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Pregledna ponudba vseh naših knjig odslej na:

Pesnik in pek 

(Tomaž Bole)

Kdor še ni bil lačen, ta ne ve,
da na svetu lakoti sta dve:
prvo zagotovo vsak pozna,
to je klic želodca praznega.

Drugo skrito v srcu nosi vsak,
naj bo modrijan ali bedak;
vendar jo le tisti prepozna,
ki spoštuje svojega duha.

Ker duhovna lakota ne kruli,
se za hrano to nihče ne puli;

pač pa, kdor skrbi za umski tek,
mnogo bolj na slabšem je kot pek.

Bolje biti pek je, kot poet,
pa čeprav oba želi si svet,
kajti nočni kruh nasitil bo

tudi najbolj prazno vam glavo.
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Gremo naprej!
Pred kratkim sem v e-nabiralnik (med tisočimi 
elektronskimi sporočili) dobila še šalo pomenljive 
vsebine. Pravi takole:

Pred petdesetimi leti se je Tito peljal s "plavim vo-
zom". Vlak se ustavi in Tito vpraša: „Kaj je?“ „Tovariš 
maršal, ni več proge!“ „Takoj v akcijo, pripeljite moj-
stre, da začnejo graditi! Moramo iti naprej.“

Leta 1991 se DEMOS pelje z vlakom. Vlak se usta-
vi in Peterle vpraša: „Kaj pa je?!“ „Ni več proge!“ 
„Izpulite tračnice zadaj in jih postavljajte pred vlak! 
Moramo iti naprej.“

Danes. Pahor se pelje z vlakom (že to je smešno). 
Vlak se nenadoma ustavi in Pahor vpraša: „Kaj je?“ 
„Ni več proge, g. predsednik.“ „Vsi ven in zibajte va-
gone, da bo videti, kot da se premikamo... Ljudje 
morajo misliti, da gremo naprej.“

Ne glede na imena likov in politično pripadnost 
avtorjev je v tej šali veliko resnice. Napredek, kot 
nam ga predstavljajo, je že dolgo le privid gibanja. 

Tudi tehnološki razvoj ima vse manj skupnega z 
razvojem človeka. Socialno gledano pa vozimo 
vzvratno. 

Tisti, ki so se odločili zapustiti „vlak razvoja“ in 
svojo pot nadaljevati peš, so sicer morali prestati 
tudi nekaj žuljev, danes pa so daleč pred obtičalim 
vlakom.

Ti ljudje so odkrili, da lahko v novo prihodnost gre-
mo tudi peš ali s kolesom, in so danes veseli, da je 
zmanjkalo tirnic. 

Zakaj bi sploh morali čakati, da nam jih nekdo na-
redi? Po tirnicah gredo le utirjeni! Ne-utirjenost pa 
je osnovni pogoj za odrivanje novega, za razvoj in 
napredek po meri človeka. 

Zato pojdimo naprej z lastnimi močmi. Tovrstno 
gorivo je dosegljivo vsem, pa še manj hrupa in 
smradu proizvaja. Vsak korak je lahko nov cilj. 
Lastna vest pa je najboljši navigator.

Sanja Lončar, urednica



Ali ste vi krivi 
za recesijo?
Besedilo: Sanja Lončar

Konec leta je običajno čas, ko vsi 
začnemo delati svoje bilance …  
Osebne, poslovne, nacionalne, …  
Ko gre za slednjo, nam Evropa žuga, da 
bomo kmalu zadnja država v recesiji. Pa 
smo zares na dnu?

Kdo se je odločil, da je merilo za razvoj države, 
koliko denarja se v njej ustvari? Ugibajte – tisti, ki 
živijo od obračanja tega denarja. Tisti, ki na njem 
pobirajo obresti, davke, preštevajo, analizirajo, 
pišejo poročila in opravljajo druge finančne stori-
tve. Torej je peščica tistih, ki jih zanima le obrača-
nje denarja, svoj interes vsilila kot merilo za uspeh 
celotnim državam in na osnovi tega ocenjuje, ali 
smo razviti ali ne? Če po njihovem merilu proizva-
jamo in obračamo manj denarja kot prej (lansko 
leto je bil naš BDP 17.343 EUR), moramo dneve 
in dneve poslušati o tem, da smo v recesiji, krizi, 
na repu Evrope. Uradni analitiki so izračunali, da 
bomo v tem letu imeli za 2,4 % manjši BDP, kar 
v številkah pomeni, da bomo ustvarili 416 EUR 
manj denarja na prebivalca, kot smo ga lani. Kaj 
pomenijo te številke?

Denar = vrednost?
Naša uzakonjena ekonomija si je dovolila, da je 
denar postal merilo vsega. Logika ekonomije de-
luje tako, da manj porabe pomeni manj razvoja. 

Da vam bo laže razumeti, si zamislite, da ste se 
odločili prenehati s kajenjem.
Če ste pokadili eno škatlico na dan, ste s tem pri-
hranili vsaj 3 EUR na dan oziroma več kot 1.000 
EUR na leto. Seveda ste ob tem veliko prispevali 
tudi k lastnemu zdravju in zdravju svoje okolice. 
Ekonomija pa tega ne bo videla kot dobro novico. S 
svojo odločitvijo ste na letni ravni zmanjšali državni 
BDP za 1.000 EUR iz naslova prodaje cigaret, država 
bo iz enakega razloga pobrala za nekaj sto evrov 
manj trošarin, farmacija vam ne bo mogla proda-
ti kopice zdravil za različne zaplete z dihali, zaužili 
boste manj žvečilk in porabili manj zobne kreme 
za beljenje zob, v hiši pa boste porabili manj deter-
genta za pranje perila in zaves. Enako računico bi 
lahko izvedli tudi za vsak kozarec alkohola, ki ga v 
tem letu niste spili. Ali si predstavljate, kako je lah-
ko vaša odločitev uničevalna za „razvoj Slovenije“. 
Preden se vam torej začne država smiliti in se od-
ločite pokaditi cigareto ali „zvrniti še enega“, po-
mislimo še malo o logiki, ki ji dovoljujemo, da nam 
usmerja življenje. 
Morda ste se v tem letu odločili namesto kurilne-
ga olja kuriti na drva. S tem ste pomagali očistiti 
gozd in zmanjšati zaraščanje Slovenije, okolje 
ste razbremenili izpustov CO2, pomagali ste traj-
nostnemu razvoju, zmanjšali svoje stroške vsaj 
za 1.000 EUR na leto in povrhu vsega imate v 
stanovanju veliko bolj zdravo okolje. Ekonomska 
računica pa bo pokazala, da ste tudi s tem znižali 
slovenski BDP in prispevali k splošni recesiji. Zlasti 
če so drva vaša ali če ste do njih prišli s čiščenjem 
sosedovega gozda. Če pa ste prišli na zamisel, da 
bi po vrtu ali strehi napeljali črno cev in tako toplo 
vodo dobili brezplačno, namesto da bi jo ogreva-
li z grelnikom vode, ste v očeh analitikov postali 
„pravi diverzant“.
Pridelujete lastno zelenjavo – še nekaj sto evrov 
minusa v državni blagajni! Sami se strižete in fri-
zirate – katastrofa, BDP ste prikrajšali za nekaj sto 
evrov na leto. Začeli ste pridelovati in izmenjevati 
semena – groza, multinacionalke boste spravili 
na kolena, saj ne boste potrebovali ne semen ne 
škropiv. Ne mečete starih oblačil proč, temveč uži-
vate v tem, da jih predelate v kaj novega? Potem 
postajate grožnja kitajski tekstilni industriji. 
Ali greste na pot s kolesom, namesto z avtom? 
Kdo bo potem odplačal kredite za drage garažne 
hiše in avtocestni program? 
V hiši ste razčistili stare zamere in našli skupni je-
zik s starši, partnerjem, z otroki. Ali si predstavlja-
te, koliko „storitvenih dejavnosti“ boste spravili 
„ob kruh“? Kaj bodo počeli socialni delavci, psi-
hologi, psihiatri, gostinci, …, če ne bo več „dovolj“ 
skreganih, užaljenih in prizadetih?
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Upam, da vam je postalo vsaj približno jasno, kaj 
pomenijo podatki, s katerimi merijo naš razvoj? 
Ali lahko sploh resno jemljemo „merila“, po ka-
terih samouničenje, uničenje okolja, brezmejna 
poraba, odtujenost, žalost in pohlep predstavljajo 
pogoj za „razvoj“ družbe? 

Kakšna je zares vaša bilanca?
Kako kakovostno je vaše življenje, ne odloča poro-
čilo Evropske komisije in tudi ne vaš izpisek ban-
čnega računa. To, kar statistika vidi le kot armado 
brezposelnih, je podatek, v katerem so zbrani tisti, 
ki ne vedo, kaj bi lahko delali, tisti, ki se jim ne ljubi 
delati, in tisti, ki delajo na vso moč, le da niso v de-
lovnem razmerju. Tudi med tistimi, ki jih statistika 
prikazuje kot aktivno prebivalstvo, se skriva mar-
sikaj – takšni, ki zares prispevajo k blaginji družbe, 
in tudi takšni, ki svojo plačo zaslužijo tako, da de-
lajo v nasprotju z lastno vestjo in s človečnostjo. 
Zato nehajmo brati statistike – vsak od nas zelo 
dobro ve, na katerem naslovu se skriva odgovor 
na vprašanje, KAKO NAM GRE?
Če ste se v tem letu opogumili in sami odpravili 
nekaj svojih zdravstvenih težav, ste danes boga-
tejši za spoznanje o tem, kako vaše telo deluje, in 
za zadovoljstvo, saj ste sposobni sami poskrbeti 
zase. Če ste, na primer, presežek želodčne kisline 
zajezili z luštrekom in listi zelene, ki rastejo na va-
šem vrtu, potem ne kupujete več pripomočkov za 
zmanjševanje kisline. Če znate prehlad ozdraviti 
z domačimi sredstvi, vam tudi zaradi tega ne bo 
treba v lekarno. S tem ste ustvarili prihranke sebi 
in zdravstveni blagajni, ki lahko pomenijo tudi 
stotine evrov na mesec, odvisno od težav, ki ste 
jih odpravili.
Ob vsem tem pa so finančni prihranki celo naj-
manj pomembni. Občutek, ko dojamemo, česa 
vse smo zmožni, je že z besedami nemogoče 
zajeti, kaj šele izraziti v številkah. Kako ovredno-
titi milino, ki jo začutimo, ko prvič dojamemo, kaj 
nam želi povedati drevo, koliko velja veselje, ko je 
bučka, ki ste jo negovali, premagala poškodbe po 
toči in vas razveselila s svojimi plodovi? Kako bi 
v denarju ovrednotili vrednost tega, ko s svojimi 
otroki ali starši znova začnete komunicirati brez 
tesnobe, zamer in strahu, ko se z otroki smejite, 
skupaj pečete piškote in ko hiša diši po kruhu, ki 
ste ga sami spekli. Kako bi ovrednotili tisti trenu-
tek, ko ste začutili zaupanje vase in pogum, da 
sledite svoji viziji?

