Skupaj za zdravje
človeka in narave
WWW.ZAZDRAVJE.NET

BREZPLAČEN IZVOD | MAREC 2017

TEMA MESECA:

Vitalnost

13. sejem

ALTERMED
Celjski sejem, 10.-12. marec 2017

BODIMO ZDRAVI,
AKTIVNI IN VITALNI!
Zdravo kuhanje in zdravilne tehnike v živo, zelišča, začimbe in super hrana, delavnice
z največjimi mojstri zdravega življenja …

Sejemsko dogajanje prinaša:

Ali je samooskrba modni hit, tržna priložnost ali nujna aktivnost prihodnosti?, Ekoci
Štafeta semen – izmenjevalnica semen, znanja, cepičev starih sadnih vrst in prikazi
dobrih praks, Ekoci
Škripljete? – Kako poskrbeti za vitalnost sklepov, Rajko Škarič & Adriana Dolinar, Društvo Ognjič
Eliksirji mladosti – mit ali le pozabljeno znanje?, Sanja Lončar, Društvo Ognjič
Konoplja in ljudje, Tanja Cvetrežnik, ONEJ – Društvo prekmurske pobude
Kako obvarovati tla pred strupi »z neba«?, Sanja Lončar, Društvo Ognjič
Koga moti staranje?, Rajko Škarič, Društvo Ognjič
Kako si na naraven način povrniti moč in zdravje, Jože Majes, Narava zdravi d.o.o.
Divje z Dariom, Dario Cortese
Ne krivite EMŠO! 10 razlogov, zaradi katerih se hitreje staramo, Adriana Dolinar & Rajko Škarič,

Društvo Ognjič

Vse o permakulturi, Matej Kline, Permakulturni inštitut Maribor
Eko šole o odgovornem ravnanju s hrano in lokalno pridelani hrani

in še veliko več …

Program na www.ce-sejem.si!

Dobro je vedeti!
Odpiralni čas vse tri dni od 9. do 18. ure
V ceno dnevne vstopnice je vključen prost vstop na vsa predavanja in predstavitve,
ki ta dan potekajo na sejmišču!

V istem terminu na sejmišču še 22. FLORA in 16. POROKA
ter 40. dneva čebelarstva ApiSlovenija.
www.ce-sejem.si

1976

2016

Vaš partner

Kaj je vitalnost?
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Vitalnost je ena od vse pogosteje zlorabljenih besed. Zaslediti jo je na embalaži domala vsakega
medicinskega pripomočka in prehranskega dopolnila, uporabljati so jo začeli celo v povezavi s
finančnimi skladi.
Kaj je vitalnost in od kod prihaja, sem se imela
priložnost naučiti na zelo preprostem primeru.
Starše, ki se bližajo osemdesetim letom, sem
peljala na izlet, na predstavo s sokoli in orli v
enem od avstrijskih gradov. Oče je ves čas tarnal, češ, kam ga vlečemo. Zaleglo ni niti to, da
smo se na grad povzpeli z dvigalom. Sleherno
stopnico, ki jo je zagledal, je pospremil s komentarjem »Ali nam je bilo tega res treba?«, »Zakaj
bi se mučil priti na stolp, bo tam res videti kaj
posebnega?« … Na drugi strani je imela mama
toliko dela z občudovanjem sleherne rožice in
kamenčka, da stopnic in vzpetinic še opazila
ni. Vrhunec je bila predstava z orli. Eden je celo
poletel tik pred nami. Mama se je skoraj vrgla
na kolena od sreče in hvaležnosti, da je doživela
takšen trenutek. Veličastni ptič se nas je skorajda
dotaknil s svojimi ogromnimi krili. Moj oče ga
ni niti opazil. Zatopljen je bil v svoje misli, najbrž
o nečem, kar se je že zgodilo ali pa se še bo. Po
končani predstavi se je njegov edini komentar
glasil: »To je bilo to? Sem se zaradi tega moral
spraviti do sem?«

V tokratnih novicah preberite:
Ali lahko ustavimo staranje?

4

Kaj vse zmore črevesna mikrobiota?

8

Več let ≠ manj vitalni sklepi

11

Vitalnost prihaja tudi skozi usta

14

Zakaj bi izgubljali vitalnost skozi zobe? 16

Lekcija je bila nepozabna. Doumela sem, da nam
vitalnosti ne jemlje starost. Vitalnost nas zapusti,
ko izgubimo »apetit« za sedanji trenutek, ko nas
zapustita čudenje in hvaležnost. Če nismo tukaj
in zdaj, tudi naše energije, ki naj bi podprla telo,
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zaradi napačnega ravnanja, neustreznega prehranjevanja ali neprimernih življenjskih vzorcev
oziroma mišljenja in čustvovanja. Pri tem si je
mogoče pomagati – če odpravimo vzroke, lahko
telesno vitalnost telesa pomembno izboljšamo.

Ali lahko
ustavimo staranje?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Središčna tema 3. festivala Dao Yah,
ki je med 3. in 5. februarjem potekal
v Cankarjevem domu, je bilo zdravje
v različnih življenjskih obdobjih.
Veliko predavanj je bilo posvečenih
ohranjanju vitalnosti tudi v zrelih
letih. Tako so lahko poslušalci
prisluhnili raznovrstnim celostnim
pogledom na menopavzo, staranje,
ohranjanje zdravja možganov
in živčevja, ohranjanje
vitalnost v spolnosti …
Kot je povedal ajurvedski
zdravnik dr. Manivannan
Ramasamy, B. A. M. S., poznamo dve vrsti staranja: dobro staranje, pri katerem se
telo stara v skladu z neizogibnim biološkim ritmom, in staranje, ki nastopi prehitro, zlasti
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Kot je pojasnila Biljana
Dušić, zdravnica, svetovalka na področju
ajurvedske medicine in ena od pobudnic festivala, je
po ajurvedi »človekova vitalnost
povezana
predvsem s konceptom
ojasa (odžas). Ojas je
na eni strani odvisen
od vitalne energije, ki so
nam jo ob spočetju predali
starši (osnova, ki že od rojstva naprej pogojuje
krepak ali šibek imunski sistem), pa tudi od kakovosti in vitalnosti hrane, ki jo uživamo, vode, ki
jo pijemo, in zraka, ki ga dihamo. Na drugi strani
je ojas odvisen tudi od kakovosti našega duševnega življenja. Življenje, v katerem gojimo tišino
ter živimo v skladu s svojo vestjo in inteligenco
srca, omogoča dotok drugega, znatno subtilnejšega vidika vitalne energije (ojasa), ki prežema
tudi telo.«
Da je naše telo sposobno regeneracije, če mu le
omogočimo razmere za nemoten pretok energije,
je bilo mogoče slišati tudi na predavanju o menopavzi in andropavzi Ivice Flis Smaka, dr. med.
spec., in na predavanju o živčno-hormonskem
ravnovesju Alenke Košorok Humar.
Sporočilo je bilo vsakič enako, le da različni predavatelji oziroma pristopi uporabljajo različne izraze: ljubezen, prisotnost, čuječnost, odpuščanje,
izpuščanje, pretočnost, preobrazba energije,
či … To so naši največji viri vitalnosti, ki
se jih vse premalo zavedamo.
Vitalnost lahko ohranjamo in krepimo tudi z različnimi tehnikami,
vajami, masažami, vtiranjem olj, s
prehranskimi dopolnili ali z uživanjem posebne prehrane, ki aktivira
energijo na celični ravni. Seveda vse
to deluje bolje, če ste pred tem poskrbeli za notranje spremembe.

KJE ZAČETI?
Včasih se znajdemo v začaranem krogu: telo brez
energije ustvarja čustveno »luknjo«, ki onemogoča premik na bolje. Zato je najbolje, če telo podpiramo na vseh ravneh hkrati. Ker včasih ne vemo,
kaj natanko primanjkuje telesu – ali pa mu manjka že toliko vsega, da bi sami le stežka sestavili
ustrezno mešanico potrebnih vitaminov, rudnin,
encimov, probiotikov, antioksidantov, je na trgu
vse več naravnih izdelkov, ki so zasnovani tako,
da delujejo sistemsko, torej na vse pomembne
sklope v telesu.
Claudia Vigier je naturopatinja z dolgoletno prakso v lastni kliniki v Parizu. Poleg tega je članica
strokovnega tima zdravnikov in naturopatov, ki
raziskujejo na področju mitohondrijske medicine. Na prvem festivalu Dao Yah smo jo imeli
priložnosti poslušati na predavanju o krepitvi
znotrajcelične energije. Še posebno zanimive so
njene ugotovitve, zakaj številna prehranska dopolnila v telesu ne delujejo tako, kot
bi pričakovali.
"Sodobnemu
človeku
primanjkuje energije,
ima počasno presnovo, primanjkuje mu
encimov ali pa ga
pestijo prebavne težave druge narave
(sem spada 70 % prebivalstva!), zato se ne
prehranska dopolnila
ne hranila iz zdrave uravnotežene prehrane pogosto
sploh ne morejo vsrkati. Prav zato
je treba najprej popraviti temelj, da sploh lahko
pride do absorpcije, šele nato lahko pričakujemo
rezultate. Pri delu s svojimi strankami navadno
začnem s kratkim programom razstrupljanja,
ki ga podprem s posameznimi živili in zelišči.
Sočasno je treba odpraviti tudi nekatere navade
in razvade, kot so uživanje kave, prečiščenih živil in alkohola. Živila, ki so odlična za razstrupljanje in tudi za regeneracijo organizma, so vse
vrste fermentiranih živil (kislo zelje, juhe miso,
korejski kimchi …). Navadno priporočam tudi
kaskadno fermentirane biokoncentrate, saj se
ponašajo s hitrim in učinkovitim delovanjem.
Fermentirana živila vsebujejo celo več vitaminov

GELEVITAL

za psihično in fizično moč!
S pomočjo matičnega mlečka,
cvetnega prahu, propolisa in rodiole do
večjih umskih in telesnih dosežkov.
Za bolj dinamičen ritem življenja.

Vitalno
skozi
življenje.

medi

VITAL

Na voljo v lekarnah, Sanolaborju in drugih specializiranih trgovinah
ter v Medivitalu v Zdravstvenem domu v Medvodah.

kot enaka količina istega živila v sveži obliki. Dr.
VsakNiedermaier
četrtek v trgovini
Medivital, je ob pomoči veHans
(1913–2003)
v Medvodah
dom)
likega
znanja, (zdravstveni
poznavanja
lastnosti fermentiranih
živil in dolgoletnega raziskovanja razvil edinstven
POGLED
V TELO SKOZI
proces
kaskadne fermentacije™.
Ekološko pridelano OČESNO
sadje, zelenjavaŠARENICO
in oreščki se dvanajst tednov
fermentirajo v procesu, ki poteka v večObvezno
stopnjah.
Brezplačna analiza in pogovor z
Edinstven dinamični proces fermentacije
naročanje: vsa
Andrejem
Isteničem,
dr. v. med.
997
hranila
iz vhodnih
sestavin
razdrobi051
na601drobne

Z močjo kaskadne
fermentacije
razpoložljivi encimi
DE-ÖKO-006
Poľnohospodárstvo
EÚ/mimo EÚ

Biološki imunski regulator*
*Regulatpro® Bio vsebuje naravni vitamin C,
ki prispeva k normalni imunski funkciji.

www.regulat-direct.com
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Ne zamudite!

Energija
na žlico
Serija petih predavanj in delavnic za
»polnjenje baterij« in hitro okrepitev
energije na kmetiji Žunko pri Mariboru.
Sanjina znanja, izkušnje in recepture v
kombinaciji z Vidino zeliščno kulinariko,
zagotavljajo doživetje za vsa čutila.
I. SKLOP

Kako zagnati
zaspani metabolizem
(predavanje 20. aprila,
delavnica 22. aprila)
II. SKLOP

delce, ki se v telesu zlahka absorbirajo. Tudi encimi se razdrobijo v drobne delce in s tem postanejo uporabni za telo. Kaskadno fermentirani
biokoncentrati so biorazpoložljivi in lahko delujejo na celični ravni, ki je temeljna raven v telesu.
Mitohondriji se v dveh do treh mesecih obnovijo,
nastajanje znotrajcelične energije pa se občutno
poveča. Prav pri kaskadno fermentiranih koncentratih, kot je Regulatpro®, so raziskave pokazale,
da v treh mesecih pride do 186-odstotnega dviga celične energije ATP, kar je tudi glavni razlog,
zakaj tovrstni pripravki pozitivno učinkujejo pri
širokem spektru zdravstvenih težav. Visoke koncentracije antioksidantov pomembno pripomorejo k upočasnjevanju procesa staranja, encimski
delčki pa obnovijo in okrepijo delovanje telesnega encimskega sistema."
Celoten intervju s Claudio Vigier lahko preberete
na spletnem naslovu http://www.zazdravje.net/
razkrivamo.asp?art=851.

