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XXL-družba?
Odvečnost postaja značilnost naše 
civilizacije. Ljudje nimamo le vse več 
odvečnih kilogramov, odvečno je tudi 
marsikaj drugega, kar nas obdaja: 
količina oblačil, čevljev, posode …

Verjetno se vam zdi, da je vaš avto premajhen za 
vse vaše potrebe. Ko na parkirišču zagledate ka-
kega starega fička ali katrco, ne morete verjeti, da 
je še ne tako nedavno v takem avtu potovala na 
počitnice vsa družina – s celotno opremo vred. 
O tem, kako zelo so se povečali naši avtomobili, 
pričajo predvsem stare garaže, ki postajajo ropo-
tarnice, saj vanje ni več mogoče parkirati novej-
ših avtomobilov. 

Podobno »presežne« so tudi naše hiše. Novi stan-
dardi gradnje prispevajo k vse večjim kvadra-
turam in narekujejo vse več nefunkcionalnega 
razkošja. Jedilne mize so se po velikosti skoraj 
podvojile, saj je treba nekako zapolniti nove, pro-
storne jedilnice. Sedežne garniture so bile nekoč 
dvakrat manjše, na njih pa je morda sedelo celo 
več prijateljev, kot jih imamo zdaj. Tudi kavo smo 
nekoč pili iz skodelic s prostornino 0,5 decilitra. 
Zdaj je »mala kava« tista v 2-decilitrskem lončku. 

Podobno »debelost« zasledimo pri organiziranju 
družbe, kopičenju papirologije, normiranju in 
upočasnjevanju vsega, kar je včasih potekalo po 
naravnih ritmih in zakonitostih. 

Debelost ni le sindrom upočasnjene presnove v 
naših telesih. Zasledimo jo na vseh ravneh življe-
nja, zato pot do vitkosti zahteva, da počistimo ve-
liko več kot samo maščobne obloge v tkivih. 

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.



Kje ga »lomimo« 
pri hujšanju?
BESEDILO: MARIJA KOČEVAR

Idealnih postav je toliko kot ljudi, 
le da ima tisto idealno navadno 
nekdo drug. V revijah, ki govorijo 
o modi in lepoti, gledamo suhljate 
manekenke upadlih obrazov, ki jih 
postavljajo kot lepotne ideale. Celo 
moški manekeni so čedalje vitkejši, 
mišice pa niso več moderne, tako 
da so si fantje in dekleta čedalje 
bolj podobni. Le še nekaj ličil – in 
človek ne ve več, kdo je kdo.

DIETE DELUJEJO LE KRATEK ČAS

Oblikovanje postave ljudje pogosto omejijo na 
preštevanje kalorij in ur vadbe v fitnes centrih. 
Pri tem pozabljajo, da ima telo svoje zakonitosti, 
spomin in voljo. Kadar ga za daljši čas prikrajša-
mo za hranila, se prestavi na varčevalni program. 
Telo v pomanjkanju panično proizvede nove celi-
ce, v katerih lahko shranjuje zaloge. Zato začetno 

veselje ob hitri izgubi kilogramov hitro uplahne. 
To je čas, v katerem strogi režim popusti, kilogra-
mi pa se že kmalu zatem vrnejo, in to s pribitkom. 
Telo je namreč v času pomanjkanja razvilo strah, 
da bo ves čas prikrajšano, zato vsa hranila, ki jih 
ne potrebuje za golo preživetje, pospravi v zalo-
ge. In tako smo prišli do tako imenovanega jojo 
učinka.

IZDELKI BREZ KALORIJ REDIJO

V telo vnašamo industrijsko vnaprej pripravljeno 
hrano, ki je v celoti oropana hranil, obenem pa 
zelo kalorična. V želji, da bi zmanjšali število zau-
žitih kalorij, ne da bi obenem temeljito spremeni-
li svoje navade, posegamo po izdelkih brez slad-
korja ali z dodatkom umetnih sladil. S tem resda 
zmanjšamo število zaužitih kalorij, vendar si na-
kopljemo drugo, morda še večjo težavo. Umetna 
sladila v telesu delujejo kot hormonski motilci. 
Sladki okus na jeziku možganom in prebavilom 
sporoča, da prihaja hrana. Sproži se hormonski 
odziv, raven inzulina v krvi se poviša, hranil pa od 
nikoder. Tako čutimo še hujšo lakoto in pojemo 
veliko več, kot bi sicer. 

Raziskave, opravljene v ZDA, kažejo, 
da je pri ljudeh, ki pijejo lahke pijače, 
tiste povsem brez kalorij, verjetnost, da 
bodo postali predebeli, dvakrat večja 
kot pri tistih, ki pijejo običajne pijače.
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Poleg tega so ojačevalci okusa (denimo monona-
trijev glutaminat) močni nevrotoksini. Vsebujejo 
jih mesni izdelki, gotove jedi za pripravo v mi-
krovalovni pečici, slani prigrizki, azijska hrana … 
težko se jim je izogniti. Telo zna predelati hranila, 
jih razgraditi na ogljikove hidrate, aminokisline 
in maščobne kisline ter jih uporabiti za svojo iz-
gradnjo in delovanje. Ne pozna pa vseh umetnih 
in rafiniranih sestavin, gensko spremenjenih žit, 
stročnic in zelenjave, ki mu jih ponujamo danda-
nes. Ker ne ve, kaj bi z njimi, jih del izloči, del pa 
uskladišči v obliki maščobe. To je tista »nenor-
malna« maščoba, ki je še nikoli v zgodovini nismo 
poznali, zdaj pa se pojavlja na trebuhu, stegnih in 
zadnjici – celo pri mladih ljudeh in otrocih. 

Normalno človeško telo ima strukturno maščobo 
(v mišicah, ob sklepih, na dlaneh, stopalih …) ter 
maščobo med tkivi in organi, ki jo uporablja kot 
energijo v času dejavnosti.

NAJNADLEŽNEJŠE OBLOGE 
SE POSLOVIJO ZADNJE

Ko se je človek še prehranjeval v naravi, je s sa-
deži, koreninicami, z listi in mesom živali, ki jih 
je uplenil, dobil vse encime in minerale, ki so po-
trebni za predelavo te hrane. Njegovo črevesje je 
vsebovalo obilo probiotičnih bakterij, in to v pra-
vem razmerju. 

Poznal je tudi obdobja obilja in obdobja strada-
nja. To ga ni spravljalo v strah, saj je vedel, da bo 
prišel do hrane, ko bo to zares potrebno. V za-
dnjih 40 tisoč letih se človeško telo skorajda ni 
spremenilo, zato imamo še zdaj sposobnost, da 
zdržimo brez hrane po ves dan, teden ali celo dlje. 
Telo zna poiskati energijo tam, kjer je uskladišče-
na, in jo po potrebi uporabiti. Ko izčrpa zaloge 
glukoze, se loti zalog notranje maščobe – tiste, ki 
na zunaj ni vidna. Ko jo porabi, se loti beljakovin 
(mišice, koža), kar pa se dandanes zgodi šele po 
mesecu dni ali več posta. Šele nato se telo loti ti-
ste »nenormalne« maščobe, ki jo je pospravilo na 
trebuh, stegna in zadnjico. 

ŽELJA PO HUJŠANJU 
ZAVIRA HUJŠANJE

Kdor razume delovanje zakona privlačnosti, ve, da 
je nemogoče shujšati tako, da se ves čas ukvarjamo 
s hujšanjem. S tem le utrjujemo svoje videnje sebe 
kot osebe, ki ima težave z odvečnimi kilogrami. 

Najlažje shujšamo takrat, ko smo zadovoljni s 
sabo in preprosto pustimo, da od nas odide vse, 
kar je odvečno. 

Številni ljudje so že opazili, da se kilogrami naj-
raje kopičijo takrat, ko v sebi nosimo nerešene 
težave. Ko jih rešimo, izpuhti tudi odvečna teža, v 
katero so bile zapakirane. 

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,  

 Grajska pot 16, 4220 Škofja Loka
 Namen: Prispevek za obveščanje
 Sklic: datum (npr.: 11052017)
Če vaše ime ali naslov vsebuje sičnike in šu-
mnike ali če se naslov za pošiljanje razlikuje 
od naslova na položnici, prosimo, da nam na-
slov za pošiljanje novic sporočite na e-naslov 
posljite.novice@gmail.com ali na Društvo 
Ognjič, Grajska pot 16, 4220 Škofja Loka.

Prispevek poravnate osebno na 
dogodkih našega projekta.

Še niste 
naročeni na 
naše novice?
Finančna sredstva nam ne omogočajo 
pokrivanja stroškov pošiljanja na 
individualne naslove. Če bi želeli naše 
novice prejemati na dom, vas prosimo za 
prispevek v vrednosti 8 EUR. ki pokrije 
strošek poštnine. 
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Dobre in slabe 
strategije hujšanja
BESEDILO: SANJA LONČAR

Če v Googlov iskalnik vpišete besedo 
hujšanje, dobite 3.600.000 zadetkov! 
In skoraj toliko raznovrstnih 
nasvetov za hujšanje. Nekateri so 
koristni, večina jih je nevarnih. 
Znate razlikovati med njimi?

ŽIVILA BREZ KALORIJ

V besedilu Marije Kočevar ste lahko prebrali, da 
strategija uporabe umetnih sladil z namenom za-
užitja manj kalorij na koncu pripelje do več la-
kote in hitrejšega nabiranja odvečnih kilogramov. 
Kljub temu večina ljudi nasede prav izdelkom, ki 
jih oglašujejo prav z zmanjšano vsebnostjo kalo-
rij, vendar na drugi strani vsebujejo več umetnih 
dodatkov. To ne bo prava pot!

ODVAJANJE VODE

Največji delež čajev, tablet in drugih pripravkov 
deluje po načelu »ožemanja« telesa. Res je, da s 
tovrstnimi pripravki dosežemo najbolj dramatič-
no zmanjšanje telesne teže, vendar je postranska 
škoda prevelika. Izgubljanje vode telo spravlja v 
stres, poleg tega preobremenjujemo ledvice ter 

obenem tvegamo poškodbe sklepov, živčevja in 
možganov, ki pri takšni dieti utrpijo velike izgube 
tekočine. 

Najboljši način, kako se rešite zadrževanja vode 
v telesu, je redno pitje vode! Sliši se neverjetno, 
vendar je res. Telo zadržuje vodo predvsem zato, 
ker je prevečkrat izkusilo njeno pomanjkanje. Ko 
vam bodo celice zaupale, da jim boste redno do-
stavljali svežo in kakovostno vodo, ne bodo več 
shranjevale starih, postanih zalog. Tudi limfi bo 
veliko lažje čistiti tkiva, če boste zaužili dovolj 
vode in jo s tem razredčili. 

SITI, VENDAR BREZ KALORIJ

Pripravki za hujšanje so že pred desetletji delovali 
po načelu, da želodec zapolnimo z nečim, kar ne 
redi, tako da v njem ostane manj prostora za bolj 
kalorično hrano. Se še spomnite tistih rožnatih, 
rumenih in rdečih napitkov, ki nabreknejo in se 
strdijo v kozarcu?

Tudi dandanes številni pripravki za hujšanje de-
lujejo na tej osnovi. Pristop ni napačen, vendar 
pa je treba postaviti pod drobnogled sestavo to-
vrstnih praškov in kapsul. Umetna barvila, arome 
in polnila so namreč dodatno breme za telo in 
le povečujejo toksikacijo, ki dolgoročno ustvarja 
obloge natanko tam, kjer jih ne želite. 

Boljša izbira so naravne vlaknine in nepreba-
vljivi sladkorji. Poleg tega, da zapolnijo črevesje 
in obenem ne redijo, so hkrati odlična hrana za 
koristne mikroorganizme v črevesju. Ker vlakni-
ne nase vežejo tudi maščobe, morate paziti, da 
najko ristnejših omega 3 maščobnih kislin in v 
maščobah topnih vitaminov A, D in E ne uživate 

BABACOVERA 

ZA KORENITO ČIŠČENJE  
CELOTNEGA ORGANIZMA. 

Vsebuje papajo sort 
Babaco in Carica z visoko 
vsebnostjo encima papaina, 
ki ureja prebavo in pomaga 
razkrajati beljakovine.

Prodaja: prodajalne z zdravo prehrano in spletna trgovina:  
TRGOVINA.PHARMOS.SI.
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skupaj s tovrstnimi pripravki, saj utegnejo ostati 
blokirani v vlakninah. 

Trenutno je na tem področju najpriljubljenejši 
glukomanan, edino živilo oziroma prehransko 
dopolnilo, ki mu Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA) priznava znanstveno dokazane 
učinke pri hujšanju. 

Glukomanan pridobivajo iz gomolja rastline 
konjak (Amorphophallus  konjac). Gre za kom-
pleksen sladkor – polisaharid, sestavljen iz ve-
rig D-manoze in D-glukoze, zato je po kemijski 
strukturi zelo podoben prehranskim vlakninam. 

Ker glukomanan vsebuje 65 odstotkov prehran-
skih vlaknin, v stiku s tekočino močno nabrekne 
– tako zapolni prostor v želodcu in zmanjša »ka-
pacitete« za prenajedanje. En gram glukomanana 
nase veže kar 50-300 mililitrov vode, zato ustvari 
občutek sitosti. Obenem prispeva k čiščenju čre-
vesja, saj nase veže tudi presežne maščobe. EFSA 
dovoljuje tudi trditev, da prispeva k vzdrževanju 
normalne ravni holesterola v krvi. Za vlaknine je 
značilno, da nase vežejo težke kovine in izboljša-
jo gibanje črevesja, s čimer obenem odpravljajo 
zaprtje. 

Poleg tega, da glukomanan zapolni želodec, upo-
časni njegovo praznjenje, zato je občutek sitosti 
po obroku dolgotrajnejši. Zanimivo je tudi to, da 
glukomanan tako deluje tudi po tistem, ko za-
pusti želodec. Ker je po obliki podoben gelu, se 
razprostre po površini tankega črevesa in s tem 
upočasni prehod hranil v kri. 

Številne raziskave so dokazale, da jemanje gluko-
manana pred obrokom kar za polovico zmanjša 
odziv inzulina in krvnega sladkorja! Ali z dru-
gimi besedami, glukomanan učinkovito zmanjša 
glikemični indeks posameznega živila, to pa učin-
kovito zavre tudi nihanje ravni sladkorja v krvi.

Za merljive učinke je treba uživati od 3 do 4 gra-
me glukomanana na dan, najbolje v treh odmer-
kih po 1 gram, in sicer pred jedjo. Ne pozabite, 
da morate ob tem vsakič zaužiti vsaj kozarec ali 
dva vode. 