Spremenite metodologijo
Že leta v lastnem življenju uveljavljam preprosto 
„metodologijo poročanja“. Zvečer pred spanjem 
se vprašam, ali je bil dan, ki je za mano, vreden 

tega, da za to, kar sem počela, „zapravim“ en dan 
svojega življenja.
Ali sem ga zares živela ali zgolj preživela? 
Ali ga končujem kot boljši človek, kot sem ga 
začela? Ali sem v njem uspela prepoznati prilo-
žnosti za lastno rast in za premike, ki bodo služili 
tudi mojemu okolju – naravi in ljudem? Ali lahko 
zaspim mirne vesti, ali pa bo treba že jutri zjutraj 
nekaj razčistiti, spremeniti, odpustiti, se opravičiti 
itd.?
Za vsemi nami je leto, v katerem zagotovo ni 
manjkalo vzponov in padcev, izzivov in preizku-
šenj. Ko se utiša zunanji hrup vseh tistih, ki vam 
bodo želeli vsiliti svojo sliko o letu 2013, boste 
ostali sami s seboj in si naredili lastno bilanco. 
Želim vam, da bi uživali v preštevanju neprecenlji-
vih vrednosti, s katerimi vas je to leto obdarilo. Če 
pa s svojo bilanco morda niste zadovoljni, vedite 
– že jutri je čas, da glede tega nekaj storite. 

Toplo priporočamo v branje
Intervju z Rokom Kraljem: Ekonomsko logi-
ko moramo obrniti na glavo. 
Zares odlično in navdihujoče branje. Najdete 
ga v decembrski številki revije AURA:

Bogat ni tisti, ki ima veliko, temveč 
tisti, ki potrebuje najmanj.
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Leto združevanja
Besedilo: Sanja Lončar

Kdo pravi, da lanskega decembra nismo 
dočakali konca časa? Ko se ozremo 
nazaj in si ogledamo premike, ki so 
se v tem letu zgodili, je opazno, da so 
semena nove prihodnosti že skalila 
in bodo kmalu (vsaj upamo) nadrasla 
nadležni plevel stare miselnosti. 

Zgodil se je čudež – ljudje so začeli sodelovati. 
Celo v Sloveniji, kjer je sosedska nevoščljivost že 
stoletja veljala za nacionalno identiteto, se do-
gaja vse bolj opazno sodelovanje, povezovanje 
in združevanje. Morda smo končno ugotovili, da 
sosedova krava tudi nas hrani z mlekom?
Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave bo v 
naslednjem letu obeležil deset let svojega delo-
vanja. Tudi mi ne bi preživeli, če v tem letu ne bi 
toliko ljudi združilo svoje moči in na različne nači-
ne prispevalo, da projekt živi naprej. Ker smo zdaj 
že desetletno drevo, nas mnogi poznajo, nas pa 
veseli, da je takšnih dreves, avtohtonih, odpornih, 
rodovitnih in na katerih rastejo zdravi sadeži, v na-
šem okolju vse več. 

Če bi naši mediji vsaj nekaj svojega prostora na-
mesto plevelu družbe namenili sadežem družbe, 
bi mnogi dojeli, kako dobra prihodnost je lahko 
pred nami. Ali zares potrebujemo guruje, jasno-
vidce in strokovnjake iz tujine, da nam povedo, 
kakšne enkratne možnosti se prav zdaj udejanjajo 
v naši mali deželi?
Povsod gre za ljudi, ki so presegli meje lastnega 
ega in so se bili pripravljeni povezati z drugimi za 
dobro vseh nas. Povsod se je „Misija nemogoče“ 
začela brez denarja in osnovnih sredstev – zgolj 
z zavedanjem, da smo pripravljeni pri sebi spre-
meniti tisto, kar nas tudi v družbi najbolj moti. 
Nastalo je na desetine projektov, ki nakazujejo 
obrise nove družbe in novih odnosov, dostojnih 
človeka. Zato smo v redakciji pripravili pregled 
premikov, za katere menimo, da bodo temelj bolj-
še prihodnosti. Shranite si ta izvod in čez deset let 
preberite, „koliko smo zadeli“.

Medgeneracijsko sodelovanje
Ali ste vedeli, da je Slovenski festival za tretje 
življenjsko obdobje manifestacija, ki bi se je 
mnoge države razveselile? V Sloveniji deluje 
že na desetine društev, projektov in pobud, 
ki udejanjajo vrednote medgeneracijskega 
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Povezava kmetovalca in potrošnika
To seme je potrebovalo nekoliko več časa, 
pa je (prav zahvaljujoč krizi) končno skalilo. 
Če še vedno ne poznate imena in priimka 
osebe, ki za vas prideluje korenček, krompir, 
zelje, jabolka, …, ste za to krivi sami. Tisti, ki 
so se vključili v različne oblike povezovanja s 
kmeti, danes uživajo v zelenih zabojčkih sve-
že zelenjave po zelo zmernih cenah. Zdaj je 
čas, da v naslednjem letu tudi vi stopite v to 
partnerstvo. Zdaj se delajo načrti, kaj se bo 
sejalo v naslednjem letu. 
Nekaj ponudnikov najdete tudi na spletu: 
•	 www.zeleni-zabojcek.si/
•	 www.mojatrznica.si/
•	 www.zadruga-dobrina.si/zabojcki
•	 www.naravnost-domov.si/
Seznam eko kmetij v svoji bližini pa na 
•	 http://www.eko-kmetije.info/
Ne čakajte, kaj bo zraslo. Bodite zraven, ko 
se bodo odločali, kaj in za koga bodo sploh 
zasejali. 
Kot različice iste zamisli so prav v tem letu 
zaživeli številni projekti po vsej Sloveniji. Ali 
že poznate delovanje Zadruge Dobrina, ki v 
Mariboru navdihuje in povezuje potrošnike 
in pridelovalce? 
Tudi kooperativo Dobrote Slovenije pozna 
vse več ljudi. Njihova prva mobilna proda-
jalna vozi na relaciji Polzela–Žalec–Celje. Če 
želite pri njih kupovati ali zanje pridelovati, 

najdete več informacij na njihovem sple-
tnem mestu http://www.dobroteslovenije.
si/.
Imamo tudi zelemenjavo za izmenjavo pri-
delkov, mnoga društva organizirajo izme-
njavo sadik, semen in pridelkov. EkoCi redno 
obvešča svoje člane o možnostih neposre-
dnega nakupa pri kmetovalcih, o možnostih 
skupinskega nabiranja pridelkov, organizira-
nega odkupa na veliko in podobno. 
Premaknilo se je tudi v Sorškem polju.  
Neutrudno delo društva Sorško polje je v 
tem letu obrodilo mnoge sadove. Pobirali 
so jih na dveh skupnih vrtovih v Prašah in v 
Zbiljah. Skupaj z Jožico Fabijan pa pravkar 
nastaja tudi tretji, ki bo permakulturni. V za-
četku letošnjega leta je prvi kmetovalec na 
Sorškem polju stopil v ekološki nadzor, pri-
delek je imel dober in tudi povpraševanje po 
njegovih pridelkih je precejšnje, kar bo do-
bra vzpodbuda tudi drugim. Še pomembnej-
ši je “pridelek”, ki se ga ne bo dalo ovrednotiti 
v kilogramih. 
Ta nastaja v šolah, kjer se vrstijo predava-
nja in delavnice na temo zdrave prehrane. 
Dejavni so tudi v Domu za starejše občane 
Medvode. Organizirajo oglede dobrih praks, 
sodelujejo s stroko, z mediji in drugimi dru-
štvi. Tako se dela!

Ekoštafeta, ki so jo začeli v Eko civilni inicia-
tivi, je v tem letu dosegla takšen razmah, da 
je že „ponarodela“ in jo organizirajo v skoraj 
vsakem kotičku Slovenije. Irena Rotar, mati 
pobude, napoveduje, da bo Štafeta v letu 
2014 zraven izmenjave semen povabila tudi 
k izmenjavi zelišč in avtohtonih sadnih dre-
ves. Že zdaj vas lahko povabimo na sveča-
ni začetek nove Štafete, ki bo 14. marca na 
Altermedu. 

sodelovanja, s čimer bogatijo življenje mla-
dih in starih, ki odkrivajo, da lahko drug 
drugim veliko ponudimo. Znanje in izkušnje 
imajo pomen, le če nam služijo, če jih izme-
njujemo in s tem bogatimo svoje življenje. 
Leto 2013 si bomo zapomnili tudi kot jubilej-
no trideseto študijsko leto Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Po podatkih iz leta 2010 
so univerze za tretje življenjsko obdobje v 
različnih krajih Slovenije organizirale 307 
študijskih skupin, v katerih se je izobraževalo 
4.944 oseb. 
Ali ste vedeli, da je po rezultatih raziskave 
EUROSTAT Slovenija po udeležbi starejših v 
izobraževanju med osemnajstimi evropski-
mi državami na visokem drugem mestu, ta-
koj za Avstrijo? In to dosežemo z neprimerno 
manj denarja, kot ga temu namenjajo v dru-
gih evropskih državah.
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poslovanja, odgovornosti, zaupanja in kako-
vosti. Združuje ljudi, ki trdno verjamejo, da je 
bolje kupovati manj in to kakovostno, ekolo-
ško in pravično pridelano oziroma izdelano. 

