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Te dni znova poslušamo, da je pet prehladov na
leto nekaj povsem normalnega, in da se moramo s
tem pač sprijazniti. To, da je nekaj zelo razširjeno,
ne pomeni nujno, da je tudi normalno. Če bomo
sprejeli to logiko, rak kmalu ne bo več bolezen, saj
bo več ljudi z rakom kot brez njega. Tudi alergije
bi potemtakem postale samo nekaj, s čimer se velja sprijazniti. Češ, saj jih ima večina ljudi.
V kakšni kondiciji bodo vaša dihala, je v največji
meri odvisno od vas. Če s trenutnim stanjem niste
zadovoljni, lahko naredite marsikaj, da ga boste
spremenili.
Res je, da je zrak, ki ga vdihavamo, vse bolj problematičen, še večja težava pa je v tem, da je količina zraka, ki jo vdihavamo, iz dneva v dan manjša. Sploh veste, da dihate? Veste, koliko zraka gre
zdaj, ko to berete, skozi vaše nosnice? Opravite hiter preizkus. Najprej zaprite eno nosnico in nato
vdihnite. Zatem to storite še z drugo. Sta enako
odprti? Prehodni? Nemoteno dihate?
Ovire na poti in/ali zožen pretok zraka povzroči,
da je krvi na voljo manj kisika, zaradi česar trpi
vse telo, še posebno pa možgani. Slabše dihanje in
zamašene obnosne votline dokazano povzročajo
upadanje intelektualnih sposobnosti in hitrejše
propadanje možganov.
Če drži, kar pravijo veliki modreci, da smo prav
z dihom povezani s stvarstvom, da je to naša bližnjica do več energije, miru in modrosti, pešanje
dihanja pomeni veliko več kot samo nenehne prehlade in upadanje kognitivnih moči, saj pripelje
do izgube največjih priložnosti, ki bi jih lahko izkusili. Vdihnite življenje s polnimi pljuči!
Sanja Lončar, urednica
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.
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Kakšen zrak
dihamo v Sloveniji?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Slovenija je zaradi marsičesa raj na
zemlji, in če se vam je uspelo iztrgati
iz mestnega smoga, lahko uživate
tudi v nadpovprečno čistem zraku,
ki bi ga lahko v nekaterih delih
Slovenije celo izvažali v steklenicah.
Agencija RS za okolje vsako leto pripravi poročilo
o stanju zraka, ki ga dihamo. Zadnji podatki se
nanašajo na leto 2017, torej so že malce »postani«,
vsekakor pa orišejo položaj in nakazujejo smernice za prihodnost.

za zdravje (tudi zaradi elektromagnetnega smoga) pa največje.
Zrak je najbolj obremenjen v Ljubljani, Celju,
Mariboru, Trbovljah, Hrastniku in v Zgornji
Mežiški dolini. Tam vsako leto namerijo tudi največ prekoračitev mejnih vrednosti.
Toda v poplavi slabih novic zlahka preslišimo, da
se prisotnost nekaterih nevarnih snovi v zraku
iz leta v leto zmanjšuje. Tako je že od leta 2002
prisotnost svinca skoraj stokrat manjša kot leta
1990. Enako velja za izpuste žveplovega dioskida,
ki postajajo zanemarljivi, sploh če jih primerjamo s tistimi iz obdobja med letoma 1980 in 1990.
Nekaj več so ga namerili le okrog termoelektrarne Šoštanj. Tudi raven arzena, kadmija in niklja
vztrajno pada. Izpusti dušikovih oksidov so bili
leta 2016 skoraj za polovico manjši kot leta 1995,
poleg tega kaže, da se bodo njihove vrednosti še
naprej zmanjševale.

Nasploh je stopnja onesnaženosti zraka v
Sloveniji enaka povprečju v EU. Zaradi onesnaženosti zraka bo povprečni Evropejec (in s tem
tudi Slovenec) živel »le« devet mesecev manj, kot
bi sicer.

H kakovosti zraka je najbolj prispevalo to, da za
kurjavo ne uporabljamo več oglja in da so avtomobili manjši onesnaževalci kot nekoč. Namesto
politične volje je včasih dobra tudi kaka nadloga
– za to, da je zrak veliko boljši, se lahko zahvalimo propadu težke industrije in številnih velikih
tovarn.

Če bi si radi podaljšali življenje, bo treba ven iz velikih mest, saj je v njih zrak najslabši, obremenitve

Zanimivo je, da skupna onesnaženost zraka z nevarnimi delci kljub vsem naštetim izboljšavam že
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vrsto let ostaja skoraj nespremenjena. To lahko
pomeni, da so ene onesnaževalce zamenjali drugi.
Zaradi izrazito sezonskega pojava večje prisotnosti nevarnih delcev v zraku lahko sklepamo, da so
trenutno največji onesnaževalci individualna kurišča, ki nimajo dobrega izgorevanja.
V zaprtih dolinah, v katerih se zrak pogosto dolgo zadržuje, to vpliva tudi na kakovost zraka.
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da
dnevna raven drobnih delcev 25 µg/m3 ne bi smela biti prekoračena več kot trikrat na leto. V letu
2017 so v Ljubljani takšno prekoračitev izmerili
kar 76-krat, v četrti Maribor Center 66-krat, na
Vrbanski planoti pa 54-krat.
Sicer pa so velike obremenitve značilne le za
najhladnejše mesece v letu. Obremenitev niha
tudi med dnevom: največja je zgodaj zjutraj in
zvečer, ko kurimo »na polno«.
Pomanjkljivost meritev ARSO je predvsem v tem,
da spremljajo le nekatere parametre, zato jim
»uidejo« kemična onesnaženja, ki niso predmet
nadzora, prav tako podjetja, ki imajo proizvodnjo
daleč od merilnikov, s katerimi Agencija za okolje spremlja kakovost zraka. Če je onesnaževalec
nekaj kilometrov stran od postaje, ki spremlja
kakovost zraka, se snovi, ki jih izpušča v okolje,
do prihoda do merilnika, že dodobra razredčijo,
čeprav je okolje, v katerem je prišlo do izpusta,
hudo onesnaženo.
Poročila tudi ne spremljajo snovi, ki nastajajo s
škropljenjem ozračja. Oblaki, ki smo jih prej imenovali kemične sledi (angl. chemtrails), so dobili strokovno ime cirus aviaticus ali koprenasta
oblačnost. Neodvisne organizacije, ki spremljajo
spremembe v ozračju, ugotavljajo, da zelo narašča
prisotnost delcev aluminija, barija in nekaterih
drugih snovi, ki utegnejo biti zelo obremenilne za
naš imunski sistem in delovanje živčevja. Pri nas
tovrstnih meritev ne opravljamo, zato tveganj ne
moremo oceniti. Če vas zanima, kaj so namerili
drugje, si oglejte spletno stran https://www.geoengineeringwatch.org/lab-tests-2/.
Preden se v želji, da bi ubežali tovrstnim tveganjem, zaprete v hišo, pazljivo preberite še ta odstavek. Zrak v hiši je skoraj vedno nekajkrat slabši
od tistega zunaj. Torej je kljub vsemu najboljše,
če vdihujete čim več svežega zraka ter kar se da
pogosto prevetrite bivalne in delovne prostore.

NI VARNIH MEJ!
Epidemiološke raziskave kažejo, da imajo z vidika onesnaženosti zraka najslabši vpliv na zdravje
prav drobni delci. Zdravstveno tveganje pomenijo celo ravni, ki so nižje od sedanjih zakonsko
določenih mejnih vrednosti. Poročila Svetovne
zdravstvene organizacije kažejo, da ni meje, pod
katero ni pričakovati vpliva na zdravje. Do tega
prihaja zaradi vdihavanja delcev ter njihovega
posledičnega vdora v pljuča in krvni obtok, ki
povzroča okvare dihalnega, srčno-žilnega, imunskega in živčnega sistema. Manjši ko so delci, globlje v pljuča lahko prodrejo. Do vnetij in poškodb
tkiva prihaja tako zaradi kemijskih kot fizikalnih
interakcij med delci in tkivom.
Poleg negativnega vpliva na zdravje onesnaženost
z delci vpliva tudi na podnebje in ekosisteme.
Delci v ozračju zmanjšujejo vidnost, povzročajo
škodo na objektih, vplivajo na padavinski režim
in spreminjajo odbojnost zemeljske površine za
svetlobo.
Vir: Poročilo ARSO 2017

KDO DIHA NAJBOLJ
ONESNAŽEN ZRAK
Najbolj onesnažen zrak dihajo Bolgari,
kar jih stane povprečno 2,5 leta življenja.
Takoj za njimi so Čehi, Latvijci in Madžari,
saj je pri njih zrak onesnažen bolj kot na
Kitajskem in v Indiji, posledično pa imajo
zdravstvene težave, ki jim življenje skrajšajo
za skoraj dve leti. Tudi sosedom Hrvatom ne
zavidamo – zaradi slabega zraka so v povprečju prikrajšani za 15 mesecev življenja.
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Skupaj za zdravje na delovnem mestu!

1. POSTAVITE SOLNO LUČ
Solna luč učinkovito zmanjšuje količino prašnih delcev v
zraku, oddaja negativne ione,
nase vleče vodno paro in nanjo
vezane mikrobe, ki se v stiku s soljo
nevtralizirajo – torej lahko rečemo, da v prostoru
deluje kot nekakšen filter. Poleg tega solna luč oddaja sproščujočo svetlobo – že pogled nanjo nas
pomiri in izboljša koncentracijo. Če imate težave
z dihali, solno lučko namestite čim bližje mestu,
kjer sedite in delate.

2. NAVLAŽITE ZRAK

nasvetov za
izboljšanje
zraka na delovnem
mestu

5

BESEDILO: KATJA PODERGAJS

V pisarni verjetno ne morete izbirati
pohištva, talnih oblog, napeljav, oken
in še marsičesa. Toda to ne pomeni,
da ste obsojeni na vdihavanje vseh
hlapov in prašnih delcev in da morate
pozitivno naelektrenim ionom
pustiti, da vam kradejo energijo.
Že v nekaj urah bo vaše delovno
mesto veliko bolj zdravo, če boste le
upoštevali naslednjih pet nasvetov.
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Eden od poglavitnih razlogov
za izčrpanost in slabo počutje je
bivanje v prostorih s presuhim
zrakom. Če delate v prostorih, ki
so ves čas klimatizirani, se morate
zavedati, da klimatska naprava deluje tako, da iz
zraka (in iz vašega telesa) odvaja vlago. Podobno
se dogaja v prostorih s centralno kurjavo.
Če je zrak v pisarni presuh, bo izsuševal tudi
vaše telo. Sluznice bo naredil dovzetnejše za viruse, ki jih pozimi že tako ne manjka. Optimalna
relativna vlažnost zraka naj bi se gibala med 45
in 55 odstotki. Da jo dosežemo, lahko v prostor
nastavimo vlažilnik zraka, na klasične radiatorje
pa namestimo posodice z vodo ali mokre brisače.
Zadnja možnost se morda ne zdi prav sodobna,
vendar deluje!
Dobre vlažilnike zraka dobite v trgovinah
Sanolabor in v njihovi spletni trgovini www.sanolabor.si.

3. ODIŠAVITE ZRAK

Pozor, s tem nimamo v mislih
umetnih dišav, ki samo povečajo količino rakotvornega formaldehida in alergenih snovi v
zraku, ampak prava eterična olja,
ki jih nakapljemo v vodo nad svečko, na lesen
predmet, plišastega medvedka …

Skupaj za zdravje na delovnem mestu!

Če izberemo mešanico mete, evkalipta, brina, kumine in komarčka, se
bo tudi zamašen nos v hipu odmašil. To naravno mešanico je Alfred
Vogel imenoval Po-ho in jo najdete
v vseh lekarnah, v katerih ponujajo
njegova naravna zdravila. Lahko pa
posežete tudi po posamičnih oljih,
ki bodo zraku dodala svežino, pobila večino mikrobov, ki bi vam utegnili nagajati,
povrhu pa vam bodo izboljšala počutje in koncentracijo.
Koncentracijo najbolj izboljšujejo eterična olja lovorja, rožmarina in citrusov. Več o tem,
katera eterična olja so najučinkovitejša za dihala, si preberite v
knjigi Ščepec védenja.
Naravna in ekološko certificirana eterična olja ter
naravne dišave za prostor poiščite v spletni trgovini baitris.si.

4. OZELENITE PISARNO

Nekatere rastline so resnično
čudežni in nezahtevni filtri, ki
iz vašega zraka pobirajo formaldehid in benzen, trikloretilen, tolue, amonijak ...

Rekorderke po filtrirnih sposobnosti so luskaste
praproti. Učinkovite čistilke zraka so tudi palme,
bršljani, fikusi, spatofili ...
Pomembno je le, da so rastline čim bližje vam, da
torej lahko vdihnete to, kar so izdihnile. Če sedite
na eni strani prostora, rastline pa so na okenski
polici na drugi, ne pomaga veliko. Idealno je, če je
vaše delovno mesto blizu okna,
s čimer boste deležni tudi kakovostnejše naravne svetlobe.
Če to ni možno, k sreči obstaja
kar nekaj rastlin, ki prenesejo tudi pomanjkanje svetlobe.
Natančno smo jih predstavili v
knjigi Kako ohraniti možgane.

