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Mir je najboljše zdravilo, najboljši prijatelj in največje razkošje, 
sploh v času, ko nas vse in vsi poskušajo od njega odvrniti.

Nihče vam ga ne bo podaril. Kupiti vam ga tudi ni treba.
Le odločiti se morate – in si ga vzeti.

Ko izberete mir, ugotovite, 
da ne potrebujete skoraj ničesar več. 

Iz miru poženejo milina, toplina in občutek, da smo končno doma. 
Naj v takšnem notranjem miru gnezdijo tudi prihajajoči prazniki.

Naj se na teh tleh porodijo nove zamisli, 
projekti in pogumne odločitve.

Tudi mi se bomo za kratek čas poslovili in poiskali svoj mir, iz katerega bodo  
v letu 2018 pognale nove téme, predavanja in seminarji.  

V naravi ravnokar potekajo procesi kristalizacije, to pa je tudi čudovit 
čas za snovanje in poglabljanje lastnih korenin. Izkoristite ga. 

Z donacijo (že plačanega) dela dohodnine nam boste pomagali, da bomo 
snovali še pogumneje, semena projekta pa raztrosili še širše. HVALA!

Če tega še niste storili, vas prosimo,  
da izpolnite in odpošljete obrazec, ki ga najdete na strani 24,  
ali pa svojo odločitev prek spleta sporočite davčnem uradu.

Voščilo
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Potrebujete 
toploto ali toplino?
Za fiziko sta toplota in toplina fizična pojava pre-
nosa energije. Za človeka pa je razlika med to-
ploto in toplino veliko več. Hišo lahko ogrejete, 
vendar to še ne zagotavlja, da boste v njej čutili 
toplino doma. Vaš partner ima lahko vročino, 
vendar to še ne zagotavlja, da boste čutili toplino 
njegovega objema. 

Bolj ko v svojem srcu čutimo toplino, manj toplo-
te potrebujemo v stanovanju in pisarni. 

Zato bi bilo smotrneje, če bi namesto varčnih žar-
nic, pasivnih hiš in drugih sodobnih pogrunta-
vščin, ki nam pomagajo pri zmanjševanju porabe 
energentov, razmislili o tem, koliko prihrankov bi 
ustvarili, če bi ozavestili pomen topline v svojem 
življenju in v odnosih, v katere stopamo. 

V poplavi prednovoletnih sporočil nam številni 
trgovci obljubljajo, da nam bodo pričarali topli-
no praznikov, če bomo le kupili njihov izdelek. 
Seveda vam ne bodo povedali, da če v svoji dru-
žini v resnici čutite toplino, tega izdelka najverje-
tneje ne potrebujete. 

Toplina je torej veliko več kot opis prenosa toplo-
tne energije z enega telesa na drugega. Vsi vemo, 
kakšno ogrevalno moč imata topla beseda in pri-
jazen pogled. 

Zato vam želimo, da vas prav ta toplina globin-
sko ogreje – ne le med prihajajočimi prazniki, 
temveč tudi sleherni dan, ki ga imamo priložnost 
doživeti. 

Za včasih pretiran hlad v Sloveniji niso krive 
Alpe, marveč ljudje. Zato odprimo srca in to de-
želo naredimo sončno in toplo!

Sanja Lončar, urednica

V tokratnih novicah preberite:

Za več novic in 
informacije o 

dogodkih se lahko na  
naši spletni strani  
www.zazdravje.net  
naročite na brezplačne 
tedenske e-novice, ki 
izhajajo vsak petek. 





Najboljši notranji 
grelniki
BESEDILO: SANJA LONČAR

Če popijete topel napitek, to še 
ne pomeni nujno, da vas bo tudi 
ogrel. Veliko ljudi tega ne ve, 
zato pozimi naročajo metin čaj, 
zeleni čaj ali sadni čaj z limono. 
Tak čaj vam bo morda ogrel roke, 
telo pa boste z njim ohladili. 

Zahodnjaki očitno ne znamo razlikovati, kaj nas 
greje in kaj hladi. Zato pozimi upamo, da nam 
bodo južni sadeži okrepili zdravje, pozabljamo 
pa, da bodo banane, papaje, pomaranče, limone 
in ananas pozimi naše že tako hladno telo le še 
dodatno ohladili. Podobno hladilno delujejo tudi 
smutiji, ki jih pripravite iz ohrovta, blitve, špinače, 
banan, jabolk, alg …

Kitajska medicina med živila z najbolj hladilnim 
delovanjem uvršča limone, kalčke fižola mung, 
paradižnik, pomaranče, beli sladkor, sol, zelene 
solate, svinjsko meso in kitajsko zelje. 

Hladilen učinek imajo tudi ajda, banane, blitva, 
borovnice, brokoli, bučna semena, bučke, gobe, 
grenivke, jabolka, ječmen, kivi, krompir, kumare, 

mandarine, proso, pšenica, redkev, repa, tofu, ze-
lena in zeleni čaj. 

KAJ TOREJ JESTI,  
DA SE BOSTE OGRELI?

Bolj kot kaj (glej tabelo), je pomembno, kako. 
Priprava živil namreč lahko spremeni njihove la-
stnosti. S peko v pečici ali na olju živilom podeli-
mo toplotno delovanje, največ pa lahko izboljša-
mo z izbiro ustreznih začimb. 

Med začimbnice, ki vas bodo najhitreje ogrele, 
sodijo cimet, česen, čili, hren, ingver, klinčki, rož-
marin in poper. 

Tudi z začimbami je treba ravnati pravilno. Česen 
in hren, denimo, bosta izgubila svoje ogrevalne 
moči, če ju boste kuhali ali pražili. Pri cimetu, či-
liju, ingverju, klinčkih, rožmarinu in popru pa bo 
toplotna obdelava dosegla, da se bo njihova moč 
ogrevanja pomnožila. 

Pozimi so še učinkovitejše pravilno sestavljene 
začimbne mešanice. O teh smo zelo podrobno pi-
sali v knjigi Ščepec ustvarjanja, nekaj osnovnih pa 
vam bomo predstavili v nadaljevanju.

Začimbna mešanica, v kateri so 
cimet, ingver, janež, kardamom 
in muškatni orešček, je odlična 
za piškote, jabolčni zavitek, ku-
hano vino, kakav, kot dodatek 
jogurtu ali žitom za zajtrk. (Že 
pripravljeno boste našli pod ime-
nom Gisela Glavač).

ananas
arašidi (praženi)

buče hokaido 
čemaž v olju

drobnjak
fige (suhe)
jagnjetina

kava
kostanj

leča (črna)
lešniki (praženi)
ohrovt (kuhan)

orehi
oves
paprika
por
piščančje meso
puranje meso
riž 
sladki krompir
slive (suhe)
šalotka
vino
zelje (rdeče)

Živila, ki nas ogrejejo
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Koriander pražimo, dokler ne začne presketati  
(vidimo "mehurčke").

Dušimo še nekaj minut, da se okusi povežejo, in 
medtem ves čas mešamo, da se jed ne bo prismodila.

Semena damo v kozico, v kateri smo že 
raztopili maščobo oziroma segreli olje.

Prelijemo riž ali zelenjavo, ko je skoraj skuhana.

V možnarju stremo semena koriandra, da popokajo. Dodamo kurkumo v prahu in ščepec popra 
ter mešamo približno minuto. 

1 4

2 5

3 6

ZIMSKO AKTIVIRANJE KURKUME
IZ KNJIGE ŠČEPEC USTVARJANJA.

V kolikšni meri priprava vpliva na delovanje po-
sameznih začimbnic, lepo pokaže prav primer 
kurkume in koriandra, ki sta po naravi nevtralna 

do topla. Če boste ti začimbnici segreli na ma-
ščobi, boste okus koriandra spremenili v okus, 
ki spominja na oreške, njegov učinek pa bo bolj 
ogrevalen. Tudi kurkuma bo izgubila trpkost, 
okrepila pa se bosta njen ogrevalni učinek in uči-
nek na presnovo. 
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Ali ste vedeli, da boste s kombiniranjem 
ingverja in česna njuno protivnetno 
delovanje ter vpliv na redčenje krvi 
in raven holesterola v krvi povečali 
za 50 odstotkov?

Če boste kombinirali ingver, kur-
kumo in poper, se bodo protivne-
tne in ogrevalne moči teh začimb-
nic pomnožile. Takšno mešanico 
(na trgu jo boste našli pod imenom 
Kurkumin latte) lahko uporabite tudi za 
pripravo zlatega mleka, riža, juh …

Če ste brali knjigo Kako ohraniti možgane, ste za-
gotovo odkrili, da s tem, ko kurkumo pogrejete 
na topli maščobi in ji dodate malce popra, tudi 
za tisočkrat povečate izkoristek blagodejnega 
kurkumina! Za poznavalca je torej gram pravil-
no pripravljene kurkume po učinku enakovreden 
kilogramu neustrezno uporabljene kurkume. 
Znanje o pravilni rabi začimbnic se zelo obrestu-
je. S pravilno uporabo začimb lahko pozimi reši-
te več težav hkrati. Poleg tega, da boste povečali 
toplotni učinek živil in tudi tista, ki bi vas sicer 
ohladila, spremenili v ogrevalna, lahko z enakimi 

začimbami dosežete tudi njihovo lažje pre-
bavljanje in presnovo. Vse naštete bodo 

hkrati redčile kri, urejale presnovo 
sladkorja ter delovale antioksida-
tivno in protivnetno. 

Ker pozimi zaužijemo več škro-
bov in sladkorjev (zlasti v obdobju 
praznikov se jim je težko izogniti), 

delovanje začimb na presnovo in 
uravnavanje ravni sladkorja v krvi 

pride še kako prav. 

Zastopa: Prema d. o. o.  •  Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana  •  www.prema.si

Vedno na mestu, ko kdo potrebuje super junake, so cvetlični, blagi in zlati kurkumin čaj podjetja 
Sonnentor. Tri nove vrste čaja imajo ravno prave super moči: cvetlični odpira dihalne poti, blagi 
ustvarja prijeten občutek v želodcu in zlati krepi odpornost. Z novimi mešanicami čajev lahko 
prispevate k dobremu počutju prav vsak dan.

Kurkumin čaj  
s super močmi

Gibljiva slika pove več kot tisoč besed. 

V YouTube vpišite:  »za zdravje november 
2016 Sanja Lončar o zdravilni moči kurkume«



Preženite mraz 
z rožmarinom
POVZETO IZ KNJIGE ŠČEPEC REŠITVE

Na seznam živil, ki vas bodo pozimi 
grela in bodo obenem prva pomoč 
ob nastopu morebitnih težav zaradi 
(pre)polnih krožnikov, nikakor 
ne pozabite uvrstiti rožmarina. 

Sivi dnevi bodo ob pomoči rožmarina svetlej-
ši, saj njegova aroma spodbudi valovanje, hitro 
prebudi čute in zbistri um. Zato nas rožmarinov 
izvleček ali čaj predrami bolje kot kava, hkrati pa 
izboljša dostavo kisika v kri, kar se pozna tudi v 
obliki boljših kognitivnih sposobnosti. 