Ker gre za zelo učinkovito gostilo brez vonja in 
okusa, lahko z glukomananom zgoščamo juhe 
in omake ali pa z njim pripravljamo dietne pu-
dinge, kreme in peciva. Tako ga že tisočletja upo-
rabljajo na Japonskem. Preden ga dodamo vodi, 

ga moramo zmešati z moko, soljo, sladkorjem ali 
kako drugo sestavino, sicer bo v jedi nastala veli-
ka kepa. Če se to zgodi, ni druge pomoči, kot da 
se je lotite s paličnim mešalnikom. 

MAŠČOBE ZA HUJŠANJE

Z maščobami bomo hujšali lažje kot brez njih. 
Seveda ni primerna vsaka maščoba. Klinične 
študije, o katerih smo že večkrat pisali v člankih, 
pa tudi v priročniku Resnice in zmote o maščo-
bah, dokazujejo, da so diete brez maščob veliko 
manj učinkovite kot diete, pri katerih uživamo 
tudi kratkoverižne maščobne kisline. Te namreč 
pospešujejo presnovo, toda čeprav imajo 900 
kalorij na 100 gramov, telesu pomagajo pokuriti 
več kalorij, kot so jih prispevale. Največ tovrstnih 
maščobnih kislin vsebuje naravna kokosova ma-
ščoba. Pozor, poudarek je na besedi naravna. Med 
kratkoverižnimi maščobnimi kislinami kot po-
speševalke presnove delujejo kapronska, kaprilna 
in kaprinska kislina, od srednjeverižnih pa lavrin-
ska, miristinska in palmitinska maščobna kislina. 
V zadnjem času je na trgu najti tudi kokosove 
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maščobe, ki nastajajo z recikliranjem in celo s 
homogenizacijo tistega dela kokosovih maščob, 
ki jih pri predelavi zaradi njihove nestabilnosti 
izločijo. Dolgoverižne in nestabilne maščobne 
kisline predelajo tako, da jih strdijo in prodajajo 
kot kokosovo maščobo, ki pa nima enakih lastno-
sti, poleg tega v telesu ne deluje kot pospeševalka 
presnove. Ker kvečjemu obremenjuje telo in oži-
lje, to uporabljajo kot dokaz o škodljivosti koko-
sove maščobe. 

Zato pazljivo preberite, kaj vsebuje izdelek, na 
katerem je narisan kokos. Med srednjeverižne 
maščobne kisline uvrščamo tudi surove mlečne 
maščobe (maslo s kratkim rokom uporabe ter 
domača smetana in kajmak).

Posebno pozornost si zaslužijo tudi omega 3 
maščobne kisline. Kot boste brali v nadaljeva-
nju, so težave v obliki nabiranja kilogramov zelo 
pogosto znak kroničnih vnetij. Z uživanjem ve-
čjih količin omega 3 maščobnih kislin zaviramo 
nastajanje vnetij – ne le v ožilju, temveč tudi v 
prebavilih. Novejše raziskave dokazujejo, da prav 
omega 3 maščobne kisline poskrbijo za velik del 

komenzalnih bakterij, ki so sestavni del našega 
mikrobioma. Zato znanstveniki ugotavljajo, da je 
treba za urejanje mikrobioma na eni strani uživati 
dovolj koristnih mikroorganizmov in desnosuč-
nih mlečnih kislin, na drugi pa zagotavljati dovolj 
visoke odmerke (vsaj 2000 mg na dan) omega 3 
maščobnih kislin (najbolje v obliki EPK/DHK). 
Pri tem upoštevajte, da telo potrebuje omega 3 
maščobne kisline v obliki naravnih trigliceridov, 
ki se zlahka in hitro vsrkajo v krvni obtok in ne 
etil estrske oblike, za katero je značilna zelo sla-
ba absorpcija (in prevladuje v večini prehranskih 
dopolnil na trgu).

IZBOLJŠANJE PRESNOVE 

Začnimo pri glavnem stikalu, ki požene ali zavre 
presnovo – pri ščitnici. Če je oslabljena ali ji pri-
manjkuje joda, se to kaže v obliki upočasnjene 
presnove sleherne celice v telesu. Zato je najlaž-
je najprej odpraviti vzrok »pri vrhu«. O vplivu 
joda smo v naših novicah pisali že večkrat. Če ste 
zamudili številne članke na to temo, na www.za-
zdravje.net v iskalnik vpišite besedo jod – in seve-
da čim prej poiščite naravne pripravke na osnovi 
kelpa (rjave morske alge), ki telesu zagotavlja op-
timalne razmere za delovanje ščitnice. 

Med najboljšimi pospeševalci presnove so tudi 
tako imenovane tople začimbe: poper, ingver, 
žajbelj, janež, česen, bazilika, čili, klinčki, cimet, 
koromač, koriander, kardamom, kumina, kumin, 
kurkuma, semena zelene, semena kopra, majaron, 
muškatni orešček, origano, timijan in rožmarin. 
Presnovo pospešujejo tudi grenke snovi (npr. čaj 
iz artičoke, zeleni čaji, gvarana).

Sladke in močnate jedi delujejo prav nasprotno, 
presnovo dodatno upočasnijo, zato bi morali prve 
omejiti, če želimo telo razbremeniti odvečnih 
kilogramov. 

Naravni način, kako doseči, da bo v telesu izgore-
lo več odvečnih snovi, je tudi uporaba naravnih 
encimov. Bromelain iz ananasa in papain iz pa-
paje dobesedno požreta to, kar je odveč. Zato jih 
uporabljamo tudi pri oteklinah ali za odstranitev 
presežnih oblog. Z encimi tudi temeljito očistimo 
črevesje. Zlasti papain je sposoben priti do živega 
zajedavcem ter olajšati delo koristnim mikroor-
ganizmom v črevesju. 

Naštete začimbnice, encimi, zeleni čaj in gvarano 

Jod je pogoj za ohranjanje
normalne teže 

Debelost, hitro kopi-
čenje kilogramov in 
utrujenost so pogosti 
znaki oslabljenega de-
lovanja ščitnice, ki urav-
nava presnovo v sleher-
ni celici. 

Popolnoma naravni jod 
iz rdečih morskih alg 

ščitnici zagotavlja redno oskrbo z organskim 
jodom. 

Kelp A. Vogel je na voljo v vseh lekarnah, v 
trgovinah Sanolabor in drugih specializiranih 
trgovinah.
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je mogoče uporabljati tudi lokalno. Ker z uživa-
njem težko vplivamo na to, kje bo telo uporabi-
lo kako snov, lahko učinek usmerimo na želeno 
mesto tako, da uporabimo mazila ali obliže, ki 
lokalno prispevajo k temu, da se »stopi« 
tisto, kar nam je odveč. 

VITAMINI IN RUDNINE 
ZA HUJŠANJE

Koliko bodo celice lahko prede-
lale, je odvisno od njihove ener-
gije, zato je tudi pri dietah smi-
selno začeti pri izvoru. Namesto 
da ledvice in jetra obremenjujemo 
z dodatnimi nalogami, raje najprej 
okrepimo zmogljivosti telesa. Ko imajo 
celice dovolj energije, praviloma kar same 
poskrbijo za to, da »pospravijo« vse, česar je v te-
lesu odveč. Pri tem so lahko v pomoč pripravki, 
ki delujejo na celični ravni oziroma prispevajo k 
proizvodnji ATP v celicah. 

Opazovanja so potrdila, da posamezniki, katerih 
indeks telesne mase (ITM) presega 30, ob uživa-
nju NADH (40 mg/dan, stopljeno pod jezikom) v 

treh mesecih v povprečju izgubijo od 2,3 do 2,7 
kilograma telesne teže, ne da bi se pri tem drža-
li kake diete in/ali povečali telesno dejavnost. Ta 

učinek pripisujejo boljšemu delovanju celic in 
večjemu izkoristku energije. 

Do sladkorne bolezni in predho-
dnega nihanje ravni sladkorja v 

krvi pride tudi zaradi slabšega 
delovanja mitohondrijev tako 
imenovanih celičnih elektrarn. 
Če so mitohondriji poškodova-
ni, se proizvodnja energije v ce-

licah zmanjša. V številnih prime-
rih se je raven krvnega sladkorja 

uravnotežila že z uživanjem NADH 
v podjezični obliki. 

Celično presnovo lahko pospešimo tudi z neka-
terimi vitamini in rudninami. Pri tem imajo naj-
večji vpliv vitamini skupine B, karnitin in jod, brez 
katerega ščitnica ne more vplivati na presnovo sle-
herne celice. Z uživanjem večjih količin naštetih 
dopolnil lahko zelo pospešimo presnovo in od-
pravimo zaspanost na celični ravni, zaradi katerih 
se na vseh ravneh nabirajo »presnovni zaostanki«.



Uredite inzulin in 
rešili boste veliko 
težav hkrati
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Debelost na območju trebuha, 
povišan krvni tlak, povišana 
raven trigliceridov, nizka raven 
HDL ter povišana raven glukoze 
in inzulina, vse to so lahko znaki 
inzulinske rezistence oziroma 
metabolnega sindroma. 

Znano je, da so osebe z metabolnim sindromom 
med drugim podvržene večjemu tveganju za 
nastanek diabetesa tipa 2, srčno-žilnih obolenj, 
demence in raka. Kaj lahko storimo, da se težavi 
izognemo ali jo celo obvladamo?

Metabolni sindrom ali inzulinska rezistenca je sta-
nje, pri katerem so celice bolj ali manj neobčutljive 
na »ukaze« inzulina, naj iz krvi potegnejo glukozo 
in jo uporabijo za energijo. Posledično trebušna 
slinavka izloča vse več inzulina, da bi telo prese-
žno glukozo umaknilo iz krvnega obtoka v celice 
ali pa v skladišča za odvečno energijo. Če naj se 
stanje umiri, je dobro ukrepati v smeri zniževanja 
inzulina, tudi ob pomoči sprememb v prehrani.

KDAJ INZULIN NARASTE?

Da lahko učinkovito preprečimo ali obvladamo 
metabolni sindrom oziroma inzulinsko rezi-
stenco, je dobro vedeti, katera živila še posebno 
prispevajo k dvigu ravni inzulina in motnjam v 
njegovem delovanju, katera pa nanj ne vplivajo. 

Vse jedi so običajno kombinacija maščob, belja-
kovin in ogljikovih hidratov ter drugih mikronu-
trientov. Kljub vsemu med njimi obstaja razlika v 
tem, ali vsebujejo pretežno ogljikove hidrate (rafi-
nirani, nerafinirani), pretežno maščobe (naravne, 
umetne) ali pretežno beljakovine. Kako vplivajo 
na povišanje ravni inzulina?

MAŠČOBE

Potem ko se maščobe v prebavilih prebavijo v 
maščobne kisline in glicerol, na različne načine 
vstopajo v kri. Kratkoverižne maščobne kisline 
(maslo) in srednjeverižne maščobne kisline (ma-
slo, kokos) se neposredno vsrkajo v jetra, presno-
vijo v ketone in uporabijo kot hitri vir energije. 
Dolgoverižne nasičene in nenasičene maščobne 
kisline (meso, mleko, ribe, oreščki, olive, avoka-
do …) pa se s holesterolom in proteini transpor-
tirajo po krvi. Če jih telo ne porabi, se uskladiščijo 
v maščobnem tkivu. Kakor koli, za presnovo ma-
ščob inzulin ni potreben. To pomeni, da uživanje 
živil, ki vsebujejo veliko maščob, skorajda nima 
vpliva na raven inzulina v krvi. 

To seveda velja za naravne maščobe (npr. maslo, 
naravne margarine iz hladno stisnjenih in nerafi-
niranih olj,...) ne pa tudi za umetne maščobe, kot 
so transmaščobe, ki jih je denimo najti v klasičnih 
margarinah. Transmaščobe so v poskusih, opra-
vljenih na opicah, vodile v debelost trebuha in 
spremenile odzivnost telesa na inzulin.1 

BELJAKOVINE

Beljakovine se po zaužitju v prebavilih razgradi-
jo na aminokisline in se vsrkajo v kri. Telo jih ne 
uporablja primarno za energijo, ampak za obno-
vo telesnih beljakovin (mišice, vezno tkivo …). 
Kadar jih zaužijemo več, kot jih potrebujemo, jih 
jetra predelajo v glukozo. Torej načeloma tudi za 
presnovo beljakovin ne potrebujemo inzulina, 
razen kadar jih zaužijemo preveč, zaradi česar se 

1   K. Kavanagh et al., »Trans fat diet induces abdominal 
obesity and changes in insulin sensitivity in monkeys«.
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morajo predelati v glukozo in uskladiščiti.

OGLJIKOVI HIDRATI

Ogljikovi hidrati (kruh, kosmiči, testenine, žita, 
krompir, sadje, sladkor …) se po zaužitju v pre-
bavilih razgradijo na osnovne gradnike (npr. 
glukoza), vsrkajo v kri in uporabijo za energijo. 
Rafinirani ogljikovi hidrati (sladkor, izdelki iz 
bele moke …) se prebavljajo hitreje. Tudi v kri 
vstopajo hitreje (hitreje dvigujejo raven glukoze 
v krvi) kot nepredelani ogljikovi hidrati, saj ti še 
vedno vsebujejo nekaj beljakovin, maščob in vla-
knin. Zato rafinirani ogljikovi hidrati povzročijo 
hitrejše in večje povišanje ravni inzulina v krvi 
kot pa nerafinirani. 

Tako kot v primeru presežka zaužitih beljakovin 
se tudi v primeru presežka zaužitih ogljikovih hi-
dratov raven inzulina še bolj poveča. Kadar zauži-
jemo več ogljikovih hidratov, kot jih potrebujemo, 
so torej vse telesne celice pod poveljstvom inzuli-
na primorane potegniti presežke glukoze iz krvi. 
Če glukoza kljub temu še vedno ostaja v krvi, 
visok inzulin ukaže, naj jo jetra v obliki glikoge-
na pospravijo v shrambo. Če se napolni tudi ta 
shramba, inzulin jetrom zapove, naj ogljikove hi-
drate predelajo v trigliceride (maščobe) te pa nato  
pošlje v hrambo v maščobna tkiva. Povečanje te-
lesne teže in povišana raven trigliceridov v krvi 
sta znaka, da se to že dogaja. 

KDAJ RAVEN INZULINA PADE?