5. DODAJTE VODNI
ELEMENT

Pretakajoča se voda povečuje
raven vlage v prostoru, s čimer lovi in sili k tlom prašne
delce, sočasno pa negativno ionizira zrak. Res škoda, da med delovnim časom ne moremo v gozd ali do prvega
slapa, s čimer bi si lepo napolnili baterije. Toda
nekaj preverjene moči narave lahko prinesete v
pisarno, če denimo vanjo postavite akvarij, v katerem se bo nenehno pretakala voda, ali pa sobno
fontano.



Bi želeli še?

Poleg redne mesečne rubrike bomo odslej
vsak mesec pripravili tudi tematske e-novice in video prispevke za več zdravja na delovnem mestu.
Če želite kot podjetje prejemati naše tiskane
in e-novice, organizirati naša predavanja/
delavnice ali kako drugače sodelovati, nam
pišite na naslov posljite.novice@gmail.com
in poslali vam bomo dodatne informacije.

Ekološko
certificirana
eterična olja
Ekološko
certificirana
eterična olja, ki
jih lahko uporabite tudi za aromatiziranje
živil, poiščite na www.baitris.si, trgovinah
Sanolabor in specializiranih trgovinah.

www.zazdravje.net | 2/2019 | Skupaj za zdravje človeka in narave 7

vročo kopeljo ali prho, s toplimi nogavicami in z
vročim čajem. Poleg tega je treba primerno zaščititi vrat, da skozenj ne vstopi veter, ki je po kitajski
medicini odgovoren za več kot sto bolezni, in sicer tako, da jeseni in pozimi vedno nosimo šal, ki
bo ščitil in grel ta del telesa.

INGVER

Naravna zelišča
za pomoč
pri virusnih
obolenjih, vnetju
grla in kašlju
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

V zimskem času imamo največ
težav s prehladi, virozami, vnetim
in bolečim grlom ter drugimi
bolezenskimi stanji, ki jih v kitajski
medicini večinoma povezujemo
z vdorom mraza in vlage v telo.
Zato je še posebno pomembno, da
se znamo primerno zaščititi, če pa
se bolezen vendarle razvije, telo
primerno podpreti pri zdravljenju.
V kitajski medicini pravimo, da veter vstopi v telo
skozi vrat, mraz pa skozi stopala. Prav zato je nadvse pomembno, da so noge in stopala vedno topla
in da nas vanje ne zebe. Če torej pridemo domov
premraženi, moramo nemudoma ogreti noge – z

8 Skupaj za zdravje človeka in narave | 2/2019 | www.zazdravje.net

Če nas na prostem ujame dež ali mraz, si takoj
po vrnitvi domov pripravimo veliko skodelico
ingverjevega čaja, ki bo ogrel telo ter vnesel toploto v meridijane pljuč, vranice in želodca. Poleg
tega ima ingver izredno močno antimikrobno delovanje. Priprava čaja je zelo preprosta; narežite 2
do 3 rezine svežega, ekološkega ingverja (če vam
je všeč močnejši okus, lahko tudi več) in ga prelijte z vročo vodo. Dodate lahko tudi nekaj svežega
limoninega soka. Tak čaj bo zelo pomagal tudi pri
vnetju grla in olajšal morebitno izkašljevanje.

ČRNI BEZEG
Nadvse učinkovita rastlina z močnim protivirusnim delovanjem, na katero vse prepogosto
pozabljamo, sama pa jo naravnost obožujem, je
črni bezeg. Že dolgo je znan po visoki vsebnosti
vitamina C (vsebuje ga veliko več kot pomaranče). Črni bezeg slovi tudi po protibakterijskem
delovanju, zaradi vsebnosti rastlinskih kemikalij,
imenovanih oligomerni proantocianidini (sestavina, ki črnemu bezgu, tako kot rdečemu vinu,
podeli temno vijolično barvo), učinkuje pa tudi
protivnetno.
Črni bezeg ima bogato zgodovino uporabe v
naravni medicini, saj so si z njim pomagali pri
številnih boleznih – od težav z vidom in s sinusi
do kašlja, prehlada in virusnih okužb, zlasti gripe. Ko gre za influenco tipa A in B, se zdi, da ima
črni bezeg edinstvene lastnosti, zaradi katerih
velja za eno od najboljših protivirusnih zelišč,
kar jih je.
Učinke črnega bezga pri spoprijemanju z gripo
lahko pripišemo nekaterim primarnim načinom
učinkovanja te rastline, ki delujejo v tandemu.
Eden od teh mehanizmov je kompleksen proces,
s katerim se flavonoidi vežejo na beljakovine na
zunanji strani virusa, s čimer preprečujejo vezavo in vstop virusa v gostiteljske celice, kar zavira njegovo sposobnost razmnoževanja in širjenja. Drugi razlog je v tem, da naj bi črni bezeg

s spodbujanjem proizvodnje citokinov, glasnikov,
ki pomagajo uravnavati imunski odziv telesa na
bolezen, pomagal aktivirati zdrav imunski sistem.
Črni bezeg torej deluje na samem virusu, hkrati
pa krepi naravne obrambne mehanizme telesa.

želatinasti polisaharidi imajo tudi izredno močno protivnetno delovanje. Nekateri polisaharidi
v aloji veri povzročajo levkocitozo, kar pomeni,
da spodbujajo migracijo belih krvnih celic na
mesto okužbe.

SLEZOVA KORENINA

MED MANUKA

Slezova korenina je pogosto prva izbira zeliščarjev, kadar je treba olajšati vnetje grla in kašelj.
Vsebuje namreč skupino posebnih polisaharidov,
ki ščitijo sluznico pred draženjem. Posledično
blažijo suh kašelj in omogočajo, da druge aktivne sestavine dlje ostanejo na tkivu grla, s tem
pa izboljšajo njihove terapevtske učinke. Poleg
tega ima slezova korenina močne protivnetne
lastnosti.

Med manuka, ki prihaja z Nove Zelandije, slovi
pa po močnem protibakterijskem in protimikrobnem delovanju. Vsebuje visoko koncentracijo naravnega vodikovega peroksida, skorajda
univerzalne protibakterijske snovi, ki je pogosto
v rabi kot sredstvo za sterilizacijo, izločajo pa ga
tudi nekatere skupine naših belih krvnih celic.

ALOJA VERA
Prav vsi poznamo izredne blažilne lastnosti aloje vere. Tako kot od zunaj pomiri razdraženo in
od sonca opečeno kožo, pomiri tudi vneto in
razdraženo sluznico grla. Podobno kot slezova korenina je tudi aloja vera izredno bogata s
polisaharidi, ki ji dajejo želatinasto teksturo. Ti

Poskrbite, da v času bolezni ter okrepljenega stresa in napora, ki lahko vodita v bolezen, ne boste
uživali hrane, ki bo telo dodatno zasluzila in vanj
vnesla še več hladu in vlage. Zato iz prehrane izločite vse mlečne izdelke živalskega izvora, predelani sladkor, sladice in pšenico. Uživajte sveže
stisnjene sokove, predvsem zelenjavne, v telo
vnašajte dovolj klorofila (temno zelena listnata zelenjava) in si privoščite počitek, saj ga telo
potrebuje.

Ekološki sprej
za grlo s črnim
bezgom

Poškodovani mešički izgubljajo elastičnost in
se lahko ob izdihu sesedejo, kar zraku, polnemu
CO2, onemogoči izhod iz pljuč. Ko pljučni mešiček propade, se na njegovem mestu pojavijo votlinice, napolnjene z zrakom – težavo strokovno
opisujejo tudi kot emfizem. Tega stanja ni več
mogoče odpraviti ali pozdraviti. Poleg pljučnih
mešičkov so pri KOPB prizadeti tudi bronhiji. Ti
so kronično vneti, zaradi česar so dihalne poti zožene in polne sluzi, kar ovira dihanje.
Oseba s KOPB ima težave z dihanjem, hitro se zasope, je utrujena, lahko se ji vrti, zaradi nabiranja
sluzi kašlja (zlasti zjutraj) in je podvržena pogostim vnetjem dihal. Ob napredovanju obolenja se
lahko pojavijo še otekanje nog, gležnjev in stopal,
modrikaste ustnice, depresija, hujšanje ter šibkost
dihalnih mišic in mišic vsega telesa.

Utegne biti KOPB
nevarnejši od raka?
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

KOPB je prizadetost pljuč, ki prinaša
resne posledice. Število obolelih
narašča. Z izjemo Evrope na svetu
zaradi KOPB umre več ljudi kot
zaradi raka na dihalih. Kako si
lahko pomagamo na naraven način
in zakaj nam utegne pomagati
tudi CBD – kanbidiol konoplje?
KAJ JE KOPB?
Pri KOPB (kronična obstruktivna bolezen pljuč)
gre za skupino kroničnih pljučnih obolenj, ki ovirajo ali blokirajo pretok zraka v pljučih. Posledici
sta oteženo dihanje in okrnjena funkcija pljuč.
Zanjo so denimo značilne poškodbe ali propad
pljučnih mešičkov (alveoli). Alveoli so mesto, kjer
se kisik iz vdihanega zraka prenaša v kri, ogljikov dioksid pa iz krvi v pljuča in nato iz telesa.
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Med povzročitelje KOPB prištevajo vse, kar povzroča draženje in vnetje dihal. Med te dejavnike
denimo sodi poklicna izpostavljenost dihal dražečim plinom, hlapom, dimom in prahu, denimo
v lakirnicah, mešalnicah barv, tovarnah aditivov,
farmacevtskih in kemičnih tovarnah, lesnopredelovalnih obratih, rudnikih … Sem sodijo tudi
poklicna izpostavljenost hlapom iz gorilnega goriva, dimu ter plinu in oglju ob peki na žaru pri
kuharjih, izpostavljenost dimu pri gasilcih …
Poleg tega lahko KOPB pridelamo tudi z dolgotrajnim obilnim kajenjem. Razvoj KOPB naj bi
bil še toliko verjetnejši, če kadi oseba z astmo.
Naj omenim zanimivost, da obstajajo razlike
glede na to, kaj oseba kadi. Tako študija, opravljena na ljudeh,1 razkriva, da pri tistih, ki kadijo
izključno konopljo, ne obstaja tveganje za razvoj
KOPB, ampak le pri osebah, ki kadijo konopljo
in cigarete. Verjetno nekje tiči tudi razlog, zakaj
vsi kadilci cigaret ne zbolijo za KOPB. KOPB se
namreč razvije le pri kakih 20 odstotkih kadilcev.
Dva od razlogov sta morda kakovost tobaka in
prisotnost aditivov. Ti so v rabi za lažje vdihavanje cigaretnega dima (npr. mentol), blaženje
draženja dihal, izboljšanja videza, arome, barve
in vonja cigaretnega dima (ta je bolj glamurozen – obilen, bel, dišeč …), konzerviranja in še
bi lahko naštevala. Znanstveni komite Evropske
komisije navaja, da aditivi predstavljajo 10 odstotkov teže cigarete. Tako je uradno registriranih
1 Wan C. Tan et al., Marijuana and chronic obstructive
lung disease: a population-based study.

že približno 600 različnih aditivov.2 Več o škodljivosti cigaretnih aditivov preberite na spletnem naslovu https://www.rivm.nl/en/tobacco/
harmful-substances-in-tobacco-smoke.

izvaja uradna medicina, so na voljo tudi številni
naravni ukrepi, ki lahko celostno podpirajo osebo
s KOPB.
Mednje sodi tudi skrb za kakovostno hrano, ki
telo podpira celostno. Za osebe s KOPB je kakovostna hrana še posebno pomembna, saj lahko
prepreči ali omili hujšanje, ki je značilno za to
obolenje. Hrana naj bo zato čim bolj naravna,
ekološka, čim manj predelana, konzervirana oziroma obremenjena z aditivi itn. Del zaužite hrane
naj bo tudi surove in mlečnokislinsko fermentirane. Kakovostna hrana namreč lahko pomaga
telesu tudi pri obvladovanju vnetja, saj ni le vir
energije, ampak tudi vitalnih snovi, potrebnih za
razkisanje (npr. bazični minerali), razstrupljanje
(npr. klorofil), neposredno zaviranje vnetij (npr.
omega 3, vitamin D, magnezij, kurkumin iz kurkume …), blaženje oksidativnega stresa (npr. vitamini A, C in E) in še kaj. Kadar prehrana ni optimalna, jo je dobro dopolnjevati vsaj z naslednjimi
vitalnimi snovmi: omega 3, vitamin D, magnezij
ter vitamini A, E in C, saj jih osebam s KOPB pogosto primanjkuje.

Med dejavnike tveganja za razvoj KOPB naj bi
sodila še staranje in dedna nagnjenost ter hujša
obolenja dihal v otroštvu.