Partnerji Eko kluba želijo 
ekološke teme približati lju-
dem. Pripravljajo različne 
izobraževalne dogodke, za-
nimiva predavanja, osebna 

srečanja s ponudniki eko izdelkov in storitev, 
Eko e-novice s koristnimi nasveti in zanimi-
vostmi s področja ekologije ter posebne 
ponudbe za člane. Spisek ugodnosti dobite 
ob včlanitvi. Do konca decembra je članstvo 
v Eko klubu brezplačno, v novem letu pa bo 
simboličnih 7  EUR. Sredstva bodo v celoti 
namenjena delovanju Eko kluba oziroma pri-
pravi dogodkov in gradiv.
V Eko klub se lahko včlanite na spletnem 
mestu www.ekoklub.si ali pri najbližjem par-
tnerju Eko kluba (pokličite 01 810 90 32).

Znanja za preživetje in 
zdravo življenje
V Sloveniji se vsak mesec organizira že na 
stotine srečanj, dogodkov, predavanj in de-
lavnic s področja samooskrbe, naravnega 
zdravljenja, ekologije, … To je še ena poseb-
nost Slovenije, ki se je zavedajo le redki. Če 
ne verjamete, preverite, koliko tovrstnih do-
godkov boste izbrskali pri Avstrijcih, Hrvatih, 
Italijanih. Slovenci smo tudi v tem pogledu 
pravi čudež, le da se tega ne zavedamo. V 
uredništvu novic se iz meseca v mesec sreču-
jemo z vse večjo prostorsko stisko v koledar-
ju dogodkov in izbiro novic. 

Zato bomo s 1. decembrom začeli izdajati 
tudi tedenske elektronske novice, v katere 
bomo lahko zajeli tudi novice in dogodke, 
za katere nam v teh novicah zmanjkuje pro-
stora. Ne zamudite svojega izvoda. Na brez-
plačne e-novice se lahko naročite s klikom na 
http://www.zazdravje.net/ in se v zgornjem 
desnem robu strani prijavite na novice. Na is-
tem naslovu se lahko tudi kadar koli odjavite. 

Podjetništvo nove miselnosti
Majhni so obsojeni na propad, pravi globali-
zacija. S tem se ne strinjamo. Majhni so najhi-
trejši, najbolj ustvarjalni in brezkompromisni 
znanilci novega gospodarstva. Vse več je po-
sameznikov, ki so se odločili izstopiti iz glo-
balizacijskega vrtiljaka, v katerem štejejo le 
dobički, obrati in potrošništvo. Druži jih to, da 
verjamejo, da se da živeti tudi od kakovosti in 
pravičnosti. Do zdaj so mnogi sami orali ledi-
no, v tem letu pa so se nekateri med njimi od-
ločili združiti pod skupnim imenom Eko klub. 
V njem so povezani ponudniki kakovostnih 
ekoloških izdelkov in storitev. Gre za mala in 
srčna podjetja (večinoma le z enim zaposle-
nim), ki temeljijo na osebnem pristopu. Eko 
klub temelji na pravičnosti na vseh ravneh 

Povezovanje nevladnih 
organizacij in države

Na tem področju 
je led še vedno 
zelo debel, kljub 
temu pa nekaj or-

ganizacij vztraja in s svojimi dejanji dokazu-
je, kako koristno bi bilo za državo, če bi znala 
prisluhniti nevladnim organizacijam. V tem 
letu zagotovo izstopa predlog Umanotere, 
da začne vlada prihranke, namesto v krče-
nju socialnih pravic, iskati v zmanjševanju 
škodljivih subvencij. Za te namreč državljani 
vsako leto odštejemo 500 milijonov evrov. V 
samo nekaj dneh je akcija državljanov, zbra-
nih v iniciativi Tretji člen, zbrala 6.119 podpi-
sov v podporo temu predlogu. Če bi bilo časa 
več, bi bilo zagotovo tudi podpisov še mno-
go več. Morda si bomo leto 2013 zapomnili 
po tem, da so mnogi ponovno prebrali tretji 
člen naše ustave:
3. člen Ustave Republike Slovenije: Slovenija 
je država vseh svojih državljank in državlja-
nov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravi-
ci slovenskega naroda do samoodločbe. V 
Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in 
državljani jo izvršujejo neposredno in z vo-
litvami, po načelu delitve oblasti na zakono-
dajno, izvršilno in sodno.
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Nove vizije prihodnosti
Če ne vemo, kam gremo, nam noben veter ne 
pomaga. Zato v pomembne dosežke leta 2013 
uvrščamo tudi prvo Mednarodno konferenco 
o integralni zeleni ekonomiji. Organizatorji 
konference so bili Biotehnični center Naklo, 
Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve 
in številni podporniki. Dr. Darja Piciga je pre-
pričana, da bi lahko Slovenija postala model 
integralnega zelenega gospodarstva v Evropi. 
Več o konferenci preberite v 8. številki revije 
Pomagaj si sam.
Dober zgled, kako se vrniti k izvirnemu pome-
nu demokracije, predstavljajo tudi dejavnosti, 
ki jih v Mariboru organizirajo v CAAP-u. CAAP 
deluje kot platforma povezovanja in začenja-
nja novih ekonomij, kot inkubator socialnega 
podjetništva ter novih socialnih in ekoloških 
praks. V okviru CAAP-a že delujejo Semenska 
knjižnica društva Varuhi semen, trgovina in 
distribucijski center Zadruge Dobrina, kole-
sarska delavnica Mariborske kolesarske mreže 
ter socialno-kulturni združenji Frekvenca in 
Rizom. Društva brez prostorov lahko pri njih 
najamejo mizo, tehniko, dvorano, ... Novi pro-
stori na Valvasorjevi 42 tako postajajo prava 
dejavna valilnica novih zamisli. 

V Mariboru se je zgodilo še nekaj, kar bo za 
zgodovino bolj pomembno od vstaje in gra-
nitnih kock. Ljudstvo je prav v tem letu doje-
lo, da se mora organizirati na ravni krajevnih 
skupnosti, če želi soustvarjati prihodnost 
svojega mesta. Več o njihovem delovanju 
preberite na http://www.imz-maribor.org/. 
Morda imajo Mariborčani srečo, da jim je bilo 
dovolj hudo, da so dojeli, da morajo stopiti 
skupaj. Morda bo tudi za druge bolje, da čim 
prej postane neznosno …

Semena prihodnosti
Medtem ko država še vedno prešteva denar, 
vse več podjetij, ustanov in organizacij ugo-
tavlja, da je naš največji potencial, iz katere-
ga bo nastala nova vrednost, v naših odno-
sih. To so ugotovili mnogi vrtci, šole, centri 
za socialno delo ter mnogi podjetniki, ki jih 
vsebine našega projekta in druge podobne 
vsebine vse bolj zanimajo in jih vključujejo v 
svoje delovanje. 

Ali si sploh znate predstavljati, kaj pomeni 
na stotine eko šolskih vrtovih, ki že rastejo, 
dišijo in navdihujejo naše otroke? Na tisoče 
otrok pospešeno obnavlja in osvaja znanja, 
ki so bila na robu pozabe. Zeliščarji, kmetje, 
čebelarji, biodinamiki in neutrudna ekipa 
Inštituta za trajnostni razvoj, ki je nosilka 
tega projekta, jim pri tem srčno pomagajo. 
Prav iz tega malega semena morda raste 
družba, v kateri bo bolj prijetno živeti.

Moč ljudstva v praksi
Leto 2013 si bomo zapomnili tudi po neka-
terih premikih, ki pričajo o tem, da se znamo 
vse hitreje organizirati in izkoristiti vzvode 
moči in odločanja. Če se je že nekaj let nazaj 
vse ustavljalo pri četici „pregretih“ navdušen-
cev, je zdaj pripravljenost ljudi, da nekaj za-
res storijo, opazno večja. V tem letu smo tudi 
Slovenci prispevali k temu, da je evropsko 
ljudstvo dalo jasno vedeti svojim voditeljem, 
da voda ni blago, ki nam ga lahko odtujijo. 
Peticijo, ki je pripeljala do ustavitve predlaga-
ne zakonodaje, je podpisalo 1.857.605 ljudi. 
Glas ljudstva je bil dovolj glasen tudi pri za-
ščiti avtohtonih semen in zahtevi, da lahko 
vrtičkarji semenski material še naprej izme-
njujemo brez omejitev. 

Naša prihodnost bo v njihovih rokah: Saditev 
zelišč v vrtcu Cepetavček

V Mariboru se DOGAJA!
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Bioprotector - učinkovita 
zaščita pred sevanji!
Certifikati pooblaščenih 
laboratorijev treh držav 
objavljeni na  
www.bioprotector.si.

V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o.,  
Tel.: 01/515-0331, 040-891-108, 040-891-081.

Če nimate digitalnega podpisa, se bo treba 
oglasiti na upravni enoti. Da se boste laže 
zmenili z uradniki, je dobro vedeti, pod kate-
ro šifro želite dati svoje soglasje:
ZAKON / GESLO / ŠIFRA
•	 Predlog zakona o samozdravljenju /  

„o samozdravljenju / 586
•	 Predlog zakona o konoplji / „o konoplji“ 

/ 587
•	 Predlog zakona o osnovnem bivanju /  

„o osnovnem bivanju“ / 588
Ali je slovensko ljudstvo dozorelo za nepo-
sredno demokracijo, bomo izvedeli kmalu. 

