 568 16 97 ali 031 459 
004 ali alenkahelena.bizjak@gmail.com

PETEK, 12. NOVEMBER

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana

45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavatelj na tečaju bo Željko Radmanović, 
manualni terapevt. 
Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci tečaja 
prejmejo diplomo, ki omogoča tudi pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser.
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register 
maserjev klasične masaže, voden v Higeji. Cena 
celotnega tečaja je 550 €. 
Prijavite se lahko do 10. novembra. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

SOBOTA, 13. NOVEMBER

PO ZAJTRKU SE DAN POZNA
Vrtec Pri Direndajčku, Breg 3, Celje, ob 9.30

Delavnico priprave slastnih in zdravih žitnih 
zajtrkov bo vodila Katja Podergajs. 
Spoznali bomo različne vrste in oblike žit, ki 
jih lahko pripravljamo kot kaše. Nato se bomo 
posvetili raznovrstnim dodatkom, kot so zdrava 
sladila, začimbe, oreški, suho sadje … Spoznavali 
bomo skrivnosti namakanja in postopke kuhanja 
žit ter preizkušali razlike v okusih. Da se ne bomo 
le sladkali, pa bomo vmes pripravili še enostaven 
zelenjavni namaz.
Cena: 25 EUR (za pare 22 EUR/osebo)
Informacije in obvezne prijave (najkasneje do 10. 
11.) na: katja@metafora.si ali 031 633 874.

TOREK, 16. NOVEMBER

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI
Kulturna dvorana Gasilskega doma Sevnica, 
ob 9. uri zjutraj

Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem 
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi 
se poskušamo pred njimi ubraniti? Antibiotiki 
so nam uničili črevesno floro in povečali 
nevarnost, da zbolimo zaradi bakterij odpornih 
na antibiotike, do neslutenih razsežnosti. Močna 
čistila, s katerimi poskušamo dezinficirati svoje 
okolje nas lahko naredijo še bolj bolne. Katere 

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

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

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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bakterije so zares nevarne in kako jih lahko 
obvladamo na naraven način? Katerih bakterij 
nam primanjkuje in kako do njih?
O naravnih rešitvah na področju zdravja in 
bivanja bosta predavali Sanja Lončar in Adriana 
Dolinar. Vstop je prost.
Organizira Univerza za tretje življensko obdobje 
Sevnica.

TOREK, 16. NOVEMBER

KAKO SE STRES RAZVIJA IN 
STOPNJUJE?
Baročna dvorana, Linhartov trg 1, Radovljica, 
ob 18.30

Otrok o negativni oceni, ki jo je dobil pred nekaj 
dnevi pri matematiki, ne spregovori pred starši 
… Mož, ki je prevaral ženo, šest mesecev molči 
… Pijan je zbil peško, pobegnil s kraja dogodka, 
nihče ni videl, to je njegova skrivnost … Kirurg 
je napačno ocenil situacijo, kljub nasvetu 
sodelavcev napačno pristopil k operaciji, pacient 
je umrl, vsi molčijo …
In kaj se dogaja v takšnih in podobnih primerih? 
Kaj se zgodi, ko se tako samovoljno »zamrznejo« 
dogodki? Kako stres narašča? 
Zakaj ga s silno medicino in farmacijo ne 
moremo ustaviti, obvladati, premagati? Zakaj je 
danes, v letu 2010, tako težko shajati z dejstvom, 
da stresa kljub enormno visokemu angažiranju 
stroke, strokovno ne poznamo? 
Vabljeni na predavanje Rajka Škariča.
Vstopnina: 7 EUR; za upokojence, študente in 
nezaposlene: 5 EUR. Organizira: Pleiades Club

SOBOTA, 20. NOVEMBER

PO ZAJTRKU SE DAN POZNA
OŠ Antona Globočnika (gospodinjska 
učilnica), Postojna, ob 9.30

Enako kot 13. novembra v Celju.
Informacije in obvezne prijave (najkasneje do 17. 
11.) na: katja@metafora.si ali 031 633 874.

SOBOTA, 20. NOVEMBER

10 ZMOT O OSTEOPOROZI
Planet Tuš Kranj, ob 10.30

Ali ste vedeli, da vam jemanje kalcija bolj škoduje 

kot koristi? Ali ste vedeli, da mleko telesu lahko 
vzame več kalcija, kot ga da? Ali ste vedeli, da 
svoje hormone lahko »naštelate« brez tveganih 
hormonskih pripravkov? Če bi le vedeli, koliko 
neresnic in polresnic poslušamo v zvezi z 
osteoporozo! Na predavanju boste izvedeli, 
katere so najbolj pogoste in vas lahko stanejo 
veliko zdravja in denarja. 
V kinodvorani bo predavala Sanja Lončar, v avli 
pa bodo od 10. do 14. ure stojnice s prigrizki in 
pripravki za bolj zdrave kosti. 
Vstop je prost.

PONEDELJEK, 22. NOVEMBER

OB HUDO BOLNEM 
JE NAJBOLJŠE ZDRAVILO 
SOGOVORNIK
Krajevna skupnost Lucija, Portorož, ob 10. uri

Rak. Tumor. Ostale neozdravljive bolezni …
Kaj storiti, ko nas ali našega bližnjega doleti 
takšna diagnoza? Ali smo trenutno zatopljeni v 
svoje delo, svoje probleme, svoje obveznosti za 
preteklost in prihodnost, ali živimo ali smo samo 
živi? Kdo smo?
Vabimo vas na predavanje in diskusijo z Rajkom 
Škaričem.
Komentar k predavanju: Težko je napisati 
komentar o predavanju, ki govori o pomenu 
bivanja in življenja!