KAKO SI LAHKO POMAGAMO
NA NARAVEN NAČIN?
KOPB je resna težava. Po podatkih WHO iz junija
2018 je KOPB v svetovnem merilu dosegla že 7.
mesto med razlogi za umrljivost, medtem ko je
rak dihal na 17. mestu. Zato je dobro, da se oseba, ki ima to težavo, čim bolj celostno loti njenega
obvladovanja in ustavi njeno napredovanje. Poleg
klasične medicinske terapije (prenehanje kajenja
in umik drugih dražilcev pljuč, terapija z zdravili
za zaviranje vnetja (kortikosteroidi), bronhodilatatorji in antidepresivi, celična terapija …), ki jo
2 Https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/
opinions_layman/tobacco/en/index.htm.
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CBDex® CBD OIL FIVE in
CBDex® CBD OIL FORTE 10%/20%/30%
so predstavniki nove linije povsem naravnih
pripravkov iz konoplje.
Konopljinemu ekstraktu s celotnim spektrom
kanabinoidov smo odvzeli psihoaktivni THC in mu
dodali vitamin D ter sončnični lecitin, ki do trikrat
poveča absorpcijo kanabinoidov.
THC FREE - ČISTA KONOPLJA - VISOKA KAKOVOST

www.biomons.com * info@biomons.com * tel.: 040 614 617
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IMATE VPRAŠANJA
O UPORABI
KONOPLJINEGA CBD?
Vas zanima, kako vam lahko
pomaga CBD in kateri
pripravek CBDex je za vas
najustreznejši?
Vabljeni na brezplačen posvet
Za celoten seznam svetovanj ali morebitne
spremembe pokličite na (040) 614 617 ali
pišite na darja@biomons.com.

SANOLABOR:

»» KOPER 1. 2. in 1. 3. (9.00–14.00)
»» LJ BTC 1. 2. (15.00–19.00)
»» MARIBOR EUROPARK 2. 2. in 6. 3.
(9.00–14.00)
»» MARIBOR CITY 4. 2. (9.00–13.00)
»» DOMŽALE 7. 2. (9.00–14.00)
»» KAMNIK 7. 2. (15.00–19.00)
»» MEDVODE 11. 2. (09.00–13.00)
»» LJUBLJANA VIČ 11. 2. (14.00–19.00)
»» LJUBLJANA ŠIŠKA 12. 2. (9.00–13.00)
»» NOVO MESTO 14. 2. (15.00–19.00)
»» LJ CIGALETOVA 18. 2. (9.00–14.00)
»» KRANJ 18. 2. (15.00–19.00)
»» NOVA GORICA 25. 2. (9.00–13.00)
»» POSTOJNA 25. 2. (14.00–18.00)
»» SEVNICA 4. 3. (9.30–12.30)
»» BREŽICE 4. 3. (13.30–16.30)
»» CELJE CENTER 5. 3. (9.00–12.00)
»» CELJE MERCATOR 5. 3. (14.00–18.00)

DRUGE SPECIALIZIRANE
TRGOVINE:

Dobrodošla je lahko tudi podpora zeliščnih pripravkov in naravnih metod, ki pomagajo: redčiti
sluz, odpirati skrčene dihalne poti (s tem olajšajo izkašljevanje in dihanje), izboljšati imunost
in spanje in obvladovati psihično stisko, saj številne osebe s KOPB zapadejo v zaskrbljenost in
depresijo.
Izrednega pomena je tudi vzdrževanje mišične
kondicije dihalnih mišic in mišic vsega telesa.
Napredovale oblike KOPB lahko namreč poleg
dihalnih prizadenejo tudi mišice vsega telesa. Da
se čim dlje obdrži funkcionalnost mišic, je torej
zaželena skrb za telesno dejavnost, izvajanje dihalnih vaj itn.

KAKO POMAGA CBD?
Dosedanje raziskave razkrivajo, da bi bil lahko CBD v podporo tudi osebam s KOPB, in to
zaradi več razlogov. CBD dokazano zmanjšuje
vnetja, tudi v pljučih. Tako je študija, opravljena
na miših,3 pokazala, da bi bil lahko CBD v prihodnosti pomembno zdravilo za obvladovanje
vnetij v pljučih in za izboljšanje pljučne funkcije
ob vnetju. Kanabidiol je močnejši antioksidant od
vitaminov C in E, zato lahko pomaga pri obvladovanju oksidativnega stresa (ta lahko prizadene
tudi pljučne celice), ki je pri osebah s KOPB izrazitejši. Dokaz za to je tudi dejstvo, da je ameriška
vlada že leta 2003 registrirala patent pod številko
US 66305074 z naslovom »Kanabinoidi kot antioksidanti in nevrozaščitniki«. V dokumentu navajajo, da so kanabinoidi uporabni pri zdravljenju
in preventivi širokega nabora obolenj, povezanih
z oksidativnim stresom, kamor med drugim sodijo tudi vnetna obolenja.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

J. A. Crippa in kolegi z Univerze Sao Paulo v
Braziliji in s Kraljevega kolidža v Londonu so ugotovili, da CBD vpliva na zaskrbljenost. Ob visokih
odmerkih aktivira serotoninski receptor 5-HT1A
in sproži antidepresivni učinek. CBD ima zato
dober potencial za podporo oseb s KOPB, ki imajo tovrstne težave. Še več, CBD pomaga tudi pri
odvajanju od odvisnosti. Randomizirana, dvojno
slepa, s placebom kontrolirana študija5 dokazuje,

Svetuje Darja Batista, Biomons1, d.o.o.,
www.biomons.com.

3 A. Ribeiro et al., Cannabidiol improves lung
function and inflammation in mice submitted
to LPS-induced acute lung injury.
4 Https://patents.google.com/patent/US6630507B1/en.
5 C. J. Morgan et al., Cannabidiol reduces cigarette
consumption in tobacco smokers: preliminary findings.

FLORA ROGAŠKA 6. 2. (10.00–14.00)
MARIBOR NORMA 6. 2. (15.00–18.00)
NG VITALINA 12. 2. (14.00–19.00)
NM. STARI MOST 14. 2. (10.00–14.00)
RAVNE MEDIKEM 20. 2. (09.00–13.00)
MB. BIOTOPIC 20. 2. (15.00–19.00)
RADOVLJICA META 21. 2. (10.00–14.00)
MOZIRJE HRAM NARAVE 26. 2.
(10.00–14.00)
»» CERKNICA MEDILEK 27. 2.
(10.00–14.00)
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Poleg naštetega je o CBD znano še to, da podpira kakovosten spanec in imunski sistem ter deluje protimikrobno, kar prav tako lahko pomaga
osebam s KOPB. Z izboljšanjem spanja se izboljša
regeneracija telesa, krepkejša obramba telesa pa
omogoča boljšo zaščito pred okužbami dihal, za
katerimi pogosto obolevajo.

da lahko inhalacije CBD zmanjšajo potrebo po
kajenju cigaret pri ljudeh, ki želijo prenehati s
kajenjem. Naj spomnim, da je kajenje cigaret pomemben dejavnik, ki lahko vodi v KOPB.

Z dihanjem najlažje premagamo
potrebo po cigareti?
Ko ljudi vprašamo, zakaj kadijo, jih večina
pove, da jih kajenje sprošča, jim pomaga, da
se umirijo, da si s tem vzamejo nekaj minut
zase … Sprostitev in trenutek dobrega počutja,
od katerega so odvisni, je stroka doslej pripisovala predvsem nikotinu in še nekaterim kemičnim snovem, ki jih cigaretam dodajajo za
hitrejše ustvarjanje odvisnosti.

Ker imajo številne osebe s KOPB bolj ali manj prizadeta dihala in dihalno funkcijo, vnos CBD prek
pljuč morda ne bo pravšnji način. Mnogim denimo bolj ustreza uživanje CBD pod jezikom (denimo v obliki CBD-kapljic), kjer se CBD prek krvnih
žilic vsrka v kri in zapelje po telesu, tudi v pljuča.
O uporabi prehranskih dopolnil ni odveč obvestiti ali se posvetovati tudi z lečečim zdravnikom ali
ustreznim terapevtom.

in izdihovati na enak način, ne da bi pri tem
prižgali cigareto, že kmalu doseže enak občutek sproščenosti, kot če bi se jim po pljučih
razlezel cigaretni dim. Ta preprosti dihalni ritual je torej lahko pomembno pomagalo pri
odvajanju od kajenja. Uspehi pri odvajanju so
bili pri posameznikih, ki so bili pozorni na dihanje, veliko večji kot pri tistih, ki so se skušali
odvaditi kajenja ob pomoči nikotinskih obližev, žvečilk ali predpisanih zdravil.

Nove raziskave so pokazale, da ima pri tem
pomembno vlogo tudi način dihanja, ki je pri
kadilcu takrat, ko kadi, povsem drugačen kot
sicer. Da lahko cigareta deluje, kadilci razvijejo
dihanje, pri katerem globoko vdihnejo, dih nekaj časa zadržijo in nato izdihnejo. Odvisno od
tega, koliko cigaret pokadijo, včasih na tak način
vdihnejo in izdihnejo tudi po 500-krat na dan.
Takšno dihanje zelo prispeva k umiritvi, ki jo
kadilci pripisujejo predvsem nikotinu. Ko želijo opustiti kajenje, telo začne hrepeneti po teh
500 sproščenih vdihih; prav zaradi tega marsikdo ne zdrži in si spet prižge cigareto.
Pomen tovrstnega dihanja so potrdile tudi raziskave, saj so pokazale, da polovica nekdanjih
kadilcev, ki v trenutku krize začnejo vdihovati

Terapevti poročajo, da je ob pomoči te metode
mogoče že v dveh tednih doseči trajno opustitev kajenja, vendar morajo tečajniki spremeniti tudi način prehrane. Ustrezna kombinacija
dihanja in hranil, ki prispevajo k hitremu
dvigu energije in izločanju hormonov zadovoljstva, je odlična receptura za odvajanje od
kajenja brez strahu in stresa.
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Zakaj podpreti
debelo črevo, da bi
pozdravili pljuča?
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Da je zdravje pljuč tesno povezano
z zdravjem debelega črevesa,
tradicionalne medicine vedo že
tisočletja. Zato nega črevesja z
namenom pomagati pljučem zanje
ni nič novega. Razveseljivo pa je,
da obstaja tudi vse več sodobnih
dokazov, ki podpirajo ta vedenja.
KAKO TRADICIONALNA
KITAJSKA MEDICINA POVEZUJE
PLJUČA IN DEBELO ČREVO?
Tradicionalna kitajska medicina na zdravje oziroma bolezen gleda skozi ravnovesje oziroma
neravnovesje sistema petih elementov – ognja,
zemlje, kovine, vode in lesa. Vsak organ v telesu
pripada enemu od petih vzajemno povezanih in
soodvisnih elementov. Pljuča in debelo črevo tako
pripadata elementu kovine. V širšem smislu lahko
neravnovesje kovine vpliva na neravnovesje drugih elementov v sistemu. V ožjem smislu pa lahko
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zaradi medsebojne povezanosti tudi pljuča in debelo črevo vplivajo drug na drugega. Meridijan
pljuč je denimo z notranjo povezavo povezan z
debelim črevesom. Pljuča imajo med drugim nalogo, da spuščajo energijo qi k debelemu črevesu
in s tem omogočajo njegovo delovanje (vsrkavanje vitalnih snovi in vode, odvajanje blata). Poleg
tega pljuča vzdržujejo in uravnavajo pretok telesnih tekočin, kar pomeni, da vplivajo tudi na to,
koliko vode se bo prek debelega črevesa vsrkalo
nazaj v telo oziroma kako vlažno ali suho bo okolje v debelem črevesu. Kadar so torej pljuča v težavah, so motene tudi naloge črevesja, kar lahko
vodi v težave v debelem črevesu, kot so denimo
zaprtje, driska in bolečine v trebuhu. Velja pa tudi
nasprotno – kadar je debelo črevo v težavah, lahko nastanejo težave v pljučih, denimo kašelj, pritisk v prsnem košu ali astma.
Zato je za zdravnika in terapevta tradicionalne
kitajske medicine nekaj povsem normalnega, da v
primeru težav s pljuči oziroma dihali pomisli tudi
na zdravje debelega črevesa (in nasprotno) ter se
ustrezno loti obvladovanja težave.

SODOBNI DOKAZI O POVEZANOSTI
PLJUČ IN DEBELEGA ČREVESA
Čeprav sodobna medicina potrebuje več merodajnih kliničnih raziskav, ki bi dokazale povezanost pljuč in debelega črevesa ter s tem upravičile
nego debelega črevesa za potrebe izboljšanje težav s pljuči, zgornja dejstva zelo dobro potrjujejo
odkritja, povzeta iz prispevka iz leta 2015.1
Raziskave razvijajočega se plodu razkrivajo, da so
se pljuča in sapnik razvili iz embrionalne zasnove
za prebavila.
Zavrnitev tkiva po transplantaciji črevesja se je
pojavila le na črevesju in pljučih. Kot kaže, pljuča
in debelo črevo nimajo le embrionalne sorodnosti,
ampak tudi podoben sistem imunskega odziva.
Plini, ki se nam kopičijo v debelem črevesu, se ne
izločajo le s spuščanjem vetrov skozi zadnjično
odprtino. Verjeli ali ne, dvajsetkrat več plinov iz
debelega črevesa izločimo skozi izdihani zrak.
Plini se namreč prek drobnih žilic debelega črevesa vsrkavajo v kri in nato izločajo iz pljuč.
1 J. X. Ni in S. H. Gao, Understanding the viscera-related theory
that the lung and large intestine are exterior-interiorly related,
Journal of Traditional Chinese Medicine, 15. junij 2015.