NOVE RASTLINSKE MOČI
ZA NOVE ČASE

Pomlajevalna
kulinarika

Tudi na področju uporabe zdravilnih rastlin dandanes nastaja vse več novih preparatov, v katerih
se modrost tradicionalnih receptur prepleta s sodobnimi tehnologijami.

III. SKLOP

Robert Solime že s svojo vitalnostjo (star je več kot
65 let, vendar ustvarja s
polno močjo) dokazuje,
da pozna recepture za
učinkovito revitaliziranje telesa. Prav zaradi
poglobljenega razumevanje mehanizmov delovanja rastlin ter izjemnega
čuta za njihovo energijsko delovanje na eni strani in inovativnih procesov predelave (npr. ultrazvočna ekstrakcija) na drugi ga
mnogi imenujejo Hildegarda 21. stoletja.

(predavanje 11. maja,
delavnica 13. maja)

Hrana za obnovo
spolnih moči

(predavanje 18. maja,
delavnica 20. maja)
IV. SKLOP

Globinska prenova
s tujonom
(predavanje 25. maja,
delavnica 27. maja)
V. SKLOP

Hrana za dušo

(predavanje in
delavnica 15. junija)
Za več informacij o dogodkih pišite na
e-naslov delavniceszz@gmail.com
ali pa pokličite na tel. (041) 770a 120
(ob delavnikih med 9. in 12. uro).
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Med njegovimi izdelki za ohranjanje vitalnosti v
zdravih letih izstopa Gelevital, na katerega je, kot
pravi, tudi čustveno navezan, saj ga je prvotno zasnoval za svojega očeta. »Vsak sin si želi preprečiti staranje svojih staršev; bil sem prepričan, da
bo ta pripravek mojemu očetu vrnil delček tistega
kar so mu vzela leta. Rezultati so se pokazali zelo
hitro, tako da skoraj nisem mogel verjeti svojim

očem: povrnili so se mu mladostna energija, tonus, moč in vitalnost. Celo njegov spomin je bil
veliko boljši!« Kot odgovor na vse pogostejše
težave z delovanjem spomina in pešanjem koncentracije je zasnoval svojo največjo uspešnico
Memory, pripravek, v katerem sinergijsko delujejo rožmarin, azijski vodni popnjak, ginko biloba,
oves in sibirski ginseng.
Tudi predavanje Roberta
Terčelja Schweizerja je poglobilo zavedanje o močeh, ki jih imajo zdravilne rastline, seveda če z
njimi pravilno ravnamo.
Zato je toliko pomembneje, da v poplavi naravnih zdravil in rastlinskih
preparatov znamo prepoznati tiste, ki so v resnici učinkoviti,
poleg tega pa še varni in vredni svojega denarja. Zavedamo se, da to ni preprosta naloga, zato
upamo, da vam tudi z informacijami, ki vam jih
posredujemo prek projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, prihranimo nekaj časa in denarja.

Končno!
Druga, dopolnjena
izdaja knjige Ščepec
védenja zdaj tudi v
velikem formatu.
Čas je za še bolj poglobljeno znanje,
čutenje in razumevanje moči začimb.
Izkoristite možnost prednaročila in prihranite 5 evrov + stroške pošiljanja. Knjigo
lahko naročite po ceni 33 evrov.
Stroški poštnine so vključeni v ceno.
Če se boste oglasili na sejmu Altermed, vas
poleg knjige s popustom čaka še darilo.
Vse knjige, ki so nastale v okviru projekta
Skupaj za zdravje človeka in narave lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

www.shop.zazdravje.net

Naročila po telefonu: 051/88 41 48
ali preko e-pošte: info@jasnoinglasno.si
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Kaj vse zmore
črevesna
mikrobiota?
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Ste kdaj pomislili, da utegnejo
biti prav dobri mikrobi v črevesju
zaslužni za dober videz, počutje in
zdravje? Vse bolj jasno je namreč,
da prav drobceni mikroorganizmi,
ki že od nekdaj sobivajo z nami in
jih je trikrat več kot telesnih celic,
na različne načine skrbijo za našo
vitalnost – če jim le dopustimo.

Četudi uživamo še tako kakovostno hrano, je v
primeru porušene črevesne mikrobiote velik del
roma naravnost v straniščno školjko. Kako dobri
mikrobi prispevajo k preskrbi telesa s hranilnimi
snovmi, nujnimi za ohranjanje vitalnosti?
Pomagajo nam pri prebavi beljakovin, maščob in
ogljikovih hidratov. Če se črevesna mikrobiota
poruši, utegnemo biti prikrajšani za esencialne
maščobe, kot so omega 3 maščobe, za katere je
značilno protivnetno delovanje. Posledica tega je
vse več vnetij v telesu. V primeru porušene črevesne mikrobiote nam primanjkuje tudi pomembnih aminokislin, kot je tavrin, ki je pomemben za
delovanje srca in možganov.

METABOLNA ALI »HRANILNA« VLOGA

Ti mikrobi nam pomagajo tudi pri prebavi topnih vlaknin, kot je inulin. Pri prebavi inulina,
ki je njihova priljubljena hrana, dobri mikrobi za
nas ustvarijo polisaharide, aminokisline, minerale in kopico drugih koristnih snovi. Mednje sodijo tudi kratkoverižne maščobne kisline, kot sta
butirna in propionska kislina. Te so za ohranjanje vitalnosti pomembne iz več razlogov. Butirna
kislina je denimo znana po varovalnih učinkih –
pomaga pri celjenju poškodovane sluznice prebavil, ščiti pred rakom na črevesju … Poleg tega so
kratkoverižne maščobne kisline hrana za črevesne epitelne celice, s čimer se pospeši celična rast
in poveča površina, skozi katero se lahko vitalne
snovi vsrkavajo v telo.

Verjetno ste že izvedeli, kako pomembna je črevesna mikrobiota za celovito prebavo zaužite hrane.

Kratkoverižne maščobe tudi ustrezno znižajo
pH črevesne vsebine, s čimer poskrbijo za boljše

Raziskovalci dobrodejne učinke črevesne flore oziroma črevesne mikrobiote v grobem delijo v nekaj
glavnih, med sabo prepletenih skupin, in sicer v
metabolno, strukturno (in histološko) ter obrambno skupino. Kaj to pomeni za našo vitalnost?
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vsrkavanje magnezija, kalcija, fosforja, železa, bakra in cinka. To pomeni, da so dobri mikrobi zaslužni tudi za kakovost krvi. Kadar jih ni, ker smo
jih uničili z antibiotiki, vsrkavanje železa ne poteka, kot bi moralo. Posledica tega je seveda slabokrvnost, ki je pogosta sopotnica starejših ljudi,
žal pa je ni mogoče odpraviti samo z nadomeščanjem železa. Če ne uredimo črevesne mikrobiote,
namreč železo roma naravnost v usta škodljivih
mikrobov, saj ga naravnost obožujejo. Med njimi
je tudi »zla« različica bakterije E. coli. To pomeni,
da se raven železa v krvi ne bo dvignila, na drugi
strani pa se bodo v porušeni črevesni mikrobioti
še bolj razmnožili škodljivi mikrobi, ki se hranijo
z njim. To je najbrž tudi razlog, zakaj lahko jemanje železovih pripravkov povzroči prebavne motnje, če sočasno ne krepimo črevesne mikrobiote.
Če imamo uravnoteženo črevesno mikrobioto,
katere sestavni del je tudi dobra vrsta E. coli, ne
bomo imeli težav s prebavljanjem mleka. Težave
s prebavo mlečnega sladkorja (laktoza) namreč
pestijo vse več ljudi, ta pa je odvisna prav od prisotnosti (oziroma odsotnosti) te bakterije.
Dobri mikrobi proizvajajo tudi številne nujno potrebne vitamine. Tako zna posebna vrsta bakterij
E. coli ustvariti vitamine K2, B1, B2, B6 in B12. To
pomeni, da je čvrstost kosti do pozne starosti v
precejšnji meri odvisna tudi od ravnovesja črevesne mikrobiote. Vitamin K2 pomembno sodeluje
pri transportu kalcija v kosti in zobe ter obenem
preprečuje nalaganje kalcija v mehka tkiva. Poleg
omenjenih vitalnih snovi dobri mikrobi v črevesju proizvajajo tudi vitamina B3 in B7, folno kislino
in kopico drugih koristnih snovi.

STRUKTURNA ALI
»GRADBENA« VLOGA
Koristni črevesni mikrobi pomembno sodelujejo
pri izgradnji in optimalnem delovanju tako črevesnih celic kot tudi imunskega sistema. Od obeh je v
precejšnji meri odvisna tudi naša splošna vitalnost.
Ker črevesne epitelne celice opravljajo zahtevne
naloge (vsrkavanje hranil in zaščita pred toksini),
se zelo hitro postarajo in nadomestijo z novimi.
To pomeni, da se nova epitelna celica v štirih
dneh postara, odmre in nadomesti z novo. Da
lahko te celice delajo s polno paro (tvorijo prebavne encime, prebavljajo hrano, srkajo vitalne
snovi, ščitijo pred toksini …) in se nadomeščajo z

novimi, je potrebno veliko energije. Od 60 do 70
odstotkov energije naj bi jim priskrbeli prav koristni črevesni mikrobi. Ti se dobesedno ugnezdijo
ob epitelnih celicah (kot nekakšni skrbniki) in
jih s proizvodnjo hranil neposredno hranijo. Eno
od priljubljenih hranil za te celice je že omenjena kratkoverižna butirna maščobna kislina. Če
je črevesna mikrobiota porušena, to pomeni tudi
slabše delovanje epitelnih celic in njihovo prepočasno nadomeščanje z novimi. Posledica tega
sta tudi pomanjkljiva preskrba telesa z vitalnimi
snovmi in nezadostna zaščita pred toksini.
Med pomembne naloge črevesne mikrobiote sodita tudi optimalna izgradnja in delovanje
imunskega sistema. Zdaj je znano, da porušena
črevesna mikrobiota pripelje do pomanjkanja
imunskih celic, kot so limfociti, nevtrofilci in makrofagi. Pomanjkanje limfocitov vodi v pomanjkanje imunoglobulinov A, ki jih izločajo limfociti
na vseh sluznicah in nas ščitijo pred škodljivimi
mikrobi. Kadar nam primanjkuje nevtrofilcev in
makrofagov, smo prikrajšani za imunske celice,
ki na mestu vnetja odstranjujejo toksine, odmrle

Preverjene
naravne rešitve
Odkrijte …
» Zakaj ste utrujeni?
» Zakaj ste
pozabljivi?
» Zakaj vam ni
do seksa?
» Zakaj vas napenja?
» Zakaj se počutite
slabo ob vlažnem
vremenu?
Priročnik vsebuje dragocene odgovore,
nasvete in tehnike, kako prepoznati in
premagati razbohotene glivice v telesu ter
ponovno zaživeti s „polnimi baterijami“
Vse naše knjige in priročnike lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

shop.zazdravje.net
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celice in škodljive mikrobe. To seveda pripelje do
premoči slednjih in nastanka obolenj.