Ali smo zreli za neposredno 
demokracijo?
V Sloveniji smo pred kratkim dočakali, da 
je ljudstvo končno resno vzelo možnost, 
da sami predlagamo zakone. Trenutno se 
zbirajo podpisi za obravnavo treh zakonov. 
Zakona o pravici do samozdravljenja, zakona 
o legalizaciji uporabe konoplje za zdravljenje 
in zakona o osnovnem bivanju. 
Predlog zakona o samozdravljenju daje pra-
vico do odločanja o lastnem telesu in načinu 
ohranjanja svojega imunskega sistema ter 
hkrati pravico do gojenja rastlin v te namene.
Predlog zakona o konoplji pa bi dovolil upo-
rabo konoplje v industrijske in zdravstvene 
namene. 
Predlog zakona o osnovnem bivanju  daje 
pravico do brezplačnega najema neobdela-
nih državnih kmetijskih zemljišč za ekološko 
uporabo za lastne potrebe (in za zamenjavo 
zemljišč z drugimi pridelovalci) ter daje tudi 
pravico do vračanja dolgov javnim podje-
tjem s prostovoljnim delom, kar pomeni, da 
preprečuje, da bi vam država lahko zaplenila 
imetje, če svojega dolga ne boste mogli po-
ravnati, na primer, komunalnemu podjetju. 
Ali bi radi videli, da takšno pobudo ljudstva 
uzakonimo? 
Državni zbor bo obravnaval predlagane za-
kone, če bo predlagateljem do 12. decembra 
uspelo za vsakega zbrati 5.000 podpisov. 
Če imate digitalni podpis, lahko zakone pod-
prete prek spleta s klikom na naslednje sple-
tne povezave: 
•	 o konoplji – http://e-uprava.gov.si/

storitve/prido...ju?id=1596
•	 o osnovnem bivanju – http://e-uprava.

gov.si/storitve/prido...ju?id=1597
•	 o samozdravljenju – http://e-uprava.gov.

si/storitve/prido...ju?id=1595

Zdravje kot največje bogastvo
Vsi se strinjajo, da je zdravje bogastvo, zato 
bi se ga vsi radi polastili. Na tem področju v 
Sloveniji še vedno zaostajamo in smo zgled 
rigidne zakonodaje, neučinkovitega sistema 
in teptanja pravic državljanov do izbire. Ni 
videti, da bi se pri obveznem cepljenju kaj 
spremenilo. Zakonodaja, ki naj bi uredila sta-
tus zdravilcev, pa je še vedno v povojih. Kljub 
vsemu pa se je veliko spremenilo. Predvsem 
v ljudeh, ki se zavedajo, da imajo pravico iz-
bire, pravico do vprašanj in podvprašanj ter 
pravico do pritožbe. Zaupanje v „bele bogo-
ve“ je na najnižji ravni od obstoja tega pokli-
ca. Ugled in spoštovanje si bo treba na novo 
zaslužiti in upravičiti. 

Tako smo v tem letu dočakali, da so zdrav-
niki prvič namesto višjih plač zahtevali več 
časa za svoje bolnike. Prvič smo dočakali, 
da začenjajo sami zdravniki zagovarjati in-
tegrativno medicino in v medijih odprto 
govorijo o prednostih tradicionalne me-
dicine, akupunkture, bioresonance in ho-
meopatije. Iz dokumentov za podaljšanje 
licence zdravnikov je srednjeveška klavzula 
„ne bom se ukvarjal z mazaštvom“ končno 
potihem izginila. Na seminarjih in predava-
njih na to temo je videti več zdravstvenih 
delavcev kot kadar koli prej. Tihi in dobri 
zdravniki se vse bolj pogosto oglašajo, saj 
ne želijo, da bi ugled poklica razprodajali 
samooklicani strokovnjaki, ki delujejo zgolj 
v dobro ozkih interesnih skupin. Naše novi-
ce, ki so imele pri mnogih "gverilski status", 
so zdaj brez zadržkov na mizah vse večjega 
števila zdravnikov. 
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Kdaj boste obležali?
Besedilo: Adriana Dolinar

Razen vseh navedenih bilanc, prinaša 
zimski čas tudi priložnost, da v praksi 
preverimo, kakšen je naš imunski sistem. 

O tem smo že tolikokrat pisali, 
da vam je na spletu na voljo že 
desetine člankov. Združeno, 
sistematizirano, posodobljeno 
in zelo natančno pa boste o 
tem brali tudi v naslednji knji-
žici Preverjene naravne reši-
tve, Adijo prehladi! Ta izide 3. 
januarja. 

Kaj pa do takrat? Boste zdržali?
V vseh teh letih smo nekateri že spoznali, kaj naj-
bolj vpliva na stanje naše obrambe, zaradi česar 
nas zimske nadloge zelo redko oplazijo. 
Tako kot za vsako armado so tudi za našo notranjo 
obrambo zelo pomembni število vojakov, njihova 
izurjenost, kondicija in dobra oskrba. 
Če to prevedemo v bolj medicinski jezik, lahko 
napotke "kako ostati na nogah" strnemo v nekaj 
naslednjih alinej. 
•	 Ne pustite se iztiriti. Če vas stres 

predprazničnega časa pahne v skrbi, žalost, 
jezo, strahove ali pohlep, vas bo obenem 
oropal tudi energije, na kateri sloni vaša 
obramba. Zato ohranite svoj notranji mir kljub 
vsemu zunanjemu hrupu, gneči, hitenju in 
pretiravanju. 

•	 Ne uničujte svojih prijateljev. Kakšna bo 
življenska doba vaših imunskih celic, je v veliki 
meri odvisno od vas. Če se vsak dan bojujejo z 
glivicami, zajedavci in nenehnimi vnetji potem 
imate vojno na več frontah hkrati in bo vdor 
virusov težje zajeziti. Lastne imunske celice 
po nepotrebnem uničujemo tudi, ko hrano 
pripravljamo v mikrovalovkah ali ko uživamo 

kako drugače degenerirano hrano, pred katero 
nas lastni imunski sistem poskuša obvarovati. 

•	 Ne izčrpavajte svojega imunskega sistema po 
nepotrebnem. Najboljša pomoč imunskemu 
sistemu je, da mu zagotovite dovolj počitka. 
Dober spanec dela čudeže. Poskrbite, da vas 
postelja zares sprosti (namesto utrudi), pojdite 
spat čim bolj zgodaj (vsaka ura pred polnočjo 
šteje dvojno) in iz spalnice umaknite vire 
elektrosmoga (telefone, električne budilke, 
računalnik, televizor, …)

•	 Izkušnje štejejo! Zato bo vaš imunski sistem to-
liko sposoben, kolikor ste ga usposobili. Če ste 
vsa prejšnja leta prehlade ustavljali s kemični-
mi sredstvi, ki zgolj omilijo simptome, potem 
niste prav izurjeni v obvladovanju takšnih 
težav. To zlasti velja za tiste, ki vedno znižu-
jejo vročino, zato njihov imunski sistem tega 
mehanizma obrambe ne zna več pravilno upo-
rabiti. Zato enaki naravni prijemi pri nekaterih 
delujejo odlično, drugi pa bodo potrebovali 
nekaj več časa, da bo telo začelo uporabljati 
svoje moči, ki so bile dolga leta potlačene.

Prehladne bolezni niso obvezen davek zimskega 
obdobja. Prej so kazen za “prehitro vožnjo”, zato 
upoštevajte opozorilne znake lastnega telesa ter 
“zvozite” zimo modro in prisotno. 
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Na naš naslov je priromalo zelo zanimivo odprto pismo 
jeter. Z njihovimi zahtevami se popolnoma strinjamo in 

vam pismo toplo priporočamo v branje. Verjetno bi imeli 
tudi drugi organi kaj napisati o tem, kako ravnamo z njimi. 

Malomarnost do lastnega telesa bo zelo kmalu pokazala 
posledice. Ponavadi imunski sistem še nekako zvozi do no-
vega leta, nato pa se domine začnejo podirati. Prav zares ni 

nujno, da bi nas vsako zimo pestili prehladi, gripa, angine, 
... O tem boste kmalu brali v naši novi knjižici Preverjenih 
naravnih rešitev – Zbogom, prehladi. Upamo, da boste v 

dobrem zdravju dočakali njen izid, ki bo 3. januarja 2014.

Odprta 
pisma

Halo, tukaj jetra!
Smo vaša jetra. Ali nas poznate? Zraven kože smo vaš največji organ in naša največja naloga je v presnovi. 
Od nas pričakujete, da vas nenehno razstrupljamo, saj se večina zdravil presnovi prav z našo pomočjo. Prav 
tako smo osnovno skladišče glikogena in sintetiziramo plazemske proteine – kar pomeni, da skrbimo za vaše 
gorivo. Kaj nam torej najbolj škoduje? Čustva. Predvsem jeza je čustvo, ki jetra težko prenašamo. Saj poznate 
rek: „Greš mi na jetra,“ rečemo, kadar nas kaj ujezi. Ko nas preplavi vaša jeza, ne moremo opraviti svojih nalog. 
Velike težave imamo tudi zaradi mastne, industrijsko pridelane hrane, hitre prehrane in pogrevanja. Zdravila nas 
zares spravljajo v obup, zlasti če so v kakšnih težko združljivih kombinacijah. Na koncu omenimo še kajenje, 
povečano pitje alkohola, barvila v hrani in vdihavanje raznih topil ter drugih kemikalij, s katerimi pridemo v stik. 

Od novembra naprej postane naše življenje neznosno. Obremenitve pa včasih neobvladljive. Že v navadni pre-
hrani je gora tega, kar moramo predelati. Če pa temu dodamo vse praznične pojedine, popivanje in pomanj-
kanje spanja, zares ne bo šlo. 

Kljub temu da ne bolimo, pa vam pošiljamo signale. Kako jih prepoznate? Imate morda slabo prebavo, vas 
napenja in vam je po hrani slabo? Če se žolč ne izloča v zadostni količini, se maščobe ne prebavijo, tako kot 
bi se morale. Kmalu pride do težav. Ali ste pogosto utrujeni in razdražljivi? Tudi to se lahko zgodi, ko smo 
preutrujena. Ali imate težave s kožo? Če jetra ne uspemo izločiti strupov, jih mora namesto nas koža. Koža se 
vam bo uredila, če nas boste razstrupili in prečistili. Če čutite tiščanje pod desnim rebrnim lokom, je to že zelo 
očiten znak, da nam ni dobro. Če imate težave s holesterolom ali povišan krvni pritisk ter povečano telesno 
težo, se morate teh težav najprej lotiti pri nas. 