PONEDELJEK, 22. NOVEMBER

KAKO PRIPRAVLJAMO 
OKUSNE JEDI BREZ HOLESTEROLA?
Osnovna šola Ivana Tavčarja, Gorenja vas, od 
17. do 21. ure

Ali je možno narediti zaseko, torto, paštete, 
domačo margarino in druge okusne jedi brez 
holesterola?
Skrivnosti zdravih maščob in kako jih uporabiti 
nam bosta razkrivali Sanja Lončar in Katja 
Podergajs.
Cena za člane je 20 EUR, za nečlane pa 25 EUR. V 
ceno je vključeno tudi gradivo in pojedina vsega, 
kar bomo pripravili. Prijave na: 041 928 882. 
Organizira: krajevna organizacija Rdečega križa
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SOBOTA, 27. NOVEMBER

KRIZA JE ODLIČNA NOVICA
Planet Tuš Maribor, ob 10.30

Vas je svetovna kriza pustila brez dela ali ogrozila 
vaše načrte? Svetovna kriza je in bo vedno in 
vselej priložnost. Če boste dojeli za kaj gre, se 
ji boste morda kmalu zahvalili. Spoznajte vzrok 
problema in odkrijte izvirno kodo rešitve.
V kinodvorani bo predaval Rajko Škarič, v avli pa 
bodo od 10. do 14. ure stojnice projekta Skupaj 
za zdravje človeka in narave.
Vstop je prost.

SOBOTA, 27. – NEDELJA, 28. NOVEMBER

IZOBRAŽEVANJE ZA VADITELJE 
JOGE SMEHA
Vita center Naklo, od 9. do 18. ure oba dneva

Verjamete, da je s smehom mogoče več? 
Potem vabljeni, da se  udeležite strokovnega 
izobraževanja za vaditelja joge smeha z 
mednarodnim certifikatom (šola dr. Madana 
Katarie) in začnete s smehom barvati svet.
Izobraževanje je namenjeno zdravstvenim 
delavcem, socialnim delavcem, učiteljem, 
terapevtom, vodjem kadrov v podjetjih, 
turističnim animatorjem, upokojencem … vsem, 
ki se želite dodatno izobraziti o pomenu smeha 
za naše zdravje, odnose in uspeh v poslovnem 
in zasebnem življenju ter osvojiti veščine smeha 
brez razloga.
Izobraževanje bo vodila Simona Krebs, učiteljica 
in vaditeljica joge smeha z mednarodnim 
certifikatom.
Cena: 180 EUR (v ceno ni vključen 20 % DDV)
Prijave do 15. 11. na: simona.krebs@nova-nega.si
Več informacij: www.osreci.se ali 040 710 401.

TOREK, 30. NOVEMBER

ZAKAJ BIODINAMIKI NIMAJO 
TEŽAV Z GLIVICAMI
Biotehnična šola Rakičan, ob 17. uri

Glivice so vse bolj pogosta nadloga na vrtovih, 
v kupljenih živilih in tudi v naših telesih. Se jih 
lahko rešimo? Predavala bo Sanja Lončar.
Prispevek za člane društva je 3 EUR, za nečlane 
pa 6 EUR.

SREDA, 24. NOVEMBER

NAS HRANA ZDRAVI ALI 
UNIČUJE
Narodni dom Celje, Trg celjskih knezov, 
spodnja stranska dvorana, ob 17. uri

Uravnotežena in zdrava prehrana sta 
najpomembnejša elementa našega vsakdanjega 
prehranjevanja. 
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. 
Organizira: Društvo zeliščarjev Ginko Celje

SREDA, 24. NOVEMBER

ALI NAS PRAZNIKI VESELIJO 
ALI ŽALOSTIJO?
Terme Snovik, dvorana Hrast, ob 18. uri

Kako se upreti psihozi praznikov? Kaj je izvirni 
namen praznikov in kako se vrniti k njihovemu 
izvirnemu pomenu? Zakaj prazniki sprožajo 
depresije, žalost … ? Zakaj se prenajedamo in 
opijamo? Kaj storiti, da bo tokrat drugače?
Predava Rajko Škarič. 
Organizira: Terme Snovik – Kamnik d.o.o. Za 
člane Kluba zdravja je vstop prost. Vstopnina za 
zunanje obiskovalce je 5 EUR, za goste, ki so ta 
dan na kopanju, pa 3 EUR.