OBRAMBNA ALI »ZAŠČITNA« VLOGA
Podobno kot koža nas tudi prebavila ščitijo pred
zunanjimi vplivi, seveda če je črevesna flora v
ravnovesju. Tako koristni mikrobi črevesne mikrobiote ustvarjajo različne snovi, s katerimi nas
neposredno branijo pred škodljivimi bakterijami,
virusi, glivicami in celo paraziti. Dobra različica
bakterije E. coli ustvarja protimikrobne snovi, s
katerimi ohranja pod nadzorom svojo škodljivo različico, znano po povzročanju hude driske,
trebušnih krčev, povišane telesne temperature in
celo odpovedi ledvic. Koristni mikrobi proizvajajo tudi desnosučno mlečno kislino in kratkoverižne maščobne kisline, s katerimi v črevesju, tik ob
sluznici, ustvarjajo kisel pH (4–5) in tako zavirajo
razraščanje škodljivih mikrobov, kot je denimo
glivica kandida. Nekateri mikrobi so sposobni
zajeti toksine v črevesnem lumnu in jih skupaj z
blatom odstraniti iz telesa.

Če porušimo črevesno mikrobioto, se ne »sesuje«
le omenjena zaščita, temveč tudi varovalna pregrada črevesne sluznice. Natančneje, popustijo
tesni stiki med epitelnimi celicami ali kot temu
pravijo raziskovalci, pride do sindroma puščajočega črevesja. Posledica tega je seveda to, da v
telo vdre vse, kar ne bi smelo. Ko toksini, škodljivi mikrobi, neprebavljeni delci hrane ... zakrožijo po krvi, v telesu sprožijo številne »alarme«.
Prepoznamo jih kot alergije, kronična vnetja (npr.
revma, ateroskleroza …), težave z živčevjem in
možgani (depresija, razdražljivost, hiperaktivnost, Alzheimerjeva bolezen itn.) … Zaradi vsega
naštetega se je teh težav dobro rešiti tudi s krepitvijo prijateljev v črevesju in z odpravljanjem
poškodb na sluznici prebavil.

VZPOSTAVITEV
ČREVESNE
MIKROBIOTE
KOT OSNOVA
VITALNOSTI
Nujnost vnovične
vzpostavitve črevesne mikrobiote kot
osnove
vitalnosti
poudarja tudi nemški zdravnik Marcus Stanton, predsednik
Mednarodne akademije za oksidativni stres
in Združenja za funkcionalno medicino. Za to
številko novic je zapisal: »Vnovična vzpostavitev široke pestrosti mikrobiote in ohranjanje njenega ravnovesja sta ključnega pomena.
Dobro stanje sluznice, še posebno v tankem
črevesju, je nujno za učinkovito vsrkavanje
hranil. Osebno menim, da je to temelj našega
imunskega sistema. Poleg tega je okolje enterobioma vitalnega pomena za številne telesne
funkcije in za uspešno uravnavanje sistema.
Nadvse pomembno je, da si prizadevamo za
odpravo neravnovesij. Vpliv hrane, toksinov
in številnih drugih snovi, ki vstopajo v telo,
se odraža celo na naši epigenetiki, zato je
nujno, da telo podpremo tudi v tej smeri. Po
mojih izkušnjah so za dosego tega cilja daleč
najboljša izbira kakovostni napitki s širokim
naborom efektivnih mikroorganizmov, kot je
denimo EM Multi-ferment.«
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Več let ≠ manj
vitalni sklepi
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Dokaz za to so številni popolnoma
gibčni starostniki – in na drugi strani
številni mladi ljudje z bolečinami
v sklepih in omejeno gibljivostjo.
Razlika med njimi je v tem, kako
skrbijo za vitalnost in morebitne
težave s sklepi. Ponujamo vam nekaj
namigov, kako ohranjati vitalnosti
sklepov vse do pozne starosti.
NE IZSUŠUJTE TELESA
Dr. Batmanghelidj je v knjigi Voda za zdravje in življenje napisal, da kakih 50 milijonov
Američanov, od tega 200 tisoč otrok, pesti katera
od oblik artritične bolečine. Prepričan je, da so
bolečine v sklepih in križu največkrat posledica
dehidracije telesa.
Pomanjkanje vode namreč lahko povzroči zakrčenje mišic, ki je odgovorno za 80 odstotkov bolečin v križu. Dehidracija utegne pripeljati tudi
do obrabe medvretenčnih ploščic, kar dodatno
bremeni kite in vezi v hrbtenici, poleg tega pa
povzroča bolečine.

Dehidracija utegne povzročiti tudi zastajanje kislih presnovkov v sklepih. Hrustančnim celicam
najbolj prija bazično okolje, ki ga ohranjamo prav
z zadostno hidracijo. Voda in sol potujeta skozi
hrustanec, iz celic vlečeta kisle presnovke in jih
odplavljata. Če je ta proces moten, se kisli presnovki kopičijo in spremenijo pH sklepnega okolja, to pa sproži bolečino.
Dehidracija lahko kvarno vpliva tudi na stanje
hrustanca in sklepa, saj poveča trenje in pritisk
v stičnih točkah hrustančnih ploskev v sklepu.
Hrustanec vsebuje veliko vode – le tako lahko
»podmazuje« sklep, da gladko drsi prek nasprotne
hrustančne površine. V primeru dehidracije se celice sklepnega hrustanca pred grozečim propadom
zavarujejo tako, da sprožajo bolečinske signale in
»upajo«, da jih bomo razumeli. Žal vse preveč ljudi
v takem primeru raje vzame protibolečinsko tableto, čeprav bi jim bilo treba le napojiti telo z vodo.

OHRANJAJTE ČREVESNO ZAŠČITO
Dandanes ni več skrivnost, da lahko prav povečana prepustnost črevesja povzroči neljubi vdor
vsega, kar ne sodi v naše notranje okolje. Posledice
tega so kopičenje toksinov (tudi v sklepih) in neprebavljenih koščkov hrane ter nenehno vdiranje škodljivih mikrobov v notranjost telesa, kar
utegne dolgoročno sprožiti nastanek tihih vnetij,
alergij, motenj v delovanju imunskega sistema …
V nastali zmedi se utegne imunski sistem celo
obrniti proti nam in napasti naša tkiva. To denimo velja za revmatoidni artritis, o katerem je
znano, da je avtoimunsko obolenje. Če je vzrok
zanj povečana prepustnost črevesja, se stanje ne
bo izboljšalo, dokler je ne bomo odpravili.
www.zazdravje.net | 3/2017 | Skupaj za zdravje človeka in narave 11

Če naj povrnemo ali čim dlje ohranjamo vitalnost sklepov, je torej treba redno skrbeti tudi za
funkcionalnost črevesne pregrade – predvsem s
krepitvijo črevesne flore. Ta je namreč pomemben skrbnik črevesnih epitelnih celic, ki vsrkavajo prebavljene hranilne snovi in ščitijo telo pred
zunanjim svetom. To s sodobnim življenjskim
slogom načenjamo na številne načine (jemanje
antibiotikov in kortikosteroidov, napačno prehranjevanje, stres …). O negi črevesne flore smo veliko napisali v knjižici Obvladajte kandido, preden
ona obvlada vas, ki jo lahko prelistate na: http://
shop.zazdravje.net/.

kalcij prenaša v kosti in zobe. Skrbel naj bi tudi
za prerazporejanje napačno naloženega kalcija iz
mehkih tkiv v kosti.
Tudi magnezij je pomemben igralec pri presnovi
kalcija. Ko smo zdravi in mladi je priporočljivo
razmerje količin zaužitega kalcija in magnezija 2 : 1. Ko smo starejši, če bolehamo za različnimi obolenji ali pa nam primanjkuje nekaterih
vitalnih snovi, kot sta vitamin K2 in bor, je treba
razmerje količin kalcija in magnezija prilagoditi
situaciji.

SPOZNAJTE OSNOVNO
GRADIVO SKLEPOV IN KOSTI
Številni naturopati menijo, da ne moremo imeti
zdravih in vitalnih sklepov, če nimamo zdravih
kosti. Med pomembne gradnike zdravih sklepov
in kosti sodijo vitamina D in K2, bor, kalcij in
magnezij.
Številne raziskave dokazujejo, da je kronično
pomanjkanje vitamina D ključni razlog za avtoimunska obolenja, kot je revmatoidni artritis. Kar
22 raziskav je dokazalo, da vitamin D pomaga obnoviti sklepe in omiliti bolečine, ki jih povzroča
osteoartritis. Jemanje kalcija in vitamina D tudi
dokazano odpravlja indikatorje tihega vnetja v
telesu, ki so pogosto v ozadju težav s sklepi.
Kalcij ni pomemben le za kosti, temveč za vitalnost celotnega telesa, saj kot bazični mineral pomaga vzdrževati kislo-bazični sistem. S tem nas
ščiti pred široko paleto težav, ki utegnejo nastati
zaradi zakisanosti telesa (okužbe, poslabšanje
težav s sklepi, osteoporoza …). Včasih so v primeru osteoporoze priporočali jemanje več kot
1200 mg kalcija na dan, zdaj pa ugotavljajo, da
pri ženskah po menopavzi že odmerek 1000 mg
kalcija na dan za 1 do 2 odstotka zmanjša izgubo
kostnine. Večji odmerki ne prinesejo boljših rezultatov. Nasprotno, raziskovalci ugotavljajo, da je
že dodajanje več kot 400 mg kalcija nepotrebno in
včasih celo obremenjujoče za telo, še posebno, če
vam primanjkuje drugih vitalnih snovi, ki skrbijo
za transport kalcija v kosti, kot sta K2 in bor.
Če uživamo velike količine kalcija ali vitamina D,
primanjkuje pa nam vitamina K2, ne bomo okrepili kosti. Te bodo še naprej krhke, sklepi pa bodo
vse bolj togi. K2 je namreč vitamin, ki skrbi, da se
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Za vitalnost sklepov in kosti je izredno pomemben tudi bor. Raziskave so pokazale, da je v primeru artritičnih težav v prizadetih sklepih in
bližnjih kosteh za polovico manj bora kot v zdravih. Bora, ki hrani in neguje sklepni hrustanec,
primanjkuje tudi v sklepni tekočini artritičnega
sklepa. Z dodajanjem bora se kosti močno okrepijo, še enkrat hitreje se celijo tudi kostni zlomi.
Po mnenju zdravnika Rexa Newnhama z jemanjem bora ni mogoče le blažiti, pač pa celo odpraviti osteoporozo in različne oblike artritisa.
Bor sodeluje pri aktiviranju vitamina D v aktivno
obliko, s čimer pomaga pri vsrkavanju kalcija ter
njegovem prenašanju v kosti in ne v mehka tkiva.
Poleg tega igra pomembno vlogo pri uravnavanju
prehajanja snovi skozi celične membrane, s čimer
preprečuje nalaganje kalcija v mehkih tkivih. Še
več, če je kalcij že naložen v mehkih tkivih, dodajanje bora omogoči prerazporejanje kalcija nazaj
v kosti in zobe. Več o boru si lahko preberete na
spletnem naslovu http://www.avogel.si/revma/
ali_lahko_bor_pomaga_pri_osteoartritisu.php.