Kako se pa vseh teh težav lotiti na naraven način? Ali je sploh mogoče? Najraje imamo, če se odpravljanja 
težav lotite celostno. To pomeni, da najprej pregledate svoj jedilnik in se posvetujete s strokovnjakom, kaj lahko 
začnete počasi spreminjati. Naslednje je, da poiščete telesne vaje, pri katerih boste lahko vztrajali. Na koncu je 
še nujno uporabiti pomoč zdravilnih rastlin, da se razstrupimo in prečistimo. Jetra imamo namreč zelo veliko 
sposobnost samo obnove. In s pravimi pomagali nam lahko zelo pomagate. Katera pa so to? V prvi vrsti je to 
vsekakor pegasti badelj, ki vam zaščiti celice pred strupi in jih pospešeno obnavlja. Lahko ga uporabljate dlje 
časa ali pa nas z njim razvajate občasno. Pri proizvajanju žolča in uravnavanju holesterola in prebave vam zelo 
pomagajo artičokini listi. Bolečine v primeru žolčnih kamnov blaži baldrijan. Holesterol zmanjšujejo naslednje 
zdravilne rastline: artičoka, vražji krempelj, česen, regrat, triplat, sojin lecitin. Kar velika izbira, kajne? V ljudskem 
zdravilstvu si lahko predvsem za težave s kožo veliko pomagate tudi z repincem. Zelo pomembno pa je tudi, 
v kakšni obliki zaužijete te rastline. Najbolje jih je gojiti na svojem vrtu in jih uporabiti, ko jih potrebujemo. Ker 
pa to vedno ni mogoče, nam pridejo najbolj prav kapljice, za nas vas prosim, da brezalkoholne. Absorpcija je v 
tem primeru zagotovljena in dejansko lahko jetra izkoristimo vse aktivne učinkovine, ki jih rastline vsebujejo. 

V želji, da se bomo še naprej dobro razumeli in si pomagali, vas lepo pozdravljamo.
Lep pozdrav,

Vaša jetra
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Halo, mehur tukaj!
Če so se že oglasila jetra, se oglašam tudi jaz. Sem vaš mehur. Večkrat na dan vas spomnim na svoj obstoj. V 
času, ki prihaja, pa se lahko zgodi, da se vam bom oglasil še bolj pogosto. 

Zato tudi sam prispevam nekaj napotkov, kako bomo prijateljevali dolgo in brez zapletov. 

Najprej vam moram povedati, da ne maram zime. Zlasti nekaj zadnjih let. Pa ne zato, ker bi bile zime bolj hude, 
temveč zato, ker je moda takšna, da me vaša oblačila pred njo vse manj varujejo. Ne maram kratkih jaken, 
tangic, kratkih majčk, spuščenih pasov. Če zebe ledvice, zebe tudi mene. Če zebe stopala, se takoj oglasim. 
Tudi s koleni sem v neposredni povezavi, zato bi bilo nadvse prijazno od vas, da imate tudi njih pozimi dobro 
ogrete. 

Moja druga prošnja se nanaša na pitje vode. Morda se vam zdi, da imam več dela, kadar pijete, pa ni tako. 
Največ dela imam takrat, ko ne pijete, saj takrat nimam s čim razredčiti vseh strupov in dražilnih snovi, ki se v 
meni zadržujejo. Če ne pijete in se ne morem lepo pretegniti in napolniti, bodo nevarne bakterije lahko delale 
svoje kolonije v mojih pregibih. Zato vas prosim, da ne pozabite piti vode tudi pozimi. Če pa čutite, da pečem in 
tiščim, mi pošljite na pomoč sok ali izvlečke brusnic.

Tretja prošnja vas bo morda presenetila, pa jo kljub vsemu vzemite resno. Vsi, ki prebivamo in delamo v va-
šem telesu, se vsak dan srečujemo s kopico strupov. Jetra najbolj trpijo zaradi snovi, ki so na vaših krožnikih, 
v kozarcih in skodelicah. Mene pa najbolj motijo tisti, ki jih nanašate na glavo. Resno mislim – ličila in barve 
za lase mi delajo prave preglavice. Morda se mnogi med vami ne zavedate, da imam tudi tam zgoraj svoje 
„tipalke“. Moja inštalacija (meridijan mehurja) je pod vašimi lasmi in okrog oči, prav na tistih točkah, ki jih 
ženske tako rade pokrivate z barvami. 

Ali ste vedeli, da imajo ženske, ki vsak mesec uporabljajo tradicionalne barve za lase, dvakrat večjo možnost, 
da zbolijo za rakom mehurja v primerjavi s tistimi, ki se ne barvajo? 19 % teh obolenj neposredno povezujejo 

z uporabo barv za lase. 

7 od 10 študij v različnih državah je pokazalo za 
40 % povečano tveganje za frizerje in druge ose-
be, ki so pogosto v stiku z barvami za lase. Zato 
lepo prosim, da uporabljate zares naravne barve, 
če želite barvati lase. Če pa se želite ličiti, poiščite 
naravna ličila. 

Upam, da se bomo v prihodnje še bolje razumeli in 
da se mi ni bo treba preveč oglašati. 

Pozdrav,

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

TOREK, 3. DECEMBER

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI 
Trebnje, U3ŽO, ob 9. uri
Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem 
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi se 
poskušamo pred njimi ubraniti? Strategija uniče-
vanja se, tako kot na nobenem drugem področju, 
tudi tukaj ni obnesla. Ustvarila je le dodatne te-
žave. O tem, kako izboljšati lastno odpornost, ob-
noviti črevesno floro, se rešiti nadležne kandide in 
stopiti iz začaranega kroga izčrpanosti in bolezni, 
bosta predavali Sanja Lončar in Adriana Dolinar.

TOREK, 3. DECEMBER

KAKO PREHRANA VPLIVA 
NA ZDRAVJE, POČUTJE IN 
KONCENTRACIJO OTROK
Novo mesto, OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 
ob 17. uri 
Nemir, razdražljivost, slaba zbranost, agresivnost, 
… Kako je povezano počutje in vedenje otroka s 
prehrano? Katere so največje pasti v prehrani in 
kako se jim izogniti? Vabljeni na predavanje Sanje 
Lončar. Vstop je prost.

TOREK, 3. DECEMBER  

PRIDELAVA IN HRANJENJE SEMEN 
TER SADILNEGA MATERIALA 
KMETIJSKIH RASTLIN
Gasilski dom Trata, Kidričeva cesta 51a, Škofja 
Loka, ob 17. uri
Predavatelj dr. Vladimir Meglič, zaposlen na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije. Predavanje je na-
menjeno kmetovalcem. Vstopnine ni. Informacije 
in prijave na tel. št. 04 620 22 26 ali e-naslovu: moj.
ekovrt@las-pogorje.si.

Organizira: LAS loškega pogorja s partnerji pro-
jekta Moj eko vrt.

PETEK, 6. DECEMBER

ŽIVLJENJE BREZ GLUTENA
Živa center, Tomačevo 27, Ljubljana, ob 18. uri
Zaradi svojih specifičnih lastnosti gluten deluje 
moteče v presnovnih in prebavnih procesih, kar 
pomeni, da ne otežuje življenja zgolj bolnikom s 
celiakijo, temveč rad ponagaja tudi bolnikom z bo-
leznimi ščitnice in širšemu prebivalstvu. Avtorica 
knjige Življenje BREZ GLUTENA, Suzana Kranjec, 
in mag. Petar Papuga, dr. med., specialist za aku-
punkturo, predavata o zdravi brezglutenski pre-
hrani. Vstopnine ni. Obvezne prijave na e-naslov 
predavanja.brezglutena@gmail.com ali na telefon 
041 250 209, od pon. do pet. od 16. do 20. ure.
Organizira: Zavod Parnas. 

PETEK, 6. DECEMBER

DAN ODPRTIH VRAT
Njiva Aleja v podaljšku Ziljske ulice v Savljah, 
Ljubljana, od 15. do 17. ure
Na njivi Aleja smo pridelali lastno EKO zelenja-
vo, zelišča in jagode. Izboljšali smo samooskrbo, 
nabirali nova znanja in izkušnje. Vrtnarji zače-
tniki in učitelji smo bogatejši na več načinov. Na 
predstavitvi si boste lahko ogledali sistem gredic 
in si rezervirali svoj prostor. Ob Miklavžu si zaže-
lite, na božič pa dobite ... Prijave na 041 605 974. 
Podrobnosti o dogodku na www.pridelaj.si.
Organizirata: Aleja inženiring d.o.o. in Mule, dru-
štvo za celostno bivanje. 

PONEDELJEK, 9. DECEMBER

ZAMOLČANA ZGODOVINA, 
KOT JO PIŠEJO ZAČIMBE
Maribor, Pokrajinski muzej, ob 18. uri
Ne glede na to, kateri generaciji pripadamo, smo 
vsi v šoli poslušali tako ali drugače prirejene zgod-
be o lastni zgodovini. To ne velja le za našo bli-
žnjo preteklost. Zgodovinske zmote segajo veliko 
globlje. Zakaj ne smemo vedeti več o svoji prete-
klosti? Kje iskati resnico? Včasih tam, kjer jo naj-
manj pričakujemo. Avtorice knjig Ščepec rešitve 
in Ščepec Védenja so jo razkrivale skozi zgodbo 
o začimbah. Ali vas zanima, kaj vse so ugotovile? 
Vabljeni na zanimiv pogovor s Sanjo Lončar, ki ga 
bo vodila Cveta Zalokar Oražem. 

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

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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TOREK, 10. DECEMBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Pokrita tržnica Domača Vas, Ulica Mirka 
Vadnova 9, Kranj – Primskovo, ob 17. uri
Začimbe so več kot zgolj rastline. Na čem sloni nji-
hova moč in kako to, da o tem tako malo vemo? 
Kako in koliko nam lahko začimbe pomagajo pri 
želodčnih težavah, težavah z jetri in žolčnikom 
ter celo raku, boste izvedeli na predavanju Sanje 
Lončar. Ob predavanju bo mogoče kupiti tudi av-
toričine knjige s popustom. Vstopnina: 5 EUR. 
Organizira: Društvo Pozitivna energija KRANJ.

SREDA, 11. DECEMBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Kamnik, dvorana Matične knjižnice Kamnik, 
ob 18. uri
Predavala bo Sanja Lončar, moderator večera: 
Marta Grkman, knjižničarka na OŠ Toma Brejca 
Kamnik. Vsebina enaka kot 10. decembra. Vstop 
prost.