Da to drži, pričajo tudi raziskave, ki jih opisujemo 
v knjigi Kako ohraniti možgane. V okviru ene od 
njih so udeleženci testiranja, ki so teste opravljali 
v sobi, odišavljeni z eteričnim oljem rožmarina, 
dosegli za 60 odstotkov boljše rezultate kot tisti, 
ki so enake teste reševali brez pomoči rožmarina. 

Če vas pozimi pogosto zebe, bo 
rožmarin aktiviral srce in krvni 
obtok. Tovrstna pomoč pride še 
posebno prav osebam z nizkim 
krvnim tlakom in upočasnjeno 
presnovo 

Po jutranjem prhanju si natrite stopala z rožmari-
novim masažnim oljem (100 kapljicam osnovne-
ga olja dodajte 15 kapljic eteričnega olja rožma-
rina), spijte skodelico rožmarinovega čaja ali pa 
rožmarin zaužijte v obliki izvlečka.

Grenčine in čreslovine v rožmarinu spodbujajo 
vse prebavne žleze, zlasti jetra in žolčnik, ter pod-
pirajo delovanje želodca in črevesja.

Tudi kitajska tradicionalna medicina v rožmarinu 
vidi zelišče, ki dviga energijo. Rožmarin naj bi bil 
odlična hrana za srčni, pljučni in vranični či, poleg 
tega aktivira či osrednjega grelca in prežene mraz.

Seznam bolezni, pri katerih si je mogoče pomagati 
z rožmarinom, je resnično dolg in raznolik. To so 
pokazali tudi raziskovalci libijske medicinske fa-
kultete. Ugotovili so, da sestavine rožmarina (zla-
sti karnozol, karnozolna kislina, kavna kislina in 
rožmarinska kislina) kažejo terapevtski potencial 
za preprečevanje in zdravljenje bronhitisa, astme, 
senenega nahoda, kašlja, krčev, refluksa, želodč-
nih razjed, ateroskleroze, ishemične bolezni srca, 

19 ekoloških aroma olj v Demeter 
kakovosti na www.baitris.si

Zastopa: Prema d. o. o.  •  Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana  •  www.prema.si

Vedno na mestu, ko kdo potrebuje super junake, so cvetlični, blagi in zlati kurkumin čaj podjetja 
Sonnentor. Tri nove vrste čaja imajo ravno prave super moči: cvetlični odpira dihalne poti, blagi 
ustvarja prijeten občutek v želodcu in zlati krepi odpornost. Z novimi mešanicami čajev lahko 
prispevate k dobremu počutju prav vsak dan.

Kurkumin čaj  
s super močmi

Rožmarin 
dviga energijo  
Ker osvobaja misli in 
osrečuje srce, je tra-
dicionalno povezan z 
ljubeznijo. Za vse, ki 
potrebujete ta valo-
vanja, več energije ter 
pomoč pri prebavi in 

delovanju jeter. Rožmarin v brezalkoholnih 
kapljicah Soria Natural vsebuje standardizi-
rano količino eteričnega olja, kar zagotavlja 
učinkovit dnevni odmerek. Kapljice ne vse-
bujejo alkohola, umetnih konzervansov in 
drugih dodatkov. Po zaslugi sodobnih po-
stopkov priprave so kapljice Soria Natural do 
25-krat močnejše od običajnih kapljic. 
Na voljo v lekarnah in specializiranih 
trgovinah. www.soria-natural.si.
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katarakte (siva mrena) in slabe gibljivosti spermi-
jev. Poleg tega se rožmarinska kislina dobro vsrka-
va iz prebavil in skozi kožo, poveča proizvodnjo 
prostaglandina E2 in zavira nastajanje levkotrie-
na B4 v belih krvničkah. To uvršča rožmarinsko 
kislino med močna protivnetna sredstva (Indian 
Journal of Experimental Biology, 1999; 37(2): 
124–130). 

Kakšen bo rok uporabe 
vaših možganov?

Strupi iz bivalnega okolja, 
elektrosmog in številne 
škodljive navade, ki jih 
narekuje moderno življenje, 
grozijo, da bodo prehitro 
"skurili" naše možgane. 

 » Kaj lahko storimo, da se 
izognemo demenci in drugim 
degenerativnim spremembam 
možganov in živčevja?

 » Katere preverjene naravne 
rešitve so nam na voljo, če 
opažamo, da so se procesi 
pešanja že začeli?

 » Ali obstaja naravna 
pomoč, tudi ko nastopijo 
demenca, Alzheimerjeva ali 
Parkinsonova bolezen?

Odgovore na ta vprašanja lahko 
preberete v novem priročniku 
Kako ohraniti možgane iz 
zbirke Preverjene naravne rešitve.

Priročnik lahko prelistate in naročite na spletni strani https://shop.zazdravje.net,  
ali na telefonski številki: (051) 884 148 (vsak delavnik od 9. do 13. ure).

2. izdaja  

že na voljo

Odkrijte še tisoč 
drobnih skrivnosti …

... kako ravnati z začimbami, ki jih 
predstavljamo v knjigi Ščepec ustvarjanja – 
kako od začimb dobiti največ.
Priročnik lahko prelistate in naročite na 
spletni strani https://shop.zazdravje.net, 

ali na telefonski 
številki: (051) 884 148 
(vsak delavnik  

od 9. do 13. ure).

V decembru vam  
ob nakupu knjige  

podarimo beležko.

ROŽMARIN V VINU

Najboljši okus doseže-
mo, če v vino namo-

čimo že posušen 
rožmarin (svež ro-
žmarin, bo oddal 
več grenčin!).

Okus vina, v katerem 
smo namakali posušene 

vejice, bo prijetnejši

Če v steklenico dobrega črnega vina namo-
čimo dve vejici v velikosti steklenice, bo vino 
polno aromo dobilo v dveh do treh dneh. 
Proces lahko pospešimo in ga skrajšamo na 
en dan, če uporabimo več vejic.

Če ugotovite, da ste predolgo čakali ali pa 
uporabili preveč rožmarina, tako da je vino 
postalo preveč aromatizirano, ne skrbite. 
Uporabite ga kot koncentrat in ga mešajte z 
nearomatiziranim vinom enake sorte.

Će Homer je kozarček tako odišavljenega 
vina čislal kot najboljši recept proti težavam, 
ki jih prinaša starost. Tudi težka hrana bo ob 
takšni pijači veliko lažje prebavljiva.

Cena: 
25 EUR  
POŠTNINA 

GRATIS



Strupi hladijo 
in upočasnijo
BESEDILO: KARMEN PRAH

V antičnih časih so ugotavljali, 
da strupi hladijo telo. Sodobna 
znanost za razlago tega pojava 
uporablja drugačne izraze. Ko se v 
celicah naložijo težke kovine, kisli 
presnovki in druge škodljive snovi, 
celice izgubijo svoje normalno 
valovanje in so čedalje dovzetnejše 
za degenerativne poškodbe. Torej 
se hladijo, upočasnjujejo, postajajo 
čedalje okornejše. Zveni znano?

Vse opisano so tudi znaki staranja, zato se je smi-
selno vprašati, ali je v resnici za vse kriva letnica 
rojstva – ali pa gre krivdo pripisati snovem, ki se z 
leti nakopičijo v nas.

Kot smo že velikokrat zapisali, je vse v ravnovesju. 
Če se obremenitve zaradi strupov, ki v nas pri-
hajajo iz zraka, vode, živil in tudi naših misli, iz 
dneva v dan povečujejo, bo treba nekaj ukreniti, 
okrepiti svoje moči, da bomo lahko s tem shajali. 

Če niste temeljito spremenili svojega jedilnika, 
nabrali dovolj samoniklih rastlin in hrani do-
dajali dovolj začimb, bo treba nekatere nujno 

potrebne snovi dodajati tudi v obliki prehranskih 
dopolnil in tako telesu pomagati pri razkisanju in 
razstrupljanju.

Kalcij, magnezij, cink, selen, krom, molibden in 
številne druge rudnine, ki jih je v sodobnih živi-
lih vse manj, so ključnega pomena za nemoteno 
delovanje naše presnove ter sposobnost telesa za 
sprotno razkisanje in razstrupljanje. 

Te rudnine je najbolje vnašati v obliki citratov. Tudi 
nasploh bomo telo najlažje razkisali z večjim vno-
som sadnih in mlečnih kislin, ki v procesu presno-
ve razpadejo na nujno potrebne bazične rudnine. 

Če se sprašujete, od kod torej vroči-
na in znojenje, je odgovor preprost. 
To je klic v sili: telo z vnetjem posku-
ša očistiti preobremenjena tkiva. Da 
ima naše telo s strupi oziroma kisli-
mi presnovki čedalje več dela, doka-
zuje tudi vse večje število kroničnih 
vnetij, ki so tudi vse pogostejša. 

Brezplačen 
vzorec na 
www.basica.si 

Je vaše telo
zakisano?

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo
za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

2. izdaja  

že na voljo



Zdravi v naravi 
s knajpanjem
BESEDILO: PETRA ZLATOPER

V zadnjih dveh letih, odkar sem 
začela odkrivati Kneippov nauk, 
skorajda nisem srečala človeka, ki 
bi vedel o Kneippu kaj več kot to, 
da gre za zdravljenje s hladno vodo, 
kar je dotlej veljalo tudi zame. Ko 
pa sem prebrala nekaj njegovih 
knjig in se udeležila usposabljanja 
v Nemčiji, sem ugotovila, da gre za 
preprosto, vendar izjemno življenjsko 
filozofijo – kako živeti in ostati zdrav. 

Skoraj neverjetno je, da je en sam človek premo-
gel toliko modrosti in energije, da je lahko razvil 
vse, kar danes poznamo kot njegovo delo. 

Sebastian Kneipp (1821–1897), nemški duhovnik 
ter vodni in fitoterapevt, si je že v mladosti sam 
pozdravil tuberkulozo – s kopanjem v hladni 
Donavi. Prav zato se je odločil, da bo življenje 
posvetil zdravljenju ljudi z naravnimi elemen-
ti. Kneippova življenjska filozofija je preprosta 
in primerna za vsakogar. Sestavlja jo pet stebrov 
za zdravje telesa in duha: voda, gibanje, uporaba 

zelišč, ustrezna prehrana in zdrav življenjski slog.

VODA 

Voda je element, po katerem je Kneipp 
najbolj znan. Razvil je celovit sistem 

zdravljenja s hidro- in balneoterapijo, ki temelji 
na kombinaciji vroče in hladne vode. Kneippove 
metode zdravljenja z vodo so preproste, vendar jih 
je treba uporabljati pravilno. Pri vodni terapiji je 
uporabljal umivanje, oblive, kopeli, ovijanje, ob-
kladke, inhalacije in pitje. 

»Če zame obstaja kako zdravilo, je to voda.« 
Sebastian Kneipp

GIBANJE

Hoja, kolesarjenje, plavanje ter druge 
oblike vadbe so prava oblika sprosti-

tve in gibanja. Vsakdo naj vadbo prilagodi svojim 
sposobnostim, potrebam, okolju in poklicu tako, 
da bo v njej užival in se sprostil. Z gibanjem v vseh 
življenjskih obdobjih krepimo delovanje srca in 
ožilja, izboljšamo prekrvavitev, vzdržljivost in sa-
mospoštovanje ter lažje prenašamo stres. 