Kako še lahko poskrbimo
za vitalnost sklepov,
smo povprašali dipl.
fizioterapevtko Katjo
Peček Poredoš iz Doma
starejših občanov DOSOR.
»Če se že v aktivnih življenjskih obdobjih zavedamo koristi gibanja (telesna dejavnost), obstaja večja verjetnost, da bomo imeli v starosti
manj zdravstvenih težav (kronične bolezni) in
težav z gibalnim sistemom. S starostjo resda nastopijo fiziološke spremembe, vendar bolečina
ni normalen del procesa staranja, pač pa zaplet.
Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, sodoben
življenjski slog pa nas nenehno sili v prisilne oziroma statične položaje (sedenje za računalnikom,
stres …), ki so vzrok številnih zdravstvenih težav
in posledično odsotnosti z dela. O koristnosti telesne vadbe pričajo številne raziskave. Pri izboru
ustrezne telesne dejavnosti je treba upoštevati
posameznikovo zdravstveno stanje ter njegove
omejitve in osebne značilnosti, zato se je predtem
koristno posvetovati s strokovnjakom (fizioterapevt). Fizioterapevt vsakega posameznika obravnava individualno in ga pouči, kakšna je pravilna,
ciljana in varna vadba.
V praksi opažamo vse več bolečinskih stanj, ki
pomembno vplivajo na posameznikovo kakovost
življenja (mialgije, vnetja, diskopatija, artritis, poškodbe). Bolečine uspešno obvladujemo z različnimi fizioterapevtskimi postopki in tehnikami.
Kot zelo učinkovita se je izkazala manualna terapija, pri kateri poiščemo vzrok za težave. Z vzpostavitvijo ravnovesja v telesu začetni simptomi navadno izzvenijo. S protibolečinsko elektroterapijo
in z uporabo laserja je mogoče zmanjšati uporabo
zdravil in njihovih neželenih učinkov na telo.
S staranjem narašča tudi pojavnost degenerativnih sprememb v sklepih. Težave, povezane
s sklepi, lahko uspešno lajšamo z njihovim razbremenjevanjem (primerne dejavnosti, izbor
pripomočkov za gibanje), s krepitvijo mišic, s
segrevanjem ali z ohlajanjem prizadetega sklepa,
z mobilizacijo sklepov in s številnimi naravnimi
pripravki, denimo iz arnike, hudičevega krempeljca … V terapevtskem procesu in tudi sicer je pomembno, da se posameznik zaveda svoje dejavne
vloge in odgovornosti za lastno zdravje.«

Kako sveži vstopiti v pomlad?
Z naravnim razstrupljanjem telesa
ob pomoči brezalkoholnih
kapljic
Pegasti badelj Soria
Natural razbremenite jetra in prebavila.
Telo tekočo obliko
tega pipravka izkoristi v celoti. Vas pri
izbiri izdelka zanima, koliko je v njem še »živega« dela rastline? Kapljice so pripravljene
tako, da ohranijo vse aktivne snovi, ki spodbudijo organizem k obnovi. Ne vsebujejo
alkohola, umetnih konzervansov in drugih
nepotrebnih dodatkov. Po zaslugi sodobnih
postopkov priprave so do 25-krat močnejše
od običajnih kapljic. Na voljo v lekarnah, specializ. trgovinah in na www.soria-natural.si

Za vsakodnevno gibljivost
in podporo sklepom
Kurkuma aktiv in
Aktivno olje 35 za
masažo mišic in sklepov
Ekološka zeliščna mešanica s kurkumo, bosvelijo
in drugimi zelišči nudi
podporo vsakodnevnim
delovnim in športnim
dejavnostim. Za sprostitev mišic in dobro gibljivost sklepov. Prečiščuje kri, spodbuja dotok
krvi do sklepov in podpira skeletni sistem, da
lahko zagotavlja dolgotrajno zaščito ter močne mišice, hrustanec in kosti. Tradicionalno
ajurvedsko olje sprosti mišice. Vsebuje sestavine, ki pospešujejo krvni obtok in povečajo gibljivost. Na voljo v trgovinah Sanolabor,
specializiranih prodajalnah in lekarnah ter na
spletnem naslovu www.trgovinapukka.si.
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tudi sreča in zadovoljstvo zlasti stvar osebne odgovornosti, ne pa odgovornost zdravnikov, zdravstvenih delavcev, socialnih služb … V prvi vrsti
pa morajo vedeti, da je starost lahko tudi lepa!

V kolikšni meri način prehranjevanja
vpliva na zdravje in počutje?

Vitalnost prihaja
tudi skozi usta
Domove za starejše mnogi vidijo
kot posebno postajo, kamor ljudje
vstopijo, ko ne morejo več skrbeti
zase. Da bi se lahko zdravje, počutje
in vitalnost v domu dramatično
izboljšale, pomisli le redko kdo.
O tem, da je to mogoče, smo se pogovarjali s Simono Domjan, odgovorno osebo za prehrano, ki je pod
vodstvom Erike Brajnik vodila prvi
slovenski projekt krepitve zdravja z
naturopatijo v Domu starejših občanov DOSOR.

Živite in delate s starostniki. Kako
gledate na vitalnost v starih letih?
Starost je za veliko večino ljudi boleča predvsem
zaradi telesne šibkosti in degenerativnih obolenj,
ki pestijo njihovo telo. Lahko bi dejali, da se vitalnost z leti drastično zmanjšuje. Strah, nemoč, jeza
in nepotrpežljivost so v tem obdobju pogosti prav
zato, ker človek trpi zaradi fizičnih težav, obenem
pa ne ve, kako bi ukrepal. Zato je nadvse pomembno iskanje trajnejših rešitev, kajti medicina
se v teh primerih ukvarja predvsem s simptomi
oziroma posledicami, to pa ni dovolj za vitalno in
opolnomočeno doživljanje starosti. Predvsem pa
je treba ljudi ozaveščati, da so njihovo zdravje, pa
14 Skupaj za zdravje človeka in narave | 3/2017 | www.zazdravje.net

Vsak je sam svoje sreče kovač, pravi domala pozabljeni rek, enako pa velja tudi za številne dragocene misli in trditve starih modrecev, kot so bili
Hipokrat, Paracelsus, Galen, Lust … ki so postavili temelje današnje medicine. Včasih je veljalo
načelo, po katerem zdravnik zdravi, narava ozdravi. Znanost in napredek na področju farmacije
sta se čedalje bolj oddaljevala od začetnih načel,
medicina pa se je sčasoma začela ukvarjati le še s
simptomi in posledicami.

V kolikšni meri je mogoče v ustanovi,
kot je dom starejših občanov, skrbeti
tudi za vitalnost stanovalcev?
Ljudje v tretjem življenjskem obdobju niso homogena skupina in imajo pravico do zadovoljevanja svojih individualnih potreb. Zavedanje o
osebni odgovornosti za počutje in zdravje narašča. Generacija, ki bo začela v bližnji prihodnosti
uporabljati storitve v domovih, je drugačna. Na to
se že pripravljamo – poleg klasičnih prijemov želimo ponuditi možnosti tudi ljudem, ki v starosti
nameravajo živeti odgovorno in dejavno.
V našem domu ponujamo številne možnosti za
začasno ali trajno bivanje, skupaj z vsemi pripadajočimi storitvami: oskrbo, ustrezno prehrano,
zdravstveno nego, protibolečinsko terapijo, rehabilitacijo, številnimi možnostmi za socialno
vključenost, animacijo … Naša posebnost je prvi
projekt, imenovan »krepitev telesa z naturopatijo«, ki ga že izvajamo, nedavno pa smo ga predstavili tudi na Mednarodnem naturopatskem
kongresu v Ljubljani.

Kaj je naturopatija?
Naturopatija je holistična (celostna), komplementarna metoda obravnave človeka, ki temelji
na iskanju vzroka za posamezno težavo ali bolezen. Naturopati z nobeno metodo ne posegajo v
zdravnikovo delo, pač pa svetujejo, kako okrepiti
telo, da se bo lahko borilo proti bolezni. Pri krepitvi ni starostnih omejitev, kar je za nas, ki delamo

s starejšimi, nadvse pomembno. V skupino, ki si
krepi telo z naturopatijo, je vključena tudi 92-letna gospa.
Metod in tehnik krepitve je veliko, vedno pa jih
določamo individualno, toda v vseh primerih je
temelj ustrezne prehrana. Hrana je namreč energija, energija pa je življenje. Ni vseeno, kaj, v kakšnih kombinacijah in kdaj jemo. Poleg tega ni
vseeno, kakšne kakovosti je hrana. Kar je za nekoga popolnoma sprejemljivo, utegne biti za nekoga drugega slabo. Telo nam že pred nastopom
bolezni sporoča, da nekaj ni v redu, zato je hrana
v naturopatiji eden od najpomembnejših stebrov
obravnavanja vsake težave.
Načrtovanje prehrane v domovih za starejše je
dokaj zahteven proces, saj je treba upoštevati številne parametre. Eno so svetovane diete, ki so povezane z zdravstvenim stanjem in jih vedno določi zdravnik. Drugo so navade in želje stanovalcev,
ki se navezujejo na vero, mentaliteto, okolje, iz katerega prihajajo … Te so pogosto zelo specifične.
V DOSOR pripravljamo osem osnovnih diet in
še vsaj enkrat toliko individualno pripravljenih
obrokov. Stanovalci lahko izbirajo med osnovnim
jedilnikom in naturopatsko prehrano. Ta je ustrezna za vse, ki prevzemajo odgovornost za svoje
počutje in zdravje, obenem pa so se pripravljeni
odreči nekaterim živilom (sladkor, beli kruh, testenine, pšenica, mleko in mlečni izdelki …).

Kako stanovalci gledajo na prehrano in
morebitne spremembe prehranjevanja?
Za veliko večino aktivnega prebivalstva je prehranjevanje rutina in predvsem izguba časa. V starosti pa prehranjevanje nemalokrat postane v večji
meri zadovoljevanje čustvenih kot pa telesnih
potreb. Tako se pogosto srečujemo z čezmerno
telesno težo. V nasprotnem primeru pa se s podhranjenostjo srečujemo takrat, ko starostnikove
telesne težave oziroma bolezenski znaki otežujejo
osnovno funkcijo hranjenja (neustrezne proteze
in neurejeno zobovje, rehabilitacija po kapi, disfunkcije črevesja …).

V kolikšni meri je izvajanje
posebnih diet odvisno tudi od
živil, ki so vam na voljo?

pridelanih kakovostnih živilih, do katerih pridemo
tudi po zaslugi dobro načrtovanega partnerskega
kmetovanja. Pridelava lastnih začimb, zdravilnih
zelišč, negovanje permakulturnih gredic, nenehen
razvoj novih zdravih in okusnih receptur, vse to so
samo nekatere od dejavnosti, s katerimi želimo v
ljudeh vzbuditi željo in vero, predvsem pa samozaupanje in zavedanje, da leta ne zmanjšujejo možnosti za zadovoljnejše in kakovostnejše življenje.
Dober primer je naša stanovalka, stara 81 let.
Pred leti so ji diagnosticirali srčno popuščanje
(oslabele ledvice), visok krvni tlak, povišano raven holesterola v krvi, depresijo in osteopenijo.
Zaradi protina je prestala šest posegov na nogah.
Zadnja tri leta so jo pestile močne pljučnice. Bila
je čezmerno hranjena in slabo gibljiva. Po treh
mesecih naturopatske krepitve se je njeno zdravje
vidno izboljšalo, kar potrjujejo tudi laboratorijski
izvidi. Pljučnic in depresije ni več. V zadnjem letu
ni potrebovala antibiotikov. Po devetih mesecih je
že samostojno odpotovala na dopust.
Kot vidite, hrana v resnici dela čudeže!

Živimo polno življenje.
Dan za dnem.

Zgodi se, da zaradi bolezni,
poškodbe ali starostne oslabelosti
potrebujemo pomoč. Začasno ali trajno.
Takrat je dobro vedeti kam po podporo,
storitve in izdelke. Dosor jih ponuja.

Dom starejših občanov Radenci.

t +386 (0)2 568 46 00 e info@dosor.si
www.dosor.si

Naša prehranska politika temelji na lokalno
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Zakaj bi izgubljali
vitalnost skozi
zobe?
BESEDILO IZ KNJIGE LJUDSKI ZDRAVNIK
JE PRIREDILA ADRIANA DOLINAR

JE ZOBE V RESNICI TREBA
REDNO ČISTITI?