SREDA, 11. DECEMBER

PRIDELAJ SI ... IN MI TI BOMO 
POMAGALI
Kalček, Celovška 268, Ljubljana, ob 17.30 uri
Na eko-njivi smo pridelali lastno zelenjavo, zelišča 
in jagode, nabirali nova znanja in izkušnje. Vrtnarji 
začetniki in učitelji smo bogatejši na več načinov. 
Na predstavitvi z diaprojekcijo vam bo vodja pro-
jekta Nataša Bučar Draksler predstavila, kako so si 
posamezniki na 30 m2 ob stalnem pomanjkanju 
časa, suši in moči ter drugih izzivih veliko pridelali. 
In vsi so bili lani še začetniki ... Vstop je prost.
Organizirata: Aleja inženiring d.o.o. in Mule, dru-
štvo za celostno bivanje. 

PETEK, 13. DECEMBER 

MATEJA REŠ: BUČE V KUHINJI
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce, 
ob 17. uri
Avtorica knjige Čarobni svet buč, Mateja Reš, bo 
predstavila in vodila delavnico na temo, kaj vse 
lahko v kuhinji pripravimo iz buč. Prispevek: 5 
EUR.

TOREK, 17. DECEMBER  

PODALJŠEVANJE PRIDELOVALNE 
SEZONE/NAMAKANJE VRTNIN
Gasilski dom Trata, Kidričeva cesta 51a, Škofja 
Loka, ob 17. uri
Predavateljici Ana Ogoralc in Marija Kalan iz 
KGZS. Predavanje je namenjeno kmetovalcem. 
Vstopnine ni. Info. in prijave na tel. št. 04 620 22 26 
ali e- naslovu moj.ekovrt@las-pogorje.si.
Organizira: LAS loškega pogorja s partnerji pro-
jekta Moj eko vrt.

PETEK, 20. DECEMBER

ZAKLJUČNO SREČANJE IN 
DELAVNICA ZDRAVJE JE V NAS 
Radovljica, Osnovna šola A. Janše, ob 16.30 
uri, delavnica se bo pričela ob 17.30 uri
Organizira: Društvo AJDA Gorenjska. 

13. DECEMBER – 15. DECEMBER

RAZSTRUPLJANJE TELESA IN UMA: 
3-DNEVNI POST 
Višnja Gora, Kriška vas 27, prihod 12.12.,  
ob 18. uri
Vabljeni na post ali polpost s svežimi sadno-ze-
lenjavnimi sokovi iz eko ali domače pridelave, 
juhami in naravnimi razstrupljevalnimi napitki 
in celodnevnim programom. Delavnica poteka 
v majhni skupini in se prilagaja udeležencem. 
Cena 3-dnevnega posta ali polposta je 200 EUR 
z vključeno eno terapijo po izbiri. Obvezne so 
predhodne prijave, plačilo akontacije in priprava. 
Natančna navodila in program dobite ob prija-
vi. Program vodita Drago Klanšček in dr. Helena 
Jeriček Klanšček. Prijave in informacije: DIH, 
Drago Klanšček, s. p., www.d-i-h.si, 041 517 256, 
dih.klanscek@gmail.com.

SOBOTA, 14. DECEMBER

AROMATERAPIJA IN ETERIČNA 
OLJA ZA RAVNOVESJE, ZDRAVJE IN 
MOČAN IMUNSKI SISTEM
Kmetija Ježek, Ulica Bratov Komel 20, Lj – 
Šentvid, od 9. do 13. ure 
Vabljeni na intenzivno praktično delavnico, na ka-
teri se boste naučili, kako za ravnovesje in zdravje 
poskrbeti celovito in na povsem naraven način – s 
pomočjo preprostih, vendar zelo učinkovitih teh-
nik samozdravljenja ter uporabe aromaterapije in 
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eteričnih olj. Izvedeli boste, katera eterična olja in 
kako jih uporabljati za zdravljenje najpogostejših 
virusnih, bakterijskih in glivičnih okužb ter čustve-
nih in psiholoških stanj, ki najmočneje vplivajo na 
(ne)ravnovesje in zdravje našega celotnega tele-
sa. Za domov boste izdelali tudi dva aroma pri-
pravka: olje za imunski sistem in zdravilno kopal-
no sol. Podroben opis delavnice najdete na www.
amalu.si, prijave pa sprejemamo na info@amalu.si 
ali 041 361 878 do zapolnitve mest. Vodi/predava: 
Maja Šantl, aromaterapevtka. Prispevek: 65 EUR. 
Informacije: www.amalu.si, info@amalu.si, 041 
361 878. Organizira: Amalu.

PETEK, 15. DECEMBER

TEČAJ: OKREPIMO LEDVICE IN 
HORMONSKI SISTEM
Ljubljana, Triglavska 22, od 16. do 20. ure
Spoznali boste prehrambena načela kitajske tra-
dicionalne medicine za zimo oziroma kako okre-
piti ledvice in si pomagati pri težavah, povezanih 
z njimi (kronična utrujenost, bolečine v križu in 
kolenih, neplodnost, upad libida, hormonska 
neravnovesja, visok krvni pritisk, vnetja mehurja, 
težave s kostmi, z zobmi, ...). Delavnica vključuje 
tudi akupresurne masaže in vaje za krepitev led-
vic. Vodi/predava: Živa Pogačnik, Dao inštruktori-
ca. Prispevek (bruto): 40 EUR/osebo; (upokojenci, 
študentje 35 EUR). Mesto na delavnici si zagoto-
vite s plačilom akontacije 20 EUR ali celotnega 
zneska na TRR: SI56 6100 0000 6079 143. Prijave in 
informacije: 040 75 22 66 ali info@uzivajmo.com.
Organizira: Društvo UŽIVAJMO http://www.uzi-
vajmo.com.

PONEDELJEK, 16. DECEMBER 

ROČNO IZDELANA 
AROMATERAPEVTSKA MILA: 100 % 
PRAVA IZBIRA
Naravna darila EMMA, Mala vas 29, Ljubljana, 
od 17. do 20. ure 
Vabimo vas na ustvarjalno delavnico, na kateri 
vas bomo naučili vse, kar je potrebno, da boste 
lahko v prihodnje sami izdelovali popolnoma na-
ravna aromaterapevtska mila. Naša osnova bodo 
hladno stiskana nerafinirana olja in masla, kako-
vostna eterična olja, predvsem pa ogromno zelišč 
in ostalih dodatkov (glina, čokolada, med ipd.). 
Prejmete: strokovno vodenje, gradivo z vrsto do-
datnih receptov ter dva kosa mila. Več informa-
cij na www.naravna-darila.si. Prispevek: 39 EUR. 
Prijave na: info@naravna-darila.si ali 031 216 756.

PETEK, 20. DECEMBER

PREDAVANJE: SLADKORNA 
BOLEZEN IN TREBUŠNA SLINAVKA
Stiška Čajnica, Poljanska cesta 6, Ljubljana,  
ob 17. uri
Ljudje v svojem hitrem načinu življenja pozablja-
mo na svoje zdravje, organizem pa nam naše za-
nemarjanje pogosto vrne z obrestmi. Sladkorna 
bolezen je eden izmed običajnih znakov težav v 
telesu in ima lahko hude posledice za vsakdanje 
življenje obolelega. Predavatelj bo Klemen Križaj 
Več informacij na www.stiskacajnica.com, ali sti-
ska.cajnica@gmail.com ter 01 320 77 68.

SREDA, 15. JANUAR

PRIJATELJEVANJE Z 
IMUNSKIM SISTEMOM
Obrtni dom, Gradnikove brigade 6, N. Gorica, 
ob 17. uri
Kaj lahko storimo da hitro okrepimo svoj imun-
ski sistem na naraven način bo predavala Sanja 
Lončar. Organizira Ajda Goriška - Sekcija dobra 
misel. 

PETEK, 17. JANUAR

ICA KREBAR: ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU
Vidičeva hiša, Linhartov trg 3, Radovljica,  
ob 17. uri
Predavateljica in pisateljica Ica Krebar se že 30 
let ukvarja z makrobiotiko, pravedo, ki človeka 
vzpodbuja, da bi živel v harmoniji in sožitju z na-
ravo. Predavala bo o sovražnikih, kot so zajedavci, 
plesni, glive (npr. kandida), ki se v našem telesu iz-
jemno hitro razmnožujejo. Imunski sistem člove-
ka je preobremenjen, notranji organi so zasluzeni, 
telo se brani na vse mogoče načine (alergije, izpu-
ščaji, vnetja). Vabljeni, da nekaj dobrega storite za 
svoje telo! Prispevek: 5 EUR.

SOBOTA, 18. JANUAR

KUHARSKA DELAVNICA: PRIPRAVA 
KRUHA S KISLIM TESTOM IN 
MLEČNOKISLINSKA FERMENTACIJA 
ZELENJAVE
Zdravilno-izobraževalni center, Gaberje pri 
Lendavi, ob 17. uri 
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega 
tečaja je 25 EUR na osebo. Informacije in prijave 

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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na: 041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.
com, http://www.center-gaberje.si/.

ČETRTEK, 23. JANUAR

NISO VSE ROŽ'CE ZA VSE LJUDI
Obrtni dom, Grad. brigade 6, N. Gorica,  
ob 19. uri
Za vsako težavo lahko zasledimo, da si lahko po-
magamo z zelo različnimi živili ali zeliščnimi pri-
pravki. Kateri bodo pravi za nas? Od česa je od-
visno, ali bodo delovali ali ne? Bo že držalo, da za 
vsako bolezen rož'ca raste, vendar ne rastejo vse 
za nas. Ali bodo delovale, ni le vprašanje sestavin, 
ki jih vsebujejo. Še bolj odločilna utegneta biti 
energijsko delovanje in značaj izbrane rastline. 
Kaj je treba vedeti, da si pomagamo in ne škodu-
jemo? Predava: Sanja Lončar, Projekt Skupaj za 
zdravje človeka in narave. Prispevek: 5 EUR.
Organizira: Klub CDK Nova Gorica.