»Nedejavnost slabi, vaja krepi, čezmerna obreme-
nitev škoduje.« 

Sebastian Kneipp

ZELIŠČA

Uporaba zelišč v zdravilne name-
ne sega daleč v preteklost. Sebastian 

Kneipp je odlično poznal zelišča in njihovo upo-
rabo, kar so dokazale poznejše raziskave. Za pre-
prečevanje in zdravljenje bolezni je uporabljal 
zdravilne rastline z blagim učinkom, iz katerih 
je pripravljal tinkture, praške, čaje in olja. Zelišča 
lahko svoj zdravilni učinek razvijejo le, če jih upo-
rabljamo redno in disciplinirano. 

»Za vsako bolezen raste zel.« 
Sebastian Kneipp 

PREHRANA

Prehrana po Kneippu je preprosta, 
polnega okusa, raznolika, polno-

vredna in sveža. Pri pripravi namenja poudarek 
sezonskim in lokalnim izdelkom ter živilom ra-
stlinskega izvora. Majhni obroki večkrat na dan 
varujejo prebavila in preprečujejo napade lakote. 
Uživanje hrane naj bo povezano s pozitivnim do-
življanjem, veseljem in užitkom. 
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»Od vsakega nekaj, ne premalo, a tudi ne preveč.« 
Sebastian Kneipp 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Ta element že omenjene štiri povezuje 
v zaključeno celoto življenja, za kate-
ro so značilni ravnovesje, prisotnost 

in sožitje z naravo. Sebastian Kneipp se je zave-
dal pomembnosti reda in urejenosti za duševno 
življenje. Z upoštevanjem zdravega življenjskega 
sloga bo naše življenje v ravnovesju, lažje bomo 
tudi prenašali stres in druge tegobe sodobnega 
časa. 

»Ni dovolj samo vedeti, znanje je treba uporablja-
ti. Ni dovolj hoteti, treba je tudi narediti.« 

Sebastian Kneipp 

PODARITE KAPLJICE ZDRAVJA
DARILO NARAVE – DARILNI BONI za 
kopanje v termalni vodi in wellness storitve.

 info@terme-snovik.si
  080 81 23
  www.terme-snovik.si

Posebna ponudba za kopanje 
1=2 (plača eden, plavata dva).
Ponudba velja: za kopanje od ponedeljka do petka; za 
redne kopalne vstopnice; s tem kuponom, do 31. 3. 2017.
Drugi popusti so v tem primeru izključeni.

KAM NA STROKOVNE 
KNEIPPOVE TERAPIJE? 

Kneippov pristop k zdravlje-
nju je bil pred 120 leti zelo 
razširjen in priljubljen tudi na 
območju zdajšnje Slovenije. V 
kamniškem Kurhausu so že 
od leta 1891 uspešno izvaja-
li Kneippove terapije. Dobra 
novica je, da so se v Termah Snovik odloči-
li obuditi to tradicijo in Kneippova načela 
vplesti v obstoječo ponudbo. Voda v termah 
Snovik je bila po svojih energijskih, očiščeval-
nih in krepčilnih lastnostih večkrat ocenjena 
kot ena od najboljših v Sloveniji. Če jo bomo 
znali izkoristiti tudi ob pomoči Kneippovih 
pristopov in ob vodstvu izkušenega osebja, 
bo še toliko koristnejša.

Za ta namen so v Termah Snovik poskrbeli, 
da se je sodelavka fizioterapevtka izšolala na 
Akademiji Sebastian Kneipp, zdaj pa strokov-
no izvaja različne Kneippove terapije. Poleti so 
odprli prvo bosonogo pot z enajstimi elemen-
ti, spomladi pa bodo postavili še drugo, daljšo. 
Gostom ponujajo tudi raznovrstne dnevne in 
večdnevne Kneippove programe v kombinaci-
ji s kopanjem, wellnessom in zdravimi jedmi.

Več o Kamniški trdiciji knajpanja preberite na 
http://p-kamnika.v-rebolj.com/teksti/zdravi-
lisce.pdf.

Vse priročnike lahko prelistate in naročite na 

www.shop.zazdravje.net 
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Kuhani in pečeni?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Kdo je pustil vrata 
mikrovalovke odprta?

V novicah smo že velikokrat svarili pred upo-
rabo mikrovalovne pečice. Korporacijam je z 
zadržanjem objave raziskav, ki dokazujejo, kako 
priprava  in pogrevanje hrane v mikrovalov-
nih pečicah vplivata na zdravje, uspelo 
pridobiti skoraj desetletje. V tem času 
so mikrovalovne pečice brez ovir 
prodrle v naša stanovanja in pisar-
ne. Zdaj, ko je celo Evropsko sodišče 
dovolilo objavo raziskav, ki sta jih 
opravila dr. Hertel in dr. Blanc, tako 
da resnica o tveganjih vendarle prihaja 
v javnost, jim ostane le »argument«, češ, 
»nemogoče, da so tako škodljive, če jih pa vsi 
uporabljajo«. Če ste še v dilemi, preberite članke 
na spletnem mestu www.zazdravje.net. V iskalnik 
vpišite »mikrovalovna pečica« in odprlo se vam 
bo vse, kar smo doslej objavili o tej temi. 

Stroka je dolgo vztrajala pri stališču, da mikrova-
lovne pečice niso škodljive, razen če po naklju-
čju ostanejo odprte ali če ne tesnijo dobro. V tem 
primeru, priznavajo, pride do škodljivih sevanj. 
In prav to se nam zdaj dogaja, le da je ta mikrova-
lovna pečica postala zelooooo velika. 

PA SMO TAM …

Verjetno vas večina ne ve, da mobilna telefoni-
ja in Wi-Fi-tehnologija delujeta na osnovi mi-
krovalovnega valovanja. Ali povedano drugače, 
življenje v prostorih, v katerih se zadržujemo iz 
dneva v dan, postaja vse bolj podobno življenju v 
mikrovalovni pečici. Vaš telefon celo takrat, ko ga 
ne uporabljate, komunicira z baznimi postajami: 
oddaja in sprejema signale, največ elektrosmoga 
pa se sprosti v trenutku vzpostavljanja povezave. 

Mikrovalovi najbolj vplivajo na celice, ki vse-
bujejo vodo, ter jih tudi najbolj segrevajo (prav 
zato je hrana, pogreta v mikrovalovni pečici, vro-
ča, krožnik pa hladen) in s trenjem spreminjajo 
naelektrenost.

Pohištvu in posodju valovi ne bodo škodovali, 
kaj pa našemu telesu, ki vsebuje skoraj tri četrti-
ne vode? Ali možganom, v katerih je vode največ, 
zaradi česar so pod največjim vplivom mikrova-
lovnega sevanja mobilnih telefonov?

Rekli boste, da pretiravamo, češ da gre za veliko 
manjše moči. Res je, možganov vam ne bo scvrlo, 
jih pa ves čas greje. Svetovna zdravstvena orga-
nizacija je Wi-Fi sevanje nedavno označila kot 
potencialnega povzročitelja raka. Niste vedeli? 
Še veliko drugega ne veste, vendar vas to seveda 
ne obvaruje pred posledicami, ki jih ima tovrstno 

sevanje. 

Morda je čas, da začnemo oznako Wi-
Fi na vratih lokalov obravnavati kot 
svarilo, da se jim je smiselno izogniti. 
Zagotovo pa je nujno, da mobilno 
telefonijo in internet začnemo upo-
rabljati tako, da nam bosta čim manj 

škodovala. 

Prav zaradi hitrega razvoja nevarnih 
tehnologij narašča število bolezni, ki jih po-

spešuje elektrosmog. V knjigi Naravne rešitve za 
možgane smo tej tematiki posvetili veliko prosto-
ra in opisali številne rešitve, s katerimi lahko ta 
tveganja zmanjšamo. 
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Resnično ni vseeno, ali telefonirate tako, da držite 
slušalko na ušesu – ali pa imate pri tem telefon na 
mizi in govorite prek zvočnika. Razlika v količini 
sevanja, ki ga sprejemate, je lahko tudi stokratna! 
Količina sevanja v prostoru, v katerem uporablja-
te Wi-Fi, je lahko tudi tisočkrat večja kot v pro-
storu, v katerem uporabljate klasično internetno 
povezavo. Vsak prostor ima svoje značilnosti in 
skrite nevarnosti, ki pa jih je treba čim prej spo-
znati, kajti le tako bomo lahko v njih živeli, ne da 
bi se po nepotrebnem izpostavljali tveganjem. 

Stavbna biologija je nova veja znanosti, za katero 
večina ljudi še ni slišala. Sodeč po številu »bolnih 
stavb«, ki vsak dan ustvarjajo vse več bolnih ljudi, 
bomo potrebovali tudi čedalje več stavbnih biolo-
gov, ki znajo pregledati in »pozdraviti« prostore, v 
katerih živimo. 

KAJ POČNE STAVBNI BIOLOG?

Stavbna biologija se ukvarja s tem, kako različni 
materiali, pohištvo in napeljave vplivajo na naše 
zdravje. Ker smo med vsemi, ki ste v minulem ob-
dobju nakazali prispevek za obveščanje, izžrebali 
tudi prejemnika posebne nagrade (ocena količine 
elektrosmoga v stanovanju), smo se pred tem z 
izvajalcem odpravili na teren, da bi videli, kako 
poteka tak pregled. 

Stavbni biolog je opremljen z raznovrstnimi pro-
fesionalnimi merilniki, s katerimi meri različna 
sevanja, zlasti elektromagnetno sevanje, ki nas 
obremenjuje z visokimi frekvencami, in električ-
na polja, ki proizvajajo nizkofrekvenčna sevanja.

Poleg tega, da izmerijo, koliko sevanja oddajajo 
različne domače naprave, natančno pregledajo, 
koliko elektrosmoga ustvarjajo kabli, vtičnice in 

napeljave v stenah. Veliko »onesnaževalcev« ni vi-
dnih. Morda prav električni kabel v steni ob vaši 
postelji pomeni motnjo, nemara pa težave pov-
zroča nekaj, kar je pri sosedu, na drugi strani ste-
ne. Morda vam življenje greni bližnji daljnovod 
ali bazna postaja mobilne telefonije …

Toda ko vemo, kaj povzroča elektrosmog, ga lah-
ko v veliki meri odpravimo – tudi brez velikih iz-
datkov. Veliko spremembo dosežemo že s tem, da 
se naučimo, kako pravilno zložiti kable pod mizo, 
s katere strani »vštekati« kabel v vtičnico, kako 
uporabljati mobilni telefon, da kar se da zmanj-
šamo sevanje, kje nastaviti timer, ki bo ponoči sa-
modejno izključil vse, za kar ni nujno, da je pod 
napetostjo … 

Če pa obremenitve prihajajo od zunaj (bazne po-
staje, vplivi Wi-Fi omrežij iz soseščine), so vam na 
voljo premazi in materiali, s katerimi lahko pre-
prečite, da bi ta sevanja vdirala v vaše stanovanje.

Kdo prejme brezplačni 
pregled stanovanja?