Alfred Vogel (1902–1996),
eden najpomembnejših
pionirjev naravnega
zdravljenja v 20. stoletju

Alfred Vogel je kot pomemben
temelj zdravja in vitalnosti
pojmoval tudi zobe. Pri svojem
delu z ljudmi je vedno znova
opažal, da težave z zobmi tudi
pri na videz zdravih ljudeh
vodijo do različnih drugih težav,
vse od utrujenosti do srčnih
motenj. Ko so težave z zobmi
odpravili, so znova kar pokali od
vitalnosti. Kaj je zapisal o tem?
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Ko je bil še majhen fantič, se je o tem spraševal
tudi Vogel. Takrat se ni strinjal s tem, da je treba
zobe tako pogosto čistiti. Menil je, da imajo domorodna ljudstva lepe zobe tudi brez rednega čiščenja, čemu bi torej moral tratiti čas s čiščenjem
zob? Starši so ga učili, da je to nujno zaradi bakterij, ki se naselijo na zobeh, jih razkrajajo in uničijo. Toda zakaj bakterije ne uničijo zob domorodnih ljudstev, se je spraševal? Pozneje je ugotovil,
da so bakterije prisotne tudi v ustih domorodnih
ljudstev, vendar se ne morejo razmnoževati na
zobeh, saj je njihova sklenina nepoškodovana.
Trdna je kakor granit, zato bakterije ne morejo priti v zobovino. Takšno trdnost zob pa jim
omogoča naravna, vitalnih snovi polna hrana. Ta
tudi onemogoča razraščanje potencialno škodljivih mikrobov, ki z veseljem načnejo zdravje zob,
če jim le dopustimo (https://www.youtube.com/
watch?v=WU05zZJKSdE). V nasprotju s hrano
»civiliziranih« ljudi je torej hrana domorodnih
ljudstev takšna, da hrani in krepi vse telo, skupaj z zobmi. Poleg tega njihovi zobje ne počivajo
tako kot naši, ki imajo opraviti s kašasto, mehko
hrano, pač pa ob vsakem obroku trdne naravne
hrane pridno telovadijo, saj jo morajo ves čas gristi in žvečiti. Tovrstna telovadba nenehno krepi
zobe. Zaradi pritiska ob grizenju se v zobu sproži
dražljaj, ki se prek živcev okoli koreninske kožice
prenaša na žile. Te se posledično razširijo, zaradi
česar zob dobi več krvi. Večja količina krvi v zobu
pa pomeni boljšo prehranjenost zoba, ta pa mu
omogoči redno obnavljanje. Trdna naravna hrana torej skrbi tako za prekrvavitev kot za njegovo
preskrbo s hranili, nujnimi za ohranjanje zdravja
zoba. Z grizenjem takšne hrane si pripadniki domorodnih ljudstev obenem tudi »ščetkajo« oziroma čistijo zobe.

Odgovor na zgornje vprašanje je torej pritrdilen,
seveda če ne živite tako kot domorodna ljudstva.
V civiliziranem svetu pač moramo temeljito skrbeti za nego zob. V ta namen je Vogel razvil naravne izdelke za nego ustne votline in zob. Znana
je denimo njegova zobna krema z ameriškim
slamnikom, ki dodatno podpira zdravje dlesni in
zob. Ameriški slamnik namreč preprečuje krvavenje dlesni, ki je dandanes pogosta težava številnih ljudi.

KAJ STORITI, KO NASTOPIJO
TEŽAVE Z ZOBMI?

Vse nepravilnosti ali težave na zobeh je treba
čim prej odpraviti. Poškodovani zobje namreč
utegnejo telesu povzročiti veliko škodo, je menil
tudi Vogel. Zato ne varčujte in zobem privoščite
obisk pri kakovostnem zobozdravniku vsakič, ko
je to potrebno. S tem nikakor ni dobro odlašati,
kajti težave z zobmi lahko pripeljejo do mrtvih
zob. Zaradi drobnih okvar, ki jih ne odpravimo
pravočasno, utegnemo biti ob zobni živec. Zob
"umre", obenem pa sčasoma postane dom škodljivih mikrobov in njihovih toksinov, ki se razširijo po vsem telesu. Zanimivo je, da tak zob, poln
bakterij, nemalokrat sploh ni boleč. Včasih niti ne
vemo, da imamo v mrtvem zobu gnojno žarišče.
Izkušen zobozdravnik zna povprašati tudi po
splošnem zdravju in počutju. Nerazložljiva utrujenost, izčrpanost, sprva blage bolečine v sklepih,
ki se razvijejo v revmo, bolečine in krči v predelu
srca, močnejše utripanje srca pri hoji navzgor, težave z jetri, motnje v delovanju ledvic … vse to
govori o tem, da je mrtev zob v vaših ustih morda
postal nevarno gnojno žarišče. Zobozdravnik bo
naredil rentgenski posnetek zoba in preveril, ali
se v njem skriva vzrok za omenjene težave. Zob
bo bodisi skrbno zdravil ali pa ga enako skrbno

odstranil. Zato ne zanemarite rednih obiskov pri
zobozdravniku, sploh če imate kak mrtev zob.
Vogel je v svoji praksi naletel na številne primere,
ko sta se ljudem zdravje in vitalnost povrnila že
kmalu po tistem, ko so opravili z gnojnimi žarišči
v zobeh.

KAJ STORITI, ČE IMAMO TEŽAVE Z
DLESNIMI, KOT JE PARODONTOZA?
Če kroničnega vnetja dlesni ne ustavimo še pravočasno, zobje utegnejo postati majavi, naposled
pa izpadejo. Vogel je poleg zobozdravniške oskrbe
zob svetoval še masažo obolelega predela s tinkturo iz ameriškega slamnika ali z zelnico. Poleg
čiščenja, ustrezne higiene in masaže je kot nujni
ukrep svetoval tudi uživanje kalcijevih pripravkov in hrane, bogate z vitamini. Menil je, da lahko
vzroke za parodontozo iščemo tudi v vse slabši
kakovosti sodobne hrane, ki navadno ne vsebuje dovolj vitaminov, potrebnih za zdravje dlesni.
Opazil je, da se je pri ljudeh s parodontozo stanje
izboljšalo, ko so začeli uživati presno hrano, iz jedilnika pa črtali beli kruh, beli sladkor in podobna zdravju škodljiva živila. Uspeh je bil neizbežen,
le potrpeti je bilo treba, včasih celo več mesecev.

KAKŠNA HRANO
POTREBUJEJO ZOBJE?
Seveda bomo zobe ohranili dlje, če se bomo prehranjevali kar se da naravno. Za zdravje zob ni
nujna le trdna, temveč tudi polnovredna hrana.
Kri namreč zobem prinaša le hranila in material
za obnovo, ki so mu na voljo. S spremembo kakovosti hrane (več naravnega kalcija, vitamina D,
fluorja ...) lahko zobe celo revitaliziramo. Vogel je
imel zaradi prehrane, ki jo ponuja »civilizacija«, že
pri osemnajstih letih slabe zobe. Ko je spremenil
prehrano, je njegov zobozdravnik že po treh letih
ugotovil, da zobovina ni več tako mehka, kot je
bila nekoč. Po šestih letih mu je čestital, saj je bila
zobovina znova zelo trdna. To je Voglu obenem
omogočilo, da je vse do pozne starosti ohranil
zdrave zobe. Tudi na osnovi te izkušnje je vse svoje življenje sporočal ljudem, kako zelo pomembna je naravna hrana. Več o njegovih priporočilih
v zvezi s prehranjevanjem si lahko preberete na
spletnem naslovu http://www.avogel.si/nasveti/
avogel-o-zdravi-hrani.php. Poskrbite torej, da pomehkužena hrana (bela moka, beli sladkor …), ki
najbolj škoduje zobem, izgine z vašega jedilnika.
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notranjih pojavov v človeku, metafizike. Kaj sploh
vemo o svojem resničnem bistvu, o duši?

Nam spolnost krepi
ali jemlje vitalnost?
INTERVJU Z ZORANOM ŽELEZNIKARJEM

Zdi se, da se o spolnosti govori
več kot kadar koli, vse manj
ljudi pa je z njo zadovoljnih.
Očitno nekaj ni vse v redu, sicer tovrstne razprave
sploh ne bi bile potrebne. V obdobju v katerem
se nahajamo, nič ni, kot je bilo nekoč, nasprotja
pa se zabrisujejo. To se odraža tudi na spolnem
področju: vloge spolov se spreminjajo, vse več je
nenavadnih spolnih praks, spol je mogoče tudi
spremeniti. Tu so še istospolno starševstvo in
različni etično sporni »dosežki«. Tudi pogovori
o spolnosti se vrtijo predvsem na površinski ravni. Odtujevanje naravi je pripeljalo do tega, da ne
vemo več, kaj je naravno in kaj ne. Namesto da bi
se vse bolje razumeli in čutili, je modrosti in zavedanja čedalje manj. Seveda obstajajo tudi izjeme.

Kako ocenjujete odnos do
spolnosti v naši družbi?
Na svojih predavanjih po Sloveniji, na katerih
sem predstavljal knjigo Spregledano poslanstvo
spolnosti, sem prišel do ugotovitve, da je spolnost
na Slovenskem še vedno tabu, število tistih, ki jih
zanima tudi njena skrita, dušna plat, pa majhno.
Seks namreč ni namenjen le zadovoljitvi telesa,
temveč tudi duše. Da bi se lahko ustrezneje pogovarjali, potrebujemo nekaj znanja s področja
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Morda boste rekli, da pretiravam, toda ozrimo
se naokrog z odprtimi očmi: postajamo vse bolj
brezčutni, podobni biološkim robotom; živimo po
ustaljenih programih. Delujemo pretirano razumsko, uporabljamo zgolj levo polovico možganov in
se skorajda brez pomislekov prepuščamo zunanjim vplivom. Naša človeškost propada, zanimajo
nas le preživetje, denar in dobiček. Etika je nepomembna navlaka, sočloveka pa obravnavamo podobno kot tržno blago, pri katerem presojamo, v
kolikšni meri ustreza našim potrebam. Vse to se
odraža tudi v spolnosti. Postajamo vse bolj prazni,
naveličani in razočarani, kajti naša duša je čedalje
bolj lačna in shirana. Vse več ljudi je samskih, saj
nimajo želje po vzpostavljanju stikov; izgubljajo se
v virtualnem svetu, polnem slepil in nekoristnih
stvari. Vse več je težav, ki jih ne znamo reševati.
Ali kot je dejal že Einstein – problemov ni mogoče
reševati na isti ravni, na kateri so nastali. Treba se
je dvigniti na višjo raven, spoznati sebe, svojo notranjost, pa tudi pojave, ki se dogajajo v njej.
Ključ do rešitve za vse te težave se skriva v lažni
entiteti, s katero se istovetimo. S to lažno podobo
o sebi, z egom, v naši notranjosti nenehno poteka dialog, ki nas usmerja k sebičnim, ozkosrčnim
dejanjem. Ego je ustvarjalec problemov, strahov,
bolezni in tako rekoč vseh tegob. Vse pravljice
govorijo o tem, da je treba premagati hudobnega zmaja, mačeho in druge zlobne like; njihovo
pravo sporočilo je, da je treba premagati svoj ego.

Zakaj v sodobni družbi opažamo vse večje težave s spolnostjo, celo pri mlajših?
Omenili smo, da spolnost stagnira in vse bolj izgublja svojo naravno vlogo. V svoji knjigi pravim,
da smo spregledali osnovno poslanstvo spolnosti,
saj jo omejujemo zgolj na telesni stik. Znano je, da
se težave, ki jih starši ne rešijo, prenašajo na njihove potomce. To je način, kako narava zagotovi
njihovo reševanje. Narava se dosledno odziva na
naše ravnanje in odreka podporo osebkom, ki ne
poskušajo najti harmonije z njo in ne prispevajo
k skupnemu napredku.
Povedati je treba, da šolska spolna vzgoja ne
obravnava tematike celovito, marveč se omejuje
predvsem na telesne vidike in na preprečevanje
nosečnosti. Širše predstave o spolnosti se pri mladih oblikujejo predvsem na osnovi filmov in – žal

– pornografije, s katero se srečujemo na vsakem
koraku. Kako naj mladi dobijo ustrezen pouk o
pravem namenu spolnosti, če pa nas zanima zgolj
zunanjost? Spolnost, kakršno prakticiramo, ni na
ravni človeka, pač pa intelektualne živali. Toda
prava spolnost, o kateri govorim, je praznik življenja in ne le priložnost za nekaj bežnih telesnih
užitkov in potešitev spolne sle.

in z napačnimi predstavami ter se naučimo zavestno nadzirati svoj spolni ogenj. Po takšnem aktu,
ki je resnično »praznik življenja«, se v tolikšni
meri napolnimo z energijo, da ta ustvarja pozitivne učinke še dneve ali celo tedne po dejanju.

Kakšne so revitalizacijske
moči napredne spolnosti?