Kadar ne jemo, se raven inzulina zniža. To sproži 
proces izkoriščanja oziroma uporabe uskladišče-
ne energije, ki nam omogoči preživetje v času, ko 
ne jemo. Jetra kot prva začnejo prazniti shrambo, 
in sicer tako, da glikogen razgradijo v glukozo in 
jo sprostijo v kri. Shramba za glukozo v jetrih naj 
bi se izpraznila v približno 24 urah stradanja ozi-
roma neuživanja hrane. Ko je ta shramba prazna, 
se začne prazniti še energija, shranjena v maščob-
nih tkivih. 

KAKO DO RAVNOVESJA INZULINA?

Kot kaže, je z zornega kota inzulina zdravje rav-
novesje med porabo in shranjevanjem energije, 
ki ga uravnava inzulin. Če se ravnovesje prevesi 
na stran pretežnega shranjevanja energije – torej 
do pretežnega stanja porasta inzulina –, to prej ali 
slej pripelje do debelosti, povišane ravni glukoze 

www.prema.si

Edinstvene naravne margarine iz 
hladno stisnjenih, nerafiniranih olj. 

Narejene brez postopkov 
hidrogenizacije in drugih klasičnih 

postopkov pridelave margarin. 

Z visoko 
vsebnostjo 

nenasičenih 
maščob!

Bogati z  
naravnim 

vitaminom E  
in omega 3 

maščobami!

Visoka vsebnost nenasičenih maščob  
ob uravnoteženi prehrani ter zdravem 

življenjskemu slogu dokazano 
znižuje raven holesterola v krvi.



in inzulina ter drugih s tem povezanih težav. In 
nasprotno, tudi pretežno trošenje energije – pre-
težno stanje brez inzulina – ne vodi v zdravje. 
Kako se torej čim bolj približati ravnovesju? 

Številni naturopati in celostni zdravniki rešitev 
vidijo v kombinaciji diete LCHF in »stradanja« 
med obroki. Z njo niso pomagali le številnim pre-
debelim ljudem, da so varno in trajno izgubili od-
večne kilograme, ampak so pri tem celo odpravili 
inzulinsko rezistenco in z njo povezane težave. 

LCHF je dieta, pri kateri uživamo več naravnih 
kakovostnih maščob in manj naravnih neprede-
lanih ogljikovih hidratov. Kot ste lahko prebrali, 
so zaradi povečanja ravni krvne glukoze in posle-
dično ravni inzulina najbolj problematični prav 
ogljikovi hidrati, najmanj pa kakovostne maščobe. 
Beljakovine so problematične le, če z njimi preti-
ravamo. Takšna prehrana nam omogoča, da telesa 
ne obremenjujemo s presežki krvne glukoze, za-
radi česar se tudi raven inzulina ne dviguje več v 
višave. Ker ni presežkov glukoze, se ta ne skladišči 
v jetrih, ne presnavlja v trigliceride in ne skladišči 
v maščobnih oblogah. To pomeni, da se ne redi-
mo, raven trigliceridov v krvi pa upade. Zaradi 

enakega razloga lahko zdaj tudi lažje hujšamo 
oziroma porabljamo že uskladiščeno energijo v 
maščobnih oblogah. Dolgotrajno povišana raven 
inzulina namreč blokira sproščanje uskladiščene 
energije v maščobnem tkivu, če pa ta ni poviša-
na – in zaradi diete LCHF ni oziroma se zniža že 
kmalu po jedi –, se lahko proces hujšanja začne.

»Stradanje« med obroki dodatno podpira ravno-
vesje inzulina in s tem zdravje celotnega telesa, saj 
mu omogoča še učinkovitejše trošenje energije, 
shranjene v maščobnih tkivih, oziroma hujšanje. 
Pri takem prehranjevanju je treba obroke razpo-
rediti znotraj osemurnega intervala. Preostali čas 
v dnevu telesa ne obremenjujemo z uživanjem 
hrane. Zakaj? Uživanje hrane je povezano s po-
višanjem ravni inzulina, čas, v katerem ne jemo, 
pa z njenim znižanjem. S tem ko podaljšamo čas, 
v katerem ga ne motimo s hrano, telesu dodatno 
pomagamo, da sproti prebavi, kar smo zaužili, in 
sproti pospravi morebitne presežke energije v 
jetrih, lažje pa počisti tudi nakopičene presežke 
energije, shranjene v maščobnih oblogah. Več o 
obvladovanju inzulinske rezistence, dieti LCHF 
in omenjenem načinu prehranjevanja najdete na 
www.dietdoctor.com.

Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov

Specifi čno oblikovana kombinacija 
prehranskih vlaknin z dodatkom prebiotika.

Na voljo v trgovini in spletni trgovini OrCa v Ljubljani (www.or-ca.si)  
ter v specializiranih ekoloških trgovinah po Sloveniji. Dodatne informacije: tel / 01 23 21 655

Kompleks vlaknin 
z F.O.S.



Kako iz začaranega 
kroga?
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Vsako pomlad se veliko ljudi odloči 
za hujšanje. Dolgi zimski dnevi, 
prazniki s polnimi mizami hrane, 
uživanje več sladic ter dnevi s 
premalo gibanja pustijo posledice 
v obliki odvečnih kilogramov.

Standardne korake hujšanja poznamo vsi: spre-
memba življenjskega sloga v obliki bolj zdrave 
prehrane, dovolj gibanja in manj stresa. To so 
ključne prvine, ki jih že vsi znamo na pamet. 

Kaj se dogaja v telesu, če vse to upoštevamo in 
vestno telovadimo, vendar kljub temu ne izgu-
bljamo kilogramov? Če kljub trudu še vedno ne-
izmerno hrepenimo po procesiranih ogljikovih 
hidratih in sladicah? Če imamo volčje napade la-
kote, ki se jim ne moremo upreti? V tem primeru 
je težava verjetno na globlji, celični ravni, čemur 
pravimo inzulinska rezistenca.

Inzulinska rezistenca lahko pripelje do preddiabe-
tičnega stanja in nato do diabetesa tipa 2. Eden od 
poglavitnih vzrokov za to je primanjkljaj kroma, 
ki sodeluje pri presnovi glukoze. Krom je namreč 
eden od esencialnih mineralov,  ki jih telo potrebuje 

za optimalno delovanje. Oglejmo si, kako se lahko 
zaradi pomanjkanja osnovnih hranil znajdemo v 
začaranem krogu inzulinske rezistence.

GLUKOZA, INZULIN IN KROM

Ko zaužijemo obrok hrane, jo prebavni sistem 
razgradi na molekule, med katerimi so tudi mo-
lekule glukoze, ki je glavno gorivo za vsako celico 
v telesu. Glukoza pride v krvni sistem, da nahrani 
celice. Za vstop v celice potrebuje inzulin, ki ga 
proizvaja trebušna slinavka. Naloga inzulina je, da 
glukozo iz krvi prenese v celice. Več ko je glukoze 
v krvi, več inzulina potrebujemo. 

Presežek glukoze v krvi lahko povzroči poškod-
be žil in oksidativni stres, kar lahko pripelje do 
ateroskleroze. To je tudi razlog, zakaj pri osebah z 
diabetesom obstaja večje tveganje, da bodo zbole-
le za srčnimi boleznimi ali da jih bo doletela kap. 
Presežek glukoze v krvnem obtoku lahko poško-
duje tudi živce, zato pri osebah z nenadzorovano 
sladkorno boleznijo lahko pride do nevropatije. 
Glukoza namreč zmanjša sposobnost živcev za 
pošiljanje signalov.

Inzulin in krom delujeta skupaj z drugimi ele-
menti ter preprečujeta nastanek tovrstne škode. 
Če naj preprečita uničenje, ki ga lahko povzroči 
prosta glukoza v krvi, morata oba delovati pravil-
no. Vsi elementi so odvisni drug od drugega – le 
skupaj lahko pravilno opravljajo svojo nalogo. 

Ko glukoza pride do celice, počaka na inzulin, da 
ji odpre vrata celice. V tem trenutku začne delova-
ti tudi krom. Krom se namreč veže na transporter 
glukoze in glukozo potisne v vrata celice. Če v tele-
su ni dovolj kroma, glukoza obtiči pred vrati celice.

Kadar pojemo več hrane, se tvori več glukoze, 
problem pa postane še večji. Telo meni, da nima 

V PREJŠNJIH 
ČLANKIH STE ŽE 
VEČKRAT SLIŠALI 
ZA INZULINSKO 

RESISTENCO. BOLJ 
KO JO POZNAMO, 

LAŽJE JO BOMO 
OBVLADALI. ZATO JE 

DOBRO SPOZNATI 
ŠE EN SKRITI 

ČLEN INZULINSKE 
RESISTENCE - KROM!

CELICA INZULIN

Inzulinski receptor

Glukozni kanal

GLUKOZA
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dovolj inzulina, ki bi glukozi odprl vrata celic, 
zato trebušni slinavki pošlje signal o pomanjka-
nju, ta pa proizvede še več inzulina. Povečana ra-
ven inzulina v krvi pošlje signal o potrebi po še 
več glukoze, oseba s to težavo pa začne hrepeneti 
po sladkorju in sladicah, beli moki in pekovskih 
izdelkih, da lahko v telo hitro vnese sladkor in 
uravna neravnovesje. Ko zaužije še več sladkorja, 
da se uravna neravnovesje, se ustvari še več in-
zulina – in oseba se znajde v začaranem krogu. 
Inzulinska rezistenca je vztrajna težava z zelo 
malo ali nič simptomi. Tako lahko mine veliko 
časa, preden oseba sploh spozna, da ima težavo. 

Presežek inzulina v telesu povzroči še eno težavo. 
Če se količina glukoze ne zmanjša (ker ne vstopi 
v celice, ampak ostaja v krvi), inzulin naroči tele-
su, naj jo shrani v obliki maščobe. Inzulin namreč 
nadzira shranjevanje maščobe in signalizira, kdaj 
jo je treba sprostiti. Oseba s to težavo bo zato začela 
pridobivati maščobo in s tem presežne kilograme.

Ustrezna količina kroma v telesu lahko že na sa-
mem začetku prepreči nastanek začaranega kroga. 
Če je v telesu dovolj kroma, lahko inzulin odpre 
vrata celic, krom pa glukozo pospremi skoznje, da 

lahko vstopi v celico, kjer glukoza učinkovito služi 
svojemu namenu. Ker raven glukoze v krvi upade, 
upade tudi raven inzulina. Nevzdržno hrepenenje 
po sladkorju in ogljikovih hidratih se umiri, teža 
pa se stabilizira oziroma upade. 

NAJPOGOSTEJŠI SIMPTOMI 
POMANJKANJA KROMA:
 » tesnoba,
 » utrujenost,
 » težave s presnovo sladkorja v krvi,
 » spremenjena presnova holesterola,
 » ateroskleroza.

Poskrbite, da bo vaša hrana polnovredna in ra-
stlinska, vsebuje naj samo polnovredne (nepro-
cesirane) ogljikove hidrate, veliko vlaknin, ki so 
ključne za zdravo črevesje (tudi od tega je odvi-
sna telesna teža), in dovolj tekočine. Kot ste lahko 
spoznali, čezmerne teže ne povzročajo le polno-
vredni ogljikovi hidrati, temveč tudi pomanjka-
nje esencialnih hranil in posledično nepravilna 
presnova hrane. Z vnosom hranil, ki vam jih pri-
manjkuje, boste prispevali k izboljšanju presnove 
in posledično k zmanjšanju telesne teže. 

Krom je pomemben mineral, 
ki prispeva k vzdrževanju 
normalne ravni glukoze v krvi.

Krom & Cimet
kompleks

Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov



Skrivnost vode 
in magnetov
BESEDILO: SANJA LONČAR

Pogosto nas sprašujete o različnih 
magnetnih pripomočkih, ki jih 
ponujajo na trgu. Na voljo je 
marsikaj, kar obljublja čudeže, 
zato iskanje pravih resnic med 
številnimi spletnimi »pričevanji« 
ni preprosta naloga. 

KAKO NA NAS VPLIVA VODA

Če smo dehidrirani, telo začne zadrževati vodo, 
saj nam ne zaupa več, da mu jo bomo pravoča-
sno zagotavljali.  Prav zaradi tega mehanizma 
lahko pride do debelosti kot posledice dehidra-
cije. Nasilno dreniranje te vode začasno omogo-
či hitro hujšanje, dolgoročno pa telo samo čaka 
na »prvi dež«, ko bo lahko znova napolnilo vsa 
zajetja. 

Zato je najboljša strategija za trajno izgubo od-
večnih kilogramov v tem, da telo prepričamo, da 
mu ne grozi izsušitev. Pravilno in redno hidrira-
nje doseže, da se začnejo stare (pretirane) zaloge 
prazniti, kar se pozna tudi kot izguba kilogramov. 

Drugi razlog, zakaj je šest do osem kozarcev vode 
na dan najboljša shujševalna dieta, je, da sta si-
gnalna centra za žejo in lakoto v možganih zelo 
blizu. Zato sporočilo telesa, da je žejno, pogosto 
razumemo napačno – menimo, da je lačno, in se 
posledično lotimo hrane, namesto da bi ga oskr-
beli z vodo. 

KAKO NA NAS VPLIVA SESTAVA VODE 

Voda je zagotovo eden od najbolj zapletenih sno-
vi na zemlji. Poleg tega, da je nestisljiva, je tudi 
edina snov, ki se pri zamrzovanju širi. Obenem je 
topilo in transportno sredstvo za domala vsa hra-
nila, ki jih potrebujemo, sposobna je spreminjanja 
oblike, prenaša informacije, ima spomin … 

Voda zaposluje tako fizike kot metafizike, k sreči 
pa o njej vemo vsak dan več. 

Najprej si oglejmo nekaj fizičnih dejstev. Ker je 
voda topilo, se nanjo veže tudi to, česar si ne želi-
mo: pesticidi, težke kovine in druge kemične sno-
vi, bakterije, virusi … Torej je lahko voda je zelo 
obremenjena ali razbremenjena; to nam pokaže 
preprosta meritev s ppm-merilnikom – z njim 
ugotovimo, koliko delcev drugih snovi pride na 
milijon delcev vode. 