PETEK, 26. NOVEMBER

SEMINAR KRANIOSAKRALNE 
TERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana

25-urni seminar, ki poteka preko vikenda, 
organizira Higeja, šola za maserje in terapevte, 
vodita pa Željko Radmanović, kraniosakralni 
terapevt in Jure Tušek, manualni terapevt in 
osteopat. 
Kraniosakralna terapija je majhen, vendar 
pomemben del osteopatske medicine. Terapevt 
na podlagi zaznavanja kraniosakralnega ritma 
ugotavlja stanje telesa in odpravlja morebitne 
motnje tako, da uravnava kraniosakralne kosti.
Udeleženci seminarja prejmejo diplomo ter so 
vpisani v register terapevtov, ki ga vodi Higeja.
Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 24. 
novembra. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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Informacije na: biodinamiki.pomurja@gmail.com
Organizira: Društvo za biološko-dinamično 
gospodarjenje Pomurje

SREDA, 1. DECEMBER

JE VSE TO ZARADI STRESA?
Dvorana Rdečega križa Ljutomer, Kajuhova 2, 
ob 17. uri

So vam že povedali, da je vaš povišani 
holesterol posledica stresa? So vam enako 
povedali za utrujenost, živčnost, kandido? Je to 
sprenevedanje zdravnikov ali imajo res mnoge 
zdravstvene težave svoj vzrok v stresu? 
Vabljeni na predavanje Rajka Škariča in Sanje 
Lončar, na katerem boste spoznali vzroke stresa, 
kako se odražajo na našem zdravju in kako lahko 
zajezimo stres na naraven način. 
Predavanje organizirata Klub prleških babic in 
Rdeči križ Ljutomer. Vstop je prost, prispevkov 
za pokrivanje stroškov predavanja pa bodo zelo 
veseli.

SOBOTA, 4. DECEMBER

KRIZA JE ODLIČNA NOVICA
Planet Tuš Koper, ob 10.30

Vas je svetovna kriza pustila brez dela ali ogrozila 
vaše načrte? Svetovna kriza je in bo vedno in 
vselej priložnost. Če boste dojeli za kaj gre, se 
ji boste morda kmalu zahvalili. Spoznajte vzrok 
problema in odkrijte izvirno kodo rešitve.
V kinodvorani bo predaval Rajko Škarič, v avli pa 
bodo od 10. do 14. ure stojnice projekta Skupaj 
za zdravje človeka in narave.
Vstop je prost.

PONEDELJEK, 6. DECEMBER

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, ki pravtako poteka v organizaciji 
Higeje in je pogoj za pridobitev  nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) maser in 
refleksoterapevt.

Cena celotnega tečaja je 70 €. Prijavite se lahko 
do 3. decembra. Prijave in informacije na tel: 01 
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si

TOREK, 7. DECEMBER

KAKO IZBOLJŠAMO 
IMUNOST NA NARAVEN NAČIN?
Koper, Spodnja dvorana v Domu upokojencev 
Markovec, Krožna cesta 5, ob 18:30
Vsi se srečujemo z bakterijami in virusi. Razlika 
med bolnimi in zdravimi je le v tem, da jih zdravi 
vsak dan znajo premagati. Kako okrepiti imunski 
sistem, da bo kos vse večjim izzivom današnjega 
časa? Najboljše rešitve so zelo preproste in za 
njih ni treba odšteti niti evra. Če pa se odločite, 
da boste pomoč poiskali v več kot pestri ponudbi 
različnih izdelkov in pripomočkov, ki jih je moč 
kupiti, je dobro vedeti kaj je kaj in kaj je res 
vredno vašega denarja in zaupanja.
Predava Sanja Lončar.
Organizira: društvo Sončnica. Prispevek: 5 EUR. 
Informacije na telefon: 070 702 467

Bi želeli naše 
novice prejemati 

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

Priporočamo se za 7 EUR ali več. Vsak prispe-
vek nam pride prav, da lahko še naprej širimo 
mrežo vrtcev, šol in zdravstvenih domov, ki jim 
pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete 
tudi v obliki poštnih znamk A.

Banka nam žal ne nudi popolnih podatkov poši-
ljateljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam 
pošljete kopijo plačane položnice, ali nam popolne 
podatke (ime, naslov, datum plačila) posredujete 
po e-pošti.  S tem boste zagotovili, da bodo obve-
stila nemoteno prihajala na vaš naslov. 
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TOREK, 7. DECEMBER

KOLIKO STANE STRES?
Baročna dvorana, Linhartov trg 1, Radovljica, 
ob 18.30

Stres se vedno začne z vzrokom, ki potem 
narašča, dokler nas na koncu ne udarijo 
posledična stanja: bolezen, huda bolezen, 
popolna izčrpanost in smrt. 
Posledična stanja vsi poznamo. Toda ali jih 
resnično poznamo? Jih resnično poznamo v vsej 
svoji veličini, celostno? Od kod so in kam gredo? 
Jih je možno preprečiti? Kaj stoji za čudežnimi 
ozdravitvami? Vsako leporečje in filozofiranje na 
temo stresa preneha tedaj, ko spregovorijo ljudje 
pred smrtjo – umirajoči. Pričevanje teh ljudi 
nas s čuječim in vzajemno iskrenim odnosom 
pripelje do dejstva, da je stres nenehni učitelj 
in glavni igralec vsakega življenja, od rojstva do 
smrti. Stres je učitelj, ki preverja našo zmožnost 
dojemanja danih situacij. 
In prepričljivo obstaja način, ki preprečuje stres, 
prekinja stres v nastanku, prekinja stres v svojem 
razvoju in prekinja stres v posledični fazi. Način, 
ki je preprost, naraven in brezplačen. 