Pri spolnosti, kakršno v splošnem prakticiramo,
gre za negospodarno ravnanje s svojo spolno močjo. Z razlivanjem semena in spolne energije vitalnosti ne moremo obnavljati, pač pa jo porabljamo. Povsem drugače je pri napredni spolnosti, ki
je možna, ko se naučimo spolno energijo zadržati
v sebi in jo usmeriti v svoje plemenitenje.

Stvarnik – ali narava, če vam je ljubše – je človeku
dal možnost uporabe lastne vitalne energije za njegovo najvišje dobro, za zagotavljanje telesno-duhovnega blagostanja. Ni naključje, da je ta možnost
vključena v dejanje, v katerem izpričujemo največjo stopnjo vzajemne bližine in ljubezni – v spolni
odnos. Toda ne v vsak spolni odnos, pač pa takšen,
ki se zaveda naše celostne narave, torej fizične in
duhovne. Napreden spolni odnos se zgodi med bitjema, ki sta uspeli preseči svojo nižjo naravo.

Toda na osnovi povedanega bi bilo napačno sklepati, da je spolnost odsvetovana. Kljub omenjenim
slabostim seks prinaša številne pozitivne učinke,
ki človeka poživljajo in mu krepijo veselje do življenja. Spolno napetost preprosto potrebujemo,
da spodbudimo številne telesne procese, ki prek
hormonov vplivajo na telesno in duhovno zdravje.
Velja torej: bolje slab(š)a spolnost kot nobena.

Združena moško-ženska energija, ki valuje skozi
objeti telesi, zdravi na najučinkovitejši način, poživlja in krepi notranje organe, utrjuje telo in ga
pomlajuje, obenem pa odpira duhovne potenciale
in krepi duha. Napredna spolnost se ne more primerjati s seksom in je največja nagrada človeku,
ki se je odločil užiti polnost življenja, ne le v materialnem, temveč tudi v duhovnem smislu.

Ali nam spolnost jemlje ali
obnavlja vitalne moči?

Kakšna spolnost lahko »polni baterije«?
Napredna spolnost pomeni mobilizacijo vitalne
moči ljubečega para za krepitev psihofizičnega
oziroma telesno-duhovnega blagostanja. Takšna
spolnost je možna le med partnerjema, ki se ljubita in se odpirata drug drugemu kot duši. To se
zgodi, ko nadgradimo odnos do ljubljene osebe,
in sicer tako, da v njej vidimo plemenito dušo nasprotne polarnosti, s katero se želimo zliti. Z združitvijo duš se zgodi čudež, ki ga je težko popisati.
Za kaj takega moramo ozavestiti svojo duhovno
naravo in se posvetiti občutenju lastne biti. To pa
seveda pomeni, da se je treba odlepiti od enačenja
s telesom in se upreti pohoti, ki je prvi instrument
ega. Proces razkrajanja ega povzroči dramatično
spremembo v našem počutju, zdravju in ustvarjalnosti ter oplemeniti našo osebnost. Postanemo
ljubeče bitje, ki ljubezen še posebno tvorno uporablja v svojem najintimnejšem odnosu.
V napredni spolnosti se postopoma naučimo svojo spolno energijo ohranjati v sebi in jo v spolnem
stiku usmeriti skozi obe telesi. To seveda ni preprosto, vendar je možno, ko opravimo s predsodki

Spregledano poslanstvo spolnosti
Zakaj po spolnem odnosu naš um in duša
ostaneta nepotešena, telo pa utrujeno in
oslabelo? Zoran Železnikar nam svoji knjigi
Spregledano poslanstvo spolnosti razlaga, da je
spolnost fantastično orodje za telesno in duhovno rast, ki pa ga žal ne znamo uporabljati.
Z ničemer si ne moremo bolj oplemenititi življenja kot s tem, da se naučimo svoje spolno
življenje voditi tako, da vanj vključimo tudi
srčno, duševno-duhovno
plat, kar prinaša osupljive
učinke – zdravi ter krepi telo in dušo, prinaša
vitalnost in dolgoživost,
dviguje duhovno moč …
Akcijska cena knjige
(skupaj s poštnino)
znaša 22,00 evrov.
Naročila na: zoran.zeleznikar@gmail.com
in www.prisluhni.si.
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Verjamete
v čudežne
recepture?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Sodobna družba za več spolne moči
promovira viagro, za mladosten
videz pa estetsko kirurgijo in botoks,
vse to z namenom, da bi bili videti
mladi in vitalni, pa naj stane, kar
hoče … Pri tem beseda »stane«
ne obsega le finančnih izdatkov
za tovrstno pomlajevanje, temveč
predvsem notranje pospešeno
staranje, ki ga zahteva tovrstno
prisiljeno izražanje »vitalnosti«.
Naši predniki so bili glede tega veliko bolj modri.
Vedeli so, da prazna vreča ne stoji pokonci, zato
so bolj kot mi razmišljali, kako »vrečo« napolniti z energijo, še preden so jo usmerili, kamor so
hoteli. Tako so ostale zapisane različne recepture
za pomlajevanje in krepitev energije. Ker vemo,
da takrat tega učinka niso mogli doseči z drugimi
sredstvi, četudi bi si to želeli, so torej številne od
teh receptur očitno dobro delovale, zaradi česar
se je njihov sloves ohranil vse do današnjih dni.
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KAKO JE 72-LETNA KRALJICA
POSTALA »PRINCESKA«?
Za Rimljane je bil rožmarin simbol regeneracije
(to lahko utemeljimo s tem, da obnavlja predvsem jetra), s tem pa tudi neminljivosti in pomlajevanja. Prav zaradi te lastnosti je rožmarin
že tisočletja prisoten v zdravilstvu, kozmetiki in
kulinariki.
O rožmarinu so že od nekdaj verjeli, da preprečuje prezgodnjo plešavost in pospešuje rast novih
las. Tudi v TKM je rožmarin v rabi pri onemoglosti, migreni in glavobolu. Rožmarin je hrana za
srčni, pljučni in vranični či, aktivira či osrednjega
grelca in prežene mraz.
Zanimivo je njegovo delovanje na »krmilo« telesa
– možgane. Že po 20 minutah vdihavanja izvlečka iz 1,8-cineola, ki ga je v rožmarinu veliko, se
poveča pretok krvi v možganih (Chemical Senses.
1994; 19(4): 359–364). To ugodno vpliva na številne telesne in umske funkcije, poleg tega ima
antidepresivno delovanje.

Vdihavanje desetkratno razredčenega eteričnega
olja rožmarina vpliva na zmanjšanje ravni stresnega hormona kortizola, saj v telesu aktivira
sistem »lovilcev prostih radikalov« in prepreči
oksidativni stres, s čimer zmanjša tudi nepotrebno izčrpavanje moči, ki ga povzročajo čezmerni
stresni odzivi.
Rožmarin je na seznamu afrodiziakov proslavila
»vodica madžarske kraljice«. Dvainsedemdeset
letna kraljica, ki jo je pestil revmatizem in je bila
nasploh »zarjavela«, si je ob pomoči čudežne vodice, v kateri je bila nosilna snov destilat rožmarina, tako opomogla in si povrnila vitalnost, da se
je poljski kralj noro zaljubil vanjo. Tako vsaj pravi
zgodovina. Temu prikimavajo tudi številni srednjeveški uporabniki in uporabnice, ki jim je rožmarin povrnil mladost in tudi spolno življenje.

KAKO SE IZOGNITI
SRAMOTILNI POROTI?
Verjeli ali ne, kljub zelo strogim cerkvenim normam je bila potreba po »proizvodnji davkoplačevalcev« že v srednjem veku tolikšna, da se je

zakon lahko razvezal, če moški ni zmogel opraviti
svojih »dolžnosti« in zaploditi otroka. Če bi se
ženska pritožila nad zmogljivostmi svojega partnerja, je moral pred sodnimi pričami dokazati,
»da zmore«, sicer je ženska dobila pravico, da ga
zapusti. Zato si ni težko predstavljati, kolikšen
sloves so uživali pripravki, ki so moškim pomagali preprečiti tovrstno sramoto. Da so se prenašali
iz roda v rod, ne preseneča, bolj presenetljivo je,
da so ostali zapisani tudi v nekaterih cerkvenih
knjigah. Največ jih najdemo v najbolj znanem
spolnem priročniku iz 11. stoletja z naslovom De
coitu (O spolnem odnosu), ki ga je napisal benediktinski menih Konstantin Afričan (1020–1087).
Takrat so zdravje določali z ravnotežjem suhosti in vlage ter toplote in mraza. Topel in vlažen
temperament je bil najbolj zaželen, saj je pomenil
plodnost in zdravo seme. Toplo in suho je pomenilo manj semena in več ognja oziroma strasti.
Ljudje so torej iskali recepte, ki bodo ogrevali in
vlažili hkrati. Ena od redkih začimb, ki je docela
ustrezala temu opisu, je bil ingver. Zato ne preseneča, da je veljal za najboljši afrodiziak in krepčilo.

Začimbe –

naravne pomočnice
za vitalno počutje.

Kjer raste radost

Začimbe so na voljo v vseh večjih prodajalnah Mercator,
v prodajalnah Sanolabor, Kalček, Tuš in v specializiranih
prodajalnah z zdravo prehrano.

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

www.prema.si
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Za hitro obnovo moči je De coitu svetoval mešanico ingverja, popra, galangala, cimeta in drugih
zdravilnih rastlin. V tovrstnih receptih se zelo
pogosto pojavljata tudi rukola in korenček. Kot
jutranje krepčilo po naporni noči naj bi bilo priporočljivo uživanje mleka z dodatkom klinčkov.
Učeni redovnik priporoča tudi čičerko, začinjeno
z ingverjem, medom in s cimetom. Pravi celo, da
se je o delovanju tega afrodiziaka prepričal tudi
osebno!
Ne vemo, kako se je o močeh cimeta prepričal
omenjeni menih, vemo pa, da so poskusi, ki so jih
opravili na miših, pokazali, da uživanje cimeta izboljšuje številčnost in gibljivost spermijev, uživanje klinčkov ali muškatnega oreščka pa je naskoke mišjih samcev na samice povečalo za štiri- do
sedemkrat!

V zapisih gospoda Chiquarta, francoskega šefa
dvorne kuhinje v 15. stoletju, najdemo recepte za
takratne dvorne pojedine. Njegov »nakupovalni
seznam« za eno samo pojedino je obsegal več kot
110 kilogramov ingverja, popra, cimeta in kardamoma ter precejšnjo količino muškata, žafrana,
klinčkov, dateljnov, pinjol in še veliko dobrot tistega časa. Pri začimbah očitno niso varčevali. Da
Chiquart pri tem ni bil osamljen, priča tudi podatek, da so po uradnih trgovskih številkah v enem
samem letu (1547) samo s Karibov v Evropo pripeljali milijon ton ingverja.

HRANA ZA MLADOPOROČENCE?
Tudi prva poročna noč je velik stres – tako za ženina kot za njegovo izbranko. Ona naj bi dokazala
svoje devištvo, on svojo moškost, pri tem pa naj
bi jima bilo še lepo! Težka naloga, ni kaj. No, tu
pridejo na vrsto med in orehi (na Balkanu); med,
mandlji in arganovo olje (v Maroku); različna
semena in jedrca v medu, vse skupaj pa začinjeno s kardamomom, klinčki, semeni komarčka in
z nekaj popra (v Indiji). V Angliji so v srednjem
veku mladoporočencem postregli posset – gre za
mešanico mleka, rumenjaka, sladkorja, cimeta in
muškatnega oreščka.
Ste v teh recepturah prepoznali vzorec? Semena,
ki so bogata z beljakovinami in ogljikovimi hidrati, so ključ do več moči in hitre obnove, med
pa deluje sinergijsko in omogoči, da se iz semen
»iztisne« še več. Prave začimbe energijo pripravka
še pomnožijo, kakovostno olje, bogato z omega 3
maščobami in vitaminom E, pa poskrbi za hitro
obnovo celic.