Med vsemi, ki ste nakazali prispevek 
za obveščanje, smo izžrebali srečno 
nagrajenko, ki bo prejela brezplačen 

strokovni pregled stanovanja in naprav na 
elektrosmog v vrednosti 197 €, ki ga bodo 

opravili strokovnjaki Stavbne biologije.

Nagrajenka je

Milena Škarja,  
Martinja vas 30a, 8230 Mokronog. 

Čestitamo!

KUPON ZA SOFINANCIRANJE  
V VREDNOSTI 50 EUR

Ob nakupu knjige Kako ohraniti možgane 
boste dobili kupon za sofinanciranje strokovnega 
pregleda elektromagnetnega smoga v prostoru, 
v katerem živite ali delate. Povezava do kupona 
je objavljena v 2. ponatisu knjige. Če imate prvo 
izdajo, v kateri te informacije še ni, nam lahko 
pišete na posljite.novice@gmail.com in poslali 
vam bomo spletno povezavo do kupona. 
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Kako CBD pozimi 
podpira obrambne
moči?
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Ste vedeli, da pozimi ne obstaja le 
večja verjetnost, da bomo zboleli za 
prehladom ali gripo, ampak da se 
takrat pojavljajo tudi številne druge 
težave z zdravjem, obstoječe pa se 
v hladnih mesecih še poslabšajo? 
Zakaj pride do tega in kako nam 
lahko pomaga CBD iz konoplje? 

KAJ VSE VARUJE NAŠE 
TELO PRED OBOLENJI? 

Telesni obrambni sistem v širšem smislu sesta-
vlja več komponent. Celice imunskega sistema, 
kot so makrofagi, ki požirajo poškodovane celice, 
patogene mikrobe … Protitelesa imunskega siste-
ma, ki se vežejo na antigen patogenih mikrobov 
na njihovi površini in povzročijo njihov propad. 
Na sluznicah nas varujejo raznovrstni protimi-
krobni peptidi – drobne beljakovine, ki z luknja-
njem membrane patogenih mikrobov povzročijo 

njihov propad. Pomemben del obrambnih moči 
so tudi proteolitični encimi, ki sodelujejo pri pre-
bavljanju patogenih mikrobov, beljakovinskih to-
ksinov ... in pri pospravljanju splošnega nereda, ki 
ga povzroči vnetje. Tudi koristni mlečnokislinski 
mikrobi črevesne mikrobiote dokazano prispeva-
jo k razvoju in učinkovitosti imunskega sistema. 
Za obrambo so pomembne tudi številne fizične 
pregrade. Tako nas npr. zdrave sluznice prebavil, 
podobno kot koža od zunaj, varujejo pred vdo-
rom škodljivih snovi in mikrobov v telo. Tudi 
vročina je naša zaveznica. Telo natanko ve, koliko 
mora dvigniti telesno temperaturo za uničenje 
bakterij, virusov ali pa rakavih celic. Na voljo so 
nam tudi močni antioksidanti, ki vsakodnevno 
nevtralizirajo proste radikale – uničevalce celic. 
Če bi denimo raven pomembnega telesnega an-
tioksidanta glutationa zelo upadla, bi bilo naše 
življenje zaradi divjanja prostih radikalov močno 
ogroženo. K obrambnim močem telesa pa sodi 
tudi dobro delujoč telesni informacijski sistem 
oziroma endokanabinoidni sistem (ES), ki skrbi 
tudi za pravočasen in usklajen odziv telesa na vse 
zunanje in notranje spremembe. Njegova naloga 
je namreč ohranjanje celičnega ravnovesja. ES se 
denimo aktivira, kadar nas napadejo patogeni 
mikrobi ali ogrozijo zaužiti pesticidi, kadar telo 
preplavijo prosti radikali, ob poškodbah, v obdo-
bju duševnega stresa … 

ZAKAJ JE TELESNI OBRAMBNI 
SISTEM POZIMI POD 
VEČJIM PRITISKOM? 

Čeprav se obstoja obrambnega sistema najbolj 
zavedamo pozimi, ko nas prehlad ali gripa usta-
vi in »položi v posteljo«, pa obrambne moči vse 
leto enako zavzeto varujejo telo, seveda če jim 
ustrezno pomagamo. Če torej v vseh letnih časih 
pravočasno zaznavamo in zadovoljujemo potre-
be telesa in duha, nas naše obrambne moči enako 
učinkovito ščitijo pred patogenimi mikroorga-
nizmi, morebitnimi rakavimi celicami in stru-
penimi snovmi, poškodbami 
zaradi prostih radikalov in 
vnetji – ne glede na to, ali 
nas boža toplo poletno 
sonce ali pa okrog nas 
divjata mraz in sneg. Če 
tega ne počnemo in spre-
gledamo, da so v hladnih 
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mesecih obrambne moči bolj obremenjene, se 
to lahko pozna tudi v obliki poslabšanja zdravja. 
Običajnemu hitremu in stresnemu življenjskemu 
ritmu, v katerem živimo vse leto, smo namreč 
pozimi težje kos, saj se srečujemo z do-
datnimi oteževalnimi okoliščinami.  
Zaradi mraza moramo za osnovno 
delovanje telesa proizvajati veli-
ko več energije kot poleti. Poleg 
tega v telo vnašamo manj varo-
valnih vitalnih snovi (antioksi-
danti, bazični minerali, encimi 
…), saj zaužijemo manj lo-
kalne sveže zelenjave in sadja. 
Še več, ker pozimi pojemo več 
osiromašene in industrijsko pre-
delane hrane (izdelki iz bele moke in 
sladkorja, konzervirana hrana …), v tele-
su nastaja več kislih presnovkov, kar pripelje do 
rušenje kislo-bazičnega ravnovesja. Dvigniti se 
utegne tudi raven glukoze v krvi. Nekakovostna 
hrana ruši tudi ravnovesje črevesne mikrobiote. 
Telesu je pozimi na voljo tudi manj kakovostne-
ga zraka, saj se manj gibljemo na prostem, zaradi 
česar je prekrvavljenost tkiv slabša. To obenem 
pomeni, da se v hladnih mesecih v telesu kopi-
či več strupov, ki bi se med številnimi poletnimi 
telesnimi dejavnostmi na prostem zlahka izločili 
z znojenjem in dihanjem. Ker so pozimi dnevi 
krajši, se v telesu ustvari tudi manj varovalnega 
vitamina D, ki je pomemben za delovanje imun-
skega sistema. Če pozimi spalnega ritma ne prila-
gajamo telesnim potrebam, to dodatno prispeva 
h kopičenju strupenih presnovkov, prostih radi-
kalov in tihih vnetij, saj procesi razstrupljanja in 
regeneracije ob pomanjkanju spanja ne potekajo 
optimalno. Vse to v telesu ustvarja razmere, v ka-
terih obrambne moči težje opravljajo vse zadane 
naloge. Nič nenavadnega torej, da pozimi hitreje 
podležemo virusu prehlada ali gripe kot poleti in 
da se v hladnih mesecih okrepijo simptomi rev-
matizma,1 poslabša sladkorna bolezen2 ali dušev-
no počutje (depresija)3 itn. Če se tega zavedamo 
in v hladnih mesecih telo ustrezno podpremo, 
tudi pozimi ne pride do večjih odstopanj. 

KAKO CBD PODPIRA 
OBRAMBNE MOČI?

Zaradi številnih ugotovljenih potencialov ka-
nabinoida CBD ta na več ravneh prispeva k 

učinkovitosti naših obrambnih moči, saj podpira 
delovanje telesnega informacijskega sistema – en-
dokanabinoidnega sistema. Tako so ugotovili, da 
CBD prispeva k usklajenemu delovanju različnih 

delov imunskega sistema. Poleg tega ima 
protivnetne, antioksidativne, proti-

bakterijske, nevroprotektivne, ne-
vroregenerativne, protitumorske, 

protidiabetične, anksiolitične in 
številne druge potenciale, med 
katere sodi tudi izboljšanje ka-
kovosti spanja, boljše obvlado-
vanje stresa …

CBD pomaga umiriti čezmer-
no vzdražen imunski sistem, saj 

umirja vnetja. Kadar je imunski 
sistem pretirano vzdražen in začne 

napadati lastno telo, kot velja v primeru 
avtoimunskih obolenj, pride do nevarnih kro-
ničnih vnetij, ki utegnejo resno ogroziti zdravje. 
Kronična vnetja naj bi bila v ozadju depresije, 
multiple skleroze, diabetesa, artritisa, alergij, ast-
me, nevrodegenerativnih obolenj … To pa ne 

K O N O P L J A 
B R E Z  R E C E P TA !

TisočleTna Tradicija iz narave!

ter psihološkim stresom. V obdobju večjega pritiska na  imunski 
sistem v prvi   fazi regeneracije še posebej pomaga vitamin C, 
ki tudi pripomore k normalni funkciji živčnega sistema. 
vitamin c  aktivira in izboljšuje zmogljivost ter tako pri- 
speva  k normalni ravni energije.
KaPsUle  cBdex®   iMUniT 
Inovativni prehranski dodatek, ki združuje cvetni izvleček 
čiste konoplje in vitamin c, prispeva k zaščiti celic pred 
oksidativnim stresom in pomaga vzdrževati normalno 
delovanje imunskega sistema.
inHale cBdex®   iMUniT
Premium, 100% naravna inhalacijska tekočina s cBd, visoko 
učinkovita za aktiviranje imunskega sistema v primeru 
imunskega primanjkljaja in v času izrazitega stresa.

TincTUra cBdex®  iMUniT 
Inovativni prehranski doda- 
tek vsebuje 2 odstotka čistega 
izvlečka konopljinih cvetov 
in vitamina c. Primeren je za 
dopolnitev prehrane  pri 
presnovnih težavah zaradi 
neuravnotežene prehrane 
v primeru različnih 
prehranjevalnih omejitev 
ter za  ljudi, ki živijo pod večjim 
telesnim in duševnim pritiskom 

PodroBneje na: www.biomons.com 
tel.: 040 614 617, e-mail: info@biomons.com



Blagodejna 
toplota iz mokse
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Moksa je pomemben del 
tradicionalne kitajske medicine in je 
znana že nekaj tisoč let – v kitajski 
medicini naj bi jo začeli uporabljati 
še pred akupunkturo. Moksanje je 
toplotna terapija, ki je v rabi pri 
različnih zdravstvenih težavah. 

Kitajci verjamejo, da je lahko v pomoč pri več kot 
sto boleznih, čeprav se z mokso nikoli ne dota-
knemo kože in je tudi ne uživamo. Moksanje na-
mreč poteka tako, da s prižgano cigaro mokse, v 
kateri so pelin in druga zelišča, segrevamo posa-
mezne akupunkturne točke/predele telesa. S tem 
uravnavamo pretok energije či in krvi, ogrejemo 
meridijane, organom dovedemo toploto (energi-
jo), iz telesa pa odstranimo presežek vlage in hla-
du, s čimer okrepimo delovanje telesa in njegove-
ga imunskega sistema. 

KAKO DELUJE MOKSA?