NOVEMBRSKA DOGAJANJA V 
EKOMUZEJU:
Petek, 5.11.2010, 
•	 16.00-18.00 – Efektivni mikroorganizmi, 

predava: Iztok Šajtegel
Sobota, 6.11.2010, 
•	 10.00-12.00 - delavnica in predstavitev 

divjih čajev, vodi: Gregor Blažič
Nedelja, 7.11.2010,
•	 9.00-13.00, eko tržnica in bio bolšji sejem
•	 9.00-10.00, predavanje društva Ajda, Čari 

vrta v novembru
•	 10.00-12.00, predavanje Vpliv čustev na 

telesno zdravje, predava: Ana Miletič

Ne pozabite pa tudi na prvi decembrski vi-
kend, ko bo v žalskem Eko muzeju ponovno 
obilo zanimivih dogodkov. 

Vabljeni na predavanje Rajka Škariča.
Vstopnina: 7 EUR; za upokojence, študente in 
nezaposlene: 5 EUR. Organizira: Pleiades Club

TOREK, 7. DECEMBER

ZAČIMBE IN DIŠAVNICE
Župnijski dom, Šentvid pri Stični, ob 17. uri

O uporabi začimb in dišavnic  bo predaval mag. 
pharm. Jože Kukman. Vstop je prost.

SREDA, 8. DECEMBER

ODNOSI V DRUŽINI KOT 
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Terme Snovik, dvorana Hrast, ob 18. uri

Opis predavanja preberite na www.zazdravje.net 
po 8. novembru. Predava Rajko Škarič. 
Organizira: Terme Snovik – Kamnik d.o.o. Za 
člane Kluba zdravja je vstop prost. Vstopnina za 
zunanje obiskovalce je 5 EUR, za goste, ki so ta 
dan na kopanju, pa 3 EUR.

PETEK, 10. DECEMBER

SEMINAR ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 
5, Koper

25-urni seminar, ki poteka preko vikenda, 
organizira Higeja, šola za maserje in terapevte, 
vodi pa Jure Tušek, manualni terapevt in 
osteopat. 
Udeleženci seminarja prejmejo diplomo ter so 
vpisani v register terapevtov, ki ga vodi Higeja.
Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 8. 
decembra. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si

SOBOTA, 11. DECEMBER

KRIZA JE ODLIČNA NOVICA
Planet Tuš Celje, ob 10.30

Predava Rajko Škarič. Vsebina bo enaka kot 4. 
decembra.

SOBOTA, 11. DECEMBER

TEČAJ AROMATERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana

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

Več dogodkov in podrobnejše opise 
preberite v koledarju dogodkov na  
www.zazdravje.net.
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za korenino
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primerno 
za cvet

dvigajoči 
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november 2010
Setveni koledar 

legenda

Čas za  
presajanje:

od 1. 11. ob 0.00 
do 8. 11. ob  14.00 

in
od 24. 11. ob 11.00 
do 30. 11. ob  06.00 

50-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
Tečaj vodi Anamarija Pažin Morović, 
aromaterapevtka. 
Aromaterapija je terapija, pri kateri 
uporabljamo eterična olja. Na tečaju boste 
spoznali delovanje eteričnih olj, njihovo 
pripravo in uporabo v aromaterapiji in 
aromakozmetiki.
Udeleženci tečaja prejmejo diplomo ter 
so vpisani v register terapevtov, ki ga vodi 
Higeja. Cena celotnega tečaja je 530 €. 
Prijavite se lahko do 9. decembra. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

Zdravniki dajejo zdravila, ki jih ne poznajo, 
v telo, ki ga poznajo še manj. 

Voltaire

Društvo za svobodo odločanja vabi na 
predavanja o cepljenju:

PREDAVANJE "O CEPLJENJU 
OTROK PROTI NALEZLJIVIM 

BOLEZNIM" 
Sreda, 10. november, 20:00 – 22:00 

MKC Pri Rdeči Ostrigi v Škofji Loki,  
Partizanska cesta 1, Škofja Loka 

in
Torek, 16. november, 18:00 – 20:00 
Hotel ORMOŽ (organizira MC Ormož), 

Vrazova ulica 5, Ormož 

PREDAVANJE "MITI IN 
RESNICA O CEPLJENJU" 

Petek, 19. november, 17:30 – 22:00 
KUD Vodnikova domačija, Vodnikova 

cesta 65, Ljubljana

Društvo za svobodo odločanja
The Freedom of Choice Association
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Odpočijte si malo!
Sezona dela na vrtovih se končuje in 
narava si bo končno nekoliko oddahnila 
od naših prizadevanj, da jo urejamo, 
spravljamo v red in ji vsiljujemo 
svojo vizijo estetike – takšno, kot si 
jo ogledujemo v vrtnih revijah in na 
razstavah. 

Morda je čas, da zimski počitek izkoristimo tudi za 
premislek. Pa ne le o tem, kaj bomo zasejali na-
slednjo sezono, temveč tudi o tem, kakšen je naš 
odnos do vrta, v katerega posegamo. 

Ne gre le za to, da bi se dalo počivati in kljub temu 
pobirati sadove. Bolj pomembno je dojeti, da ni 
vsak napor smotrn in da včasih veliko več nare-
dimo s tem, da pazljivo opazujemo, kot da takoj 
»letamo« in vse urejamo po svoje. 

Tako kot velja v šiviljstvu pravilo »trikrat meri, en-
krat reži«, je tudi v vrtu zaželeno sprejeti pravilo 
»trikrat opazuj in premisli, preden premakneš, od-
režeš, 'pomagaš'«.

Krasni knjigi Seppa Holzerja, o kateri smo že pi-
sali, se je pridružila še ena knjiga o permakulturi 
– Permakulturni vrt, avtorja Grahama Bella, ki vam 
odstira modrost permakulture, posebej primerne 
za majhne in urbane vrtove. 