Raziskave mikrobnega življenja na pljučni in črevesni sluznici razkrivajo, da lahko pljučna obolenja spremenijo črevesno floro in nasprotno,
črevesna obolenja lahko vplivajo na mikrobno
življenje v pljučih.

postajajo vse opaznejše tudi težave na pljučih.
Poskusi, opravljeni na podganah, kažejo, da zaprtje vodi v zastoj tekočin v pljučih, krvavitev,
oteklost sluznice pljučnih mešičkov, deformacijo
in propad tkiva … ter povečano odmiranje alveolarnih makrofagov.

Raven motilina se zmanjša pri obolelih za akutno astmo, ne zmanjša pa se denimo pri obolenjih srca in drugih organov (izvzemši prebavila).
Motilin je hormon, ki spodbuja gibanje prebavil
in omogoča izločanje neprebavljene hrane iz debelega črevesa. Njegovo pomanjkanje zato lahko
vodi v napihnjenost, zaprtje in disbiozo.

ZDRAVO DEBELO ČREVO – ZDRAVA
PLJUČA (IN NASPROTNO)

Posmrtne raziskave tkiv oseb z obolenji na debelem črevesu razkrivajo tudi težave na pljučih – oteklost pljučne sluznice, zastoj tekočin v
pljučih, poškodovane pljučne mešičke oziroma
emfizem … Tovrstne raziskave oseb s pljučnimi
obolenji pa prav tako razkrivajo obstoj težav v
debelem črevesu, kot sta zastoj tekočin in otekla
črevesna sluznica.

Ker so povezave med pljuči in debelim črevesom
realne, si torej lahko marsikatero težavo s pljuči
olajšamo (ali jo hitreje odpravimo), če sočasno
podpremo še debelo črevo (in nasprotno). To potrjuje tudi v zgornjem članku omenjena raziskava.
Yu je zdravil 72 primerov oseb s KOPB tako, da so
nekatere prejemale le terapijo za pljuča, druge pa
hkrati terapijo za pljuča in za črevesje. Izboljšanje
stanja na pljučih, vključno s pljučno funkcijo, je
bilo večje pri osebah, ki so sočasno prejemale terapijo za pljuča in za črevesje.

Klinična opažanja razkrivajo, da imajo osebe z
ulcerativnim kolitisom obstruktivno bolezen
malih bronhov. Hkrati z napredovanjem kolitisa

Pljuča lahko podpremo tako, da črevesju pomagamo pri odvajanju. Raziskovalci navajajo, da lahko
z lajšanjem gibanja črevesja (denimo z rabarbaro

Koda zdravja in lepote

ORIGINAL Kaskadna

fermentacija – patentirano v podjetju Dr. Niedermaier® Pharma

Utrujenost, prebavne motnje, glavobol, stres, motnje razpoloženja ...

In če pride vse iz PREBAVNEGA sistema?
100% naravna rešitev: Ponovno zregulirajte svoje telo z

Regulatpro® Bio
Vitalni koncentrat napitek iz 14. sadežev, zelenjave in svežih
oreškov iz ekološke pridelave.
Z naravnim vitaminom C za energijo metabolizma, imunski
sistem in za antioksidativni učinek.
Regulatpro® Bio je edinstven in patentiran s kaskadno
fermentacijo, dinamičnim procesom z več sekvenčnimi
fazami, ki transformirajo molekularne komplekse v
biološko dosegljive in nealergene molekule za proces
revitalizacije.
Regulatpro® Bio vsebuje bioaktivne snovi (encime,
antioksidante, probiotike, mlečno kislino, minerale), ki so
biorazpoložljivi za telo.

www.regulat.si

100% BIOLOŠKO
100% NARAVNO
100% VEGANSKO

Regulatpro® Bio - z vitaminom C za normalno delovanje imunskega sistema.
Na voljo v lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili.
Distributer: Eurosolar d.o.o.
GSM: 040 165 052 • email: info@regulat.si

ali z odvajalnimi zelišči) omilimo pljučne težave,
skrajšamo trajanje pljučnega obolenja ali pa podpremo delovanje pljuč. Za normalno odvajanje je
izrednega pomena tudi zadostno pitje vode. Te
naj bi zaužili vsaj 2 do 2,5 litra na dan.
Normalno gibanje, delovanje ter zdravje črevesja (in s tem pljuč) nasploh pa lahko pomembno
podpremo tudi s krepitvijo črevesne flore. Kadar
je ta porušena, ne bomo le trpeli za prebavnimi motnjami, ampak bo tudi funkcija prebavljanja in vsrkavanja vitalnih
snovi iz hrane v telo slaba, dovzetnost
črevesne sluznice za vnetja večja, splošna odpornost telesa okrnjena … Vse
to se lahko pozna tudi na zdravju pljuč.
Črevesno floro lahko vsak dan (zlasti pozimi) podpiramo z uživanjem ustrezne naravne in
kakovostne hrane, polne koristnih vlaknin (npr.
inulin), desnosučne mlečne kisline in mlečnokislinskih mikrobov. Torej vsak dan zaužijte vsaj
nekaj od naštetega: sirotka, kislo zelje in zelnica,
domač probiotični jogurt, kefir, topinambur, artičoke, beluši …

Po potrebi (torej tudi v primeru težav s pljuči)
lahko črevesno floro in črevesje še močneje podpremo z jemanjem pre- in probiotičnih prehranskih dodatkov. Med takšne sodijo tudi kaskadno
fermentirani (mlečnokislinski) koncentrati po
metodi dr. Niedermaierja, izdelani iz ekološkega
sadja, zelenjave, oreščkov in začimb. Gre za koncentrat, poln encimov, desnosučne mlečne kisline, probiotičnih sestavin in več kot 50 tisoč
sekundarnih rastlinskih snovi, ki poleg
tega, da krepijo črevesno floro in s tem
delovanje, gibanje in zdravje črevesja,
telo krepijo tudi celostno. Številni sekundarni rastlinski metaboliti (fenolne kisline, flavoni, elagična kislina …)
namreč delujejo tudi antioksidativno,
protimikrobno in protivnetno ter pomagajo imunskemu sistemu. Po podatkih iz literature Waltrauda Lessinga, dr. med. (Regulat - more
energy for cells), lahko takšni pripravki pomagajo
ne le obvladovati diarejo ali zaprtje, ampak tudi
številne resnejše težave prebavil, kot so denimo
sindrom razdražljivega črevesja, ulcerativni kolitis in Crohnova bolezen.

Dolgo čakani ponatis najbolj
prodajane knjige o začimbah!

no!
Konč

Knjiga, ki so jo mnogi poimenovali tudi
»začimbna biblija«, razkriva zdravilne
moči in pravilno uporabo 30 začimbnic, s
katerimi uspešno rešimo številne prebavne
težave, premagamo bakterije, si povrnemo
moči in celo preprečimo razvoj številnih
degenerativnih bolezni.
Knjiga bo izšla februarja. Do 15. februarja jo lahko
naročite po prednaročniški ceni 33 EUR in z brezplačno
poštnino. Cena po izzidu bo znašala 38 EUR.
Knjigo lahko prelistate in naročite v spletni knjigarni
shop.zazdravje.net ali jo naročite na tel. 051 88
41 48, in sicer vsak delavnik od 9. do 13. ure.

www.shop.zazdravje.net
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je bila Nacionalna agencija za frekvence (ANFR)
šele po nalogu sodišča prisiljena objaviti podatek,
da 90 odstotkov testiranih mobilnih telefonov v
stvarnih razmerah seva nad dovoljeno varnostno
mejo. Francoske podatke je potrdila tudi raziskava, ki jo je izpeljala kanadska radiotelevizijska korporacija CBC. Tudi ta je pokazala, da pri
testiranju telefonov, ki so med uporabo v stiku
s telesom, vrednosti SAR presegajo kanadske in
ameriške standarde dovoljenega sevanja.

Vaš telefon seva
bolj, kot so vam
povedali!
BESEDILO: SANJA LONČAR

Razvojni dosežki so odlično orodje
za boljšo prodajo, ko pa zmanjka
pravih tehnoloških izboljšav, številna
podjetja začnejo uporabljati tudi
zavajajoče podatke – v želji, da bi se
prikazala kot boljša od konkurence.
Po škandalih, v katere se je zapletla avtomobilska
industrija z goljufivimi meritvami izpustov emisij, se zdaj nekaj podobnega obeta tudi ponudnikom mobilnih telefonov.
Izkazalo se je namreč, da proizvajalci vrednosti
SAR (specifična stopnja absorpcije) merijo v laboratorijskih razmerah, ki pa se precej razlikujejo
od razmer pri dejanski uporabi. Ljudje namreč telefon držijo tik ob ušesu, delajo s tablico v naročju
ali pa prenašajo telefon v žepu, zato so sevanja, ki
jim je uporabnik izpostavljen v stvarnih situacijah, precej drugačna, kot bi pričakovali na osnovi
prebranih tehničnih podatkov.
Raziskave, ki to potrjujejo, niso nove, vendar se
zaradi moči oglaševalcev s področja telekomunikacij večina medijev tej temi izogiba. V Franciji

Podobno raziskavo je opravila Ameriška zvezna
komisija za komunikacije in prišla do sklepa, da
nekateri telefoni pri stvarni uporabi celo za trikrat presegajo dovoljeno, še varno mejo ravni
obsevanosti.

ŠTEJE VSAK CENTIMETER!
Sevanje se hitro zmanjšuje hkrati s povečevanjem
oddaljenosti telefona od telesa. Zato telefon uporabljajte tako, da bo čim dlje od glave, govorite
prek zvočnika ali varnih slušalk, kadar ga ne uporabljate, pa naj bo nekaj metrov stran od telesa.
V knjigi Kako ohraniti možgane smo natančno opisali, kaj vse lahko storite, da za koristi, ki jih prinašajo mobilne naprave, ne boste plačali previsoke
cene, predvsem ko gre za zdravje. Spremenite nekaj
nevarnih navad – in spremenili boste svojo usodo.

SEVANJA, KI PRIHAJAJO IZ OKOLJA
Iz leta v leto se povečuje tudi izpostavljenost elektromagnetnemu smogu, ki je največja prav na
najbolj naseljenih območjih. Če vas zanima, kje
so najbližji oddajniki in kakšnemu sevanju ste izpostavljeni, si lahko ogledate zemljevid, ki so ga
pripravili na Inštitutu za neionizirajoča sevanja
www.inis.si (e-karta EMS).

Kako ohraniti možgane?
Preberite, kako lahko
obvarujete možgane
pred elektromagnetnim
smogom.
Priročnik je na voljo
v spletni knjigarni:
www.shop.zazdravje.net
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razbrazdani pločevini, ki jo je nagrizla rja. Zato
pravimo, da prosti radikali spadajo med glavne
povzročitelje celičnih poškodb in poškodb genskega materiala.
Seveda rešitev ni v tem, da bi prenehali dihati in
presnavljati. Pomanjkanje kisika z veseljem dočakajo tudi številni anaerobni patogeni mikrobi, saj je
postáno okolje v tkivih nadvse primerno za njihov
razvoj. Za več zdravja v resnici potrebujemo več kisika, seveda ob hkratni antioksidativni zaščiti.

Je kisik problem
ali rešitev?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Ko slišimo besede, kot so oksidacija,
oksidativni stres in prosti radikali,
večinoma ne vemo, za kaj natanko
gre – vemo le, da so »nepridipravi«.
Antioksidanti so v tej igri »dobri fantje«, četudi
nam ni jasno, kaj pravzaprav počnejo. Kdo oziroma kaj je torej kisik? Brez njega ne moremo, na
drugi strani pa prav kisikovi atomi sprožajo oksidacijo. Kot vidite, ni vse črno-belo. Zato namesto
v kategorijah »dobri« in »slabi« raje razmišljajmo
o ravnovesju, ki je potrebno, da v telesu vse deluje
brezhibno.
Ker nam je (žal) še vedno privzgojen mehanicistični pogled na človeka, si predstavljajte, da ste
avtomobil. Brez zraka ni izgorevanja, če pa kovine
niso dobro zaščitene, kisik hitro sproži oksidacijo
železa, rja pa že kmalu »pojé« pločevino. Podobno
se dogaja v telesu – namesto z zaščitnimi premazi
je naše telo opremljeno z antioksidanti, ki preprečujejo, da bi atomi kisika (prosti radikali) tolkli
po naši »pločevini« in jo uničevali.
Če je antioksidantov dovolj, lahko vsi presnovni
procesi, v katerih nastajajo tudi prosti radikali,
potekajo brez težav. Če pa je zaščita oslabljena,
tudi tkiva, sluznice in ožilje postanejo podobni
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Telo je sposobno ustvariti številne mogočne antioksidante, ki vsak dan pregledujejo in popravljajo
celice. Najmočnejši med njimi je koencim Q1 ali
NADH, zelo močni so tudi glutation, melatonin,
ubikinon … Vse naštete antioksidante lahko telo
ustvari samo, seveda če ga pri tem ne oviramo.
Glutation pridelujejo jetra, in če so ta zamaščena,
morda pa tudi obremenjena s toksini ali slabim
spancem, je proizvodnja glutationa zelo oslabljena. Melatonin pa je v neposrednem odnosu s stresnim hormonom kortizolom. Več ko je kortizola,
manj je melatonina. Če zvečer zrete v računalniški
zaslon, če vaše žarnice oddajajo preveč modrega svetlobnega spektra, če se zvečer ukvarjate z
napornim športom ali pa se prepozno odpravljate spat, bo vaše telo izločilo tudi do 80 odstotkov
manj melatonina, kot bi ga sicer. Brez melatonina
ni globokega spanca, brez globokega spanca pa ni
globinskega čiščenja možganov in telesa, zato naslednji dan trpijo tudi jetra. Tako je začarani krog
sklenjen. Zaradi številnih razlogov z leti upada tudi
lastna pridelava Q1 in Q10. Ker je »dobrih fantov«,
ki bi nas varovali pred oksidativnimi napadi iz leta
v leto manj, je vse več tudi poškodb v telesu.