Kozarec vode, ki jo zaužijete, si predstavljajte kot 
prazen ali poln avtobus. Če je avtobus že poln, 
vanj ne bodo mogle vstopati nove snovi. Če pi-
jemo tako vodo, so njene očiščevalne sposobno-
sti zelo majhne. Preprosto povedano, nasičena 
voda ne more stopiti in odplakniti strupov, saj je 
že polna. Več ko je praznih sedežev v avtobusu, 
več potnikov lahko pobere – zato je za potrebe 
čiščenja, hidriranja in pretočnosti telesa zelo za-
želeno, da pijemo vodo s čim večjimi prostimi 
zmogljivostmi. Zato je v ZDA pri razstrupljanju 
zelo priljubljeno uživanje destilirane vode, saj je 
čisti H2O. Zelo visoko čistost vode dosežemo tudi 
z reverzno osmozo. Pri tem je neposredna, tako 
imenovana pretočna reverzna osmoza, boljša, saj 
vodo čisti sproti, zaradi česar se ta ne skladišči v 
rezervoarčkih, ki prej ali slej postanejo gojišče ne-
želenih snovi, te pa je nato treba čistiti z močnimi 
kemikalijami. 

Pretočni filtri, torej taki, ki zadržijo nekatere sno-
vi, odstranijo le del obremenitev, zato jih je treba 
pogosto zamenjati, saj so le tako ves čas enako 
zmogljivi. Najbolje je, da ob uporabi tovrstnih 
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filtrov občasno merite vodo s ppm-merilnikom 
(na spletu ga lahko kupite za približno deset 
evrov). Meritev vedno opravimo pred in po filtri-
ranju: tako denimo ugotovimo, da je bilo v vodi 
iz pipe pred filtriranjem 150 ali 250 delcev 
drugih snovi, po filtriranju pa le še 80 ali 
100. Če tako preverjamo učinkovitost 
filtrirnega vrčka, ugotovimo, da z 
vsakim dnem vodo očisti nekoli-
ko slabše – po mesecu dni utegne 
imeti voda iz vrčka celo večjo 
vrednost ppm kot tista iz pipe. 

Tudi meritve ustekleničene vode 
pokažejo, da jih večina ni nič boljša 
od vode iz pipe. Pozor: meritev šte-
vila delcev ne pokaže, kaj vse je v vodi 
– pokaže le, v kolikšni meri je voda nasičena. 
Dva vzorca vode imata lahko enako število dru-
gih delcev, denimo 150, le da je v prvem vzorcu 
veliko kalcija, v drugem pa veliko pesticidov. 

KAKO NA NAS VPLIVA 
STRUKTURA VODE 

Ukvarjanje s strukturo vode pokaže, da je ta la-
stnost vode v marsičem celo pomembnejša od 
njene kemične sestave. To nam pojasni, da lah-
ko voda, ki je kemično obremenjena, vendar ima 
urejeno strukturo, na telo učinkuje veliko bolj 
blagodejno kot voda, ki je po kemični sestavi do-
bra, vendar je strukturno neurejena. 

Da boste lažje razumeli strukturno urejenost/
kaotičnost vode, si oglejte knjige Masara Emota, 
ki je vse življenje posvetil preučevanju različnih 
oblik kristalizacije vode pod vplivom misli, besed, 
glasbe …

V številki 7/2013 (najdete jo na www.zazdrav-
je.net v PDF arhivu) smo pisali tudi o meritvah 
energije vode, ki se spreminja v odvisnosti od 
oblike posode, v kateri je shranjena. Energijska 

vrednost vode, ki je imela po pretoku iz pipe 
500-1500 enot po bovisu že po nekaj 

minut v steklenem vrču (karafa) 
pride na več kot 18.000 enot po 
bovisu. 

Biodinamiki kristalizacijo vode 
v živilih, ki je pomemben kriterij 
kakovosti, opazujejo in preučuje-
jo že skoraj sto let. Tudi vrtinčenje 

biodinamičnih preparatov v vodi 
njihove moči pomnoži do neverje-

tnih razsežnosti. Podobna lastnost je 
v rabi tudi pri homeopatskem potenciranju. 

V ozadju je delovanje na strukturo vode oziro-
ma na njene klastre. Zelo daleč pri preučevanju 
teh lastnosti vode so prišli ruski znanstveniki. Za 
vodo je značilno, da zelo hitro ustvarja klastre – 
molekule vode se hitro povezujejo in tvorijo vse 
večje skupke. Majhni klastri vode so sestavljeni 
iz šestih molekul, veliki pa so lahko tudi sto- in 
tisočkrat večji. Z mešanjem ali pretresanjem vode 
te klastre znova razbijamo – vodo dobesedno 
»spasiramo«, s čimer dosežemo, da je velika kepa 
molekul za celice lažje prebavljiva. Tak pojav po-
zna vsaka gospodinja: z mešanjem kristaliziranih 
vezi jogurt znova utekočinimo, z žvrkljanjem ute-
kočinimo tudi jajce, da se bo lahko oprijelo živila, 
ki ga želimo ocvreti.

KAKO NA NAS VPLIVA MAGNETIZEM

Vodo lahko v »premešanem« in pravilno struktu-
riranem stanju vzdržujemo tudi z magneti. Seveda 
ne z vsakim magnetom in ne z vsakim pripomoč-
kom, ki ga oglašujejo. Če naj dosežemo idealne 
učinke za zdravje, morata biti moč in razporeditev 
magneta pravilni (zato ni vsak magnetek, magne-
tna palčka ali magnetna žlička enako uporabna).

Klinične randomizirane raziskave, ki so jih opra-
vili ruski znanstveniki, so potrdile, da magnetna 
voda (s temperaturo 20 do 22 oC), ki nastane po 
30 do 40 sekundah vrtenja v stalnem magnetnem 
polju v stekleni posodi, na telo deluje terapevtsko. 
Pri tem je pomembno, da gre za magnetno polje 
jakosti 0,1 do 0,2 T, frekvenca vrtenja pa mora biti 
0,75 do 1,25 Hz.
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Že po dvanajstih do štirinajstih dneh uživanja 
take vode (100 do 150 ml, 30 minut pred obro-
kom, od dva- do trikrat na dan) so opazili merlji-
ve razlike med skupino ki je uživala tako pripra-
vljeno vodo, in skupino, ki je pila enako vodo, v 
enakih presledkih in v enaki količini, le da ni bila 
magnetno obdelana. 

Merljive razlike so se pokazale pri kislosti želodč-
nega soka. Gastroskopija je pokazala merljive 
spremembe pri osebah s kroničnim gastritisom, z 
razjedo želodca ali dvanajstnika, s kroničnim koli-
tisom in (nekalkuloznim) holecistitisom. Uživanje 
take vode ima dokazano tudi močnejši protivne-
tni učinek, normalizira delovanje želodca, jeter in 
žolčnika ter okrepi celične membrane in imunski 
sistem.

Klinične raziskave so opravljali na različnih skupi-
nah, celo na otrocih. Na osnovi njih je Ministrstvo 
za zdravje Ruske federacije že leta 1998 pripravilo 
poročilo z opisanim protokolom in priporočili za 
zdravnike. Med sklepi tega poročila je tudi to, da 
terapija z magnetno, rahlo mineralizirano vodo, 
če je izvedeno po opisanem protokolu, nima ne-
želenih učinkov.

Uporaba take vode je kontraindicirana le v pri-
meru akutnih vnetij, povišane telesne tempe-
rature, malignih obolenj, epilepsije in osebah s 

srčnim spodbujevalnikom. Zaradi pomanjkanja 
informacij je odsvetovana tudi nosečnicam in 
novorojenčkom. 

Torej ni vse v številu kozarcev popite vode. 
Pomembno je tudi, kaj je v njej in kako je urejena. 
Kljub temu da smo v Sloveniji zelo bogati z zdra-
vilnimi mineralnimi vodami. Poglabljanje v nji-
hovo uporabo za zdravilne namene bi bila lahko 
naša strateška prednost, vendar nismo zasledili, 
da bi se naši znanstveniki ukvarjali s tem. 

Največ vneme na tem področju izkazuje ruski 
znanstvenik ddr. prof. Boris Laptev. Njegova 
magnetna posoda VitaLife je izdelana iz stekla 
ali gline in premore magnetni sistem, ki deluje 
po enakih načelih, po katerih so izvajali zgoraj 
opisane klinične poskuse. Zato je to edini pripo-
moček, ki ima pri nas registracijo Ministrstva za 
zdravje RS in je vpisan v Register medicinskih 
pripomočkov.

Dobra voda, ki jo primerno energijsko uredimo, 
je torej lahko pomembna prinašalka zdravja v 
sleherno celico. Ker je voda tudi odlično topilo 
in transportno sredstvo, lahko z njeno uporabo 
pomnožimo učinke marsikaterega prehranskega 
dopolnila, o katerem ste prebirali na teh straneh. 

Z  V S E M I  C E R T I F I K A T I

ODLIČEN 
SLOVENSKI 

IZDELEK

Odstranite klor, pesticide, težke kovine, 
bakterije, viruse, nitrate, hormone, zdravila in 
vodni kamen iz vode, ki jo uživate!

Moči razstrupljanja ima le voda, ki ni že sama obremenjena s 
kopico kemikalij. Ker so časi vse bolj zahtevni in onesnaženja vse 
večja (mnoge kemikalije sploh niso zajete v redni nadzor vodovo-
dov), je edina učinkovita metoda čiščenje vode z reverzno osmozo.

Pretočna reverzna osmoza pa omogoča še več kot le brezhibno 
čisto vodo. Dejansko gre za edino tehnologijo s katero je možno 
do popolnosti očistiti tudi deževnico in vodo iz drugih zajetij. Pri 
tem ne potrebujemo tlaka v ceveh, saj ima sistem  
svojo lastno črpalko.

Telo ne more  
brez (čiste) vode!

Za več informacij o prednostih  
direktne osmoze, možnostih namestitve  

in o kakovosti vode se obrnite na:  

Ekologika, Peter Perš s.p.  
041 671 028, www.eko-logika.si

Naj vodo očisti filter in ne  
vaše telo oziroma možgani!

Najnovejši filtrirni sistem 
daje svežo, kristalno čisto 
vodo, odličnega okusa. 
Voda lahko vsebuje optimalno 
vrednost mineralov in je 
primerna za vse oblike uživanja.



Zakaj je vsak tretji 
otrok predebel?
BESEDILO: TAMARA BUKOVEC

Približno 20 odstotkov odraslih v 
Sloveniji se spoprijema z debelostjo, 
skrbi pa predvsem podatek, da 
ima v Sloveniji čezmerno telesno 
težo že vsak tretji otrok. 

Poleg tega debeli otroci pogosto odrastejo v debe-
le odrasle, zaradi česar so še naprej izpostavljeni 
tveganjem za nastanek številnih zdravstvenih te-
žav, kot so presnovni sindrom, sladkorna bolezen 
tipa 2 ter srčno-žilne bolezni. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da so glavni dejavniki za 
tolikšno epidemijo debelosti pomanjkanje span-
ca, stres, premalo mikro- in makrohranil v pre-
hrani otrok, neustrezne prehranjevalne navade in 
porušena črevesna mikroflora. Če vzamemo pod 
drobnogled vse naštete parametre, ugotovimo, da 
je položaj iz leta v leto slabši. 

V POSTELJI OB OSMI URI!
Že majhne otroke je težko spraviti v posteljo, zato 
starši pogosto popustijo otroškemu moledovanju, 
zaradi česar so dlje pred zasloni računalnika ali 
televizorja. Prav zaslonom tovrstnih naprav pa 

otroške možgane ohranjajo budne še dolgo po ti-
stem, ko vam jih je naposled uspelo spraviti v po-
steljo. LED-zasloni zmanjšujejo izločanje melato-
nina, zato je spanec rahlejši, najbolj kritično pa je, 
da zaradi tega trpita regeneracija in razstrupljanje, 
ki bi ju moralo telo izvajati prav med spanjem. V 
skandinavskih družbah, kjer je otroške debelosti 
najmanj, otroci ležejo k počitku okrog osme ure 
zvečer – ta zapoved velja do konca osnovne šole, 
starši pa se v zvezi s tem z otroki sploh ne pogajajo!

MALČEK POD STRESOM?
Ko omenjamo stres in otroke, mnogi zamahnejo z 
roko, češ, le zakaj naj bi bil otrok v stresu, saj ven-
dar ne hodi v službo, ne odplačuje posojil … Če bi 
v otrokovi koži preživeli en sam dan, bi hitro ugo-
tovili, da tudi njegov dan poteka tako, da mora 
nenehno izpolnjevati ukaze in dosegati določene 
standarde. Že v vrtcu mora početi to, kar je »na 
sporedu«, po programu mora jesti, po programu 
mora kakati, peti mora, ko to od njega zahteva-
jo  … Če otrok pri vsem tem ni dovolj uspešen, 
hitro nastopi občutek, da je slabši od drugih, zavr-
njen, ničvreden. To pa je dovolj za še kako veliko 
količino stresnih hormonov! In dovolj za hlasta-
nje po kupu sladkih in škrobnih mašil, s katerimi 
poskuša potešiti svojo žalost, skrbi, občutek ne-
sprejetosti in neljubljenosti … 

PREMALO MIKROHRANIL

Naši otroci niso lačni. Pojedo več, kot so otroci 
pojedli kadar koli prej, vseeno pa so njihove ce-
lice sestradane, saj večina hrane, ki jo zaužijejo, 
telesu nima česa ponuditi. Prav prazna hrana, ki 
vsebuje zgolj kalorije, otroka sili, da ves čas jé … 
Telo namreč čuti, da še vedno ni dobilo tega, kar 
nujno potrebuje – vitaminov, rudnin, esencialnih 
beljakovin … V trenutku, ko je teh snovi dovolj, 
telo lahko odpravi nenehno hlapenje po hrani. 
Prej pa ne. Prav zaradi tega otrokove čezmerne 
teže ne bomo zajezili, preden ne bo dobil dovolj 
kakovostnih naravnih vitaminov in rudnin. Če ne 
gre samo s sadjem in zelenjavo, lahko bilanco teh 
hranil izboljšamo z večjo uporabo začimbnic ali s 
kakovostnimi naravnimi prehranskimi dopolnili. 

SLABŠA ČREVESNA FLORA 
– VEČ DEBELOSTI?

Te povezave številni ne razumejo, v resnici pa 
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se navezuje na prejšnji odstavek. Če ima otrok 
poškodovano črevesno floro, bosta motena tudi 
presnova in vsrkavanje mikrohranil. Prav dobre 
bakterije imajo nalogo, da v črevesju hrano fer-
mentirajo in jo preoblikujejo v obliko, ki jo telo 
zmore tudi izkoristiti. Pri otroku, ki je zaužil več 
antibiotikov ali pa uživa zdravila proti alergijam, 
v črevesju zelo hitro pride tudi do nenadzorova-
nega razraščanja kandide, zajedavcev in drugih 
neželenih gostov. Ti otroka »ropajo« dragocenih 
hranil, zato ne preseneča, da je nenehno lačen in 
da hlasta prav po tem, kar ne hrani njega, ampak 
kvasovke – po sladicah, kruhu, sladkih pijačah!