Ena od odličnih lastnosti mokse je, da je pri-
merna tako za odrasle kot tudi za otroke in sta-
rostnike. Učinkovita je predvsem pri simptomih 

pomeni, da lahko CBD uživamo samo takrat, 
ko je imunski sistem pretirano vzdražen. Rak 
je denimo prav posledica slabo delujočih tele-
snih obrambnih moči. Ker različne raziskave 
kažejo, da CBD zavira razvoj in širjenje raka, 
spodbuja samopropadanje rakavih celic4 itn., 
to pomeni, da uživanje CBD pomaga tudi v 
primeru, da so naše telesne obrambne moči 
šibke. CBD zaradi svojega antioksidativne-
ga učinka tudi zmanjšuje breme, ki ga telesu 
povzročajo prosti radikali oziroma oksidativ-
ni stres.5 K obrambnim močem telesa pa CBD 
prispeva tudi s svojim antibakterijskim učin-
kom. Baktericidno naj bi deloval na stafiloko-
ke in streptokoke ter celo na Staphylococcus 
aureus, bakterijo, ki je odporna na meticilin 
(MRSA).6

1. https://www.medpagetoday.com/rheumatology/arthritis/56160.

2. http://www.diabetes.co.uk/diabetes-and-cold-weather.html.

3. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/seasonal-affective-

disorder/index.shtml.

4. Paola Massi et al., »Canabidiol as potential anticancer drug«.

5. Lili Yang et al., »Cannabidiol protects liver from binge alcohol-

induced steatosis by mechanisms including inhinition of oxidative 

stress and increase in autophagy«. 

6.  G. Appendino et al., »Antibacterial cannabinoids from Cannabis 

sativa: a structure-activity study«.
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Znani Slovenci o zlatih pravilih življenja: ALI MODROSTI  FILOZOFOV ŠE DRŽIJO?

POMAGAJ SI SAM
Rado Šuman, vinogradnik in vinarNE ŠKROPIM, DA VAS NE BO BOLELA GLAVA

Težka pot Sare Rutar do zdravja

Princ lahko prijaha tudi na oslu

GEOMANTIJA, EVROPSKI  
FENG ŠUJ

Prosena 
kaša in 
dobre misli
MAGIČNA MOČ 
DOLGIH LAS

OKUSNE  ZAČIMBNE  MEŠANICE

na hitro
Darilce  

Nasveti Elene Sofie Seničar

ODLOČILNE SO 
PRVE URE

Kako obvarovati vrt pred radioaktivnim sevanjem?

Naredi sam RECIKLIRANE SVEČE

Miniaturne tovarne 
zdravilnih moči

Parfum z(a) dušo

MOJA FORMULA
VITKOSTI

KAM PO DOMAČI EKOLOŠKI MED?

Iz hmelja, rozin ali kalčkovSKRIVNOSTI DOMAČEGA KVASA

Zdrav prostor, zdravi mi

vsaka 
Dva 

MEsECa
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pomanjkanja energije jang oziroma presežka 
energije jin, kar se lahko kaže kot utrujenost, slab-
še razpoloženje, šibak libido, depresija, anemija, 
zmanjšano delovanje ščitnice, edemi, nenehno 
mrazenje. Pomaga predvsem pri težavah, ki so po 
tradicionalni kitajski medicini povezane s pre-
sežkom vlage in hladu v telesu, zato je primerna 
pri artritisu, saj jo odlikuje tudi protibolečinsko 
delovanje. Odlična je kot preventiva, za krepitev 
imunskega sistema in zaščito pred prehladi in 
gripo. Moksanje ni primerno v primeru presež-
ka toplote v telesu, denimo pri povišani telesni 
temperaturi.

KAKO NAM LAHKO POMAGA MOKSA?

Moksa torej ogreje telo in meridijane, poleg tega 
telo razsluzi in ga okrepi ter ogreje in prekrvavi 
organe, s čimer telesu dovaja energijo. Kadar nas 
zebe ali čutimo hlad v posa-
meznem predelu telesa, deni-
mo v ledvenem predelu oziro-
ma nad trtico, na tem mestu 
telo izgublja energijo. Ta pre-
del je treba zaščititi, da ne bo 
hladen in da iz njega ne bo 
uhajala energija. Za ta namen 
so odlične zeliščne grelne 
vrečke, ki tudi izvirajo iz tra-
dicionalne kitajske medicine. 

Moksa je učinkovita pri pre-
sežku sluzi, ki se lahko kaže 
v obliki težav z obnosnimi 
votlinami (sinusitis), s pljuči 
(pljučnica, bronhitis ...) ali z 
ušesi (vnetje ušesa). Moksanje 
je učinkovito pri težavah z 
mehurjem, z jajčniki (miomi, 
ciste) in s prostato ter pri menstrualnih težavah 
(PMS …), blagodejno je tudi pri endometriozi. 
Svetujejo ga pri težavah z zanositvijo, saj se ute-
gne razlog zanje skrivati v zasluzenosti jajčnikov 
in/ali maternice oziroma primanjkljaju energije v 
tem predelu telesa.

KAKO IN KJE IZVAJATI MOKSANJE?

Tradicionalna kitajska medicina izvaja moksanje 
po akupresurnih točkah, za domačo rabo pa lah-
ko mokso uporabljamo tudi tako, da obdelujemo 
območje pljuč in popka oziroma abdominalni 

predel. Nikoli ne moksamo glave in območja 
obnosnih votlin! Če je težava v pljučih, moksa-
mo predel med lopaticami ali prsni predel (med 
prsmi), če imamo težave z ledvicami, jajčniki ali 
z maternico, pa območje okrog popka oziroma 
abdominalni predel. 

Če želimo doseči čim več organov ter obenem 
okrepiti imunski sistem ali če težave niso zelo iz-
razite, je najbolje moksati točko prvega hranjenja 
– popek. Skozi popek namreč energija prodre do 
vseh vitalnih organov, največ pa jo bo dobil prav 
tisti, ki jo najbolj potrebuje. Če energijo potrebu-
jejo ledvice, je bo največ prispelo v ledveni predel, 
če jo potrebujejo jetra, pa v jetra.

Predel popka moksamo tako, da v popek nasuje-
mo žličko soli, prižgemo palčko mokse in grejemo 
popek, dokler se ne segreje. Nato se od središča 
popka počasi premaknite na območje trebušne 

votline, vendar pri tem pazite, da je popek ves čas 
topel. Če imate težave z menstruacijo, zanositvijo, 
miomi ali s cistami, moksajte tudi območje jajčni-
kov in maternice. 

Otrok nikoli ne moksamo na golo kožo, da jih ne 
bi slučajno opekli. Zanje je primerno le moksanje 
območja med lopaticami. 

KAKO UPORABLJATI MOKSO?

Obstajata dve vrsti mokse: tradicionalna dimna 
in brezdimna. Tradicionalna moksa ima močan 
vonj in se precej dimi, zato jo je skoraj nemogoče 



uporabljati v zaprtem prostoru, saj se bo prostor 
navzel vonja po moksi. Za notranje prostore sve-
tujem uporabo brezdimne mokse, vseeno pa po-
skrbimo za zračenje. 

Moksanje izvajamo tako, da palčko mo-
kse najprej prižgemo in počakamo, 
da zažari (pri brezdimni to utegne 
trajati nekaj minut). Bodimo 
pazljivi, da se ne opečemo, saj 
je moksa zelo vroča. Ob sebi 
imamo pepelnik, kamor ves 
čas skrbno otresamo pepel, 
ki bi nas, če bi padel na golo 
kožo, močno spekel. Ko mo-
ksa zažari, začnemo moksati 
želeni predel. Pri tem se nikoli (!) 
ne smemo dotakniti kože, ampak 
se ji le približamo na nekaj centime-
trov in s hitrimi gibi zapestja (krožni, levo-
-desno ali gor-dol) premikamo mokso nad pre-
delom, ki ga želimo okrepiti, segreti in razsluziti. 
Če se vam zdi, da vas peče, povečajte razdaljo ali 
pa mokso premikajte hitreje. Z drugo roko tipajte 
obravnavani predel in spremljajte toploto kože. 

Mokso boste verjetno najlaže držali med prsti, če 
jo boste prijeli s palcem, kazalcem in sredincem 
ali pa jo držali kot nalivno pero. Razen pri otro-
cih, pri katerih moksanje izvajamo čez oblačilo, 

moksanje izvajajte na goli koži, toda kot re-
čeno – nikoli ne sme priti do neposre-

dnega stika s kožo.

Predel moksamo od deset do 
dvajset minut na dan. Mokso 
ugasnemo tako, da jo položi-
mo v čist kozarec za vlaganje 
in ga zapremo.

KDAJ MOKSATI?

Terapijo z mokso lahko izvajate 
vsakič, ko nastopijo težave, pri-

merna pa je tudi za preventivno kre-
pitev telesa. Če imate težave s presežkom 

sluzi, se lahko moksate kadar koli, ne glede na 
letni čas. Izvajanje terapije z mokso je še poseb-
no priporočljivo ob enakonočju, ki nastopi marca 
in septembra, ter ob vsaki polni luni, ko deluje še 
močneje in tako še hitreje okrepi telo.



Zakaj trpi ščitnica?
PREVZETO IZ PRIROČNIKA URAVNAJTE ŠČITNICO

Pomanjkanje energije, megla v glavi, 
nihanje razpoloženja in temperature 
telesa, zaprtje, utrujenost, suha 
koža… vse to so lahko simptomi 
premalo delujoče ščitnice. 

Pomanjkanje ščitničnih hormonov povzroča tudi 
veliko sistemskih bolezni, kot so osteoporoza, 
kronična utrujenost, bolezni srca in ožilja, gine-
kološke bolezni (npr. ciste na jajčnikih, maternici, 
prsih, …) Ščitnica je lahko tudi v ozadju izpada-
nja las, zobne gnilobe in nihanja krvnega pritiska. 

Znak oslabljene ščitnice je tudi nižja temperatura 
telesa od normalne, ki bi morala biti med 36,5 in 
36,8OC.

Dlje časa trajajoče težave s ščitnico v 90% prime-
rov vodijo v razvoj avtoimunske bolezni ščitnice, 
ki jo poznamo kot Hashimotov tiroiditis.

ODPRAVIMO VZROKE – 
REŠIMO ŠČITNICO

Danes ima kar četrtina svetovnega prebivalstva 
vsaj eno avtoimunsko bolezen, zato se vse več 
zdravnikov po svetu, predvsem v ZDA, odloča 
za drugačen pristop k zdravljenju. Eden izmed 

takšnih je tudi doktor medicine in nutricionist 
Mark Hyman, ustanovitelj Centra za celostno 
medicino, kjer ne zdravi zgolj simptomov, temveč 
išče vzroke bolezni, pri tem pa sledi temeljnim 
biološkim zakonom, človeka obravnava bolj celo-
stno, z velikim poudarkom na njegovi prehrani.

Pri avtoimunskih boleznih vedno 
preveri, ali morebiti vzroki zanje ne 
ležijo v katerih izmed naslednjih težav.

Eden izmed najpomembnejših vzrokov za avto-
imunski odziv telesa so okoljski strupi. Ščitnica 
je na udaru predvsem zaradi pesticidov, ki se kot 

ALI STE VEDELI ...

 » Ali ste vedeli da je delovanje ščitnice 
neposredno povezano s črevesjem 
zaradi tega, ker se velik del (po nekaterih 
podatkih nekje od 20 do 30%) pretvorbe 
hormona T4 v aktivni T3 zgodi prav v 
črevesju. Če torej želimo zdravo ščitnico 
in boljšo sintezo T3, začnimo najprej z 
zdravljenjem svojega črevesja.