Danes je vse več ljudi, ki se odločajo izkoristiti vsak 
košček zemlje, da bi pridelali lastno hrano. Motivi 
so različni: zaradi prihranka, zdravja, modrosti, ki 
nam jo narava posreduje, ko se z njo družimo, ali 
zaradi užitka v ustvarjanju in novih spoznanjih … 

Če premišljujete, da bi trato ali kos zemlje, ki so 
ga osvojili pleveli, spremenili v zelenjavni vrt in 
sadovnjak, potem vam Graham Bell priporoča, da 
se tega lotite na naslednji način.

Namesto prekopavanja, puljenja plevelov in vojne 
z novozraslimi pleveli, ki bo trajala nekaj let, zač-
nite tako, da na travo položite debel sloj kartona, 
starega papirja ali drugih organskih materialov. 
Čez to zasujte debel sloj komposta, preperelega 
gnoja ali zastirke. Že spomladi boste na novi ze-
mlji lahko gojili zgodnji krompir. Za njim posejte 
gorčico, ki jo vdelajte v prst kot zeleno gnojenje, 
jeseni pa posejte še bob. 

Drugo leto bo podlaga že toliko preperela, da lah-
ko zgodaj spomladi odstranite del zastirke in po-
sejete različne solate, ki so odporne proti mrazu. 
Semena nato prekrijete s tanko plastjo zastirke, ki 
ste jo pred tem razgrnili. Naj se bob in solata pre-
bijeta skoznjo. Jeseni boste lahko na to gredo že 
posadili kakšno sadno drevo ali grmičevje. In do-
kler se bodo ti počasi razraščali, boste tla še naprej 
uporabljali kot koristen vrt. 

Ko bodo drevesa že razširila krošnje, boste lahko 
neposredno na veje povezali vrvi za visoki fižol in 
ga posejali okoli dreves. Fižol bo imel oporo, dre-
vesa pa dragoceni dušik. Tako enostavno je to.

PERMAKULTURNI
VRT

Da bo vrt za`ivel

www.misteriji.si
01/549 17 92

Graham Bell
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Postanite  
gojitelj bakterij  
Pred nekaj dnevi je na naš e-naslov 
prispelo zanimivo vprašanje. Našo 
bralko je zanimalo, ali je možno kje 
dobiti eko zemljo, saj si gospa želi 
razširiti svoj vrtiček, vendar si ne želi, 
da bi z zemljo na parcelo prinesla tudi 
strupe, težke kovine in morebitne 
bolezni. 

Vprašanje je res dobro in nas je spodbudilo k raz-
mišljanju, kaj se zares skriva v zemlji in gnojilih, ki 
jih lahko kupimo. Na večini vreč, v katerih proda-
jajo zemljo za rože, piše, da je primerna le za okra-
sne rastline, kar pomeni, da NI PRIMERNA za hra-
no – torej je pričakovati, da je notri nekaj, kar ne bi 
radi zaužili oziroma spravili v prehransko verigo. 

Podobno je pri nakupu organskih gnojil. Res je, da 
so organska gnojila neprimerno boljša od tistih, 
pridobljenih iz nafte, vendar pa tudi tam ostane-
mo brez odgovora na vprašanje, kakšen gnoj je bil 
uporabljen kot surovina. Če vemo, kaj vse se upo-
rablja v konvencionalni reji in kaj vse konča v gno-
ju živali, postane to vprašanje še bolj pomembno.

Zato v zadnjem času pridelava lastnih gnojil ni le 
izraz skrbi za okolje, temveč predvsem skrb za la-
stno zdravje in denarnico. 

Po dolgih desetletjih neumne vojne z mikroor-
ganizmi končno vse več slišimo tudi o tem, kako 

koristni in nepogrešljivi so v našem življenju. Na-
mesto iskanja novih strupov se vse več znanstve-
nikov ukvarja s proučevanjem različnih mlečnoki-
slinskih bakterij, koristnih kvasovk in encimatsko 
aktivnih gliv. 

Tako nastajajo vse bolj učinkovite kombinacije 
probiotikov, ki so selekcionirane na osnovi učin-
kov, ki jih dosežejo pri različnih zdravstvenih te-
žavah.  

Ker je ta tema vse bolj aktualna ji bomo v nasle-
dnji številki namenili več prostora.

Bakterije kot hišne pomočnice
Z učinkovitimi mikroorganizmi si lahko poma-
gamo tudi na drugih področjih življenja. Z njimi 
lahko razgrajujemo odplake ter čistimo odtoke in 
greznice (ker pojedo vse “zamaške”). V hlevih pre-
prečujejo razvoj patogenih organizmov, vplivajo 
na razkroj gnojnice, tako da ta ne smrdi, razgra-
jujejo različne toksične snovi (zato jih uporabljajo 
pri sanaciji okoljskih katastrof ) in podobno. 

V zadnjem času imamo možnost tudi sami po-
spešeno gojiti koristne bakterije in tako ustvarjati 
lastno gnojilo, ki bo na našem vrtu. Razen kompo-
stnikov na vrtu imamo lahko tudi zelo učinkovite 
mini hišne kompostnike, ki jih postavimo v kuhi-
njo ter vanje odlagamo rastlinske odpadke in celo 
ostanke kuhane hrane. Učinkoviti mikroorganiz-
mi preprečujejo neprijetne vonjave, obenem pa v 
rekordnem času ustvarjajo zelo koristno gnojilo.  