Ne preseneča, da raziskave dokazujejo pomemb-
no vlogo mikrobiote pri nadzoru telesne teže. 
Prebiotiki in probiotiki v obliki dobrih bakterij 
lahko pomembno spremenijo mikrobioto črevesja 
ter s tem vplivajo na vnos hrane, tek, telesno težo 
in presnovo in tudi na splošno zdravje črevesja. 

Uživanje prebiotikov in probiotikov prispeva k 
obvladovanju debelosti in zmanjševanju tele-
sne teže. V številnih raziskavah so pri testiranju 
probiotičnih bakterijskih sevov zaznali zmanj-
šanje količine maščob in indeksa telesne teže. 
Spremljanje uživanja kultur, kot so bifidobak-
terije, laktobacili in Saccharomyces boulardii, je 
pokazalo, da lahko spremenijo sestavo črevesne 
bakterijske skupnosti ter vplivajo na vnos hrane 
in tek ter posledično uravnavajo telesno težo, za-
radi česar so lahko v pomoč pri preprečevanju in 
obvladovanju debelosti.

Zato je zelo dobro začeti na tem koncu. Poleg de-
belosti bomo tudi okrepili otrokov imunski sis-
tem, izboljšali njegove kognitivne sposobnosti ter 
celo vplivali na njegovo počutje in obnašanje. 

SO KRIVI GENI?

Ker je človeški genom skozi stoletja razmeroma 
stabilen, na splošno velja, da je zdajšnjo epide-
mijo debelosti mogoče pripisati predvsem de-
javnikom, povezanim s sodobnim življenjskim 
slogom. Dokazi kažejo, da glavni dejavnik velike 
razširjenosti otroške debelosti niso genetske vari-
acije, ampak interakcije genov z okoljem, zlasti s 
predelano hrano.

Raziskave so pokazale, da igra črevesna mikro-
flora zelo pomembno vlogo pri uravnavanju pre-
snove hrane in posledične razpoložljivosti hranil, 
ki omogočajo zdrav razvoj. Črevesna mikrobiota 

ima lasten genom in vpliva na številne fiziološke 
funkcije v telesu, ki vplivajo tudi na črevesna tki-
va ter organe, kot so jetra in možgani, pa tudi na 
maščobno tkivo. Vse to je neposredno povezano z 
debelostjo in z njo povezanimi motnjami, s slad-
korno boleznijo in srčno-žilnimi obolenji vred. 

KAKO SE LOTITI?

Namesto da otroku omejujemo vnos hrane, raje 
celicam ponudimo to, kar potrebujejo. 

Pomembno je, da otrok uživa raznoliko hrano, 
bogato s hranili. Ta naj bo bogata z makro- in 
mikrohranili, razdeljena pa naj bo na več manjših 
obrokov, razporejenih čez ves dan. Pozabiti ne gre 
niti na zadosten vnos vode in dovolj gibanja na 
svežem zraku.

Kljub svoji razširjenosti je debelost obvladljiva, če 
se prehranjevanja lotimo preudarno in otroku za-
gotovimo ustrezne vire hranil. Na drugi strani je 
treba prehrano neješčih otrok dopolniti s kakovo-
stnimi ekološkimi prehranskimi dodatki, ki vsebu-
jejo širok nabor hranil, vitaminov in sevov dobrih 
bakterij. Izberite tiste, o katerih veste, kaj je v njih!

Mešanica iz polnovrednih hranil je zasnovana
posebej za potrebe otrok in izboljšanje njihovih
prehranskih navad.
Vsebuje sadje in zelenjavo
iz nadzorovane ekološke
pridelave v kombinaciji s
prvimi ekološkimi vitaminiprvimi ekološkimi vitamini
in koristnimi sevi, kot je
Saccharomyces boulardii.

Na sejmu Altermed je 68
otrok, 100% potrdilo, da je
res izvrstnega okusa!

                  Ko veste kaj jeste!

kompleks s sevi dobrih bakterij
Otroški multivitaminski

Prvi, certificiran ekološki

Poiščite v prodajalnah Sanolabor
in Norma ter ekoloških trgovinah
Več na www.bio24.si     Tel.: 051 801 500
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Pet posledic 
debelosti
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR 

Debelost je vse pogostejša težava 
današnjega sveta, tako med 
odraslimi kot med otroki. Zaradi 
njenih škodljivih posledic nekateri 
debelost uvrščajo celo pred 
škodljivostjo kajenja cigaret! Zakaj 
je debelost tak problem oziroma 
kakšne so njene posledice?

DIABETES TIPA 2

Raziskovalci ugotavljajo, da skupaj z naraščanjem 
debelosti narašča tudi obolevnost za diabetesom 
tipa 2. Kako pride do tega? Če je naš slog pre-
hranjevanja tak, da na dan zaužijemo več kalorij 
(zlasti v obliki ogljikovih hidratov), kot nam jih 
uspe porabiti, se presežki skladiščijo. Glukoza se 
presnovi v maščobo in shranjuje v maščobnih ce-
licah. Za zdravje je še posebno nevarno kopičenje 
visceralne oziroma trebušne maščobe. Če takšno 
kopičenje maščobe traja predolgo, se začnejo iz 

maščobnih (in imunskih) celic izločati velike ko-
ličine vnetnih citokinov. To so signalne molekule, 
ki v telesu sprožijo vnetje, denimo ob okužbah, 
boleznih ali travmah oziroma poškodbah. Njihov 
namen je pozdraviti poškodbo ali ustaviti okuž-
bo. Kadar se vnetni citokini izločajo zaradi de-
belosti, to v telesu sproži »tiho« kronično vnetje. 
Tiho zato, ker ga običajno ne zaznamo tako, kot 
zaznamo akutno vnetje, kadar nas denimo napa-
de virus gripe in obležimo z visoko temperaturo, 
skupaj z vsemi drugimi čutnimi znaki obolenja. 
Če »tihega« vnetja ne čutimo, to še ne pomeni, da 
ni nevarno. Ena od posledic je namreč prav ra-
zvoj diabetesa tipa 2. Tiho kronično vnetje zmoti 
proces signalizacije inzulina. Naloga inzulina, ki 
ga sprošča trebušna slinavka, kadar v krvi naraste 
raven glukoze, je, da celicam sporoči, naj odprejo 
vrata za sprejem glukoze. Kronično vnetje zmoti 
ta proces, zaradi česar celice sčasoma postanejo 
neodzivne na sporočila inzulina. Trebušna sli-
navka se trudi popraviti napako in izloča vse več 
inzulina, da bi glukozo pospravila iz krvi v celice. 
Toda ker je inzulinska rezistenca vse večja, telo ne 
zmore več ustvariti dovolj inzulina, da bi uravna-
lo raven krvne glukoze, in diabetes tipa 2 je tu.

SRČNO-ŽILNA OBOLENJA

Posledica debelosti je lahko tudi nastanek atero-
skleroze ter z njo povezanih srčno in možgansko 
kapjo. V nasprotju z zmotnim prepričanjem ate-
roskleroza ne nastane zaradi pretiranega uživanja 
holesterola in nasičenih maščob. Po mnenju šte-
vilnih naturopatov in celostnih zdravnikov naj bi 
bil pravi razlog, ki vodi v to obolenje, pojav drob-
nih poškodb na stenah arterij. Te naj bi med dru-
gim nastale zaradi že omenjenega tihega vnetja in 
inzulinske rezistence ter pomanjkanja vitamina 
C. Zadnje pripelje do pomanjkanja kolagena, s 
čimer žile izgubljajo prožnost in postajajo še ran-
ljivejše za poškodbe. 

Holesterol, ki ga je v resnici najti na mestih po-
škodb arterij, je tam le zato, ker poškodbe poskuša 
zaceliti. Skupaj s kalcijem na poškodovanih arte-
rijah ustvari nekakšen obliž. Kadar ob vsem tem 
trpimo še za pomanjkanjem vitamina K2, magne-
zija in bora, je lahko stanje še hujše. Kalcij, zaužit 
s hrano ali prehranskimi dodatki, se namreč ob 
pomanjkanju vitamina K2, magnezija in bora ne 
transportira v kosti, ampak se nalaga na stene ar-
terij in v druga mehka tkiva. 
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OSTEOARTRITIS

Vnetij sklepov oziroma artritisa je več kot sto 
vrst. Med daleč najpogostejše sodi degenerativ-
no vnetje sklepov – osteoartritis, ki se največkrat 
pojavi prav pri predebelih ljudeh. Razlog za to je 
tudi breme telesne teže, ki pri predebelih ljudeh 
opravlja močnejši pritisk na sklepe. Posledično se 
sklepni hrustanec hitreje obrablja, kar povzroči 
vnetje, bolečine in okrnjeno gibljivost. Zato lahko 
izguba odvečnih kilogramov pri ljudeh s tovrstni-
mi težavami umiri bolečine in upočasni napredo-
vanje propadanja sklepov.1 

Poleg tega se ljudje s preveliko telesno težo na-
vadno manj gibljejo oziroma so manj telesno de-
javni. To še dodatno poslabša zdravje sklepov, in 
to zaradi več razlogov. Zmanjša se prehranjenost 
sklepnih tkiv s hranili in z vodo ter poslabša izlo-
čanje odpadnih snovi. Poleg tega ošibijo oporna 
tkiva sklepov (mišice …), kar še poveča neposre-
dno obremenjenost sklepnega hrustanca. 

RAK

Čeprav natančni mehanizmi, kako pride do tega, 
še niso znani, naj bi debelost in posledična tiha 
kronična vnetja pomenili tudi večje tveganje za 
nastanek nekaterih vrst raka. Vrste raka, ki jih po-
vezujejo z debelostjo, so denimo rak maternice in 
materničnega vratu, jajčnikov, dojke, prostate, de-
belega črevesja, požiralnika, jeter, žolčnika, ledvic 
in trebušne slinavke. 

V primerjavi z ljudmi z normalno telesno teže pri 
predebelih ljudeh obstaja 1,5-krat večja verjetnost, 
da bodo oboleli za rakom trebušne slinavke.2 

MOTNJE POČUTJA

Poleg tega debelost povezujejo tudi z žalostjo, za-
skrbljenostjo in depresijo. Tako raziskava iz leta 
20103 med drugim dokazuje, da je pri debelih lju-
deh tveganje za razvoj depresije za 55 odstotkov 
večje. Zanimivo je, da je tudi v primeru nastanka 
depresije, ki je posledice debelosti, najti iste mo-
žne povzročitelje, kot smo jih omenili že zgoraj – 
tiha kronična vnetja in inzulinsko rezistenco. 

1   Lauren K. King, »Obesity & osteoarthritis«.
2   J. M. Genkinger, »A pooled analysis of 14 cohort studies 

of anthropometric factors and pancreatic cancer risk«.
3   Floriana S. Luppino et al., »Overweight, Obesity, 

and Depression: A Systematic Review and 
Meta-analysis of Longitudinal Studies«.

Torej depresija ne nastane le zaradi psihične 
obremenjenosti, ker odstopamo od družbeno 
sprejete idealne telesne teže, ampak je lahko ra-
zlog povsem fizične narave. Obstaja namreč vse 
več dokazov, da tiha kronična vnetja dosežejo 
tudi možgane in da naj bi imela vlogo pri nastan-
ku nevropsihiatričnih obolenj, kot je depresija. 
Ugotavljajo še, da lahko protivnetna terapija z 
zaviranjem vnetnih citokinov olajša depresivna 
stanja in izboljša terapijo depresivnih ljudi s kla-
sičnimi antidepresivi.4 O inzulinski rezistenci pa 
je znano, da povzroča spremembe v možganih in 
povečuje tveganje za nastanek depresije.5 

4   Andrew H. Miller et al., »Inflammation and Its Discontents: The 
Role of Cytokines in the Pathophysiology of Major Depression«.

5   Floriana S. Luppino et al., »Overweight, Obesity, 
and Depression: A Systematic Review and 
Meta-analysis of Longitudinal Studies«.

Podprite skelet in mišice s CBD 

K preobremenjenosti sklepov in mišic vpliva 
tudi čezmerna telesna teža. V primeru tovr-
stne preobremenjenosti vas lahko podpreta 
TINCTURA in INHALE CBDex® FYZIO, saj 
prispevata k dvigu ravni energije, zmanjša-
nju utrujenosti ter ohranjanju zdravih kosti, 
sklepov in mišic. Tinktura s CBD in vitamini 
je osnovna podpora pri vzdrževanju ravno-
vesja gibalnega sistema. Kadar potrebujete 
hitro sprostitev gibalnega sistema po telesnih 
naporih, so dobrodošla dodatna podpora 
100-odstotno naravne CBD inhalacije. 
Več na: www.biomons.com, tel. (040) 614 617 
in info@biomons.com. Na voljo v prodajal-
nah Sanolabor in specializiranih trgovinah.
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Debeli ste, ker 
ste zastrupljeni!
BESEDILO: MARIJA KOČEVAR

Debelost ni bolezen. Ni epidemija. 
Morda vas bo presenetilo, 
toda debelost je največkrat 
posledica zastrupitve. 

Tako kot se spomladi lotimo velikega pospravlja-
nja doma, je ta čas idealen tudi za veliko pospra-
vljanje telesa. 

KAKO SE LOTITI POSTENJA?

Čeprav v zadnjem času številni ljudje v postenju 
vidijo predvsem dieto, je postenje veliko več kot 
to. Post ne pospravi le odvečnih kilogramov, tem-
več tudi učinkovito odpravi naš strah pred lakoto 
in prepričanje, da nam energijo daje samo hrana. 

Prvi in drugi dan posta je včasih težak, saj lah-
ko nastopijo glavobol, občutek lakote in nesta-
bilnost pri hoji, vendar je treba vztrajati in se še 
naprej gibati ter se večkrat na dan oprhati. Tretji 
dan lakota popusti in pojavi se občutek olajša-
nja. Misli se zbistrijo, utrujenost izgine, poleg 
tega človek potrebuje manj spanja. Za mnoge 

je takšno počutje veliko presenečenje. »Kako 
je možno, da imam toliko energije, čeprav ne 
jem?« Dragocena izkušnja posta nam omogoči, 
da znova odkrijemo resnični vir energije, ki nas 
poganja – ta prihaja od znotraj.

Med postom je nujno uživati več vode, lahko pa 
pijemo tudi sveže stisnjene zelenjavne sokove. 
Dovolj je že 2 do 3 decilitre sveže stisnjenega 
soka, ki ga po malem uživamo ves dan. 