 » Pri tem so nam v pomoč kaskadno 
fermentirani izdelki z dodatki efektivnih 
mikroorganizmov (npr Multi EM 
ferment). Ti hkrati obnavljajo, energijsko 
vitalizirajo in razstrupljajo telo, ter 
pomagajo do hitre obnove na celični 
ravni. V pomoč so tudi kakovostni 
probiotiki in uživanje čim več naravno 
fermentiranih izdelkov. 

 » Še večji vpliv na pretvorbo T4 v T3 imajo 
jetra. V njih se odvija kar 60% pretvorbe 
ščitničnih hormonov v aktivno obliko. 
Seveda, pod pogojem da so vaša jetra 
dobro delujoča in zmorejo opraviti to 
nalogo. Kot podporo jetrom uživamo 
pegasti badelj, kurkumo, baziliko, 
origano in rožmarin…

Ali ste vedeli, da v 
jetrih poteka kar 60 % 
pretvorbe T4 v T3?
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hormonski motilci vmešajo v njeno delovanje. 
Veliko obremenitev predstavljajo tudi plastika, 
kozmetična sredstva, čistila, konzervansi in drugi 
dodatki v procesirani hrani ter plesni.

Težke kovine  zelo pogosto prizadenejo ščitnico 
in izzovejo avtoimunski odziv. Eden izmed glav-
nih vzrokov je zastrupitev z živim srebrom (Hg).

V črevesju je okrog 70 % vseh imunskih celic in 
brez zdravega črevesja ni zdravega imunskega 
sistema. Stres, okužbe, strupi in zdravljenje z anti-
biotiki dobesedno zavirajo razvoj pozitivnih bak-
terij, oslabijo imunski sistem in povzročijo preve-
liko prepustnost črevesne sluznice  (ang. leaky gut 
syndrome ), skozi katero v kri prehajajo molekule 
neprebavljene hrane.

Zaradi naluknjanega črevesja se mora telo braniti 
pred delčki hrane, ki zaidejo v krvni obtok, kjer 
nimajo kaj iskati. Od tod tudi vse več alergij na 
hrano. Najpogostejši alergeni pri Hashimotovem 
tiroiditisu so gluten, mleko in soja, ki med drugim 
poskrbijo za nenehno kronično vnetje. Obstajajo 
tudi tihe intolerance, ki se odvijajo brez vidnih 

Z jodom, 
selenom, 

vitaminom A 
in cinkom.

NADH – REZERVNA 
BATERIJA?
Ena od najobetavnejših naravnih snovi, ki so 
jo prepoznali znanstveniki, je biološka obli-
ka vodika NADH, ki celicam pomaga proi-
zvajati več energije, kot bi jo sicer. Več ko je 
v celici NADH, bolje in dlje živi. Prav zato 
NADH pravijo tudi koencim 1.

Poleg tega je NADH eden od najmočnej-
ših naravnih antioksidantov, ki celice ščitijo 
pred poškodbami in jim celo omogočijo, da 
popravijo poškodovano DNK. 

Od NADH imajo koristi vse celice, najbolj pa 
tiste v organih, ki potrebujejo največ energi-
je, kot so srce, možgani in jetra. Ti organi so 
tudi ključni upravljavci procesov, ki vplivajo 
na zdravje ščitnice, zato lahko odigrajo po-
membno vlogo pri njeni obnovi in revitali-
zaciji. NADH je na trgu na voljo pod komer-
cialnim imenom Cellergie.



simptomov, čeprav se zaradi njih v telesu ves čas 
bije imunski boj.

Alergijam na hrano in slabo delujočemu črevesju 
se pogosto pridruži pomanjkanje hranil, kot so 
vitamin D, selen, cink, omega-3 maščobne kisline, 
vitamin A, skupina vitaminov B in probiotiki, ki 
ščitijo telo, v primeru že izraženih avtoimunskih 
bolezni pa naravno pomirijo imunski odziv.

Pogost vzrok so tudi skrite okužbe  z virusi, bakte-
rijami, s kvasovkami in črevesnimi zajedavci (teh 
ima človek še danes, kljub dobrim higienskim po-
gojem, čez 500 različnih vrst in mnogi so doka-
zano vzrok za razvoj resnih bolezni; eden izmed 
takšnih je npr. Clonorchis sinensis). V primeru 
Hashimotovega tiroiditisa so najpogosteje odkri-
te okužbe z virusom Epstein- Barr, bakterijami 
borelijo, H. pylori in Yersinio enterocolitico ter 
virusom hepatitisa C.

Tudi drugi terapevti v svetu, ki se lotevajo zdra-
vljenja ščitnice, se bolj ali manj ukvarjajo z enaki-
mi obremenitvami v telesu.

Ali ste še vedno prepričani, da razen jemanja na-
domestnih hormonov ne morete storiti prav ni-
česar, da bi ozdraveli ali vsaj preprečili nadaljnje 
propadanje ščitnice in razvoj novih avtoimunskih 
bolezni?

Tisti, ki namesto poti uničenja raje vidimo pot 
sodelovanja, v takšno možnost ne verjamemo. 
Imunski sistem je sposoben samoobnove! To si-
cer zahteva voljo in namen, vendar prinaša rezul-
tate. Ko se rešimo mentalnih in fizičnih toksinov, 
s katerimi smo zastrupili telo in duha, bo imela 
tudi ščitnica bolj normalne pogoje za delo.

Z jodom, 
selenom, 

vitaminom A 
in cinkom.

UČINKOVITE 
NARAVNE 
REŠITVE 
ZBRANE NA 
ENEM MESTU
Priročnik lahko prelistate  
in naročite na spletni strani 
https://shop.zazdravje.net, 
ali na tel. št.: (051) 884 148  
(vsak delavnik od 9. do 13. ure).



Kapljice, ki ogrejejo dušo
V decembru Be 
Hempy pripravlja 

tropsko skrivnost, 
ki vas bo ogre-
la v mrzli zimi. 
Konopljinim ka-
pljicam bo dodana 

skrivna sestavina, 
ki zavira staranje, 

krepi imunski sistem in 
izboljšuje prebavo. Tropske 

kapljice TropiCanna pa ne bodo ogrele samo vas, 
temveč tudi srca družin v stiski, saj boste z vsa-
kim nakupom naših CBD-kapljic Anini zvezdici 
podarili en evro. 

Za več informacij pokličite na brezplačno številko 
080 34 29 ali pa obiščite spletno stran www.be-
-hempy.si. Bodi dober, bodi Hempy! 

Ohranite vitalnost 
Ohranite vitalnost z magnezijevim 
oljem Mgnificent, ki učinkovito spro-
šča, krepi in deluje blagodejno!
 » certifikat zagotavlja največjo 

čistost magnezijevega klorida,
 » 100-odstotno naravno,
 » popršite po katerem koli delu 

telesa in vtrite v kožo,
 » za športnike, starejše, otroke, 

nosečnice in preobremenjene,
 » za sproščajočo masažo, umiritev 

in boljše spanje ali za hitrejšo 
regeneracijo po telesni dejavnosti,

 » pršilka (100 ml) zadostuje za dva 
do tri mesece redne uporabe.  
Cena z DDV: 14,76 EUR

Za več informacij, možnost nakupa in seznam tr-
govin si oglejte spletno stran www.mgnificent.com 
ali pokličite na telefonsko številko (051) 245 222.

Darila, na katerih se ne bo nabiral prah.

Do vrhunskih umskih sposobnosti ob po-
moči rožmarina, ovsa, azijskega vodnega 
popnjaka, sibirskega ginsenga (elevtero-
kok) in ginka bilobe. Mladim pomaga do 
boljših rezultatov pri izpitih, za starejše pa 
je dobra naložba za kakovostno staranje. 

medi
VITAL

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, drugih specializiranih 
trgovinah ter v Medivitalu (Dunajska cesta 111, Lj.) in v ZD Medvode.

MEMORY za krepitev 
spomina

v Medivitalu 
(na spletu 

in trgovini) 
v decembru 

20 % 
popust

Zdravo darilo  – da vam bodo 
prazniki ostali v spominu

Za zdravo praznicno 
peko brez sladkorja
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za finance

DAVČNA UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE
p.p. 631, Šmartinska cesta 55
1001 Ljubljana

prostor za 
znamko

Dragi Božiček  
(ali dedek Mraz)!
Prosimo, podari našim bralcem  
pet minut časa, da izpolnijo obrazec 
za donacijo in tako v naslednjem 
letu obdarijo sebe in druge 
z veliko kakovostnimi 
informacijami,  
ki jih vsi 
potrebujemo.

Vemo, da mnogi radi prebirajo naše brezplačne novice, ne zavedajo pa se, da jih v naslednjem letu 
morda ne bo več, če nam ne bo uspelo zbrati dovolj sredstev za njihovo izhajanje.



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)              

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte) 

 (davčna številka)

(pristojni finančni urad, izpostava)

Ime oziroma naziv upravičenca

v/na dne

Davčna številka upravičenca

(podpis zavezanca/ke)

Odstotek (%)

0,5 %49145738Društvo "Ognjič" za naravno 
in kvalitetno življenje

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Hvala vsem. ki ste nam z doniranjem dela 
dohodnine, s prispevki in s pošiljanjem poštnih 

znamk pomagali narediti več, kot bi sicer. 

V letu 2017 smo ob pomoči tako zbranih sredstev priredili več kot 50 predavanj, 
ki so bila za udeležence brezplačna, izdali 9 številk tiskanih novic in 49 številk 

elektronskih novic, posneli 18 videoprispevkov, ki so na voljo tudi na spletu, ter 
omogočili brezplačno promocijo dogodkov več kot 30 društvom in organizacijam. 
Poleg tega vzdržujemo ažuren spletni koledar dogodkov in nenehno raziskujemo 
številne teme, ki vsem nam pomagajo, da živimo bolj kakovostno in ozaveščeno. 

Društvo Ognjič, ekipa projekta Skupaj za zdravje človeka in narave

Zahvala
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PETEK, 8. DECEMBER 

PRAZNIČNA STRAŽIŠKA TRŽNICA 
– BOŽIČ NA SORŠKEM POLJU
Stražišče pri Kranju, Baragov 
trg, od 16.30 do 18.30

Lokalna ekološka in konvencionalna tržnica, 
obarvana z božičnimi darili. Prevzem naročil za 
skupinski nakupo – ponudba na kranj.nakupuj-
moskupaj.si. Sreča je podariti našo preteklost dru-
gim, da jih spremlja v njihovo prihodnost. Vonji, 
okusi, lučke, delo rok, besede srca. Informacije: 
www.sorskopolje.si.

PETEK, 8. DECEMBER 

UVOD V ADVENT Z 
MEDITACIJSKIM KONCERTOM 
Dravograd, Dvorec Bukovje, 
Bukovje 13, ob 18. uri 

Zakonca Dobnikar bosta predstavila Zavod za 
ozaveščanje in prebujanje svobodnega člove-
ka Šola luči in knjigo Pot do resnice. Z različni-
mi glasbili bosta izvedla meditacijski koncert: 
klavir, tibetanske sklede … Vodita Uroš in Petra 
Dobnikar. Prispevek: brezplačno. Prireja: Društvo 
Ajda Koroška.