NEDELJA, 26. JANUAR

KOLAGEN ZA ŽIVLJENJSKO MOČ IN 
LEP VIDEZ
Čebelarska kmetija Ladi, Sela na Krasu 52,  
ob 10. uri
Kolagen je naravno telesno lepilo, beljakovina, ki 
veže ter podpira telesna tkiva in notranje organe. 
V sodelovanju z elastinom daje telesnim tkivom 
obliko, trdnost in moč. Z leti se kolagen počasneje 
obnavlja, izgublja pa se zaradi staranja, preobre-
menitve s športom, kajenja in drugih dejavnikov. 
Čeprav kolagena ni v hrani, obstajajo živila, ki 
spodbujajo njegovo obnovo. Na delavnici vam bo 
Vladimira Pibernik predstavila pojavnost kolage-
na v organizmu, njegove učinke in naravne pre-
hrambene dodatke ter živila, ki nam ga pomagajo 
nadomestiti. Sledil bo praktični prikaz izdelave 
kolagena iz naravnih sestavin in izdelava maske 
za obraz iz čebeljih pridelkov z visoko vsebnostjo 
kolagena. Prispevek: 20 EUR, vsebuje tudi topel 
obrok na žlico. Kontaktni telefon: 041 710 764.

TOREK, 28. JANUAR

KAKO BRATI NARAVO?
Knjižnica Zagorje, ob 18.30 uri
Od kod prihaja naše znanje o rastlinah? Ali smo ga 
pridobili zgolj z branjem knjig in z analitično zna-
nostjo? Kako pa so ga pridobivali tisti, ki so živeli 
v časih brez interneta, knjižnic in laboratorijev? 
Ali lahko še danes rastline „beremo” neposredno, 

zgolj z opazovanjem in s čutenjem? Kako rastline 
govorijo in kako jih poslušati? Ali lahko to počne-
jo zgolj nadarjeni izbranci ali pa je to dostopno 
vsem? Danes vse več slišimo o „učenju s srcem” – 
ali je to zgolj poetični opis ali pa je srce resnično 
organ, ki ga lahko uporabimo za spoznavanje sve-
ta, ki nas obkroža? 
Predava: Sanja Lončar. Organizira: Društvo za 
zdravilne rastline.

SREDA, 29. JANUAR

PREDAVANJE O NARAVNI NEGI LAS 
IN BARVANJU S 100-ODSTOTNIMI 
RASTLINSKIMI EKO PIGMENTI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana,  
od 18. do 20. ure
Predava Mirjam M. Korez, univ. dipl. biol., strokov-
njakinja za naravno nego. Ali želite imeti zdrave 
in žive lase? Kako lahko z naravnimi ekološkimi 
barvili in eko rastlinskimi olji ozdravimo lasišče, 
okrepimo lase, povečamo sijaj in volumen las 
ter obarvamo tudi sive lase? Kako prepoznamo 
naravne barve brez kemikalij? Kako delujejo kon-
vencionalne barve in kako rastlinski pigmenti? Po 
koncu predavanja bo predavateljica na voljo za 
brezplačne individualne nasvete. www.bitizen-
ska.org. Prijave: 041 404 773. Vstopnina: 5 EUR.
V soboto, 1. februarja, od 9. do 15. ure, pa ste va-
bljene na delavnico barvanja las s 100-odstotnimi 
eko rastlinskimi barvami. Več informacij: www.
bitizenska.org.

PONEDELJEK, 3. FEBRUAR

Dijaški dom Maribor, ob 20. uri
Predava Sanja Lončar. Več informacij o temi bo 
objavljenih na spletu: www.zazdravje.net

TOREK, 4. FEBRUAR

NARAVNE REŠITVE ZA 
ZIMSKE TEŽAVE
Gornja Radgona, Knjižnica Gornja Radgona 
(nekdanja Ljudska univerza), ob 17. uri
Ali se želite vzeti v roke in odpraviti prehlade, 
slabo počutje in utrujenost? Potem ne zamudite 
predavanja Sanje Lončar, ki vam bo razkrila pre-
verjene naravne rešitve in skrite moči, ki jih ima 
sleherni izmed nas. 
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Več dogodkov in podrobnejše opise preberite 
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

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



Prazniki brez 
praholovcev?
Praznični čas je mišljen kot trenutek, 
ko se lahko ustavimo, zazremo nazaj in 
določimo smer za naprej. Kljub temu, 
da smo ta pomen v potrošniški družbi 
v veliki meri „sprostituirali”, bistvo 
praznika ni spremenjeno. Le začutiti ga 
je treba. 

Tudi izrekanje želja je veliko več kot brezoseb-
no prepošiljanje všečnih kratkih sporočil SMS ali 
spletnih voščilnic. To je možnost, da drug druge-
mu povemo to, kar zares čutimo, in tako z močjo 
besed ustvarimo prostor, ki bo prispeval k uresni-
čitvi drugačne prihodnosti.  

Kakšna je vloga obdarovanja 
v tej zgodbi?
Cena darila zagotovo ne bo mera za ljubezen 
ali spoštovanje, ki ga gojite do določene osebe. 
Pozornost pri izbiri ali pripravi pa je. V današnjem 
času je najbolj dragoceno darilo, ki ga vsi pogre-
šamo, posvečenost. 
Darila, ki prihajajo iz rok službe nabave naših po-
slovnih partnerjev, ali darila prijateljev, ki so bila 
kupljena, ker bodo prišla prav, če bo nekomu tre-
ba kaj podariti, čutimo kot prazna. V njih ni ener-
gije posvečenosti. Niso namenjena nam. Nihče ni 
imel prav nas v mislih, ko je to darilo izbiral ali ga 
ustvarjal. 

Predstavitev knjig vsako sredo ob 18. uri.

Tržnica Koseze (1.nadstropje), Vodnikova cesta 187, 1000 Ljubljana
Tel./fax: 05 99 51 622, Gsm: 031 711177

info@knjigarnazdaj.si, www.knjigarnazdaj.si

“Imamo knjigo za vas.”

Dobrodejna darila
Izdelki za revitalizacijo vode Nature's Design so 
zares uporabno darilo, saj moramo vsi piti prav 
vsak dan. Karafe Aladin, kozarčki, skodelice, ste-
klenice v pluti in drugi izdelki so čudovitih oblik, ki 
izhajajo iz naravnih razmerij zlatega reza, kar do-
kazano dobrodejno deluje na vodo. Učinek delo-
vanja občutimo že  s prvim požirkom, saj postane 

voda iz pipe že po treh mi-
nutah nežna in mehka kot 
studenčnica. Obdarovanci 
bodo nad lepimi darili 
in dobro vodo zagotovo 
navdušeni. Izognite se 
norenju po trgovinah in 
poiščite krasna darila na 
www.oblikenarave.si ali 
pokličite za katalog 040 
626 427.

Stenski koledar  
"Umetnost mandal 2014"
Naročila na spletni strani www.mandalavaga.si.
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Posladki za kožo
Weleda naravna,  rege-
nerativna nega telesa 
z močjo granatnega 
jabolka
Dragocena  negovalna 
olja iz linije z granatnim 
jabolkom pomagajo zah-
tevni koži ohraniti vla-
žnost in aktivno zavirajo 
predčasno staranje kože. 
Negovalni losjon z grana-

tnim jabolkom 200 ml - aktivno zavira predčasno 
staranje kože. Sestava iz biološkega olja semen 
granatnega jabolka ščiti pred škodljivimi vplivi iz 
okolja. Tudi najbolj zahtevna koža postane bolj 
čvrsta in žametno gladka. Čuten ženstveni vonj 
navdihuje čute. Krema za roke z granatnim jabol-
kom 50 ml - aktivno zavira predčasno staranje kože. 
Antioksidativne učinkovine olja iz semena grana-
tnega jabolka preprečujejo njeno prehitro staranje 
in s tem prezgodnje nastajanje starostnih pigmen-
tnih peg. Brez sintetičnih olj, barvil, konzervansov 
in surovin na osnovi mineralnih olj.

Weleda  naravna, 
poživljajoča nega telesa 
s soncem obsijanim  
rakitovcem
Gel za prhanje 200 ml  z 
dragocenim biološkim 
oljem rakitovca pomaga 
pri izgradnji zaščitnega 
plašča kože in neguje 
kožo z nežnim sezamo-
vim oljem že med pr-

hanjem, sadno osvežilni vonj zbudi čute in vas 

poživi. Prava eterična olja pomaranče, mandarine 
in grenivke pričarajo izjemen vonj, sladkorni tenzi-
di blago čistijo kožo. Koži nudi voljnost in gladkost. 
Bogat negovalni losjon z rakitovcem 200 ml - ohra-
nja vlažnost in dolgotrajno neguje kožo. Svež sa-
den vonj poživlja čute. Čista rastlinska olja ohranja-
jo maščobo in vlago v koži, eterična olja razvijejo 
prijeten vonj. Rezultat je svilnato nežen otip kože. 
Brez sintetičnih olj, barvil, konzervansov in surovin 
na osnovi mineralnih olj.

Weleda naravna nega in 
razvajanje z  oljem divje 
vrtnice
Olje sadežev Rosa 
Mosqueta  vašo kožo na-
redi žametno mehko, fini 
vonj rože damascena nav-
dihuje čute. Losjon za pr-
hanje z divjo vrtnico 200 
ml  - nežno čisti in neguje 
z dragocenim oljem iz se-

men Rosa Mosequeta . Eterično olje  vrtnice razva-
ja vse čute in harmonizira. Negovalno olje za telo 
z divjo vrtnico 200 ml - spodbuja procese v koži in 
ohranja njeno naravno napetost. Dragocena sesta-
va iz biološkega olja divje vrtnice vidno gladi kožo. 
Plemeniti vonj vrtnice damascena razvaja čute. 
Brez sintetičnih olj, barvil, konzervansov in surovin 
na osnovi mineralnih olj.