Vsak dan se je treba klistirati, najbolje zgodaj zju-
traj, lahko pa tudi zvečer. Tako iz telesa odstrani-
mo strupene snovi in preprečimo, da bi se znova 
vsrkale v krvni obtok. Sveže stisnjeni sokovi oskr-
bijo telo z encimi in spodbujajo črevesno mikro-
bioto. V tem času se vsaj deloma obnovi poškodo-
vana črevesna sluznica. 

Med postom, sploh če traja dlje kot tri dni, začne 
telo razgrajevati celice, ki niso v najboljši kondiciji, 

medi
VITAL www.medivital.si

Izdelki so na voljo v bolje založenih lekarnah, 
specializiranih trgovinah, v vseh Sanolaborjevih 
prodajalnah ter v Medivitalovih specializiranih 
trgovinah v ZD Medvode ali na Dunajski 111 v Lj.

ANTICELULITNI KONCENTRAT
za spodbujanje drenaže telesnih tekočin

OČISTIMO STRUPE  
IZ TELESA!
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nato pa jih uporabi za ustvarjanje novih. To po-
meni, da se delijo le najboljše celice, tako nastale 
nove celice pa obnavljajo organe, kosti in kožo. To 
pomeni, da post v resnici pomlajuje. 

Znanstveniki so z novejšimi raziskavami vedenja 
genov ugotovili, da ima post pomemben vpliv 
na kromosome in strukturo vijačnice. Potem ko 
se v novih celicah oblikuje dvojna vijačnica, pri 
njihovi poznejši delitvi prihaja do manj napak. 
Telomeri se ne krajšajo več pri vsaki delitvi, am-
pak se celo podaljšajo. Ugotovili so še, da ljudje, 
katerih telomeri se krajšajo počasneje, živijo dlje 
in so vitalnejši od svojih vrstnikov. Poznamo tudi 
živila in zelišča, ki popravljajo telomere (kana-
bidiol (CBD), kopriva, vanilja, bazilika, origano, 
ašvaganda …), vendar pa je za ta namen najučin-
kovitejši prav post. 

Post sklenemo tako, da v prehrano uvajamo sveže 
ali kuhano sadje, zelenjavo in juhe. Če je bil post 
daljši kot osem dni, začnemo trdo hrano (stročni-
ce, žita) uživati šele po treh dneh. 

KAKO SE LOTITI TELOVADBE?

Pogosto menimo, da nam bo intenzivna telovad-
ba ali tek pomagal shujšati. Če imamo res veliko 
odvečnih kilogramov, utegnejo tovrstne dejavno-
sti pripeljati do poškodb in obrab, ki človeka za 
dolgo privežejo na stol. 

Ne potrebujemo velikih obremenitev, posebnih 
naprav in napornih treningov. Vrnimo se k pre-
prosti hoji! Vsakdo lahko obuje dobre čevlje in 
gre na sprehod. To seveda pomeni strumno, rit-
mično hojo, med katero dihamo zavestno in glo-
boko. Vdih skozi nos in izdih skozi usta. Izdih naj 
bo vsaj dvakrat daljši od vdiha. Na začetku bosta 

enaka, že v nekaj dneh pa bomo dosegli idealno 
dihanje. Tako ne bomo utrujeni, prav nasprotno, s 
sprehoda se bomo vrnili razbremenjeni. 

Globoko in ritmično dihanje iz telesa odstrani 
največ toksinov. Ritmična hoja pospeši krože-
nje krvi in limfe, uskladi delovanje hormonov in 
spodbudi delovanje vseh organskih sistemov. Če 
organi dobro delujejo, se tudi dobro prečiščujejo, 
vse odpadne snovi pa vrnejo v krvni obtok, na-
mesto, da bi jih skladiščili. Prav zato je pravilno 
dihanje tako pomembno, saj v pljučih poteka iz-
menjava plinov: strupene snovi gredo ven, kisik 
pa noter. 

Jogijska tehnika, imenovana pranajama, je stara 
že več tisočletij, z njo pa znajo še dandanes ohra-
njati telo pri dobrem zdravju. Njeni zagovorniki 
celo pravijo, da ne hujšamo zaradi porabe kalorij 
pri vadbi, ampak zato, ker jih izdihamo. 

Celostno  razstrupljanje 
po korakih – Soria Natural  

Pri čiščenju or-
ganov je ključen 
pravilni vrstni red! 
Če izločila slabo 
delujejo, odpadne 
snovi zastajajo in 
povzročajo sa-
mozastrupljanje. 
Najprej z artičoko 
očistimo črevesje. 
Nato s preslico 
spodbudimo izlo-

čanje odpadnih snovi skozi ledvice. Jetra ob-
novimo s pegastim badljem. Zadnji korak je 
izločanje odpadnih snovi skozi kožo ob po-
moči  regrata. Izkoristite akcijo v lekarnah, 
prodajalnah Sanolabor in specializiranih 
trgovinah:  za ceno treh dobite štiri kaplji-
ce Soria Natural  brez alkohola in umetnih 
konzervansov. Primerne so tudi za vegane.
www.soria-natural.si.
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Če dobro premislimo: 100 gramov 
maščobe ima približno 900 kalorij. 
Toliko jih zaužijemo z dvema 
koščkoma torte. Koliko ur vadbe je 
treba, da jih pokurimo? Z dihanjem 
jih izgubimo veliko hitreje, seveda 
če jih ne nadomestimo z novimi.

Tudi ob tovrstnem hujšanju je najpomembnejše 
razstrupljanje. Med topljenjem maščob v krvni 
obtok pridejo vsi toksini, ki jih je telo uskladiščilo, 
saj jih ni znalo predelati. To lahko povzroči sla-
bo počutje, omotico in bolečine. Vzrok za slabo 
počutje ni pomanjkanje hrane, marveč sproščene 
strupene snovi. Zato se je tudi v tem primeru nuj-
no klistirati in zavestno dihati – vsaj med vadbo.

Hitra hoja ima še eno lepo lastnost. Utrjuje miši-
ce, ki trup držijo pokonci, torej trebušne in hrb-
tne mišice. S hojo torej izboljšamo kondicijo hrb-
tenice. Najzanimivejše pa je to, da trebušne mišice 
zaradi večje moči vsak dan malo bolj stisnejo 

želodec. Zato ne moremo več pojesti toliko, kot 
smo prej. Telo se samo naravna na količino hrane, 
ki mu najbolj ustreza. To je obenem čas, ko najlaž-
je spremenimo prehranjevalne navade.  

JEJ MALO, JEJ DOBRO! 

Pogosto slišim, da je zdrava hrana draga. To se-
veda ni res! Daleč najdražja je nezdrava hrana, 
tista, ki jo kupujemo po nezaslišano nizkih cenah. 
Plačujemo jo s svojim zdravjem, kakovostjo ži-
vljenja in s katastrofalno samopodobo. 

Morda je prav slaba samopodoba tista, ki nam 
pravi, naj kupimo nekaj cenenega, saj si ne zasluži-
mo ničesar boljšega. Razčistimo s tem!  Zaslužim 
si tisto, kar je dobro zame – danes in vsak dan! 

RASTLINE, S KATERIMI 
ODPLAVLJAMO  
NAKOPIČENE STRUPE

 » ortosifon (list), 
 » azijski vodni popnjak 

(nadzemni deli), 
 » brestovolistni oslad (vrhovi), 
 » breza (listi – čaj, izvleček),
 » brezova voda.

RASTLINE, S KATERIMI ČISTIMO 
IN KREPIMO JETRA

 » artičoka (listi),
 » pegasti badelj (sveže 

seme, oljni izvleček),
 » regrat (listi in 

korenina)

 » kurkuma 
(aktivirani 
kurkumin),

 » meta,
 » majaron,
 » origano,
 » bazilika,
 » čemaž.

RASTLINE S KATERIMI KREPIMO 
LEDVICA

 » preslica,
 » zlata rozga,
 » breza (čaj iz listov, 

izvleček, brezova 
voda),

 » peteršilj,
 » luštrek.

Zelena lekarna

Savna, pri kateri s pregrevanjem in hlajenjem 
spodbujamo krvni obtok, ter različne masa-
žne tehnike lahko premaknejo zastale obloge 
in pospešijo razstrupljanje tkiv. Za enak na-
men so na voljo tudi številni pripomočki, ki 
na telo delujejo s pregrevanjem tkiv, elektro-
magnetno stimulacijo, vibracijami …
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Razstrupljanje od zunaj?
V projektu spremljamo različne sodobne teh-
nologije, ki naj bi pomagale pri različnih teža-
vah. Na področju hujšanja regeneracije in ra-
strupljanja, je zanimiva tudi karboterapija. Gre 
za suho CO2 kopel, ki omogoča izrabo farma-
kološke lastnosti prečiščenega liposolventnega 
plina, s čimer neposredno vpliva na raztaplja-
nje maščobnih oblog. Telo se odzove s hitro 
menjavo in povečano oskrbo tkiv s kisikom. Ta 
neinvazivni način topljenja oblog je primeren 
tudi za osebe z razširjenimi kapilarami. Metoda 
okrepi izmenjavo hranil in tekočin v ožilju, 
hkrati pa uravnava pH v krvi in tkivih, kar je 
pogoj za uspešno prečiščenje telesa. 

Carbo ne pomaga samo k hitrejšemu hujšanju, 
ampak v enaki meri drastično zmanjša obseg 
(posebno na TNZ predelih) in reducira celulit 
ter popravi tonus kože. Preprečuje pa se tudi na-
stanek omenjenih strukturnih sprememb.

Karboterapija trenutno velja za eno od naju-
spešnejših neagresivnih metod razstrupljanja 
telesa, v rabi pa je kot podpora, ki prispeva k 
hitrejšemu hujšanju. Ker pri tem sočasno pote-
ka globinska obnova tkiv, metodo uporabljajo 
tudi pri športnih mišičnih poškodbah, zlasti ko 
gre za bolečine v nogah.

Več informacij o karboterapiji dobite na telefon-
ski številki: 031 554 009 - Dijem, Ljubljana. 



Skupaj za zdravje na  delovnem mestu!na

(Vitka) podjetja 
ustvarjajo 
debelost?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Že od zadnje krize naprej je 
modno iskati poti, kako oklestiti 
stroške podjetij. Zamisel o vitkih 
podjetjih podjetje na papirju sicer 
naredi vitkejše, toda izboljšana 
»presnova« podjetja pogosto povzroči 
presnovne težave – zaposlenim. 

Prožni delovniki se tako pogosto sprevržejo v 
delo od jutra do večera. Čas, namenjen malici, ne-
malokrat »povozijo« nujna opravila. V zadnjem 
času je tudi vse več govora, da bi to pravico izklju-
čili iz delovnega časa. 

Hitre malice tako postajajo vse hitrejše in vse 
slabše za telo. Tudi tam, kjer so ohranili interne 

menze, je opaziti, da je vse podrejeno doseganju 
čim nižjih cen. V večini podjetij pa je zaposlenim 
na voljo le kak avtomat s pijačami in prigrizki ali 
hitri skok v bližnjo restavracijo, ki streže malice. 

Pa bi sploh lahko bilo drugače?

Seveda, le da je treba za to tudi nekaj storiti. 

SPREMENITE VSEBINO AVTOMATA

Namesto da tarnate nad nezdravo ponudbo v 
avtomatu, se raje pomenite, kaj bi si želeli videti 
v njem, in to sporočite upravljavcu avtomata. Če 
bi torej namesto sladkih ploščic, polnih e-jev in 
umetnih arom, raje videli presne, beljakovinske 
ali ekološke ploščice, svojo željo tudi izrazite… Bi 
namesto sladkih gaziranih pijač raje pili naravne 
ekološke smutije – zakaj tega ne poveste ali, še bo-
lje, napišete? V podjetju opravite kratko anketo, ki 
bo pokazala želje zaposlenih.

VEČ PROSTORA V HLADILNIKU

Če gremo še korak naprej, se lahko vprašamo, za-
kaj bi sploh plačevali za sladkarije, arašide in pija-
če iz avtomata. Vse ponujene »dobrote« bi lahko 
imeli v svoji omarici, predalu ali na polički v čajni 
kuhinji, in to po nižjih cenah kot v avtomatih. Še 
več, lahko bi imeli še marsikaj cenejšega in bolj 
zdravega, če bi le imeli prostor za varno hranjenje. 

V podjetju Menom so se delavci sami dogovo-
rili in za 200 evrov kupili 200-litrski hladilnik. 
Dvajset ljudi je prispevalo po deset evrov – in 
zdaj ima vsak od njih v hladilniku plastično ška-
tlo, v kateri shranjuje živila. To jim omogoča, da 
na delovno mesto prinesejo maslo, pašteto, koza-
rec s kumaricami, mesne izdelke ali domače jedi, 
nato pa jim je pri roki malica za nekaj dni. Taki 
nakupi so cenejši, hrana kakovostnejša, čas, ki bi 
ga porabili za odhod in vrnitev z malice, pa zdaj 
izkoristijo za to, da malico v miru pojejo na terasi 
ali v parku pred podjetjem. 

TIMSKO DELO ZA VEČ ZDRAVJA

Če v podjetju najdete štiri somišljenike, ki bi radi 
jedli bolj zdravo, se lahko dogovorite, da bo vsak 
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Skupaj za zdravje na  delovnem mestu!na

dan eden od vas pripravil malico za vseh pet oseb. 
Tako bo vsakdo poskrbel samo za en dan v tednu, 
uživali pa boste vsi. 

Za kaj takega ni potrebna posebna organizacija, 
morda le nekaj več prostora v hladilniku in/ali  
možnost pogrevanja, vendar tudi to ni pogoj. 
Obstaja veliko jedi, ki lahko tudi brez posebnih 
infrastrukturnih zahtev počakajo do malice. Tako 
kot pripravimo jedi za izlete, le da to naredimo za 
sodelavce. 

SKUPNI DIETNI PROGRAM?

Zakaj ne? Ena oseba prinese sokovnik – in tako 
boste lahko med delovnikom namesto nezdra-
ve malice pripravili zelenjavni sok, smuti ali kaj 
drugega, kar bo v podporo skupni »očiščevalni« 
kuri. Nekateri delodajalci to že spodbujajo in po-
nujajo. Tako v podjetjih Weleda in Bioforce vsako 
pomlad omogočijo zaposlenim, da se prijavijo za 
postno-očiščevalno kuro. Brezplačno jim zagoto-
vijo zdrave čaje, sveže iztisnjene sokove in kakovo-
stno vodo, saj se zavedajo, da je tak vložek odlična 
naložba v zdravje in tudi učinkovitost zaposlenih. 