Ne nasedajte torej zgodbicam farmacije, da je le 
mrtva bakterija dobra bakterija. Tiste, ki so žive, 
lahko veliko več naredijo za vaše dobro življenje. 
In ker je dobro gnojilo, tako kot dobra živila, dra-
go in vse težje dostopno, postanite gojitelj svojih 
lastnih super gnojil. 

H I Š N O 
KO M P O S T I R A N J E 
Z O R G A N KO M

Vč a s i h n e m o g o če ,  
d a n e s 
r evo l u c i o n a r n a 
r e š i t ev.
B r e z n e p rij e t n i h
vo nj av.
Ve č i n f o r m a c i j  n a :  w w w. o r g a n k o . s i
Te l . :  0 3 8 9 6 3 6 0 0
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Za biodinamike  
še ni zime!
Besedilo: Mojca Šket

Jesen se je začela bogato predvsem 
v delovnem smislu. Društva in njihovi 
člani smo pridno izdelovali in zakopavali 
biodinamične pripravke ter pripravljali 
nove komposte. Pričeli pa smo tudi 
pripravljati zemljo za novo rodno 
pomlad.

V septembru in oktobru smo člani društev obirali 
jabolka v biološko-dinamičnem sadovnjaku Pur-
gaj pri Cerkvenjaku. Obiranje je potekalo ob upo-
števanju setvenega koledarja, zato smo jabolka 
pobirali na dan za plod ali dan za cvet. Jabolka, 
obrana ob dnevih za plod in cvet, vsebujejo od 24 
do 30 % več sladkorjev kot ob dnevu za list, prav 
tako pa plodovi dalj časa ohranijo svežino.

Začetek jeseni je bil letos zelo muhast, zato smo 
včasih obirali tudi ob dežju, kljub temu pa slabo 
vreme ni pokvarilo prijetnega vzdušja in delovne 
vneme. Za dobro domačo hrano in ostale priboljške 
pa so poskrbeli naši gostitelji – družina Purgaj, ki so 
vsakemu obiralcu podarili 10 kg odličnih jabolk. 

Podroben zapis o dogodku si lahko ogledate na 
spletni strani www.zveza-ajda.si.

Dejavnosti Zveze društev Ajda
Križem rok pa nismo bili tudi v okviru Zveze dru-
štev Ajda, kjer smo si zastavili za cilj, da poveže-
mo vse pridelovalce in predelovalce kakovostnih 
biodinamičnih živil. Dejstvo je, da biodinamična 
živila žal niso dostopna širšemu krogu ljudi, zato 
bi posamezna društva želela ustanoviti lokalne 
centre, kjer bi lahko organizirali prodajo in skladi-
ščenje živil. Zveza pri tem podpira ljudi pri prido-
bivanju sredstev iz razpisov ter pri trženju, prodaji 
in ostalih dejavnostih.

V Zvezi potekajo dejavnosti za ustanovitev novih 
društev v Posavju in na Obali, kjer trenutno še ni-
mamo društva.

Pripravljamo se tudi na konferenco o biodinamiki, 
ki bo organizirana naslednje leto. Predlog pro-
grama je pripravljen, potekajo pa tudi razgovori 
z Ministrstvom za kmetijstvo, s Kmetijsko-gozdar-
sko zbornico in z drugimi, ki jih bomo povabili k 
sodelovanju.

Zveza društev Ajda trenutno po vsej Sloveniji 
povezuje 11 društev in eno delovno skupnost. 
Včlanjenih je že čez 1.100 biodinamikov, vabimo 
pa tudi vse tiste, ki jih zanima, kako poteka zdrav 
način pridelovanja hrane brez uporabe kemije.

V društvih se boste seznanili s praktičnim delom 
in nasveti, prav tako pa boste svoje znanje biodi-
namike lahko obogatili na številnih predavanjih. 
Ob včlanitvi v društvo in plačilu letne članarine 
boste prejeli tudi setveni koledar Marije Thun, ki 
vam bo v pomoč pri biološko-dinamičnem delu.
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TOREK, 2. NOVEMBER

MEŠANJE PREPARATA 501 
KREMEN IZ ROGA 
Pri Tončki Ločičnik, Trg 4. julija 67, 
Dravograd, ob 7. uri
in pri Srečku in Zdenki Kante, Pri 
Brančurniku 17, Prevalje, ob 7. uri
Po spravilu sadja je mešanje preparata kremen 
iz roga dvakrat zjutraj in enkrat popoldne naj-
boljša mera za dobro letino v prihodnjem letu.
Informacije na: 041 340 871 (Ločičnik), 041 797 
548 (Kante)
Organizira: Društvo Ajda Koroška

SOBOTA, 6. NOVEMBER

JESENSKA OPRAVILA 
BIODINAMIKOV
Sedež Društva Ajda Dolenjska, Vinji Vrh 5a, 
Šmarješke Toplice
Pripravljali bomo pasto in premaz za zaščito 
sadnega drevja ter izkopali kremen iz roga.
Informacije na: joze.lusavec@krka.biz
Organizira: Društvo Ajda Dolenjska 

SREDA, 10. NOVEMBER

MEŠANJE PREPARATA 501 
KREMEN IZ ROGA 
Pri Tončki Ločičnik, Trg 4. julija 67, 
Dravograd, ob 15. uri
Enako kot 2. novembra.