KAKO DELUJEJO ANTIOKSIDANTI?
Antioksidanti so pisana druščina snovi, ki pri zaviranju prostih radikalov uporabljajo zelo ustvarjalne strategije. Nekateri se vežejo na živila, še preden
jih zaužijemo, in tako preprečijo oksidativne procese. (Zagotovo veste, da jabolka, ki jih poškropite
z limoninim sokom, ne porjavijo.) Drugi delujejo
v naših prebavilih, tretji varujejo vhode v celice,
četrti pa bolj spominjajo na reševalce, ki priskočijo na pomoč poškodovanim celicam.

ZVEZDNIKI ALI TIMSKI IGRALCI?
Vsi, ki imate knjigo Ščepec rešitve, verjetno veste, da so začimbe najmočnejši splošno dostopni

naravni antioksidanti. Na seznamu ORAC, ki vsebuje petnajst najmočnejših antioksidantov, le dve
mesti zasedata živili, ki ne spadata med začimbe
(kakav in jagode acai). Na vrhu seznama najmočnejših so klinčki, ingver, cimet, kurkuma, šetraj,
kumina … Količino antioksidantov, ki jih zaužijemo z žličko ene od teh začimbnic, lahko primerjamo z najmanj pol kilograma zaužite zelenjave!

novo proizvodno tehnologijo Emulext(tm). Gre
proces ekstrakcije polifenolov iz naravnih virov, ki
omogoča od pet- do šestkrat večjo ekstrakcijo, kot
jo je mogoče doseči s klasičnimi postopki. Poleg
tega so razvili tehnologijo, ki biorazpoložljivost
polifenolov približuje stotim odstotkom. Tako lahko enaka količine začimbnic ponudi veliko večje
zdravilne moči in hitrejše učinke.

Čeprav nekateri antioksidanti premorejo resnično izjemne moči, je v praksi bolje imeti v telesu dobro uigrano armado kot pa enega samega
superjunaka.

Sinergijski učinki sestavin, med katerimi so kurkumin, resveratrol, kvercetin, aronija, moringa in
triphala churna, ne premorejo le velike antioksidativne moči, ampak delujejo tudi izrazito protivnetno. Izkušnje terapevtov kažejo, da se vnetni
parametri začnejo vidno zmanjševati že po štirih
tednih.

OD OBLJUB DO DEJANJ
JE DOLGA POT
Antioksidanti so torej biser v školjki. Toda kako
do njega? Veliko antioksidativnih snovi se namreč
zelo slabo resorbira, zato s klasičnim uživanjem
ne pridemo niti do nekaj odstotkov njihovega resničnega potenciala. Najboljši primer za to je kurkuma, ki jo večina ljudi uživa nepravilno, zaradi
česar ne prinaša pravih rezultatov. Podobno velja
za ingver, žafran, cimet in številne druge začimbnice, od katerih lahko dobimo tudi po desetkrat
več, če le znamo pravilno ravnati z njimi.

To je čudovita novica za vse, ki jih pestijo kronične bolezni, povezane z vnetji nizkih stopenj (tako
imenovana tiha vnetja). Kot kažejo številne raziskave iz zadnjih petnajstih let, je obvladovanje
kroničnih vnetij nizkih stopenj ključno za obvladovanje in zdravljenje številnih stanj, od srčno-žilnih bolezni, presnovnega sindroma in diabetesa do
rakavih obolenj in številnih nevroloških bolezni.

Ena od smeri razvoja vodi v proizvodnjo novih
sinteznih antioksidantov. Kljub nekaterim zanimivim rešitvam pa sintezni antioksidanti prinašajo tveganje, da bodo ob njihovem razpadu v
telesu nastali produkti, ki utegnejo biti škodljivi
in delovati prav nasprotno, oksidativno (denimo
sintezno pridobljeni vitamin E).
Zagotovo je veliko boljša pot, če uporabimo naravne snovi in samo izboljšamo njihovo dostopnost. Da bi to dosegli, znanstveniki iščejo najučinkovitejše kombinacije. (Tako je splošno znano,
da eterično olje piperin za dvajsetkrat izboljša absorpcijo kurkumina iz kurkume.) Drugi pristop
je usmerjen na iskanje najboljših snovi, ki lahko
izlužijo in aktivirajo antioksidante.
Če bi vse začimbnice pred uporabo pravilno aktivirali – vsako v mediju, ki je zanjo najboljši –, bi
bila končna mešanica neprimerno učinkovitejša
kot pri standardni uporabi.
Dober primer, kako lahko sodobna tehnologija v
kombinaciji z modrostjo narave ponudi izredne rezultate, je Neotosil. Vodilni tehnološki velikan Glatt
Integrated Process Solutions je razvil popolnoma
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Z njihovim uživanjem namreč telesu naenkrat
ponudimo na stotine koristnih hranil, telo pa pospešeno uporabi prav tisto, kar potrebuje.
Zimsko upočasnjeno presnovo, ki jo opazimo
predvsem v obliki »okvarjene tehtnice«, ki nenehno kaže več, kot bi smela, lahko pospešimo tudi z
večjim vnosom naravnega joda. Njegov največji
naravni vir so rjave alge, seveda če so neoporečne
in poleg koristnih rudnin ne prinašajo še težkih
kovin.
Zlasti pozimi, ko uživamo več procesirane hrane, v telesu nastane veliko pomanjkanje omega
3 maščobnih kislin, ki zelo zavirajo razvoj vnetij. Zato je pozimi še posebno pomembno, da
ohranjamo ravnovesje med omega 6 in omega 3
maščobnimi kislinami. To najbolje storimo tako,
da jedem dodajamo več hladno stisnjenih olj, ki
vsebujejo veliko omega 3 maščobnih kislin, uživamo prehranska dopolnila, v katerih so omega
3 maščobne kisline v še bolj razpoložljivih oblikah (najlažje se resorbirajo, če so v obliki EPA
ali DHA), poleg tega pa uživamo več semen in
oreščkov kot sicer.

Zakaj sosedovi
niso bolni?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Te dni neštetokrat slišimo, češ da je
otrok v vrtcu »staknil« virozo, ki se
zdaj kot štafeta prenaša od enega
družinskega člana na drugega. Drži,
virusi so nalezljivi. Toda kako to,
da se vedno lotijo enih in istih ljudi,
drugih pa se niti ne pritaknejo?

C

M

Če veste, kako si virusi izbirajo »žrtve«, jim boste lažje preklicali stanovanjsko pravico v svojem
telesu.
Y

CM

Razvoj patogenov praviloma zahteva slabšo telesno vitalnost, kar pomeni, da imajo veliko raje
zakisane, zasluzene in »neprevetrene« posameznike. Tudi pomanjkanje nekaterih hranil v telesu
hitro ustvari ugodne razmere za razvoj vnetij.
MY

CY

CMY

K

Težko je določiti, kaj natanko nekomu manjka.
Veliko elementov je med seboj povezanih; že pomanjkanje enega samega lahko ustvari domino
učinek, saj denimo onemogoči vsrkavanje in uporabo kakega drugega. Prav zato imajo kompleksna
naravna prehranska dopolnila, kot so alge, klorofil iz mladih žit in aloja vera, številne prednosti.
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vitamina D (uradne smernice priporočajo veliko
manjše odmerke), so uspešno okrevali.
Dokumentirano je tudi koristno delovanje vitamina D na nekatere druge patogene in stanja, kot
so antraks, kolera, bakterija E. coli, dizenterija,
gripa, stafilokoki, streptokoki in številni drugi.

KAKŠNA JE
VAŠA ZALOGA
SONCA
Dnevi se počasi daljšajo, počitnice so pred vrati,
vseeno pa smo še daleč od tistega toplega sonca,
ki v telesu ustvarja aktivne oblike vitamina D. Če
se vas pogosto lotevajo težave z dihali, je zelo pomembno, da svoji prehrani dodate večje odmerke
vitamina D, in sicer v aktivni obliki, D3.
Vitamin D3 igra ključno vlogo pri ohranjanju
zdravja, saj je vpleten v delovanje sleherne telesne
celice. Še pred nekaj leti so verjeli, da ob pomoči
sončne svetlobe nastaja samo v jetrih, ledvicah
in koži, zdaj pa vemo, da ga lahko ustvarja prav
vsaka celica, kar veliko pove tudi o njegovem pomenu. Ob zadostni količini tega vitamina se ne izognemo zgolj šibki imunski odpornosti, rahitisu
in osteoporozi, temveč tudi številnim vrstam raka
in drugim civilizacijskim boleznim.

Naravne oblike vitamina D ščitijo pred kar šestnajstimi vrstami raka, diabetesom, srčnimi boleznimi,
visokim krvnim tlakom, multiplo sklerozo, osteoporozo, luskavico, rahitisom in številnimi drugimi
težavami. Več informacij in natančne navedbe virov najdete v priročniku Resnice in zmote o soncu.
Več informacij in
natančne navedbe virov
najdete v priročniku
Resnice in zmote o soncu
Priročnik je na voljo
v spletni knjigarni:
www.shop.zazdravje.net

Številne raziskave kažejo nedvoumen vpliv vitamina D3 na imunski sistem. Celice pomagalke
(T-celice) so v primeru pomanjkanja vitamina
D3 nedejavne, zato nas tudi ne morejo ščititi pred
različnimi bolezenskimi povzročitelji, denimo
pred virusi in bakterijami.
Ali ste vedeli, da so že sto let pred odkritjem antibiotikov tuberkulozo uspešno zdravili prav s soncem? Leta 1903 je Auguste Rollier v Švici začel
uporabljati sončno svetlobo kot terapijo pri zdravljenju tuberkuloze in pri tem dosegal tako dobre
rezultate, da so mu v naslednjih nekaj desetletjih
sledili tudi drugje po svetu. Tako je po drugi svetovni vojni od 2167 bolnikov uspešno ozdravil
kar 1746 bolnikov, kar je 80-odstotna uspešnost.
Neuspešen je bil zgolj pri bolnikih z močno napredovalo boleznijo.
Tudi indonezijski znanstveniki dosegajo izjemne
rezultate pri zdravljenju tuberkuloze. Prav vsi
bolniki, ki so vsakodnevno prejemali 10.000 enot

Na voljo kot kapsule, kot začimba ali
v kombinaciji z mineralno soljo (pol/pol)
Rjave morske alge pripomorejo k ohranjanju optimalnega prebavnega udobja1,2,
spodbujajo dobro prebavo2 in presnovo za več energije2, ohranjajo zdravje kože1,3,
zmanjšajo absorpcijo maščobe1. Prehranske vlaknine omogočajo lažje odvajanje2.
Jod prispeva k normalnemu delovanju ščitnice in proizvodnji ščitničnih hormonov,
delovanju živčnega sistema, kognitivnih ter nevroloških funkcij in zdravi rasti otrok.
* 1-ASCOPHYLLUM NODOSUM, 2-FUCUS VESICULOSUS, 3-JOD (NARAVNA OBLIKA)

Poiščite v Lekarnah in trgovinah Sanolabor
ter specializiranih ekoloških trgovinah

Več na www.bio24.si Tel.: 051 801 500
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KOT HITRE IZTOČNICE PRI IZBIRI
UPOŠTEVAJTE NASLEDNJIH
ŠEST NASVETOV:
 NASVET ŠT. 1
Za splošni dvig odpornosti vseh dihal odlično pomagajo: alkoholni izvleček ameriškega slamnika
(zdravilo Echinaforce), povečani odmerki naravnih oblik vitamina C, vitamin D v naravni obliki
(D3), propolis … Da začnejo delovati, potrebujejo
nekaj več časa, zato učinkov ne pričakujte v nekaj
urah; dolgotrajnejša uporaba v zimskem času se
vam bo zelo obrestovala.