Zdravje na delovnem mestu ni nova bi-
rokratska obveznost. Ne pomeni tudi no-
vega stroška za podjetje! V resnici je prav 
nasprotno! Vsak evro, ki ga podjetje (pra-
vilno) vloži v boljše zdravje zaposlenih, se 
nekajkrat povrne, poleg tega tovrstno vla-
ganje povečuje njihovo motivacijo, krepi 
odnose v podjetju in doseže še marsikaj, 
kar je težko izraziti s številkami. 

Vas zanima, kaj smo v projektu Skupaj za 
zdravje človeka in narave v sodelovanju s 
številnimi partnerji pripravili za podjetja, 
ki želijo na tem področju storiti nekaj več? 

Pišite nam na posljite.novice@gmail.com 
in poslali vam bomo informacije o tem, 
kakšne rešitve vam lahko ponudimo. 

 Spoznajte še več 
 učinkovitih rešitev!

Zeliščno-Etnološka Domačija Belajevi 
Kačiče - Pared 13, 6215 Divača 
M. 041 697 737, E. info@belajevi.si
W. www.belajevi.si 

UŽIJ ZDRAVO
PRIKLOPI SE NA NARAVO

POSLOVNI SESTANEK, KOLEGIJ, SEJA 
v 180 let stari kraški hiši ~ MOTIVACIJSKI TEAMBUILDING, 
SEMINAR na zeliščnem vrtu in v začimbnem nasadu~ 

SREČANJE ZAPOSLENIH, OBLETNICA 
na kraškem borjaču

Službeni & družabni dan v paketu 
AVTENTIČNO, OKUSNO IN POUČNO 

ZELENO DOŽIVETJE ZA VAŠE PODJETJE 
ZAČINJENI KULINARIČNI HODI (zajtrk, kosilo ali 
večerja) z ZELIŠČNIMI SPREHODI med odmori ~  
KONCENTRAT KORISTNIH NARAVNIH REŠITEV 

za podporo vašemu zdravju doma in v službi ~ 
PRISTEN KRAŠKI AMBIENT, rezerviran samo za Vas 
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PETKI IN SOBOTE V  APRILU

SKUPNOSTNO NAROČANJE 
ZELENEGA KROGA
Ljubljana, (pet., 5. in 19.) od 15.30 do 17.30
Maribor, (sobota, 6.  in 20.) od 9.30 do 11. ure
Celje, (sobota, 6. in 20.) od 13. do 14. ure
Novo mesto, (sobota, 13. in 27.)  
od 9. do 10. 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.
Prireja: Društvo Zeleni krog Slovenije.

TOREK, 2. APRIL

NARAVNE REŠITVE 
ZA MOŽGANE
Sevnica, Kulturni dom  
(ob Gasilskem domu), ob 9. uri

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. Predavala bo: Sanja Lončar. 

Prireja: U3ŽO.

SREDA, 3. APRIL  

NARAVNA KREPITEV IN 
ZAŠČITA RASTLIN NA VRTU
Preddvor, Hotel Alma ob jezeru 
Črnava, Hrib 4 a, ob 18. uri

Tatjana Rupnik, univ. dipl. inž. agronomije, nas bo 
popeljala v svet rastlin. Spoznali bomo naravne 
oblike varstva rastlin na vrtovih in v sadovnjakih. 
Prispevek: brezplačno. 
Info.: www.ctrp-kranj.si in FB Center za trajno-
stni razvoj podeželja Kranj. Prireja: CTRP Kranj. 

ČETRTEK, 4. APRIL

ZAČIMBE KOT 
NAJBOLJŠA OBRAMBA
Avstrijska Koroška, Šmihel pri Pliberku,  
Farna dvorana, ob 19.30

Kako z začimbami izboljšati imunski sistem ter 
premagati viruse, bakterije, zajedavce in glivice? 
Začimbe so v dveh tretjinah sveta zdravila prve 
izbire, saj ljudje poznajo njihove moči in jih znajo 
uporabiti pri raznovrstnih težavah. Številne med 
njimi so po svojem delovanju celo močnejše od 
sinteznih zdravil, ki so nam na voljo.  Katere so 
najmočnejše, kaj moramo vedeti, da si bomo lah-
ko z njimi pomagali do zdravja, nam bo razkrila 
Sanja Lončar, avtorica številnih knjig o naravnih 
rešitvah, ki se skrivajo v zeliščih in začimbnicah. 

ČETRTEK, 4. APRIL

ZELENA INFUZIJA ZA 
POŽIVITEV TELESA
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa 1, ob 17. uri

Izvedeli boste, kateri naravni napitek ima visoko 
vsebnost klorofila ter je obenem odličen naravni 
vir vlaknin, beljakovin, vitaminov, mineralov in 
encimov, poleg tega pa pomaga pri zakisanosti 
organizma, slabi prebavi in krvi ter različnih aler-
gijah. Predava Rudi Kruh.

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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Informacije in prijave: info@vitalina.si, www.vita-
lina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.

PETEK, 5. APRIL

VODENO SREČANJE ZA STARŠE: 
RAD/A IMAM SVOJEGA OTROKA
Kranj, Mestna knjižnica Kranj, 
Gregorčičeva 1, od 10. do 11.30 

Na srečanju bomo spoznali veščine za krepitev 
ljubeče vezi z otrokom. Govorili bomo o osnov-
nih vrstah navezav med otrokom in staršem 
ter pregledali vzorce starševstva. Vodi dr. Zalka 
Drglin. Prispevek: brezplačno. Informacije in 
prijave: info@mamazofa.org. Prireja: Združenje 
Naravni začetki.

PONEDELJEK, 8. APRIL

SREČANJE Z METO VRHUNC 
– VZPOREDNICE MED 
RAZVOJEM ČLOVEŠKE KULTURE 
IN AGROKULTURE
Radovljica, Ljudska univerza, 
učilnica 5, ob 18. uri

Lepo vas vabimo, da spoznate poglede Mete 
Vrhunc, ki si vse življenje prizadeva za boljši jutri 
na področju ohranjanja zdravja narave in človeka. 
Spraševali se bomo tudi o tem, ali ima človeštvo 
prihodnost. Prispevek: brezplačno.

TOREK, 9. APRIL

NARAVNE REŠITVE 
ZA BOLEČINE
Škofja Loka, dvorana Kašča, ob 19. uri

Ali ste vedeli, da nekateri pripravki iz zdravilnih 
rastlin delujejo na bolečine enako ali celo bolje 
kot sintezne tablete in mazila? O tem, kako od-
praviti bolečine v hrbtu, mišicah in sklepih, ne da 
bi pri tem škodovali jetrom, želodcu in ledvicam, 
bo predavala Sanja Lončar.

Prirejata: Zavod O, zavod škofjeloške mladine in 
VGC Gorenjske v sodelovanju s Knjižnico Ivana 
Tavčarja. 

TOREK, 9. APRIL

NARAVNA POMOČ ZA PRAVILNO 
DELOVANJE ŠČITNICE
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa ulica 1, ob 17. uri

Hormonske težave in težave s ščitnico so vse po-
gostejše, hkrati z njimi pa tudi številni simptomi, 
kot so spremembe razpoloženja, utrujenost, de-
presija, izgubljanje telesne teže, šibek libido … 
Predava Tamara Bukovec. 

Informacije in prijave: info@vitalina.si, www.vita-
lina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.

SREDA, 10. APRIL 

KAKO SE PODPRETI S 
KONOPLJINIMI KANABINOIDI? 
Maribor, Bio prodajalna Norma, 
Žolgarjeva 18,  od 19. do 20. ure

Predstavili vam bomo potencial konopljinih ka-
nabinoidov. Sinergija vseh konopljinih aktivnih 
spojin v naravni mešanici blagodejno učinkuje 
na ravnovesje v organizmu in spodbuja samo-
zdravilne sposobnosti telesa. Vabljeni na predsta-
vitev, na kateri boste poleg drugega izvedeli, kdaj 
in kako uživati konopljine pripravke za podporo 
svojemu zdravju. Predstavitev bo vodila Darja 
Batista (www.biomons.com).

Prispevek: brezplačno. Prirejata: Trgovina Norma 
in Biomons 1, d. o. o. – CBDex. Vstop prost.

ČETRTEK, 11. APRIL

ZDRAVILNE RASTLINE 
PROTI BOLEČINAM
Maribor, DMSBZT Melje,  
Ulica Majorja Jevtiča 5, ob 16. uri 
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Kako in v kolikšni meri si lahko pri odpravlja-
nju bolečin pomagamo z zdravilnimi rastlinami? 
Kako močna so naravna zdravila v primerjavi s 
sinteznimi protibolečinskimi sredstvi ter kdaj in 
kako jih pravilno uporabiti? O vsem tem bo pre-
davala Sanja Lončar, avtorica knjige Naravne reši-
tve za bolečine. Prireja: DMSBZT.

ČETRTEK, 11. APRIL 

KAKO SE PODPRETI S 
KONOPLJINIMI KANABINOIDI? 
Celje, Bio prodajalna Norma,  
Prešernova ulica 25, od 19. do 20. ure

Program bo enak kot v sredo, 10. aprila.

TOREK, 9. APRILA, IN TOREK, 23. APRILA

VRTIČKANJE ZA DRUŽINE IN 
DRUŽENJE NA SKUPNEM VRTU 
Medvode, delavnice Skupnosti Barka,  
Zbilje 1k, od 16. do 19. ure 

Starši z majhnimi in večjimi otroki, vabljeni, da 
navežete stik z naravo, prosti čas pa izkoristite za 
druženje s svojimi otroki ter spodbujanje njiho-
vega zanimanja za delo z rastlinami. Starši bomo 
sejali in okopavali, otroci pa nam bodo pomagali 
in se igrali na peščenem dvorišču. 

Informacije in prijave: matjaz.jerala@siol.net, 
www.sorskopolje.si.

SREDA, 10. APRIL 

VRTIČKANJE TER IZMENJAVA 
IZKUŠENJ IN SEMEN
Praše pri Mavčičah, skupni vrt, 
vsako sredo od 16. do 19. ure

Pripravili bomo zemljo za setev, okopavali ter se-
jali in sadili rastline. Med delom bomo izmenje-
vali izkušnje, po delu pa semena. 

Informacije in zemljevid: www.sorskopolje.si.

SREDA, 10. APRIL

VODENO SREČANJE ZA STARŠE: 
RAD/A IMAM SVOJEGA OTROKA
Ljubljana, Združenje Naravni začetki,  
Zaloška 54, od 18. do 19.30 

Program bo enak kot v petek, 5. aprila.

SREDA, 10. APRIL

PO NARAVNI POTI DO ZDRAVJA
Mavčiče, PGD Breg ob Savi, 
Breg ob Savi 34, ob 18. uri

Damjan Kocjančič bo predstavil, kako se prehra-
njuje. Je človek, ki zjutraj zlahka vstaja, na delo se 
vozi s kolesom in ne pozna utrujenosti pri delu. 
Trudi se, da bi prastara živila, ki so na voljo tudi 
danes, prišla med ljudi in nam v življenje vnesla 
večje zadovoljstvo. Info.: www.sorskopolje.si.

PETEK, 12. APRIL

KAKO KREPITI ZDRAVJE
Domžale, Domžalski dom, 
Ljubljanska 58, ob 19. uri

Antropozofsko razumevanje človeka ponuja šte-
vilne odgovore in napotke, kako krepiti svoje 
zdravje. Če na človeka gledamo zares celostno, se 
odprejo številne razsežnosti virov zdravja. Predava 
Vesna Forštnerič Lesjak, mag. farm., predsednica 
Naravoslovno-izobraževalnega društva Sapientia. 
Prispevek: prostovoljni prispevki. 
Info.: Jože Grabljevec (041) 323 249, ajda.domza-
le@gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.

PETEK, 12. APRIL

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

Od 17. ure do 19. ure lokalna ekološka in konven-
cionalna tržnica. Informacije www.sorskopolje.si.

Prirejata: Društvo Sorško polje in KS Stražišče.
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SOBOTA, 13. APRIL

PRIPRAVA VRTA NA SETEV, SETEV, 
IZMENJAVA IZKUŠENJ IN SEMEN
Medvode, delavnice Skupnosti Barka,  
Zbilje 1k, od 9. do 14. ure 

Z varovanci Skupnosti Barka, njihovimi starši in 
skrbniki bomo obdelovali zemljo, širili vrt, pri-
pravljali gredice za setev, sejali zgodnje posevke 
in izmenjavali izkušnje. Ob 13. uri bomo pojedli 
enolončnico. Prinesite domača semena za izme-
njavo. Informacije: www.sorskopolje.si.

SREDA, 17. APRIL

NARAVNE REŠITVE 
ZA BOLEČINE
Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, 
Einspielerjeva ulica 1, ob 18.30

Glej opis za 9. april. Prispevek: brezplačno.  
Prireja: Knjižnica Bežigrad. 

SREDA, 17. APRIL

PREDAVANJE: SMARAGDNI 
PLANET, NAŠ EDINI DOM SREDI 
KOZMIČNEGA OCEANA
Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom Zadvor, 
Cesta II. grupe odredov 43, ob 19. uri

Predava Anton Komat, naravovarstvenik. Pris-
pevek: zaželen prispevek v znesku 3 €. Informacije: 
(041) 364 897. Prireja: Društvo Ajda Sostro.

ČETRTEK, 18. APRIL

TVOJA PRILOŽNOST, DA POSKRBIŠ 
ZA SVOJ ŽELODEC IN ČREVESJE!
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa 1, ob 17.30 

Na predavanju boste izvedeli, kako ob pomoči 
naturopatije in tradicionalne kitajske medici-
ne podpremo delovanje želodca in črevesja, s 

katerimi živili si pri tem pomagamo, katerim pa 
se je dobro izogniti. Predava Diana Vlahinič. 

Informacije in prijave: info@vitalina.si, www.vita-
lina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.

PONEDELJEK, 22. APRIL

ZAKAJ JE POTREBNO 
SPREMENITI ODNOS DO KONOPLJE?
Maribor, 2351 Kamnica pri Mariboru, 
Vrbanska cesta 97, ob 18. uri

Konoplja je že nekaj desetletij preganjana, ker 
smo izgubili odnos do njenih potencialov. Samo s 
spreminjanjem odnosa do te človeku izjemno ko-
ristne rastline bomo lahko deležni njenih blago-
dejnih zdravilnih učinkov. Vabljeni na predava-
nje, na katerem boste med drugim izvedeli, zakaj 
večina ljudi čuti odpor do konoplje in kako nam 
lahko konopljin CBD dokazano pomaga pri šte-
vilnih težavah z zdravjem. Predavata Rajko Škarič 
in Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.