ČETRTEK, 11. NOVEMBER

VODNA VARNOST IN PRIDELAVA 
HRANE
Domžalski dom (stara knjižnica), 
Ljubljanska 58, Domžale, ob 18. uri
Pridružite se nam na še enem od vedno zani-
mivih predavanj neodvisnega raziskovalca, 
pisatelja, publicista in naravovarstvenika, g. 
Antona Komata. Prispevek: 3 EUR
Informacije na: 041 323 249
Organizira: Društvo Ajda Domžale

PONEDELJEK, 15. NOVEMBER

MEŠANJE PREPARATA 501 
KREMEN IZ ROGA Vse prispevke, ki so od marca objavljeni na teh 

straneh, lahko preberete na www.zveza-ajda.si

Pri Srečku in Zdenki Kante, Pri Brančurniku 
17, Prevalje, ob 15. uri
Enako kot 2. novembra.

SREDA, 17.  NOVEMBER  

KORAKI RAZSVETLJENJA
Zadružni dom Zadvor,  Cesta II. grupe 
odredov 43, Lj.-Dobrunje, ob 18. uri 
Predaval bo prof. dr. ANDREJ FIŠTRAVEC, govo-
ril pa bo o konkretnih vajah, s katerimi lahko 
posameznik prebuja svoja višja čutila in zazna-
vo. Istočasno bo te vaje navezal na tok doseda-
njih predavanj.
Informacije na: 041 364 897
Organizira: Društvo Ajda Sostro 

TOREK, 30. NOVEMBER

ZAKAJ BIODINAMIKI NIMAJO 
TEŽAV Z GLIVICAMI
Biotehnična šola Rakičan, ob 17. uri
Glivice so vse bolj pogosta nadloga na vrtovih, 
v kupljenih živilih in tudi v naših telesih. Se jih 
lahko rešimo? 
Predavala bo Sanja Lončar.
Prispevek za člane društva je 3 EUR, za nečlane 
pa 6 EUR. Informacije na: biodinamiki.pomur-
ja@gmail.com
Organizira: Društvo za biološko-dinamično go-
spodarjenje Pomurje

NOVEMBER

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Točen datum in lokacija bosta javljena 
naknadno. 
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest 
na: 04-572-56-18 (Mihaela), 04-530-56-50 (Mo-
nika).  Prosimo, da se interesenti prijavijo čim 
prej. Organizira: Društvo Ajda Gorenjska

Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično 
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00
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Nas bodo 
patentirali?
Ni zdravnika, ki vam ne bo odsvetoval uživanja 
mesnih maščob. Vendar niso vse maščobe enake. 
Tako so tudi pri prašičih ugotovili da so eni manj 
mastni in imajo več mišične mase kot drugi. 
Znanstveniki so pregledali njihove gene in pre-
poznali sekvence, ki naj bi vplivale na to lastnost. 
Takrat se je ameriški koncern Newsham Choice 
Genetics odločil svoje spoznanje patentirati in mu 
je to tudi uspelo. 
Leta 2004 je podjetje Monsanto ta patent prijavi-
lo Evropskem patentnem uradu in so mu ga leta 
2008 tudi odobrili, kar je sprožilo plaz nezado-
voljstva v Evropi. Skupni ugovor na patent, ki si 
dejansko lasti tisto, kar je ustvarjeno skozi celotno 
zgodovino, je vložilo več kot 50 združenj, 5000 
posameznikov in tudi hesenska deželna vlada. 
Marca leta 2010 se je ameriški koncern spornemu 
patentu odpovedal in tako je tudi uradno odpo-

klican. Multinacionalke vedo, kaj počnejo. Če bi 
se sojenje nadaljevalo, bi mogoče pripeljalo do 
precedenčno pomembne zakonodaje, oziroma bi 
končno izvedeli, ali bo v prihodnje nekdo, ki v na-
šem telesu le prepozna kakšno snov, avtomatično 
tudi lastnik tega, oziroma ali bo potem od nas lah-
ko zahteval povračilo zaradi “uporabe njegovega 
patenta”. 

Če pomislite, danes marsikaj v svetu ni nič druge-
ga kot legalizirana kraja. Velika podjetja, ki so za 
peščico dolarjev zakupila pravice do raziskovanja 
biotske pestrosti amazonskih pragozdov, na veli-
ko patentirajo semena in zdravilne učinkovine, ki 
so jih tam našle. Berite pazljivo – niso jih ustvarili, 
le našli so jih. Tako kot so “našli” sužnje v Afriki in 
tako kot še vedno prodajajo parcele na Luni. Je 
kakšna razlika? In da sklenemo s tistim, s čimer 
smo začeli – srce (in naša civilizacija) bolj propada 
od pohlepa kot od maščob.