KAJ POSTREČI 70-LETNEMU KRALJU,
KO SI IZBERE NOVO PRILEŽNICO?
Si predstavljate, da ste kuhar, ki mu kralj sporoči,
da si je za novo ljubico izbral mladenko, od vas pa
pričakuje, da mu pripravite »dobro večerjo« za ta
namen. Če želite ostati v službi (in pri življenju),
se morate zelo dobro spoznati na začimbno-afrodizično kulinariko.
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KAJ JEDO VOJAKI NA
VEČMESEČNIH POHODIH?
Ko se je treba odpraviti daleč, je izid vojnega pohoda pogosto odvisen od tega, kdo ima bolje hranjene vojake. Prav zato je tovrstna logistika ena od
poglavitnih strateških nalog slehernega osvajalca.
Najbolj iskana so živila, ki jih ni težko prenašati in
se ne kvarijo, med pripravo svoj volumen za nekajkrat povečajo, povrhu pa dajejo veliko energije. Kdor se še spominja služenja vojaškega roka, ve
da so pri nas odločilno vlogo igrale stročnice, pa
tudi ješprenj. Seveda je vsem treba dodati veliko
čebule, popra, lovorja in šetraja, ki moči tovrstne
hrane pomnožijo, olajšajo njeno prebavljivost in
okrepijo energijo vseh, ki jih uživajo.
Zanimivo je, da so sodobne klinične študije dokazale, da šetraj upravičeno uvrščajo med afrodiziake. Dokazali so, da pomaga odpraviti prezgodnji izliv. Še posebno učinkovit je, če ga uživamo
skupaj s temnimi stročnicami, ki krepijo ledvični
potencial, sečila in rodila.
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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.

SREDA, 1. MAREC

ZAMOLČANE
ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB
Loče, Dom kulture Loče, Stari trg 15,
3215 Loče, ob 18. uri
Začimbe so več kot samo rastline. Zakaj so jih
naši predniki spoštovali kot zdravila najvišje stopnje? Na čem sloni njihova moč in kako to, da o
njih vemo tako malo? Na predavanju boste izvedeli, v kolikšni meri lahko začimbe pomagajo pri
različnih težavah in kakšna je njihova varnost.
Predava Sanja Lončar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
SOBOTA, 4., IN NEDELJA, 5. MAREC

EKOFEST – ZNANJA
ZA ŽIVLJENJE
Žalec, Ekoci Zeleni Hram, Savinjske čete 3
Natančnejše informacije so na voljo v napovedniku
na www.zazdravje.net.
SOBOTA ob 11. uri: Predavanje Sanje Lončar
Kako živeti z vse več strupov »z neba« in iz okolja; od 11. do 16. ure – izmenjevalnica semen in
znanja; ob 14.30 – Odstiranja znanj naših prednikov, predavanje zgodovinarja Matjaža Anžurja z
naslovom Razkrivanje mitološkega pomena imen
krajev v Savinjski Dolini
NEDELJA ob 13. uri: mag. Matej Gabriele Dasko
o energijskih poteh v dolini Zelenega zlata.
Prireja: Eko civilna iniciativa Slovenija v sodelovanju z Društvom Ajda Štajerska in Tur(m)istiko.
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SOBOTA, 4., 11. IN 25. MARCA

PERMAKULTURNI TEČAJ: SEMENA
Videm - Dobrepolje, domačija
Jožice Fabjan, Predstruge 63
Seznanili se bomo z naravnimi pristopi pridobivanja semen ter z njihovim shranjevanjem in
uporabo. Tečaj vodi permakulturna učiteljica, načrtovalka in organizatorka Jožica Fabjan.
Prijave in informacije: (031) 677 339, permakultura.jozica@gmail.com, www.endovital.com (glej
PERMAKULTURA).
PETEK, 3., 17., 24. IN 31. MAREC

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE –
NADALJEVANJE IZ FEBRUARJA
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe
odredov 43, od 16. do 19. ure
Tečaj vodita Alenka Svetek in Štefka Kozamernik.
Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek 7 evrov.
Informacije in prijave: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
PONEDELJEK, 6. MAREC

ZAKAJ BOLI?
PREDAVANJE O BOLEČINI
Radenci, Knjižnica doma
starejših Dosor, ob 18.30
Dandanes se srečujemo z vse več različnimi bolečinami in z vse večjim številom ponujenih bližnjic, s katerimi naj bi jih »pozdravili«. Kaj so
vzroki bolečin? Kaj sporoča bolečina? Sredstvo
proti bolečinam: da ali ne? Odnosi med vzrokom in posledico. Vabljeni na predavanje Rajka
Škariča. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.
TOREK, 7. MAREC

OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA
Medvode, sadovnjak Osnovne šole Medvode,
Ostrovrharjeva 4, ob 16. uri
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Slavko Turšič bo prikazal, kako obrezujemo mlada sadna drevesa, kako oblikujemo krošnjo, kdaj,
kako in kje cepimo … Na dogodku boste dobili
informacije o uporabi žvepleno-apnene brozge
v sadovnjaku in na zelenjavnem vrtu. V primeru
slabega vremena bo dogodek prestavljen na 16.
marec 2017. Informacije: www.sorskopolje.si.
SREDA, 8. MAREC

KAKO SPOMLADI PRIČETI Z
DELOM NA NJIVI IN VRTU PO
BIODINAMIČNI METODI
Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51, ob 18. uri
Mihaela Zalokar nam bo zaupala, kako spomladi
pripraviti zemljo, kompostni kup in semena, kako
vzgojiti sadike ter začeti s prvimi posevki na njivi
in vrtu. Dotaknila se bo tudi dela v sadovnjaku.
Pripravite vprašanja. Info: www.sorskopolje.si.
ČETRTEK, 9. MAREC

ZAMOLČANE
ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB
Dobrna, Kulturni dom, ob 17. uri
Začimbnice so več kot samo rastline. Zakaj so jih
naši predniki spoštovali kot zdravila najvišje stopnje? Na čem sloni njihova moč in kako to, da
o njih vemo tako malo? Na predavanju boste izvedeli, v kolikšni meri lahko začimbe pomagajo
pri različnih težavah in kakšna je njihova varnost.
Predava Sanja Lončar. Prispevek: zaželeni prostovoljni prispevki. Prireja: Turistično društvo
Dobrna.
OD ČETRTKA, 9., DO NEDELJE ,12. MARCA

POLNOVREDNI POST PO
DR. IZTOKU OSTANU
Kriška vas, Višnja gora, od 9. 3. (ob
18. uri) do 12. 3. (do 14. ure)
Polnovredni post po dr. Iztoku Ostanu (500 oziroma 600 kcl), dodatki za polnovredno prehranjenost in celodnevni program (vaje, sprehodi,
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predavanja, delo na sebi). Prispevek: 200 evrov.
Informacije: DIH, Drago Klanšček, s. p., (041) 517
256, dih.klanscek@gmail.com, www.d-i-h.si
PETEK, 10. MAREC

CELJE, CELJSKI SEJEM,
ALTERMED – PREDAVALNICA V HALI L
Od 10. do 11. ure – »Škripljete«? Kako poskrbeti za vitalnost sklepov. Na predavanju boste
izvedeli, kako pravočasno in celostno poskrbeti
za ohranjanje vitalnosti sklepov in kako že nastale težave s sklepi obvladovati po naravni poti.
Predavata Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Od 11. do 12. ure – Eliksirji mladosti – mit ali
le pozabljeno znanje? Kako lahko telo pomladimo od znotraj, brez kirurških posegov in dragih
sodobnih tehnologij? Kaj so vedeli naši predniki,
da so lahko zdravi in vitalni dočakali globoko starost? Predava Sanja Lončar
Dogodki EKOCI
Od 11.30 do 13.15 (Modra dvorana) – Posvet:
Ali je samooskrba modni trend, tržna priložnost ali nujnost prihodnosti? Od 10.30 do
16.30 – Izmenjevalnica semen, cepičev starih sadnih sort in znanja ter prikazi dobrih praks.
PETEK, 10. MAREC

DELAVNICA – OBREZOVANJE
VINSKE TRTE IN SADNEGA DREVJA
Ljubljana - Dobrunje, Sadinja vas 81, ob 16. uri
Seznanili se boste z obrezovanjem sadnega drevja
po biodinamični metodi, ki je nekoliko drugačno.
Delavnico bo vodil Slavko Turšič iz Sadjarskega
društva Borovnica. Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek 3 evre. Informacije: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
PETEK, 10. MAREC

GREGORJEVA STRAŽIŠKA TRŽNICA
Stražišče pri Kranju, Baragov trg,
od 17. ure naprej
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Ob 17. uri z gregorjevim obarvana ekološka in
konvencionalna tržnica. Poleg ptičjih valilnic
bodo na voljo nadvse uporabni nasveti za vrtove
na deželi in v mestih, ki jih bo ob 19. uri v besedi
in sliki strnila Mirjam Kopše. Ptice so nepogrešljive v vrtovih, sadovnjakih in na poljih, saj uničijo največ škodljivcev. Info.: www.sorskopolje.si.
PETEK, 10. MAREC

NOVA SPOZNANJA O KOMPOSTU
Domžale, Domžalski dom,
Ljubljanska 58, ob 19. uri
Priprava komposta in uporaba kompostnih preparatov z vidika zmanjšanja izgub hranilnih
snovi. Predstavitev izsledkov triletnega mednarodnega raziskovalnega projekta EU Grundtvig
(Nemčija, Danska, Hrvaška in Slovenija). Predaval
bo Drago Purgaj, agronom in Demeter kmet.
Prispevek: prostovoljni prispevki. Informacije:
Jože Grabljevec, (041) 323 249, ajda.domzale@
gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.
SOBOTA, 11. MAREC

CELJE, CELJSKI SEJEM
Dvorana Celjanka, ob 13. uri: Kako obvarovati
tla pred strupi. Predava Sanja Lončar;
ob 14. uri: Koga moti staranje?
Predava Rajko Škarič.
Demo kuhinja v hali L, ob 11. uri:
Zlate jedi za zlata leta. Predava Sanja Lončar.
NEDELJA, 12. MAREC

CELJE, CELJSKI
SEJEM, ALTERMED
Dvorana Celjanka, ob 12. uri: Vrednost
staranja. Predava Rajko Škarič;
ob 16. uri: Ne krivite EMŠO! Deset razlogov, zaradi katerih se hitreje staramo. Predavata Adriana
Dolinar in Rajko Škarič.
Demo kuhinja v hali L, ob 11. uri: Naredi
sam: domači pripravki, ki varujejo pred
posledicami sevanja. Predava Sanja Lončar.
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SREDA, 15. MAREC

REVOLUCIJA NA VRTU –
SAMOOSKRBA 365 DNI V LETU
Idrija, Osnovna šola Idrija, ob 17. uri
Kako ustvariti vrt, na katerem nikoli ne zmrzuje
in na katerem boste vso zimo pobirali svežo zelenjavo? Kako lahko letos vrt zastavite drugače,
da boste tudi pozimi uživali v več kot tridesetih
vrstah sveže zelenjave? Kako poskrbeti za samooskrbo, četudi vam je na voljo samo balkon ali
majcen vrtiček? Predavala bo Sanja Lončar.
Prireja: Društvo za zdravilne rastline Encijan.
SREDA, 15. MAREC

KAKO RAZŠIRJENA JE BIODNAMIKA
V SVETU IN KAJ POMENI DEMETER
Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom Zadvor,
Cesta II. grupe odredov 43, ob 19. uri
Predavala bo dr. Maja Kolar, sodelavka
Biotehniškega centra Naklo in Sekcije za kmetijstvo Goetheanum (Švica). Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek 3 evre. Informacije: (041) 364
897. Prireja: Društvo Ajda Sostro.
ČETRTEK, 16. MAREC

DELAVNICA: NARAVNO
BARVANJE IN NEGA LAS
Vrhnika, Trgovina Ekošara,
Tržaška cesta 3a, ob 17.30.
Govorili bomo o kani in o drugih rastlinah za barvanje las, poudarek pa bo na pravilnem postopku
barvanja. Po koncu delavnice boste deležni individualnega svetovanja, prejeli boste tudi recepturo za želeno barvo las. Prispevek: brezplačno.
Info.: (040) 340 667, info@etnobotanika.eu.
Prireja: Trgovina Ekošara in Etnobotanika, d. o. o.
OD PETKA, 17., DO NEDELJE, 19. MARCA