Prirejata: Združenje za obuditev celostnega člo-
veka in Biomons 1, d.o.o. – CBDex.

SREDA, 24. APRIL

UMIRANJE SPOLNOSTI
Nova Gorica, Sr(E)čna hiša, 
Tumova 5, ob 18. uri

Kaj ubija spolnost v odnosu? Zakaj je dandanes 
vse več težav s potenco in vse manj užitka v in-
timnosti? Zakaj ima čedalje več parov težave z 
zanositvijo? Kako na naše telo vpliva služba, kako 
delujejo pesticidi, prehranski dodatki, živila in 
poživila? Ali lahko pomagajo tabletke in pripo-
močki? Čemu se moramo izogniti in kaj moramo 
storiti, če želimo (p)oživiti svojo spolno energi-
jo oziroma preprečiti njen upad? Predava Rajko 
Škarič. Prispevek: brezplačno.

Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.
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ČETRTEK, 25. APRIL

DREVESA – MITI, LEGENDE, 
ZDRAVILNOST: O SADNIH DREVESIH 
Leskovec pri Krškem, Sedež Zavoda Svibna,  
Brezovska Gora 19, ob 18. uri

Maria Ana Koman nam bo tokrat predstavila mite 
in legende o sadnih drevesih ter njihovo zdravil-
nost. V zadnjem delu druženja bo predstavila še 
tehnike za boljši vid brez očal. 

Prispevek: brezplačno. Informacije:  Bernardka 
Zorko (031) 329 625, info@zavod-svibna.si, www.
zavod-svibna.si. Prireja: Zavod Svibna.

SOBOTA, 4. MAJ

VRAG SE SKRIVA 
V PODROBNOSTIH
Žalec, Vrt zdravilnih rastlin IHPS 
(ob Eko muzeju), ob 10. uri

O najpogostejših napakah pri uporabi zdravilnih 
rastlin in izdelavi zdravilnih pripravkov bo govo-
rila Sanja Lončar. Spoznali boste, kako pravilno 
uporabljati zdravilne rastline in kako iz njih izde-
lati pripravke z največjo močjo. 

Prireja: IHPS Žalec, v okviru dnevov odprtih vrat.

OD PETKA, 26. APRILA, DO NEDELJE, 26. MAJA

DVANAJSTDNEVNI PERMAKULTURNI 
TEČAJ NAČRTOVANJA
Svinjsko, Kmetija Veles,  
Društvo za permakulturo Slovenije

Permakultura je zavestno in etično načrtovanje, 
ki mu dopustimo pridih intuicije. Temelji na treh 
etičnih temeljih: skrb za ljudi, skrb za zemljo in 
skrb za pravično deljenje presežkov. Ekipa učite-
ljev pripravlja mednarodno priznani tečaj perma-
kulturnega načrtovanja. Vabljeni. 

Informacije: Jošt Kozelj (068) 642 009, www.per-
makultura.si.

SOBOTA, 11. MAJ

FESTIVAL ZDRAVJA 
IN OBILJA 2019
Maribor, Narodni dom, Ulica kneza Koclja 9,  
od 14.45 do 20.30

Na dogodku bodo predavali:
 » Sanja Lončar: Kako do več energije
 » Bene Behrič: Borelioza – kuga današnjega časa
 » Manica Rampre: Zakon privlačnosti in 

transurfing realnosti
 » Gregor Obronek: Ajurveda za popolno zdravje

Celoten program si lahko ogledate na nd-mb.si. 
V času dogodka se boste lahko ob stojnicah po-
govarjali z vsemi predavatelji, spoznali delovanje 
različnih društev in uživali v dobri družbi.
Prodaja vstopnic: Prizidek Večera, (02) 235 31 12, 
vzivo@vecer.com, www.vecer.com/vzivo, Eventim.

NEDELJA, 12. MAJ

KAKO (ZARES) 
ZDRAVIJO RASTLINE?
Maribor, Botanični vrt Maribor, 
učilnica, ob 10. uri

Če bi zdravilne rastline delovale zgolj z učinko-
vinami, tako kot delujejo sintezna zdravila, bi 
se številne zdravstvene težave ponovile takoj po 
prenehanju jemanja. Vendar ni tako! Kako so naši 
predniki prepoznali in uporabljali moči zdravil-
nih rastlin? Kaj od tistega, kar so videli v njih, 
nam ostaja skrito? Dandanes še kako potrebuje-
mo védenje o resničnih močeh rastlin. Če ste pri-
pravljeni na rastline pogledati drugače, vabljeni 
na predavanje Sanje Lončar!

Predavanje bo v okviru majskega sejma.

OD PETKA, 17. MAJA, DO NEDELJE, 19. MAJA

ZELIŠČNO-DIVJI VIKEND ODKLOP
Tekavča ograda

Ta konec tedna bomo spoznavali uporabne ra-
stline z območja ob vzhodni obali Cerkniškega 
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koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

jezera. Prebivali bomo na čudoviti kmetiji 
Tekavča ograda, v družbi konjev in neokrnje-
ne narave. Hrano pridelujejo pretežno ekološko. 
Poudarek bo na zdravilnih zeliščih in zeliščnih 
pripravkih ter spoznavanju rastlin v naravi. 

Informacije in program: Andreja (040) 566 177, 
https:://www.divjivrt.si. Rok za prijave: četrtek, 
25. aprila 2019. Prireja: Zavod Divji vrt.

SOBOTA, 18. MAJ

KONOPLJA IN KOŽA
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, Lindek 22  
(20 minut od izvoza Celje Center – več info. o 
lokaciji na tel. (041) 969 770), od 15. do 19. ure

Je vaša koža suha, srbeča? Ali vašega najstnika 
mučijo mozolji? Želite izvedeti, zakaj nastopijo 
težave s kožo in kako jih čim bolj celostno obvla-
dati? Veste, da vam je lahko pri omenjenih in šte-
vilnih drugih težavah v pomoč tudi konoplja? Vas 
zanima, kako? Vabljeni na predavanje s praktično 
delavnico, ki vam bo razkrilo, kako s povsem na-
ravnimi in enostavnimi rešitvami izboljšate stanje 
kože. V okviru delavnice boste izdelali tudi tri koz-
metične izdelke, ki jih boste odnesli domov. Brez 
skrbi, za sestavine in embalažo je poskrbljeno.

Predavajo: Rajko Škarič, Adriana Dolinar, Alenka 
Zapušek in Rudi Ramšak.

Za natančnejši program, ceno in prijave kličite na 
(031) 214 045 (vsak delavnik med 8. in 10. uro) ali 
pišite na e-naslov zaobuditevcloveka@gmail.com.

Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka 
in Kmetija Vrhivšek, www.kmetija-vrhivsek.si.

SOBOTA, 25. MAJ

ŠVICARSKA SKRIVNOST: USPEŠNO 
ZDRAVLJENJE ”NEDEFINIRANIH” 
IN KRONIČNIH BOLEZNI Z 
BIOLOŠKO MEDICINO
Radisson BLU Plaza Hotel, Ljubljana,  
od 9. do 13. ure

Prof. dr. Thomas Rau,   dolgoletni strokovni di-
rektor največje klinike holistične medicine v 
Evropi – Paracelsus Clinic, bo predaval o pristo-
pu k zdravljenju težkih in ”nedefiniranih” bole-
zni po principu Biološke medicine, ki ga prakti-
cira že 27 let in z njim dosega izjemne uspehe. V 
sklop omenjenih bolezni spadajo sodobne bole-
zni kot npr. mialgični encefalomielitis, komple-
ksne zdravstvene težave brez natančne diagno-
ze ter vse kronične in ponavljajoče se bolezni, 
vključno z onkološkimi boleznimi. Seminar bo 
v angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem v 
slovenščino.

Prispevek za seminar: 18 €. Daljši napovednik 
na www.zazdravje.net. Za dodatne informacije o 
seminarju in prijave obiščite: www.bioloska-me-
dicina.si Organizator: Swiss Biological Medicine 
Academy v sodelovanju z Eubiosa d.o.o.

Ne spreglejte pomladno-poletnih 
dogodkov na Kmetiji Vrhivšek

SOBOTA, 15. JUNIJ   
TEMATSKI DAN: JE KONOPLJA 
BALZAM ZA BOLEČINO?
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, 
Lindek 22, od 10. do 18. ure
Tematski dan vodijo: Rajko Škarič, Adriana 
Dolinar, Alenka Zapušek in Rudi Ramšak. Za 
program, ceno in prijave kličite na (041) 969 
770 ali pišite na alenka@kmetija-vrhivsek.si. 

SOBOTA, 20. JULIJ 
AKTIVACIJA IN OHRANJANJE 
SAMOZDRAVILNIH MOČI TELESA
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, 
Lindek 22, od 9. do 19. ure 
Seminar vodijo: Rajko Škarič, Adriana 
Dolinar, Ica Krebar, Alenka Zapušek in Rudi 
Ramšak. Za program, ceno in prijave kličite 
na  (031) 214 045 (delavniki med 8. in 10. uro) 
ali pišite na zaobuditevcloveka@gmail.com. 
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Kdo ima večjega?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Človeška potreba po tekmovalnosti 
se kaže tudi na naših vrtovih. 
Pa je res pomembno, kdo bo imel 
prvega, debelejšega ali večjega?

Velikost ni vse. Še več, izredna velikost sadežev, 
zeljnih glav, krompirja … praviloma govori o tem, 
da je v takšnem »dosežku« marsičesa manj, kot 
bi si želeli. 

V tokratnih novicah ste veliko prebrali o debe-
losti. Zagotovo tudi vsi veste, da imeti več kilo-
gramov ne pomeni biti bolj zdrav in vitalen … 
Prosim, enako logiko uporabite tudi pri razmi-
šljanju o pridelku!

Velikost rastlin lahko izsilimo s čezmernim gno-
jenjem in zalivanjem, toda kot boste prebrali v 
nadaljevanju, to ni modro početje. 

Vsak presežek dušika samodejno zavira tvorje-
nje antioksidantov in drugih, za zdravje zelo po-
membnih, sekundarnih metabolitov. Tako gigant-
sko korenje v resnici vsebuje manj vitaminov in 
antioksidantov kot tisto, ki je doseglo standardno 
velikost. 

Tudi pri skladiščenju tako siljeni pridelki poka-
žejo številne pomanjkljivosti. Če jih zamrzujemo, 
presežek vode v celicah povzroči, da zamrznjene 

celice pokajo, zaradi česar bo pri tajanju nastala 
velika luža. Pri pridelkih, ki imajo več suhe snovi, 
zamrzovanje poteka brez tovrstnih izgub. Še bolj 
pa se razlika pokaže, če želimo taka živila hraniti 
v kleti, pesku, zasipnicah … Gniloba se bo najprej 
lotila vsega, kar je bilo siljeno, zaradi česar vsebuje 
le malo vitalnih snovi. 

S pretiranim gnojenjem, zalivanjem in obdelavo tal 
(zlasti če obdelujemo z železnim orodjem) delamo 
slabo uslugo tudi tlom. Koncentrirana gnojila ško-
dujejo mikroorganizmom v tleh, podobno kot in-
dustrijska hrana škoduje koristnim mikroorganiz-
mom v naših prebavilih. Manj jih je, slabše bodo 
prehranjene rastline in več težkih kovin bodo ve-
zale nase. Se vam taka strategija zdi modra?

Tudi zalivanje spodbuja razraščanje plitvih kore-
nin. Pretirano zalivane rastline so vse bolj odvisne 
od hranil, ki smo jih ponudili na površju. Še po-
trudijo se ne, da bi razvile globoke korenine ter si 
same priskrbele vlago in mikroelemente iz globi-
ne tal. Prav zaradi tega nam dandanes primanjkuje 
toliko mikroelementov, kot so selen, krom, cink in 
številni drugi. Da jih lahko vgradijo vase, morajo 
rastline pognati zelo globoke korenine. 
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Številni, ki berete te vrstice, verjetno že veste, zakaj 
NPK-gnojila ne trosimo po tleh, če želimo dolgo-
ročno ohraniti vitalnost in samooskrbnost svojih 
rastlin. Težje pa je vrtičkarjem razložiti, da lahko 
škoduje tudi preveč gnojevke iz kopriv in gabeza. 

Če jih prepogosto uporabljamo, celo naravna 
gnojila pretirano spodbujajo rast ter zavirajo 
tvorbo dragocenih mikroelementov, vitaminov in 
rudnin v rastlinah. 

Zato jih uporabljamo le nekajkrat v rastni sezoni, 
najbolje takrat, ko rastlinam pomagamo prebro-
diti stres zaradi nenadnega mraza, toče … 

Človek v zrelih letih potrebuje manj hrane. Enako 
velja za rastline v zaključni fazi vegetacije. Ko plo-
dovi/sadeži zorijo, odstotka vode v njih ni pame-
tno povečevati. Prav nasprotno, njihova kakovost 
in trpežnost pri skladiščenju sta odvisni od odstot-
ka suhe snovi, sladkorjev in antioksidantov. Zato 
utegne dodatno spodbujanje z vodo in hranili v 
teh fazah pridelku prej škodovati kot pomagati.

Zemlja draga, kako ti gre?
Rodovitna tla in voda postajata strateški 
surovini za preživetje. Sodobno kmetij-
stvo iz leta v leto bolj degradira tla in oko-
lje, poleg tega je eden od največjih onesna-
ževalcev ozračja s toplogrednimi plini. 

BI LAHKO BILO DRUGAČE?

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano se zavedajo, da so stari pri-
stopi h kmetijstvu preživeti in da moramo 
predvsem spremeniti pogled na kmetijstvo. 
Bomo še naprej samo molče opazovali pro-
padanje kmetij in degradacijo tal – ali pa 
bomo zbrali pogum, inovativne zamisli in 
tudi tisočletja stare pristope, kako delati z 
zemljo, da bo živa, zdrava in rodovitna tudi 
za prihodnje rodove?

Na spletnem portalu mkgp.gov.si je obja-
vljen osnutek resolucije Naša hrana, pode-
želje in naravni viri po 2021, ki ponuja stra-
teški okvir za prihodnji razvoj slovenskega 
kmetijstva, predelave hrane in podeželja. 

Vabljeni, da si preberete dokument. 

Svoje komentarje sporočite na e-naslov 
gp.mkgp@gov.si.

DEŽEVNIKI - SKRIVNOST 
RODOVITNIH TAL

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.

Priročnik lahko prelistate in naročite 
na: www.shop.zazdravje.net 

Cena 
priročnika 
24,80 €

Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje

Preskrbljeni 365 dni
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