Vir: Ökologie und Landbau 3/2010

Ameriški znanstveniki so prvič odkrili gensko 
spremenjeno navadno ogrščico izven polj. Našli 
so dve različni sorti: ena je odporna proti Mon-
santovemu herbicidu "Roundup", druga pa proti 
sredstvu za varstvo rastlin "Liberty" podjetja Ba-
yer. Junija in julija 2010 so raziskovalci v Severni 
Dakoti vzdolž cest na razdalji 5400 km zbirali 
navadno ogrščico. 85 % vzorcev je pokazalo od-
pornost proti enemu izmed pesticidov ali celo 
proti obema. Slednje je še toliko bolj alarman-
tno, saj doslej rastline z večkratno odpornostjo 
komercialno niso bile v uporabi. Predpostavlja-
jo, da so se razvile s križanjem prosto v naravi. 
Znanstveniki že dolgo svarijo, da so predpisi, ki 
naj bi preprečili širitev transgenih rastlin, neu-
činkoviti ter da nadzor ne zadošča.

Vir: Ökologie und Landbau 4/2010

Ko patent 
uide z vajeti
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Vabljeni v Svetovalni Kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

Se izgubljate v poplavi »zdravih« informacij? Vas 
zanima celosten pogled na težave s kandido, 
osteoporozo ali prebavnimi motnjami? Iščete 
trajne rešitve teh težav, pa ne veste, kje, kako 
začeti, kako se zazreti vase, kaj jesti, katerim pri-
pravkom zaupati …?
Vabljeni, da svoj termin brezplačnega sveto-
vanja pravočasno rezervirate. Svetovala vam 
bo Adriana Dolinar, soavtorica knjig Resnice in 
zmote o kandidi, Resnice in zmote o osteoporozi 
in priročnika Vojna ali mir z bakterijami.
Svetovalni kotiček je poleg rednega progra-
ma  namenjen tudi  celostni in naravni  podpori 
ob najpogostejših težavah naših otrok. Oglasite 
se lahko tudi vse, ki bi si ob težavah v nosečno-
sti želele pomagati na naraven in celosten način.
Svetovanje bo:
•	 10. 11. v Hiši narave v Krškem, 

tel.: 07 492 06 94
•	 17. 11. v Sanolaborju na Cigaletovi 

v Ljubljani, tel.: 01 439 79 80
•	 24. 11. v Čajarni na Glavnem trgu 17 

v Novem mestu, tel.: 07 33 70 160

SMEH BREZ 
RAZLOGA –  
smejalna 
telovadba
Smeh! Tolikokrat ga vsi omenjamo in rek, smeh 
je polovica zdravja v resnici sploh ne drži. Smeh 
je veliko več. Smeh je edini jezik, ki ga razu-
memo prav vsi. Vse prevečkrat pozabljamo, da 
imamo naravno orodje do boljšega počutja, 
zdravja in lepote v nas samih. Ali veste, da se 
otroci zasmejejo 300- do 400-krat na dan in 
da se povprečen odrasel človek nasmeje manj 
kot 15-krat? Smeh je danes zelo zapostavljen in 
prepričani smo, da se nimamo ničemur smejati. 
Vendar smejete se lahko brez razloga in vedenje 
o učinkih smeha na vaše zdravje je še kako po-
membno. Smeh med drugim:
•	 uravnava visok krvni tlak,
•	 znižuje raven stresnega hormona (kortizol),
•	 vpliva na imunski sistem,
•	 oskrbi telo s kisikom,
•	 povezuje ljudi, ...
SMEH KREPI FIZIČNO, ČUSTVENO, MENTAL-
NO in DUHOVNO telo.
Metodo smeha brez razloga je razvil indijski 
zdravnik splošne medicine dr. Madan Kataria, ki 
je na podlagi izkušenj razvil smejalne, gibalne in 
dihalne vaje, ki vzpodbujajo smeh, in jih poime-
noval »joga smeha«. V Indiji in tudi drugod po 
svetu uporabljajo to metodo vsak dan, v klubih 
smeha ali pred začetkom dela. Smejalno jogo 
uporabljajo na simpozijih in učnih delavnicah 
poslovneži, prav tako pa je zelo učinkovita tudi 
v vrtcih in šolah.   Ugotovili so, da že 10 minut 
smejalnih vaj blagodejno vpliva na  zdravje, po-
veča delovno učinkovitost, poveže delovni tim 
in blagodejno vpliva na celo telo.
Smejalna telovadba je enostavna tehnika, ki v 
skupini ljudi ob očesnem kontaktu povzroči 
valove iskrenega smeha. Vse, kar je potrebno 
storiti, je, pustiti racionalni, analitični, kritični 
um nekje ob strani in se čimbolj prepustiti lastni 
igrivi naravi v nas samih.    
V Sloveniji trenutno delujeta dva Kluba smeha, 
kjer se lahko enkrat tedensko brezplačno pri-
družite skupinskemu smejanju po načelih joge 
smeha in pod vodstvom šolanega vaditelja. 
Maribor: vsak četrtek od 19.00 do 20.30 na Ko-
roški 99. Več na: www.osreci.se
Ljubljana: vsak petek od 16.30 do 18.00 na Me-
denski cesti 76. Več na: www.kreare.si

KRISTALNI izvir
Ljubljanska cesta 13b, Trzin, 01/530 21 60
salon za nego, masažo in dobro počutje

www.kristalni-izvir.si
Masaža za ravnovesje telesa, duha in duše,

razstrupljevalni tretmaji:
  

Salon v katerem ponujamo nego obraza,
telesa, pedikuro, manikuro in depilacijo

samo z ekološko certificirano kozmetiko
(ECO, BIO, BDIH)

®EDELSTEIN-BALANCE

Dobro počutje prihaja iz narave!

Posebna kozmetična linija tudi za vegane
Prodaja kristalov in kozmetike 
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