PETEK, 12. JANUAR

STRAŽIŠKA TRŽNICA – 
JEZERSKO SE PREDSTAVI 

Stražišče pri Kranju, Baragov 
trg, od 17. do 19. ure

Lokalna ekološka in konvencionalna tržnica, obar-
vana z božičnimi darili. Prevzem naročil za sku-
pinski nakupo – ponudba na kranj.nakupujmo-
skupaj.si. Predstava Jezerska štorija, obisk kmetice 
leta, zbiranje oblačil in hrane za Rdeči križ in pri-
kaz oživljanja. Prireja: Društvo Sorško polje.

SREDA, 13. DECEMBER

SKLEPNO SREČANJE S PREDAVANJEM
Ljubljana - Dobrunje, dvorana 
Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. 
grupe odredov 43, ob 18. uri

Sklepno srečanje s predavanjem Štefke Kozamernik. 
Po predavanju se bomo poveselili ob dobrotah, ki 
jih bomo prinesli s seboj. Lahko boste tudi plačali 
članarino za leto 2018, ki znaša 30 evrov (skupaj 
s Setvenim priročnikom 2018). Prispevek: zaželen 
prostovoljni prispevek. Informacije: (041) 364 897. 
Prireja: Društvo Ajda Sostro.

PETEK, 15., IN SOBOTA, 16. DECEMBER

SKUPNOSTNO NAROČANJE 
ZELENEGA KROGA
Ljubljana, Stara tržnica Šiška, Drenikova 
ulica 35, (petek) od 15.30 do 17.30

Maribor, Drava Center, Limbuško 
nabrežje 2, (sobota) od 9.30 do 11. ure

Celje, Šola za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje, Ljubljanska c. 97, 
(sobota) od 13. do 14. ure
Oskrbite se s sonaravno pridelanimi dobrotami 
slovenskih kmetov po cenah, ki so nam vsem do-
stopne, kmet pa je za svoje delo pravično popla-
čan. Več na: www.zelenikrog.si.

NEDELJA, 17. DECEMBER 

PEKA DOMAČEGA KRUHA 
V KRUŠNI PEČI
Logatec, Klub Orfej, Sinja Gorica 87, od 16. ure 

Koledar dogodkovV koledarju objavljamo dogodke, ki jih prireja-
jo 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 vsebina ne sledi nače-
lom, za katera si prizadevamo v projektu Skupaj za 
zdravje človeka in narave. 

Za lažje razlikovanje smo vse dogodke, 
ki potekajo v naši organizaciji ali z našim 
sodelovanjem, označili s kompasom.
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Peka domačega kruha v krušni peči. Za domačo 
moko bo poskrbljeno. Prispevek: zaželen prosto-
voljni prispevek. Obvezne prijave: (031) 382 717.

PONEDELJEK, 18. DECEMBER

S KREPITVIJO ČREVESNE 
FLORE DO BOLJŠEGA POČUTJA
Nova Gorica, Sr(e)čna hiša, 
Tumova ulica 5, ob 17. uri 

Kako prepoznati, ali je črevesna mikrobiota po-
rušena – in kako jo celostno okrepiti ter s tem ne 
obvladati le zaprtja, napihovanja ali diareje, tem-
več tudi številne druge težave. Mnogi namreč ob 
povrnitvi ravnovesja črevesne mikrobiote obču-
tijo olajšanje ali sčasoma celo popolno umiritev 
zgage, srbeče in vnete kože, vaginalnih glivičnih 
vnetij, alergij, slabokrvnosti, bolečin v sklepih 
in splošnih težav s počutjem. Predava: Adriana 
Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

TOREK, 19. DECEMBER 

MEDOSEBNI ODNOSI 
V KRIZNI SITUACIJI
Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje, 
Hribernikova ulica 1, ob 18. uri 

Krizna situacija lahko nastane povsod: v druži-
ni, partnerstvu, podjetju, družbi, državi, svetu. 
Vabljeni na predavanje, na katerem bomo iskali 
odgovore na vprašanja, kaj je krizna situacija in 
zakaj pride do nje, kaj se v krizni situaciji dogaja 
z medosebnimi odnosi in kaj lahko storimo, da 
bomo situacijo sprejeli takšno, kot je. Predava: 
Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno.

Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka 
v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Mozirje in s 
Prostovoljnim gasilskim društvom Mozirje.

SREDA, 20. DECEMBER 

VAS PRAZNIKI 
VESELIJO ALI ŽALOSTIJO? 

Škofljica, Dom starejših Škofljica, 
Ob potoku 11, ob 18. uri 

Osamljenost – družba – potreba – pričakovanje, 
umirjenost – nemir … Kako se upreti praznični 
norosti? Kaj je izvirni namen praznikov in kako 
se vrniti k njemu? Zakaj prazniki sprožajo depre-
sijo, žalost … Zakaj se prenajedamo in opijamo? 
Kaj storiti, da bo tokrat drugače? Vstop prost. 
Predava: Rajko Škarič. Prireja: Združenje za obu-
ditev celostnega človeka. 

ČETRTEK, 4. IN 18. JANUAR

PREDAVANJE ZNANJE ZA ŽIVLJENJE
Zbilje pri Medvodah, delavnice 
Skupnosti Barka, Zbilje 1k, ob 17. uri

Andrej Pešec bo na prvem predavanju, naslovlje-
nem Preprosto življenje, napredno razmišljanje, 
spregovoril tudi o tem, da vedno dobimo vse, kar 
potrebujemo, če le delamo korake v pravo smer. 
Več o temi drugega predavanja najdete na pove-
zavi www.sorskopolje.si.
Prireja: Društvo Sorško polje.

TOREK, 9. JANUAR

VREDNOST STARANJA
Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje, 
Hribernikova ulica 1, ob 18. uri 

Ali drži trditev, da je odnos do zdravja tudi odnos 
do staranja? Na naši življenjski poti sta dve skraj-
nosti. Pot se začne z rojstvom in odraščanjem 
ter konča z njuno zrcalno sliko – s starostjo in z 
umiranjem. Življenjska pot je nenehno staranje, 
pri čemer ne moremo krmiliti časa – krmilimo 
pa lahko sebe, svoje odločitve, misli in dejanja 
(krmilimo kakovost življenja). Tako pri odrašča-
nju vsakdo po svoje polni svoj »življenjski nahrb-
tnik«. Ta pa je lahko vedno in vselej zakladnice 
dragocenih izkušenj in modrosti za družbo, ki 
ostaja za nami. Kolikšna je torej vrednost stara-
nja? Predava: Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno. 
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka 
v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Mozirje in 
Prostovoljnim gasilskim društvom Mozirje.
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SREDA, 10. JANUAR

IZMENJAVA IZKUŠENJ PRI PRIDELAVI 
SADIK IN ZELENJAVE SKOZI VSE 
LETO Z UPORABO NOVIH TEHNIK
Kranj, Osnovna šola Orehek, 
Zasavska cesta 53a, ob 18. uri

Fanči Perdih bo podala svoje izkušnje z vzgojo 
sadik v različnih obdobjih leta. Spregovorila bo 
o pridelavi zelenjave s pokrivanjem za senčenje, 
grebenastih kultivarjih in setvi nakaljenih semen. 
Pregledali in komentirali bomo tudi Setveni pri-
ročnik 2018. Pripravite vprašanja.

SREDA, 17. JANUAR

ZAKAJ NAVADNI PREHLAD 
PREPOGOSTO VODI V RESNE TEŽAVE?
Škofljica, Dom starejših Škofljica, 
Ob potoku 11, ob 18. uri 

Prehladi niso velika zdravstvena težava … dokler 
jih ne zapletemo! To pa nam gre vse bolje od rok.
Če ste tudi vi prepričani, da prehlada ni mogoče 
»zdraviti« brez sredstev za blaženje kašlja in bo-
lečin ter za zniževanje povišane telesne tempera-
ture, ste na dobri poti, da se bo razvil v angino, 
bronhitis, pljučnico ali kako drugo bolezen, pri 
kateri običajno ne gre brez antibiotikov.
To pa ni najhuje, kajti začarani krog težav se na 
tem mestu šele začne. Jemanju antibiotikov na-
mreč sledijo prebavne motnje, glivična vnetja, 
slabokrvnost, kronična utrujenost, depresija, raz-
dražljivost, padec odpornosti … K sreči se hujšim 
težavam, kot so pomanjkanje odpornosti, kronič-
ne težave z dihali, prebavili ali kožo, utrujenost in 
razdražljivost, lahko izognemo, če le vemo, kako 
se navadnega prehlada in sorodnih težav lotimo 
učinkovito, celostno in po naravni poti. Predava: 
Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka. 

SREDA, 17. JANUAR 

MAKROBIOTIKA

Ljubljana - Dobrunje, dvorana 
Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. 
grupe odredov 43, ob 18. uri

Ica Krebar bo predavala o makrobiotiki kot ce-
lostnem pogledu na svet, ki v sožitju z nara-
vo spoštuje naravne zakonitosti telesa in duha. 
Predavanju bo ob 19.15 sledil občni zbor društva. 
Lahko boste tudi plačali članarino za leto 2018, 
ki znaša 30 evrov (skupaj s Setvenim priročnikom 
2018). Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek.
Informacije: (041) 364 897. Prireja: Društvo Ajda 
Sostro.

ČETRTEK, 18. JANUAR 

ZELIŠČA V KULINARIKI 
Lesce, Čebelarski center, ob 17. uri

O uporabi zelišč in živil, ki bodo poskrbela, da 
nas bodo jedi pogrele in ščitile pred zimskimi 
boleznimi. Kako ob pravem času izbrati pravo ra-
stlino za pravo jed? Predavala bo Marija Kočevar, 
soavtorica knjig Ščepec…  Informacije: (041) 948 
336. Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.

ČETRTEK, 18. JANUAR

ZAKAJ BOLI? 
PREDAVANJE O BOLEČINI
Nova Gorica, Sr(e)čna hiša, 
Tumova ulica 5, ob 18. uri 

Kaj sporoča bolečina? Zakaj nastopi? Je bolečina 
vzrok ali posledica? Ste v dilemi, ali jemati sred-
stva proti bolečinam ali ne? Vas zanima, kakšen 
je celosten in naraven pristop k obvladovanju 
bolečine? Kaj storiti, ko protibolečinska sredstva 
ne pomagajo več? Vabljeni na predavanje, ki raz-
kriva odnos med vzrokom in posledico bolečine. 
Izvedeli boste tudi, kakšne vrste bolečin poznamo 
ter kako jih obvladati celostno in po naravni poti.
Predava: Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno. 
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

SOBOTA, 20. JANUAR 

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 
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Radovljica, Osnovna šola Antona Tomaža 
Linharta, Kranjska cesta 27, od 9. do 16. ure

Informacije in prijave: (041) 948 336, monika.br-
insek@gmail.com. Drugi del predavanje bo pote-
kal 27. januarja med 9. in 16. uro. 
Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.