 NASVET ŠT. 2

Ni vsaka za vse!
BESEDILO: POVZETO PO PRIROČNIKU ADIJO PREHLADI

Seznam zdravilnih rastlin, ki
pomagajo pri težavah z dihali,
je zelo dolg, vendar to še ne
pomeni, da je vsaka rastlina
primerna za vsako težavo.
Katera zdravilna rastlina ali druga oblika naravne
pomoči je najustreznejša, je odvisno od tega, ali
imate težave s sinusi, z grlom ali z bronhiji.
Najslabši scenarij je hitro pometanje simptomov
pod preprogo. Z zniževanjem povišane telesne
temperature in z ustavljanjem izločanja sluzi
lahko kaj hitro iz majhnih težav naredite velike
– ali celo kronične. Zato toplo priporočamo, da
si vzamete nekaj ur in preberete priročnik Adijo,
prehladi. Naložba se vam bo hitro obrestovala, in
kot tudi sami pišete v komentarjih na priročnik –
težave lahko celo trajno rešite.
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Če so težave posledica pretiranega znojenja ali izločanja sluzi, uporabljajte zelišča, ki krčijo, sušijo
in ožijo pretok. Pri tem izstopajo žajbelj, ožepek,
smilj in druga trpka, grenka zelišča. Telesu boste
pomagali tudi s spremembami v prehrani: omejite uživanje živil, ki povečujejo zasluzenost.
Splošno pomoč lahko pričakujete od izdelkov, sirupov in medu z dodatkom evkalipta, timijana ali
eteričnega olja koromača. (Se še spomnite okusa
bombonov Bronhi, ki vsebujejo olje koromača?)

 NASVET ŠT. 3
Če želite očistiti obnosne votline in zgornje dihalne poti, jih boste najlažje naredili prehodne
ob pomoči zdravilnih rastlin, kot so korenina
rumenega svišča, jegličevi in bezgovi cvetovi ter
zeli sporiša in kislice. Zanimivo je, da ima prav
kombinacija teh petih rastlin (vsebuje jih zdravilo Sinupret) izredne učinke, ki jih dokazujejo
tudi številne klinične študije in celo metaanaliza.
V Nemčiji to zdravilo uporabljajo že več kot 75
let in je tudi uradno najpogosteje izdano zdravilo
pri nahodu (vir: IMS OTC 2010/2011). Pomagajo
tudi inhalacije mete ter uporaba slanice ali fiziološke raztopine v obliki mazila.

 NASVET ŠT. 4
Prav nasprotno strategijo potrebujete, če vas pestijo dražeč kašelj, suhi in razdraženi bronhiji in suho,
boleče grlo. V tem primeru na pomoč pokličite
predvsem rastline, ki vsebujejo dragocene sluzi.
Vaši glavni pomočniki naj bodo pripravki iz trpotca, sleza, slezenovca in kardamoma. Razdražene
sluznice uspešno pomirja tudi sladka koreninica.

Otekline lahko zmanjšujemo tudi z encimi papaje
ali ananasa (bromelain).

Rešitev za kašelj

 NASVET ŠT. 5
Kadar je treba sluz topiti in izločati postopoma,
so najučinkovitejši suhi izvlečki bršljana. Vendar
niso vsi bršljanovi sirupi, ki vam jih ponujajo,
enako kakovostni. Največ raziskav, ki dokazujejo
dobre učinke, so opravili na naravnem zdravilu
Prospan.

 NASVET ŠT. 6
Ker so virusi in bakterije v osnovi beljakovine, se
jih lahko lotite tudi z encimskim orožjem. V zadnjem času je zelo razširjeno preučevanje encimov, ki lahko težave v telesu dobesedno »požrejo«.
Tudi med zdravilnimi rastlinami poznamo take,
ki težave rešijo ob pomoči svojih encimov. Ena
od takšnih je okroglolista rosika, ali drosera. Ta
se prehranjuje z žuželkami, ki jih ujame, zato
proizvaja obilo encimov, ki hitro raztopijo beljakovine. Poleg tega, da odlično deluje proti grampozitivnim bakterijam (stafilokoki, streptokoki,
pnevmokoki), pomaga tudi pri salmonelah in
nekaterih glivicah. Povrhu njeni izvlečki delujejo
protivnetno in lajšajo izkašljevanje, priporočljivi
so tudi kot zaščita glasilk
pri osebah, ki jih morajo
nenehno naprezati.

Priročnik je na voljo
v spletni knjigarni:
www.shop.zazdravje.net

Okroglolista rosika –
drosera Soria Natural
Učinkovita rešitev za
kašelj. Ena steklenička
za vse družinske člane. Pri produktivnem
kašlju pomaga izločati
sluz iz pljuč. Pomirja
dražeče občutke v grlu in prepreči nenehno
pokašljevanje. Sprošča mišice dihalnih poti,
olajša dihanje in omili sopenje. Podporno
koristi tudi pri astmi in KOPB. Ekološko pridelana Okroglolista rosika – drosera v kapljicah XXI Soria Natural ne vsebuje alkohola,
konzervansov in drugih dodatkov. Kapljice so
primerne za odrasle in otroke od 1. leta naprej.
Poiščite jih v lekarnah, prodajalnah Sanolabor
in specializ. trgovinah. www.soria-natural.si

GRIPA? KAŠELJ?

SOLIME PLANTAGO SIRUP
ZGOŠČENI TEKOČI IZVLEČEK
iz zelišč, medu in propolisa
Izdelki so na voljo v bolje založenih
lekarnah, specializiranih trgovinah, v vseh
Sanolaborjevih prodajalnah ter v Medivitalovih
specializiranih trgovinah v Zdravstvenem
domu Medvode ali na Dunajski 111 v Ljubljani.

www.medivital.si

medi

VITAL
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Koledar
dogodkov
V 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 načelom, za katera si prizadevamo v projektu Skupaj za
zdravje človeka in narave.

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

PETKI IN SOBOTE V FEBRUARJU

SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA
Ljubljana, (pet., 8. in 22.) od 15.30 do 17.30
Maribor, (sobota, 9. in 23.) od 9.30 do 11. ure
Celje, (sobota, 9. in 23.) od 13. do 14. ure
Novo mesto, (sobota, 2. in 16.) od 9. do 10. ure
Oskrbite se s sonaravno pridelanimi dobrotami
slovenskih kmetov po cenah, ki so nam vsem dostopne, kmet pa je za svoje delo pravično poplačan. Več na: www.zelenikrog.si.
Prireja: Društvo Zeleni krog Slovenije.
FEBRUARJA, MARCA IN APRILA

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Začetni tečaj v Ajdi Sostro bo potekal
februarja, marca in aprila v Zadružnem domu
Zadvor, in sicer ob petkih med 16. in 19. uro.
- februar: petek, 1., 15. in 22. 2.
- marec: petek., 8., 15., 22. in 29. 3.
- april: petek, 5. 4.
Praktični del tečaja bo potekal v Sadinji vasi.
Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek (po
10 €). Informacije in prijave: (041) 364 897, alenka.svetek@gmail.com.
PONEDELJEK, 4. FEBRUAR

ŽIVLJENJE IN DELO
RUDOLFA STEINERJA
Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 18. uri
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Po občnem zboru društva z začetkom ob 17. uri
bo predavala Meta Vrhunc.
Informacije: majda.hribersek@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Posavje.
PONEDELJEK, 11. FEBRUAR

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 17. uri
Prvo od petih predavanj: Temelji biodinamične metode, kozmični ritmi … Predava Majda
Hriberšek. Informacije: majda.hribersek@gmail.
com. Prireja: Društvo Ajda Posavje.
TOREK, 12. FEBRUAR

NARAVNE REŠITVE
ZA MOŽGANE
Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska
Gora, Kolodvorska 1 b, ob 19.30
Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epidemičnemu razmahu degenerativnih bolezni živčevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo
zdraviti propadanje možganov? Naši predniki so
poznali koristi rastlinskih moči v boju proti tovrstnim tegobam, sodobna znanost pa njihovim
ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva mehanizme, s katerimi rastlinam uspeva pomagati tudi na
tem področju. Predava: Sanja Lončar.
Prispevek: brezplačno. Prireja: Knjižnica Jesenice.
SREDA, 13. FEBRUAR

NAPREDNA SAMOOSKRBA
Medvode, Osnovna šola Medvode,
Ostrovrharjeva 4, ob 18. uri
Izdatki za zdravje postajajo večji od izdatkov za
prehrano. Bi lahko svojo samooskrbo razširili ter
si sami pridelali več prehranskih dopolnil in naravnih zdravil? Narava ponuja veliko in brezplačno – tudi tistim, ki nimajo svojih vrtov –, le vedeti
je treba, kaj in kako uporabiti.
Kako pravočasno zastaviti načrte za saditev in
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nabiranje, da nam bo tudi na področju zdravja na
voljo učinkovita naravna pomoč.
Sanja Lončar bo podala številne uporabne in navdihujoče primere.
ČETRTEK, 14. FEBRUAR

NARAVNE REŠITVE
ZA BOLEČINE
Lesce, Čebelarski center Lesce,
Rožna dolina 50 a, ob 18. 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 odpraviti bolečine v hrbtu, mišicah in sklepih, ne da
bi pri tem škodovali jetrom, želodcu in ledvicam,
bo predavala Sanja Lončar. Informacije: (041) 948
336. Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.
ČETRTEK, 14. FEBRUAR

MINERALI, KRISTALI IN NJIHOVA
PRISOTNOST V ŽIVLJENJU ČLOVEKA
Leskovec pri Krškem, Sedež Zavoda
Svibna, Brezovska Gora 19, ob 18. uri
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Jože Grabljevec (041) 323 249, ajda.domzale@
gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.
PONEDELJEK, 18. FEBRUAR

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 17. uri
Drugo od petih predavanj: Uporaba setvenega priročnika, lunini ritmi … Predava Majda
Hriberšek. Informacije: majda.hribersek@gmail.
com. Prireja: Društvo Ajda Posavje.
SREDA, 20. FEBRUAR

PREDAVANJE O BIODINAMIČNEM
SADJARSTVU – PRIPRAVA
NA OBREZOVANJE
Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom Zadvor,
Cesta II. grupe odredov 43, ob 18. uri
Predava Slavko Turšič. Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek (3 €). Informacije: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
ČETRTEK, 21. FEBRUAR

O mineralih, kristalih in njihovi uporabi bosta
spregovorila Danica in Vilko Rakovc.

KAKO NASTANE STRES
IN KAKO SE STOPNJUJE?

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

Radovljica, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta, Vurnikov trg 1, ob 17. uri.

PETEK, 15. IN 22. FEBRUARJA

ZDRAVJE ZA ŽENSKE IN MOŠKE
Domžale, Domžalski dom,
Ljubljanska 58, ob 18. uri
Kako si pomagati po naravni poti, da ne bomo
razburili svojih hormonov ter obenem ohranili
ravnovesje – brez oblivov, nihanja razpoloženja
in neštetih težav. Nadaljevanje predavanja bo 22.
februarja. Predava Sabina Grošelj.
Prispevek: prostovoljni prispevek. Informacije:

Stres = vzrok + proces + posledica. Ali se poznamo? Ali vemo, kdo smo in zakaj smo tu? Ali lahko
govorimo o stresu, če sploh ne vemo, kdo smo?
Ali lahko govorimo o zdravju, če sploh ne vemo,
kdo smo? Kdo nas najbolje pozna? Kaj je stres in
kaj pomeni? Kako sprejeti in prebroditi stres?
Otrok molči o negativni oceni, ki jo je dobil pred
dnevi ... Pijan voznik je zbil peško, pobegnil s kraja dogodka, dogodka ni nihče videl – to je njegova skrivnost … Otrok je stekel za žogo in padel
pod avto … Ostala je brez službe … Kaj se dogaja v takih in podobnih primerih? Kaj se zgodi,
če dogodki »zamrznejo«? Predava Rajko Škarič.
Prispevek: brezplačno.
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Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka v sodelovanju s Trgovino za zdravo življenje
Meta.
SOBOTA, 23. FEBRUAR

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Domžale, Domžalski dom,
Ljubljanska 58, od 9. do 13. ure
Nadaljevanje: 23. februarja, 2. marca, 9. marca
+ praktično delo v aprilu. Na tečaju bomo spoznali glavna načela biodinamike, pripravo in
uporabo biodinamičnih preparatov, načela uspešnega kolobarjenja, pripravo kompostnega kupa
itn. Predavata Jože Grabljevec in mag. Andreja
Videmšek. Prispevek: 40 €.
Informacije: (051) 204 436, andreja.videmsek@
gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.
PONEDELJEK, 25. FEBRUAR

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
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Predavata: Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Prispevek: brezplačno.
Prirejajo: Združenje za obuditev celostnega človeka, Trgovina za zdravo življenje Hram narave
in Osrednja knjižnica Mozirje.
SREDA, 27. FEBRUAR

ZAKAJ JE TREBA SPREMENITI
ODNOS DO KONOPLJE
Cerknica, Večgeneracijski družinski center
Cerknica, Čabranska ulica 9, ob 18. uri.
Vsebina je enaka kot 26. februarja 2019. Predavata:
Rajko Škarič in Adriana Dolinar. Prispevek:
brezplačno.
Prirejata: Združenje za obuditev celostnega človeka in Medilek Cerknica.
PONEDELJEK, 4. MAREC

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE

Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 17. uri

Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 17. uri

Tretje od petih predavanj: Biodinamični preparati, njihov pomen, izdelava in uporaba. Predava
Majda Hriberšek. Informacije: majda.hribersek@
gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Posavje.