Weleda naravna nega za 
razvajanje in sprostitev 
z oljem sivke
Olje za telo iz sivke 100 
ml, pomirja in harmonizi-
ra, negovalno olje za telo 
iz sivke neguje kožo in 
pomirja celotnega člove-
ka. Eterično olje iz cvetov 
sivke z nežnim vonjem 
sprošča notranjo nape-

tost ter uravnovesi dušo in telo. Masaža z oljem 
sivke po napornem in stresnem dnevu pripomore 
k mirnemu in zdravemu spancu. Uporaba: po pr-
hanju ali kopeli nanesite olje na dlani, porazdelite 
po vlažni koži in nežno vmasirajte s krožnimi gibi 
v smeri srca. Losjon za prhanje 200 ml,  neguje, 
sprošča in ponovno vzpostavi notranje ravnovesje. 
Harmonične dišave pravega eteričnega olja sivke 
umirjajo čute. Za nežen, žameten občutek na koži. 
PH je prijazen koži. Dermatološko testirano. Brez 
sintetičnih olj, barvil, konzervansov in surovin na 
osnovi mineralnih olj.
Zastopa in prodaja: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, 
Kočevska cesta 42, 1291 Škofljica www.tamaschi.si

Eko klub – oaza eko daril
Več kot 20 malih in srčnih 
ponudnikov kakovostnih 
ekoloških izdelkov in stori-
tev se je združilo v gibanje 
Eko klub. Nekaj jih iz novičk 
že poznate, nekaj pa še ne. 
Zdaj torej lahko najdete ra-

znolika, čudovita ter človeku in okolju prijazna 
darila na enem mestu: kozmetika, izdelki za dom, 
knjige, različne dobrote, ponudba za prosti čas … 
Članstvo v Eko klubu je do konca leta brezplačno, 
prinaša pa različne ugodnosti ob nakupu, zanimi-
ve e-novice, vabila na dogodke, nagradne igre … 
Če mislite in živite zeleno, potem boste darila go-
tovo našli pri partnerjih Eko kluba. Več na www.
ekoklub.si ali na 01 810 90 32.
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Odkrijte skrivnosti Babičine kozmetike!
Pravijo, da je bolje nekoga 
naučiti ribo loviti, kot mu 
ribo podariti. To velja tudi 
za naravno kozmetiko. Če 
ste že odkrili, kaj vse se 
skriva v konvencionalnih 
izdelkih, in bi si radi sami 
izdelali mila, olja, kopeli, … 
vam priporočamo v bra-
nje ali za obdaritev novo 
knjigo založbe Modrijan 

– Babičina kozmetika, avtorice Mihaele Pichler 
Radanov.
V njej nam avtorica razkriva majhne in velike 
skrivnosti izdelave mila, masažnih olj, krem, solnih 
in začimbnih pilingov ter kopalnih soli. 
Knjiga ponuja veliko receptov, ki jih lahko pripra-
vite v domači kuhinji s prav običajno kuhinjsko 
posodo. Dodani so tudi odlični predlogi za darila 
in natančni napotki, kje kupiti potrebne sestavine. 
Knjigo lahko prelistate na www.modrijan.si. Na 
voljo je v vseh trgovinah Sanolabor, v Modrijanovi 
knjigarni na Trubarjevi c. 27, v ljubljani. Naročite 
jo lahko tudi po telefonu 080 23 64 ali po e-pošti 
prodaja@modrijan.si.

Za več užitkov v kuhinji!

Izšla prva knjiga receptov slaščičarne Mihalek z 
naslovom: "Presne torte Mihalek".
V njej boste našli 30 preizkušenih receptov za 
odlične presne torte s prekrasnimi fotografijami.
Knjigo lahko kupite v slaščičarni Mihalek ali naro-
čite na e-naslovu: slascice.mihalek@siol.net ali na 
gsm: 031-388934

Babiči�a �oz�eti�a
Mihaela Pichler RadanovBabiči�a �oz�eti�a

M
ihaela Pichler Radanov

V knjigi Babičina kozmetika nam avtorica razkriva majhne in velike skrivnosti 
izdelave naravne kozmetike doma. Natančno opiše postopek izdelave mila, seznani 
nas z načinom izdelave masažnih olj, solnih in začimbnih pilingov ter kopalnih soli. 
Zapiše veliko receptov in pove, kje lahko kupimo vse sestavine za izdelavo domače 
kozmetike. Potolaži nas tudi s tem, da vse lahko pripravimo v domači kuhinji s prav 

običajno kuhinjsko posodo. Ker bomo brez dobrega poznavanja lastnosti olj in njihovih 
učinkov na telo težko pripravili pravo milo ali kremo zase, na kratko opiše lastnosti 

posameznih olj, ki jih uporabi pri receptih. Čisto na koncu pa poda nekaj idej za darila.

Ko pogovor nanese na »babičino kozmetiko« in mila, pomislimo na to,  
kako so naše prababice in babice včasih kuhale živalske maščobe, jim 
dodajale pepel in – delale milo. Da, tudi jaz sem imela takšno babico 
Mišo, ki me je že od malega uvajala v skrivnosti redne nege kože. Katera 
olja bova dali v milo? Katero zelišče je najprimernejše za nego suhe in 
razpokane kože? Bi dodali še kakšno začimbo? Namesto vode pa lahko  
za pripravo tega mila uporabiva kar žajbljev čaj … in podobno. Kot je babica 
učila mene, tako so učili tudi njo in znanje se je prenašalo iz roda v roda. 
A jaz sem imela srečo, saj je moja babica svojo umetelnost zapisovala 
in mi zapustila recepte svojih »maž«, s katerimi je ohranjala mladostno 
lepoto, prožnost, mehkobo telesa, obraza in bleščeče lase tudi v starosti. 
Njeno beležnico z recepti imam še danes. Počasi sem preizkusila vse 
njene recepte, se učila, in ko sem se opogumila, sem začela ustvarjati tudi 
svoje mešanice olj za telo, kreme za obraz, kopalne soli, solne in začimbne 
pilinge in seveda mila. Z leti sem vse več svoje kozmetike izdelala sama. 
Zdaj uporabljam le še svojo. V trgovino s kozmetiko zaidem le zato, da 
pogledam, katera olja mešajo za določene namene in tako dobim kakšno 
idejo za izdelavo svoje.

Danes si ne morem predstavljati, da ne bi mešala olj in začimb ter 
ustvarjala in preizkušala novih receptov. Vsako milo, vsaka kopalna sol, 
piling ali olje za telo, ki ga izdelam, mi nudi večkratno zadovoljstvo. Ko jih 
izdelujem, ko jih uporabljam in ko jih podarjam ob različnih priložnostih.  
Kot moja babica tudi sama rada razvajam svoje prijatelje z doma narejenimi 
darili. Nekaj prijateljic sem že »okužila« s svojo kozmetiko. Nekatere so se 
opogumile in začele izdelovati svojo, nekatere pa še vedno »izkoriščajo« 
prijateljstvo in se veselijo pilingov, kopalnih soli in mil, ki jim jih podarjam  
ob različnih priložnostih.

Mihaela Pichler Radanov
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Prepognite tukaj in zalepite stranice z lepilom. Hvala.

Ali želite brati debelejše novice? Tudi mi!

V tem letu je bilo potrebnega veliko napora, da smo zagotovili redno izhajanje 
brezplačnih novic. Šparovčki, delež iz prodanih brošur Preverjene naravne 
rešitve in donacije posameznikov so nam pri tem veliko pomagale. Kakšna bo 
prihodnost, bo odvisno tudi od vas. 

Nič vas ne stane, da preusmerite 0,5 % dav-
ka od dohodkov (ki ste jih že plačali državi) 
v projekte, ki jih želite podpreti. Odvisno od 
vaših prihodkov ta odstotek pomeni donaci-
jo v višini 5–10 evrov na letni ravni.
Izpolnite zahtevo in jo še danes pošljite na 
davčni urad ali na naslov našega društva. 
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odstotek
0,5%



Naša bilanca 
leta 2013

Ali se še spomnite naslova naših januarskih novic, v 
katerih smo se spraševali, ali bomo tiho? Očitno je, da 
nismo bili tiho in nismo sedeli križem rok.
•	 V tem letu smo v sklopu projekta Skupaj za zdravje človeka in 

narave za splošno javnost izvedli 68 predavanj, od katerih jih je 
imelo 31 prost vstop.  
Vse več predavanj izvajamo tudi za vrtce, šole, strokovna 
združenja in podjetja. Tam se šele veliko dobrega dogaja! 

•	 V tem letu smo natisnili in razdelili skoraj 400.000 izvodov novic. 
V enakem času pa je našo spletno stran www.zazdravje.net bralo 
skoraj 500.000 oseb. Da bodo dobre novice prišle še dlje, smo 
v tem letu sodelovanje razširili tudi z mnogimi mediji, v katerih 
lahko berete naše prispevke, novice, objave dogodkov (Jana, 
Viva, Rože in Vrt, Pomagaj si sam, …).

•	 V juniju smo začeli z novo dvomesečno izdajo knjižic – Preverjene 
naravne rešitve, ki so dosegljive tudi na poštah in izbranih kioskih 
po vsej Sloveniji. Od vsake prodane knjižice namenjamo 2 EUR 
izdajanju brezplačnih novic, ki jih držite v rokah. 

•	 S prvim decembrom bodo na razpolago tudi prenovljene in 
vsebinsko bogatejše tedenske elektronske novice. Nanje se lahko 
naročite na www.zazdravje.net v desnem zgornjem vogalu. 

•	 Vsaj nekaj strani novic pa omogočate neposredno vi, naši bralci, s 
svojimi prispevki v šparovčkih na info točkah, s prispevki Društvu 
Ognjič ali s namenitvijo dela dohodnine. Obrazec ponovno 
objavljamo in naprošamo tiste, ki to lahko storite, da ga oddate 
pred koncem leta. Sredstva iz tega naslova bodo do nas prispela 
v oktobru naslednje leto. Kljub temu pa jih bomo zelo veseli. 

•	 V tem letu smo prebili še eno mejo in začeli sporočilo projekta 
širiti tudi na nemško govoreče območje. Knjiga Ščepec rešitve je 
prva, ki smo jo prevedli v nemški jezik. Trenutno prevajamo že 
Ščepec Védenja. Ostale bodo sledile. 

•	 Bolj pregledno ponudbo vseh naših knjig boste odslej našli na 
novem spletnem naslovu www.shop.zazdravje.net. Ne zamudite 
prednovoletnih ugodnosti.

Kaj si želimo v letu 2014?
Da še veliko ljudi v Sloveniji odkrije, da se da vse, če le zaupamo 
tistemu, kar čutimo, če se ne prepustimo skrbem, strahovom in 
jezi, če ne podležemo pohlepu ter če znamo spoštovati in doži-
veti vsak dan kot darilo. 
Vsi v projektu smo hvaležni, da imamo možnost ustvarjati nekaj, 
kar nas veseli in navdihuje, kar vam služi in soustvarja našo sku-
pno prihodnost. Zahvaljujemo se vam za to priložnost. 
Hvala, da nas berete in podpirate. 
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