SREDA, 31. JANUAR

KAKO PRIDELOVATI, DA SE 
IZOGNEMO STRUPOM V TLEH
Logatec, Klub Orfej, Sinja gorica 87

Naša tla so vse bolj obremenjena s kemikalijami, 
ki vanje prihajajo iz različnih virov. Nas bo zače-
la zastrupljati celo lastna zelenjava? Ali obstajajo 
načini, kako razbremeniti tla, rastline pa zaščiti-
ti pred težkimi kovinami in škodljivimi sevanji?  
O tej, za Logatec še kako aktualni temi, bo preda-
vala Sanja Lončar. Prireja: ŠKD Orfej.

ČETRTEK, 1. FEBRUAR

NARAVNE REŠITVE 
ZA MOŽGANE
Trzin, Center Ivana Hribarja (dvorana 
Marjance Ručigaj), ob 19.30

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epi-
demičnemu razmahu degenerativnih bolezni živ-
čevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo 
zdraviti propadanje možganov? Naši predniki so 
poznali koristi rastlinskih moči v boju proti to-
vrstnim tegobam, sodobna znanost pa njihovim 
ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva mehaniz-
me, s katerimi rastlinam uspeva pomagati tudi na 
tem področju. Skrivnosti naravnih rešitev nam bo 
razkrila Sanja Lončar.

Prireja: Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin.

Ker so novice postale pretesne za vse teme, ki jih v 
projektu obdelujemo, lahko naše prispevke berete 
tudi vsak torek v razširjeni rubriki Naravno in 
enostavno v reviji Zarja in v Pomagaj si sam. 

Razvajamo 
naročnike
Za vse, ki boste DECEMBRA prispevali 
za pošiljanje novic na svoj domači naslov, 
smo tokrat pripravili dišeče darilo. 

Esenca iz demeter pomaranč, 
ujetih v steklenički Baldini, bo 
odišavila vaš prostor, pecivom 
in napitkom pa podelila 
čarobnost. Certifcirana za 
aromatiziranje živil. Šest 
kapljic esence ustreza eni 
nastrgani pomarančni lupini.

Uživajte!

Prispevek lahko poravnate na več načinov:  

Opravite nakup prek spletne 
trgovine: www.shop.zazdravje.net 

Prispevek nakažete s položnico na 
TRR - SI56 0201 1025 5748 080
 Prejemnik: Društvo Ognjič,  

 Zapotok 54, 1292 Ig
 Namen: Prispevek za obveščanje
 Sklic: datum (npr.: 11052017)
Če vaše ime ali naslov vsebuje sičnike in 
šumnike ali če se naslov za pošiljanje raz-
likuje od naslova na položnici, prosimo, da 
nam naslov za pošiljanje novic sporočite na 
e-naslov posljite.novice@gmail.com ali na 
Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig.

Prispevek poravnate osebno na 
dogodkih našega projekta.
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Lahko hiša 
daje toplino?
Tisti, ki so obiskali 1. festival 
naravne gradnje, bodo vsekakor 
odgovorili pritrdilno. Ni vseeno, s 
kakšnimi materiali zgradimo svoje 
»gnezdo«; ni vseeno, ali to delajo 
stroji ali ljudje. Ni vseeno, kakšne 
oblike je prostor, v katerem živimo. 

Prvi festival naravne gradnje, ki ga je 11. novem-
bra priredilo Združenje za naravno gradnjo, je 
zbral skoraj sto informacij željnih udeležencev. 
To je bila enkratna priložnost, da se na enem 

mestu predstavijo arhitekti, izvajalci in ponu-
dniki materialov za naravno gradnjo. Dan, ki je 
ponudil veliko srčnosti in topline, je minil med 

premišljevanjem, pregledovanjem literature, 
spoznavanjem različnih pogledov na prostor in 
pomen gradnje ter spremljanjem praktičnih de-
lavnic, ki so predstavile, kako konkretno nastaja 
ekološka hiša. 

Upamo, da bo takšnih dogodkov še več. Lokacijo 
Centra sonaravne gradnje - Gnezdo pa je vredno 
obiskati tudi sicer, saj je to prvi center naravne 
gradnje v Sloveniji, kjer boste na enem mestu na-
šli vse potrebne materiale, prikaze pravilne gra-
dnje in tudi vrsto zanimivih dogodkov. Center 
domuje v Ljubljani, na naslovu Štula 10. Več in-
formacij najdete na spletnem naslovu gnezdo.si

Ko so prijatelji na kupu, prostor nikoli ni premajhen.

Delavnice so bile pika na i festivala.
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Ob ognju nastajajo najboljše zgodbe.

CENTER  
SONARAVNE 

GRADNJE
www.gnezdo.si
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Bo zima zelena 
ali siva?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Za nekatere je vrtnarjenja počasi 
konec, drugi bodo še naprej veselo 
brskali po tleh. Da bi si ozelenili 
zimo, nam ni nam treba iskati parcele 
v Afriki ali v toplih sredozemskih 
deželah. Kot vedo številni, ki so 
natančno prebrali priročnik Sveža 
zelenjava z domačega vrta 365 dni, 
je mogoče vrtnariti tudi pozimi, 
če le znate »ujeti« toploto. 

Zdaj, ko berete tole besedilo, so dnevi najkrajši; to 
je obenem pravi trenutek, da preverite, kateri deli 
vašega vrta ali hiše so bolje osvetljeni. Če na vrtu 
najdete kotiček, ki tudi v najkrajših dneh med 10. 
in 15. uro dobiva nekaj malega sončnih žarkov, ste 
na dobri poti, da si omislite kotiček za celoletno 
vrtnarjenje.

Če že imate rastlinjak, je zdaj pravi trenutek, da 
ga izboljšate ali celo postavite tako, da bo ujel in 
zadržal veliko več toplote kot doslej. Ko potujem 
po Sloveniji, ugotavljam da je večina rastlinjakov 
postavljenih tako, da so pozimi neuporabni ... 

Uporabljati rastlinjak samo poleti, za paradižnike 
in paprike, pomeni zelo slab izkoristek. Prav pozi-
mi bi pridelek iz njih najbolj potrebovali. 

SKRITA TOPLOTA

Pozimi je na voljo veliko več toplote, kot se vam 
zdi, le ujeti jo je treba. Če zdajle sedite ob oknu 
in je sončen dan, zagotovo čutite, da sončni žarki 
kljub mrazu premorejo kar nekaj moči. Pod ste-
klom deluje učinek tople grede – infrafrdeči žarki, 
ki jih čutimo kot tople, prodrejo v notranjost, kjer 
lahko to moč tudi zadržimo. 

Če želimo ta učinek tudi izkoristiti, morajo žarki 
skozi steklo, folijo ali polikarbonatno ploščo vsto-
pati pod kotom, ki je čim bližji pravemu kotu. 

Večina naših toplih gred in rastlinjakov ima na-
klone, ki so primerni le za čas, ko je sonce viso-
ko na nebu, ko pa je zelo nizko, tako kot zdaj, se 
sončni žarki odbijajo, namesto da bi vstopili v ra-
stlinjak in segreli njegovo notranjost. 

Zato je tople grede pozimi smiselno obrniti, saj 
bomo tako zelenjavi ponudili več toplote. 

Če se šele lotevate izdelave rastlinjaka za zimsko 
pridelavo, upoštevajte, da morate kritino postaviti 
pod kotom 110 do 135 stopinj.  

KAKO PREŽIVETI DOLGO, 
HLADNO NOČ?

Čez dan se bo nabralo dovolj svetlobe in toplote; 
zemlja bo podnevi vsrkavala toploto in jo ponoči 
oddajala rastlinam. Kljub temu pa dolge noči in 

Žarki se odbijajo. 
Notranjost je mrzla.

Žarki ogrevajo 
notranjost tople grede.
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megleni dnevi prehitro porabijo tako ustvarjeno 
zalogo toplote, zato je treba obvladati nekaj trikov. 

V zimskem času tovrstne težave (še posebno za 
pridelavo sadik) najlažje rešimo tako, da manjši 
rastlinjak prislonimo ob južno pročelje hiše ali pa 
ga preprosto postavimo na teraso. Sonce je zelo 
nizko, tako da mu celo nadstreški ne povzročajo 
težav. Vprašanje ogrevanje rastlin lahko rešimo 
zelo preprosto že s tem, da okno, ki je povezano z 
rastlinjakom, ponoči pustimo priprto. 

Če se boste lotili izdelave takega »obokenskega 
rastlinjaka«, potrebujete le poceni polico in zvitek 
čepaste folije. Polico v celoti oblecite v dve plasti 
folije (kot bi zavijali darilo). Ko ste jo prislonili ob 
okno, izrežite del folije z notranje strani in ga zale-
pite na okenski okvir (da vmes ne bo prodrl veter). 

Opazili boste, da bo skozi polični rastlinjak čez 
dan dotekalo v prostor kar precej vročega zraka. 
Če je polica temne barve, utegne temperatura kaj 
hitro doseči 30 stopinj Celzija, zato bo bolje, če 
uporabite svetlo polico ali pa polico, izdelano iz 
letvic, kovinske mreže … Ker se polica drži hiše 

in je okno ponoči priprto, temperature ne padejo 
pod 10 °C. Ustrezen ritem toplote in mraza one-
mogoča, da bi rastlinice pretirano silile v višino. 

V drugi fazi, ko so rastline že večje in jih imamo 
več, kot jih lahko spravimo v polični rastlinjak, jih 
je najbolje prestaviti v visoko gredo, pokrito s toplo 
gredo. Tako boste vzgojili najbolj utrjene in obe-
nem krepke sadike. Poleg tega bo tudi spomladan-
ski posevek na voljo že veliko bolj zgodaj kot sicer. 

Zakaj v večini rastlinjakov 
pozimi zmrzuje? 
 » Preberite si deset nasvetov, kako lahko 

izboljšate obstoječi rastlinjak in ga začnete 
uporabljati kot zimsko zeleno oazo. 

 » Preberite si natančne napotke, kako 
postaviti toplo gredo ali neogrevan 
rastlinjak, da bo zelenjava prenesla tudi 
zunanjo temperaturo -15 °C!

Priročnik 
Sveža 

zelenjava 
365 dni v letu 

lahko prelistate  
in naročite na  

shop.zazdravje.net,  
ali na tel. št.:  

(051) 884 148  
(vsak delavnik od 

9. do 13. ure).Kdo bi si mislil, da je na vrtu tudi pozimi mogoče imeti 
kotiček, v katerem lahko posedamo v kratkih rokavih!

DEŽEVNIKI POZIMI "GREJEJO 
NOGE" RASTLINAM

Za dober živi kompost, ki je nastal 
na certifcirani ekološki kmetiji iz 
ekološkega hlevskega gnoja  
(in ne na smetiščih, kot se dandanes 
pogosto dogaja), se lahko obrnete na Vilija Petacija 
(tel. (051) 612 456). Njegov kompost deževnikov 
Lumbrivit ima pH 6,2–7,2 N1%, P2 05 1779 
mg/100 g, K2 0 200 mg/100 g in seveda še obilo 
neizmerljivih dobrot, ki jih bodo vaše rastline še kako 
vesele. Pri njem lahko kupite tudi legla kalifornijskih 
deževnikov.ZUNAJ ZNOTRAJ

Cena: 
25 EUR  
POŠTNINA 

GRATIS
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