Četrto od petih predavanj: Kompost, gnojenje,
pleveli, škodljivci. Predava Majda Hriberšek.
Informacije: majda.hribersek@gmail.com.

TOREK, 26. FEBRUAR

ZAKAJ JE TREBA SPREMENITI
ODNOS DO KONOPLJE

Prireja: Društvo Ajda Posavje.
TOREK, 5. MAREC

ZDRAVILNE RASTLINE
PROTI BOLEČINAM

Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje,
Hribernikova 1, ob 18. uri

Idrija, Osnovna šola Idrija,
Lapajnetova ulica 50, ob 17. uri

Konoplja je že nekaj desetletij preganjana, ker
smo izgubili odnos do njenih potencialov. Samo
s spreminjanjem odnosa do te človeku izjemno
koristne rastline bomo lahko deležni njenih
blagodejnih zdravilnih učinkov. Vabljeni na predavanje, na katerem boste med drugim izvedeli,
zakaj večina ljudi čuti odpor do konoplje in kako
nam lahko konopljin CBD dokazano pomaga pri
številnih težavah z zdravjem.

Če gabez, vrbo, šentjanževko, arniko in druge rastline uporabimo pravilno, dobimo naravna zdravila z ogromnimi močmi. O sodobnih spoznanjih
in starih modrostih, s katerimi lahko obvladamo
bolečine, bo govorila Sanja Lončar

26 Skupaj za zdravje človeka in narave | 2/2019 | www.zazdravje.net

Prireja: Društvo za zdravilne rastline Encijan.
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ČETRTEK, 7. MAREC

NARAVNE REŠITVE
ZA BOLEČINE
Koper, Rotunda Koper, Destradijev
trg 11, ob 18. 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 odpraviti bolečine v hrbtu, mišicah in sklepih, ne da
bi pri tem škodovali jetrom, želodcu in ledvicam,
bo predavala Sanja Lončar. Informacije o prodaji
vstopnic: sredisce-rotunda.si.
PONEDELJEK, 11. MAREC

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Boštanj, TVD Partizan, Boštanj 30, ob 17. uri
Peto od petih predavanj: Nega sadnega drevja, izdelava paste … Predava Majda Hriberšek.
Informacije: majda.hribersek@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Posavje.
PETEK 15. DO NEDELJA 17. MAREC

ALTERMED
Sejem Altermed znova prinaša več kot 100
predavanj in predstavitev najboljših mojstrov
zdravega življenja. Osrednja tema sejma bodo
naravne rešitve za bolečine. Spoznavali boste
rešitve na področju fitoterapije, tradicionalne
medicine, prehrane, prehranskih dopolnil.
Hkrati ob sejmu Altermed bodo potekali tudi Festival kave, Kulinart, Flora, Poroka in
Apislovenija. Torej, 6 dobrih razlogov, da si rezervirate čas med 15. in 17. marcem.

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

Razvajamo
naročnike
Tistim, ki boste februarja prispevali
za pošiljanje novic na domači naslov,
podarjamo naravno zaščito za grlo.
Pastile Isla z izvlečki islandskega lišaja
okrepijo obrambne moči sluznic grla
in glasilk.
Ponujajo
odlično zaščito
brez škodljivih
kemičnih snovi.
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 šumnike ali če se naslov za pošiljanje razlikuje
od naslova na položnici, prosimo, da nam naslov 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.
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Če smo pasivni in je naše dihanje plitvo, limfni
sistem preprosto obstane, limfa pa se spremeni
v stoječo mlakužo. Če tako stanje traja dalj časa,
se začnejo kopičiti odvečni kilogrami, pestijo nas
vnetja, utrujenost … In nasprotno, če znova začnemo globoko dihati, poženemo zaspano limfo,
mlakuža pa znova postane gorski potok.
Globoko dihanje vam bo torej prihranilo veliko
denarja, ki bi ga sicer porabili za raznovrstna prehranska dopolnila, ki prispevajo k čiščenju telesa,
h krepitvi imunosti in zaviranju vnetij.
Pri eni od najlažjih metod sedete ali ležete, eno
dlan položite na trebuh, tik pod rebri, drugo pa
na prsi. Pri vdihovanju naj gre zrak skozi nos in
nato naravnost v trebuh; začutiti morate, da vam
»odriva« roko. Prsi se ne smejo premikati.

Razstrupite se
z dihanjem
Žal živimo v času, ko smo
izpostavljeni večji količini strupov,
kot so jih poznali naši predniki.
Naše telo vsrkava in kopiči
različne kemikalije, dokler v
nekem trenutku ne klone pod težo
težkih kovin, hormonskih motilcev
in drugih škodljivih snovi.
Razstrupljanju smo posvetili že nekaj številk novic, ker pa so spoznanja, o katerih smo pisali, še
vedno aktualna, vam priporočamo, da si več o
tem preberete v našem spletnem arhivu (številke
7/2013, 4/2011, 2/2010, 5/2009).
Kljub vsem čudovitim pripravkom, tehnikam in
pripomočkom doslej še nismo napisali ničesar o
tem, da je dihanje ena od najučinkovitejših bližnjic do razstrupljenega telesa.
Pravilno, globoko dihanje namreč učinkuje podobno kot masaža. Ko z dihanjem poženemo
limfo, začne veliko učinkoviteje čistiti tkiva. Prav
limfa namreč pobira smeti iz celic in medceličnine ter jih prenaša v krvni obtok.
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V naslednjem koraku izdihujte skozi usta, kot bi
hoteli žvižgati. Izdihnite prav ves zrak. Ob tem
boste čutili, da tudi dlan pritiska na območje
trebuha.
Ko tovrstno dihanje postane gladko in se začne
dlan, ki je na trebuhu, ritmično gibati, je čas, da
vpeljete še štetje. Strokovnjaki priporočajo, da
med vdihom štejemo do 4, med zadrževanjem
zraka do 7, med počasnim izdihom pa do 8.

PREPROSTA METODA ZA
RAZSTRUPLJANJE
Začnite peti! Med petjem hitro vdihujemo
in počasi izdihujemo, saj želimo odpeti čim
večji del pesmi. Še učinkoviteje je, če melodijo samo mrmramo, ne da bi odpirali usta.
Vibriranje črke M v telesu deluje kot blagodejna masaža notranjih organov, zlasti glave
in možganov.

Zaščita nosne
sluznice
pred izsušitvijo

Nos je umetnina
narave!
Ali ste vedeli, da imamo v nosu
približno 12 milijonov vohalnih
receptorjev, s katerimi bi lahko
zaznali in razlikovali med
kar 10 tisoč vonjavami?
Toda če tega čudovitega orodja ne uporabljamo,
zakrni in začne izgubljati svoje zmogljivosti. Če
denimo dihamo skozi usta, žilice v nosu postanejo razdražene, poleg tega se povečajo in ustvarijo občutek zamašenega nosu. Tudi vnos in izkoristek zraka je manjši, če dihamo skozi usta, to
pa posledično doseže, da je dihanje skozi nos še
težje. Suha nosna sluznica ni le težava kadilcev.
Poškodujejo in izsušijo jo lahko tudi klimatske
naprave, suh zrak, kortikosteroidna zdravila, različna pršila ter seveda dim in prašni delci.
Če komaj razlikujete med vonjem čebule in vrtnice, to pomeni, da vaše vohalno orodje nujno
potrebuje boljše vzdrževanje. Ajurveda priporoča
vsakodnevno izpiranje dihal s slano raztopino. Če
tega ne obvladate, lahko vzdrževalna dela na nosu
izvajate tudi s slano raztopino v obliki pršila ali pa
nosno sluznico za daljši čas zavarujete z nanosom
slanega mazila.
S tem boste ohranjali nosno sluznico v dobri kondiciji, poleg tega boste omogočili boljši pretok zraka
in učinkovito zavrli vdor patogenih mikrobov.

Ali ste vedeli, da suha nosna sluznica povzroča občutek zamašenega nosu? Ob pomoči fiziološke raztopine v obliki pršila ali mazila
lahko rešite dve težavi hkrati. Mazilo je odlično tudi za hitro obnovo razdražene sluznice
po prehladu in za zmanjšanje občutljivosti
na alergene v zraku.
Pršilo in mazilo Nisita lahko poiščete v vseh
lekarnah in specializiranih trgovinah.

NAŠA LASTNA MOČ
ZDRAVLJENJA
O zelo zanimivih izkušnjah
z dihalnimi tehnikami
si lahko preberete tudi v
zadnjem članku bloga Marjana Kogelnika z
naslovom Samoč in opolnomočenje z mrzlo
vodo in dihalnimi tehnikami.

VSE VEČ LJUDI ODKRIVA
POMEN DIHANJA
V Sloveniji imamo DIH, center prisotnosti.
Na njihovem YouTube kanalu si lahko ogledate nekaj praktičnih vaj, kako pravilno dihati in zmanjšati stres.

www.zazdravje.net | 2/2019 | Skupaj za zdravje človeka in narave 29

Dotik
pove več
kot 1000
besed

Naj koža diha!
BESEDILO: SANJA LONČAR

Koža so naša druga usta in tudi
naša druga pljuča. Če ne more
normalno dihati, bo trpelo vse telo.
Ste kdaj opazovali mehurčke, ki se začnejo nabirati na koži, kadar ste v bazenu ali v kadi? To je
dihanje naše kože! V srednjem veku so to dejstvo
poznali bolje kot mi, zato je bila ena od
oblik smrtne kazni to, da so obsojenca za nekaj ur do vratu potopili v
greznico.
Včasih so vas na zastrupitev
skozi kožo morali obsoditi, dandanes pa številni ljudje celo plačujejo velike denarje, da svojo
kožo prepojijo s kemikalijami in
ji onemogočijo dihanje.
Kot da nam ne bi bilo dovolj splošnega pomanjkanja kisika zaradi sedenja in
bivanja v zaprtih prostorih, kožo vse prepogosto
zapiramo v »najlonske vreče« (tkanine iz poliestra, poliamida in vseh drugih poli- tkanin), s čimer ji preprečujemo, da bi dodatno prispevala k
našemu dihanju.
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Ko otroka »zapakiramo« v pleničko iz umetnih
materialov, ne pomaga, da je na dotik naravna in
»mehka kot bombaž«, saj je v resnici neprepustna, s čimer onemogoči, da bi nežna koža zadihala. Enako velja, če dojenčka mažemo s kremami ali olji, izdelanimi na osnovi mineralnih olj,
ki preprečujejo pretok energije skozi kožo, kljub
mamljivim oglasom pa kožo dolgoročno dušijo.
Otroška koža je ob rojstvu petkrat tanjša od
kože odrasle osebe. Povrhu je zelo prepustna,
zaradi česar se ne more ubraniti pred kemičnimi
snovmi in obremenitvami iz okolja. Zato je zelo
pomembno, kako jo bomo zaščitili in s čim jo
bomo hranili. Otroška koža vsebuje premalo maščobe, zato jo je treba dodajati –
seveda ne v obliki naftnih derivatov
(tekoči parafin, mineralno olje,
petrolej …), ampak v obliki hranilnih naravnih olj in maščob.
Kadar nas sprašujejo, zakaj v povezavi s kožo dojenčkov vedno
pišemo o ognjiču, mu odgovorimo, da to pač ni področje, ki bi
ga bilo mogoče urejati v skladu z
modnimi smernicami. Seznam rastlin,
ki so primerne za otroško kožo, namreč
ni dolg. Poleg ognjiča nanj lahko uvrstimo le še
vrtnico, kamilico, mandlje, alojo vero in – po dolgem premisleku – morda še beli slezenovec, kajti
vse več težav z otroško kožo narekuje tudi iskanje
nežnih in učinkovitih protivnetnih rešitev.

Otroška koža je preveč pomembna in občutljiva, da bi na njej eksperimentirali. Če kozmetična
sredstva uporabimo pravilno, pore ne bodo zamašila, ampak jo bodo, prav nasprotno, okrepila
pri njenem osnovnem poslanstvu – dihanju in
zaznavanju okolja.

TRI V ENEM!
V zadnjem času je modno otroka čistiti z vlažnimi robčki, ki praviloma vsebujejo precej spornih
sestavin. Namesto s koktajlom kemičnih snovi
ali z milom, ki poškoduje zaščitni sloj kože, je
dojenčkovo kožo veliko bolje očistiti z naravnim
sezamovim oljem z dodatkom izvlečka ognjiča ali
s kakim drugim naravnim oljem.
Z istim oljem lahko izvajamo tudi masažo dojenčka, otroka ali odrasle osebe, lahko pa ga uporabimo tudi kot čistilno olje za kožo odraslih oseb
in za čiščenje ličil.
Olje nanesemo na blazinico iz bombažne vate
in nežno očistimo kožo. Če ga uporabljamo kot
negovalno olje, ga nežno vtremo po prhanju ali
kopanju. Olje je najbolje nanašati na vlažno in

voljno kožo, saj ga bo tako lažje vsrkala in za
seboj ne bo pustilo mastne plasti. Koža bo zaščitena in nahranjena, obenem pa bo nemoteno
dihala.
Če olje uporabimo za masažo, storimo prav nasprotno. Nanašamo ga na suho kožo, ki jo nato
nežno masiramo in počakamo, da se vsrka. Če
smo nanesli preveč olja, presežno olje speremo
s toplo vodo, zatem pa kožo nežno popivnamo z
brisačo. Tako bo koža čudovito svilnata in voljna,
naj gre za dojenčka, otroka ali odraslo osebo.

ŠEST NAPAK, KI SE JIM
VELJA IZOGNITI

»» Otroka ne masirajte takoj po hranjenju.
»» Med masažo ne počnite ničesar drugega!
»» Prostor, v katerem izvajate masažo, naj bo
topel.
»» Na rokah ne nosite nakita
»» Olja ne zlivajte neposredno iz stekleničke na
kožo. Najprej ga ogrejte v dlaneh.
»» Vsaj ena roka naj bo na dojenčku tudi takrat,
ko segate po olje. Stik med vama naj bo
nepretrgan.

Že od

PRAVA OLJA, ČISTI
UŽITEK, POPOLNA NEGA

Weleda - Čas za razvajanje in sprostitev,
Čas za vas in vašega otroka
ČISTO PRAVA OLJA ZA TELO

Rastlinska olja
Negujte svojo kožo in kožo
vašega dojenčka z Weleda
čisto pravimi naravnimi olji.
Masažno olje z ognjičem ščiti
kožo, masaža pa sprošča vaše
telo in blagodejno deluje na
težave. Naj se splete močna
vez za zadovoljstvo obeh.

Nežna naravna nega že od
prvega dne
Brez sintetičnih barvil,
dišav in konzervansov
Koža bo negovana, svilnato
mehka, hkrati pa se bodo
vzbudili vsi vaši čuti
Certificirana
NARAVNA
KOZMETIKA

Distributer za Slovenijo: BB BIO.SI d.o.o., Brodišče 24,
1236 Trzin, M: 041 410 733, P: 01 5372 476, info@bb-bio.si
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ki podpirajo dihala, vendar ti ne morejo v celoti
nadomestiti vnosa vode!

IZLOČITE ŽIVILA, KI ZASLUZIJO TELO

Rešite se
zasluzenosti!
BESEDILO: KATJA PODERGAJS

Mikrobi obožujejo zasluzena
telesa. V njih se počutijo kot v
welnessu. Res želite biti petzvezdično
doživetje za viruse in bakterije?
Zasluzenost se lahko pojavi v različnih delih telesa. Zasluzenost dihal prepoznamo lažje kot denimo zasluzenost vranice ali maternice.
Če imate pogosto občutek, da imate v grlu kepo,
ki je ne morete pogoltniti, če čutite pritisk v sinusih in oteklost v nosu, če vas sili k odkašljevanju,
če se vas radi lotevajo prehladi in nasploh čutite,
da so pljuča vaša občutljiva točka, telesu pomagajte z zmanjšanjem zasluzenosti.

RAZSLUZENJE V TREH POTEZAH

Vsaj v obdobju, v katerem smo na udaru respiratornih virusov, zmanjšajte ali opustite vnos živil,
ki prispevajo k zasluzenosti. Odpovejte se mleku
in mlečnim izdelkom, izdelkom iz moke, zlasti
pšenične, ter sladkim živilom. Omejite tudi uživanje jajc in mesa. Namesto po pšeničnih izdelkih
raje posegajte po brezglutenskih žitih. Sladila naj
nadomestijo suhi sadeži, sladkor kokosovih cvetov, javorjev sirup, melasa …
Namesto mleka uživajte več napitkov na osnovi
riža, ovsa, mandljev ali kokosovega mleka. Tudi
mlečno smetano lahko nadomestite s kokosovo,
riževo ali ovseno smetano. Pri izbiri bodite pozorni na sestavo, saj med tovrstnimi izdelki obstajajo
zelo velike kakovostne razlike. Nekateri namreč
vsebujejo bore malo žit, zato pa veliko sladkorjev.
Ne nasedajte napisom: nekateri ponudniki namreč uporabo riževega slada deklarirajo kot »riž
brez dodanega sladkorja«. Pravo podobo o količini sladkorja v tovrstnih napitkih dobite le, če preberete tabelo hranilnih vrednosti. Videli boste, da
so mnogi tovrstni napitki prej sladilo kot napitek.

Če piše, da je v 100 ml napitka 6
odstotkov sladkorjev, to pomeni, da
ga je v 1 litru za 12 žličk, 4 odstotki
pomenijo, da ga je za 8 žličk, 3 odstotki
pa, da ga je za 6 žličk na liter. Precejšnja
razlika, mar ne? Če je riževo mleko
sladkano z riževim sladom, je to veliko
boljša izbira, kot če je sladkano s trsnim
sladkorjem ali s koruznim sirupom.

HIDRIRAJTE TELO
Če smo dehidrirani, telo sproži varovalne mehanizme in zasluzi pljuča. S tem prepreči, da bi z dihanjem izgubili od 1/2 do 1 litra vode na dan. To
je cena za »močvirje« v pljučih, ki raznovrstnim
patogenim organizmom omogoča nemoten razvoj. Ker je brez hidracije nemogoče razsluziti telo, je prvi ukrep, s katerim se začneta vsako
razstrupljanje in razsluzevanje, vnos dovoljšnjih
količin vode. Pozimi si lahko pomagate tudi s čaji,
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Vzemite si nekaj minut časa in se seznanite tudi
z drugimi podrobnostmi, po katerih se razlikujejo raznovrstne zamenjave za mleko. Številne
rastlinske smetane so namreč tako obremenjene
s škodljivimi E-ji, da utegnejo biti celo bolj problematične kot mlečna smetana. Še posebno pozorni bodite pri nakupu konvencionalnih (brez
ekološkega certifikata) napitkov, saj pogosto vsebujejo esterificirane ali hidrogenirane maščobe.
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Tudi žitni napitki se precej razlikujejo med sabo.
Ni vseeno, ali napitek vsebuje 6 ali 12 odstotkov
mandljev, 10 ali 17 odstotkov riža … Prav tako ni
vseeno, ali sojino mleko izdelujejo iz sojine moke
ali pa iz namočenih, morda celo nakaljenih sojinih zrn. Pri izdelavi napitkov The Bridge denimo
uporabljajo visokogorsko izvirsko vodo in jim ne
dodajajo sladkorjev. Vsebujejo le italijanski ekološko pridelani riž, drugače kot številni drugi napitki, izdelani na osnovi kitajskega ali indijskega
riža. Tudi dodatek kalcija je iz naravnih alg.

POSPEŠITE REDČENJE SLUZI
Ne samo z boljšo izbiro živil, sluz lahko odpravimo tudi z uživanjem začimb, ki jo hitro razredčijo. Tozadevno so učinkoviti hren, čili, česen,
čemaž in čebula. Pomagajo tudi cimet, ingver, piment, poper …
Tudi eterična olja, kot so denimo olje evkalipta,
rožmarina, bora, citrusov, cimeta, mete in klinčkov, pomagajo redčiti sluz in hkrati dezinficirati
dihalne poti, tako da si mikrobi v njih ne morejo
»splesti gnezda«.
TRILOGIJA ŠČEPEC - razveseljujte svoje
brbončice in krepite zdravje vsak dan!

Ene izmed
najbolj
ih
prodajan
knjig v
Sloveniji!
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Knjige lahko prelistate in naročite v spletni
knjigarni: www.shop.zazdravje.net.

thebridgebio.com

Zastopa: Prema d.o.o., www.prema.si

Spodbujanje
lastnega
kompostiranja
BESEDILO: DR. ANAMARIJA SLABE,
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kompostiranje je povezano z
dihanjem: pri običajnem aerobnem
postopku moramo poskrbeti tudi
za dovolj zračnosti, da lahko
mikroorganizmi dihajo in predelujejo
naš kompostni material. Če želimo
proces pospešiti, da bo torej kompost
dozorel znatno prej, ga moramo
dovolj pogosto premešati – tako
vanj vnesemo več zraka, kar pospeši
delovanje mikroorganizmov.
Lahko rečemo, da dihajo tudi
sama tla, saj kar precejšen del
vrhnjega sloja tal sestavljajo tudi
mikroorganizmi in drobcene živalce.
S kompostiranjem smo skoraj leto dni dihali tudi
na Inštitutu za trajnostni razvoj. Zaključujemo
namreč projekt »Kompostiranje je več kot
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recikliranje – kompost gre v šolo«, s katerim
spodbujamo lastno kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov v šolah, vrtcih in gospodinjstvih. Projekt odlično dopolnjuje naš program
»Šolski ekovrtovi«, saj je kompostiranje najpomembnejša dejavnost v
(ekološkem) vrtnarjenju. Ugotovili
smo, da se šole in vrtci pri kompostiranju srečujejo z nemalo izzivi,
zato je bil naš namen usposobiti kar
največ vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ), da
bodo znanja prenašali na otroke in mlade, ti pa
na svoje domače, torej na gospodinjstva. Projekt
sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje
in prostor RS.
Izpeljali smo deset regijskih delavnic, na katerih
so udeleženci (učitelji, vzgojitelji, ponekod tudi
hišniki) najprej spoznali teorijo, nato pa pridobljena znanja takoj tudi praktično uporabili: postavili in napolnili so kompostnike. Usposobili
smo 113 predstavnikov v 54 VIZ, v dejavnosti pa
se je neposredno vključilo približno 7000 otrok
in mladih. Hkrati smo izvajali tudi pilotni projekt
skupnostnega kompostiranja, ki je v sodelovanju
z lokalnimi partnerji potekal na našem urbanem
vrtičku na Taboru v Ljubljani.

DOBRE PRAKSE
»MOJSTROV
KOMPOSTIRANJA«
V projektu smo izbrali
tudi šest primerov dobrih
praks v VIZ, ti pa so jih
predstavili na zaključnem
posvetu. Tem VIZ smo podelili znak »mojster
kompostiranja«, ki ga simbolizira simpatičen
deževnik. Predloge za znak so ponudili šolarji
in dijaki, in sicer v okviru posebnega likovnega
natečaja.

kompostiranja. Med drugim so ugotovili, da v nasprotju s številnimi drugimi državami EU pri nas
ne spodbujamo lastnega kompostiranja v ustanovah in obratih, zato predlagamo, naj se to zgodi
čim prej.

KOMPOSTIRANJE – VZOR
KROŽNEGA GOSPODARJENJA
VIZ Z DOBRIMI PRAKSAMI
KOMPOSTIRANJA:
»» Vrtec Otona Župančiča, Slovenska
Bistrica
»» OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj
»» OŠ Ljubo Šercer, Kočevje
»» OŠ Mirana Jarca, Ljubljana
»» POŠ Janče
»» Srednja trgovska šola Ljubljana
V sodelujočih ustanovah so se v okviru projekta
pogovarjali o pomenu kompostiranja in prepoznavanju odpadkov, ki sodijo na kompost, pripravili pa so tudi načrte njihovega zbiranja v svojih
ustanovah ter izvajali učne ure, posvečene kompostiranju in možnostim zmanjšanja količine zavržene hrane. Pri zbiranju odpadkov in kompostiranju so sodelovali učenci in učitelji, ponekod
pa tudi hišniki, ki so uredili zbiranje odpadlega listja, vej, trave ipd. Nekateri VIZ so kompostiranje
povezali tudi z Evropskim tednom zmanjševanja
odpadkov, med letom pa so ga vpletali v interesne
dejavnosti in v pouk.

LASTNO KOMPOSTIRANJE NAJ
ZAČNE SPODBUJATI TUDI DRŽAVA
Na zaključnem posvetu smo k besedi povabili strokovnjake (podjetje Snaga, Ekologi brez
meja) ter predstavnike VIZ, da so na okrogli
mizi spregovorili o prednostih in izzivih lastnega

Kompost(iranje) izboljšuje kakovost tal za pridelavo in hkrati zmanjšuje obremenjevanje okolja.
Poleg tega je izvrsten učni pripomoček za razumevanje in udejanjanje krožnega gospodarjenja,
o katerem zadnje čase veliko govorimo. Učitelji
in otroci sodelujejo v vseh fazah, od zbiranja surovin (biološko razgradljivi odpadki) do izdelave
komposta (hranila za rastline), ki ga šole in vrtci
z lastnimi vrtovi s pridom uporabijo tudi za gojenje zelenjave, s čimer smiselno sklenejo trajnostni
krogotok.

Na spletni strani ITR sta na voljo dva
priročnika o ustreznem lastnem
kompostiranju, ki sta nastala v
okviru projekta. (http://www.itr.si)
DEŽEVNIKI POZIMI "GREJEJO
NOGE" RASTLINAM
Za dober živi kompost, ki je nastal
na certifcirani ekološki kmetiji iz
ekološkega hlevskega gnoja
(in ne na smetiščih, kot se dandanes pogosto
dogaja), se lahko obrnete na Vilija Petacija (tel. (051)
612 456). Njegov kompost deževnikov Lumbrivit
ima pH 6,2–7,2 N1%, P2 05 1779 mg/100 g, K2 0 200
mg/100 g in seveda še obilo neizmerljivih dobrot,
ki jih bodo vaše rastline še kako vesele. Pri njem
lahko kupite tudi legla kalifornijskih deževnikov.
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