SEMINAR PROFESIONALNE
DESTILACIJE ETERIČNIH OLJ
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Bresternica pri Mariboru, Izletniška
kmetija Žunko, Srednje 17
Namen seminarja je udeležencem podati dovolj
strokovnega znanja za samostojno destiliranje zelišč in drugih rastlin (tudi pri večji pridelavi). Ob
koncu seminarja boste razumeli:
»» potek procesa parne destilacije v večjih in
manjših destilatorjih,
»» zakaj destilacija eteričnih olj ni enaka
destilaciji žganja,
»» kako izbrati pravo opremo za majhno ali
večjo destilarno,
»» pomen poznavanja parametrov destilacije s
primeri na različnih rastlinah,
»» vpliv materiala destilatorja na kakovost
eteričnih olj,
»» posebnosti pri destilaciji različnih rastlin,
»» potek destilacije na osnovi demonstracijskega
prikaza.
Predaval bo Marco Valussi, zeliščar, predavatelj
ter destilar z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in znanjem (https://www.gadoi.it/). Program
seminarja najdete na povezavi: SEMINAR
PROFESIONALNE DESTILACIJE. Predavanje
bo potekalo v angleščini, zagotovljen bo prevod v
slovenščino. Število mest je omejeno.
Cena seminarja: 250 evrov.
Več informacij in prijava (najpozneje do 13. marca 2017): aroma.destil@gmail.com.
PETEK, 17. MAREC

PRODAJA KOZMETIČNIH
IZDELKOV NA TRGU EU: KAJ
ZAHTEVA ZAKONODAJA?
Ljubljana, VSŠKV, Poljanska 95, ob 17. uri
Kozmetični izdelki spadajo med najbolj regulirane izdelke za široko porabo v EU. Zakonodaja
je obsežna in zahtevna. Na delavnici bomo poudarili zahteve, s katerimi se sreča vsak proizvajalec kozmetike, ki želi svoje izdelke prodajati na
evropskem trgu. Vodi Mateja Jeras, izvedenka
za varnost kozmetičnih izdelkov. Prispevek: 15
evrov.
Informacije: Šola aromaterapije, (040) 641 712,
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info@sola-aromaterapije.si, www.sola-aromaterapije.si.
SOBOTA, 18. MAREC

AROMATERAPIJA PO KONTINENTIH
Z NATAŠO ŠPIRANEC MAURER
Ljubljana, VSŠKV, Poljanska 95, ob 17. uri
Ste se kdaj vprašali, s katerega konca sveta prihajajo vrtnica, rožni les, evkalipt, brin, limonska
trava? Ob pomoči olfaktornega in vizualnega
gradiva vas bomo popeljali na potovanje po našem planetu ter vam predstavili rastline glede na
njihovo rastišče. Morda odkrijete kake skupne
poteze! Prispevek: brezplačno. Informacije: Šola
aromaterapije, (040) 641 712, info@sola-aromaterapije.si, www.sola-aromaterapije.si.
OD SOBOTE 18. MARCA

VELIKA ŠOLA AROMATERAPIJE
Ljubljana, AromaAkademija,
Brnčičeva 21, od 10. do 18. ure
Specializirano izobraževanje obsega vsa znanja
(teorija, praksa), ki jih potrebujete za samostojno formuliranje terapevtskih in kozmetičnih
izdelkov. Študij obravnava klinično, holistično
in francosko aromaterapijo (edini v Sloveniji).
Zaključek z izpitom in potrdilom. Prispevek: 690
evrov. Informacije: (041) 910 901, info@naravni-koticek.si, www.aroma-akademija.si.
Prireja: Naravni Kotiček.
TOREK, 21. MAREC

KLIC, KI NE UGASNE – POGOVOR O
ŽIVLJENJU STAROVERCEV S PAVLOM
MEDVEŠČKOM-KLANČARJEM
Ljubljana, Cankarjev dom,
Prešernova cesta 10, ob 18.30
Na pomladno enakonočje vas toplo vabimo na
pogovor o življenju starovercev s publicistom
ter izjemnim zapisovalcem nesnovne ljudske dediščine Goriške in severne Primorske,
Pavlom Medveščkom-Klančarjem. Pogovor bo
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obravnaval življenje ljudi, ki so dolga stoletja in
številne generacije skrivoma ohranjali povsem
svojo vero, ki sega v predkrščanske davnine.
Njihova vera ni imela imena. Bila je esenca njihovega doživljanja sveta in sebe. Dobrodošli!
Prispevek: 8 evrov.
Informacije: mag. Tatjana Tomažin Dakić (040)
885 457, info@3vitana.si, www.3vitana.si.
Prireja: ADITI – Inštitut za tradicionalne medicinske sisteme, Biljana Dušić, s. p., 3Vitana –
Center za celostni razvoj.
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OD ČETRTKA, 6., DO SOBOTE, 8. APRILA

TEČAJ ZELIŠČARSTVA
Ljubljana, začetek tečaja aprila, nadaljevanje
od 25. do 27. maja in 2. junija
Vabljeni na 35-urni tečaj zeliščarstva, na katerem
se bomo posvetili prepoznavanju naših divjih rastlinskih vrst, njihovi zdravilnosti in užitnosti ter
morebitni strupenosti. Preplet teorije in prakse
vam bo razširil pogled na svet rastlin.
Informacije in prijave (do 22. marca) (040) 566
177, http://divjivrt.si. Prireja: Zavod Divji vrt.

NEDELJA, 26. MAREC

MALA ŠOLA »ZELIŠČA V KUHINJI«
Koper, Društvo Zdrav podjetnik, Eko
Točka Dekani , od 15. ure do 17.30
Sklop šestih izobraževalnih predavanj-delavnic o
nabiranju, gojenju, shranjevanju in uporabi zelišč
v kulinariki. Prispevek: 120 evrov.
Informacije: Društvo Zdrav podjetnik Koper,,
(041) 836 011, info@zdrav-podjetnik.si.
Prireja: Društvo Zdrav podjetnik Koper.

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

ČETRTEK, 30. MAREC

ETIKA ALI POHLEP V INDUSTRIJI
NARAVNE KOZMETIKE
Kamnik, Trgovina MamaTerra,
Ljubljanska cesta 4a, ob 19. uri
Na potopisnem predavanju boste izvedeli, zakaj
je kana ena od etično najspornejših rastlin na
svetu in kaj vse ji dodajajo v procesu predelave.
Slikovito in zanimivo bo prikazana tudi pokrajina
Radžastan v Indiji. Prispevek: brezplačno.
Informacije: (040) 340 667, info@etnobotanika.
eu. Prireja: Trgovina MamaTerra in Etnobotanika,
SOBOTA 1. APRIL

EKOFEST – ZNANJA ZA ŽIVLJENJE
Žalec, Ekoci Zeleni Hram, Savinjske čete 3
Program bo objavljen do 15. marca na spletni
strani www.zazdravje.net

Želite prejemati
naše novice?
Če želite naše novice prejemati na dom,
nakažite prispevek na:
»» IBAN: SI56 0201 1025 5748 080
»» BIC BANKE: LJBASI2X; KODA: OTHR
»» Prejemnik: Društvo Ognjič,
Zapotok 54, 1292 Ig
»» Namen plačila: Prispevek za obveščanje
»» Sklic: datum plačila (npr.: 11012016)
Priporočamo se za 7 EUR ali več.
POMEMBNO: Če plačnik ni tudi prejemnik novic (če je
prejemnikov več ali če plačnik plača za drugega prejemnika), naslov
za pošiljanje novic sporočite na posljite.novice@gmail.com ali nas
ob delavnikih pokličite na (041) 770 120 (med 9. in 13. uro).
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Če veste, da jojoba brez večjih stresov prenese
skrajne temperaturne spremembe v svojem okolju, vas ne bo presenetilo, zakaj njeno olje tako
zelo pomaga pri oksidativnem stresu. Če vemo,
da so mandlji po svoji sestavi zelo podobni materinemu mleku, ne preseneča, da prav te maščobe
pridejo zelo prav pri skrajno občutljivi koži.
Ker se številni ponudniki kozmetike zavedajo
škodljivosti uporabe maščob, pridobljenih iz nafte (parafinum liquidum), znova raziskujejo moči
naravnih olj. Na trgu se iz dneva v dan pojavljajo
nova olja, o katerih morda sploh še niste slišali,
vendar to ne pomeni, da jih naši predniki niso
dobro poznali.

Skrivnosti
šipkovega olja
BESEDILO: PIKA KLANČNIK

Številna naravna olja in maščobe
so nadvse blagodejne za kožo.
Maščobe ne samo hranijo kožo in
pomagajo obnavljati njen kislinskomaščobni zaščitni plašč – mnoge
premorejo tudi posebne adute, s
katerimi dosežejo tudi globinske
učinke, ki se na zunaj kažejo kot
»čudežne« spremembe na koži.
Lahko jih razstavljamo in sestavljamo, spoznamo
lahko sleherno maščobno kislino, iz katerih so sestavljena, in vendar na osnovi sestave ne moremo
razložiti nekaterih posebnosti v delovanju posameznih olj in maščob.
Naši predniki si niso belili glave s seciranjem rastlin. O njihovih močeh so zelo zanesljivo sklepali
že na osnovi opazovanja posebnosti njihove rasti.
Kar se rastlina nauči, to zmore. Skrajnejše ko so
razmere, ki jih zmore prenašati, več moči je v njej.
Povzetek vseh sposobnosti rastlin pa je zapisan v
semenih, in prav iz teh stiskajo olja, ki so, verjeli
ali ne, veliko več kot zgolj seštevek posameznih
maščobnih kislin.
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Ko govorimo o vitalnosti, je treba omeniti zlasti
olje pšeničnih kalčkov, in sicer zaradi visoke vsebnosti vitamina E, ki ima dokazane regenerativne
moči. Enako velja za olje, pridobljeno iz šipkovih
pečk (pravijo mu tudi šipkovo olje), ki je eno od
redkih olj, ki vpliva tudi na starostne pege.
Zanimivo je, da so to olje veliko uporabljali že v
starih razvitih civilizacijah. Uporaba šipkovega
olja v lepotne namene namreč sega v čase starega
Egipta, ko so ženske za zdravljenje in nego številnih kožnih obolenj uporabljale prav hladno stiskano olje iz šipkovih semen. Uporaba šipkovega
olja je dokumentirana že v majevski civilizaciji in
drugih staroselskih indijanskih kulturah. Novejše
kulture so prednosti šipka s pridom izkoriščale
predvsem v prehrani, saj so surove plodove brez
semen in sirup iz šipkovih plodov uporabljale kot
dragoceno vitaminsko-rudninsko dopolnilo.
Zdaj vemo, da je šipek izredno učinkovit zaradi
svojega protivnetnega in antioksidativnega delovanja. Pri zunanji uporabi se koža obnovi po naravni poti ter znova postane mehka in gladka. Ta
sposobnost šipka pomaga pri celjenju brazgotin
(na primer pri aknah) in vzpostavljanju enakomernega tena.

ZAKAJ JE ŠIPEK TAKO UČINKOVIT?
Sodobna znanost je pojasnila, da šipek vsebuje
veliko koristnih fitosterolov, ki koži pomagajo pri
tvorjenju krepkih celičnih membran. Sodelujejo
tudi pri tvorbi hormonov, ki pozitivno učinkujejo
na kožo, pa tudi pri sintezi kolagena, delitvi celic, nastajanju lipidnega plašča in preprečevanju
izgubljanja vlage.

Moč narave za nego
občutljive kože od 1984
Certificirana ekološka kozmetika brez palmovega olja, umetnih sestavin,
parabenov, petrokemičnih snovi, običajnih alergenov. Veganska.

Supersadni
koncentrat Odylique,
30 ml in 8 ml
Olje za obraz je kot nalašč za
normalno, suho in zrelo kožo.
Mešanica omega-5 maščobnih
kislin, antioksidativnih vitaminov
in čudežnih fitosterolov je
izdelana iz 100 % ekoloških
sestavin, ki upočasnjujejo
proces staranja kože.
Vse učinkovine vzajemno
spodbujajo vlaženje kože, celično
regeneracijo in sintezo kolagena za gladko kožo
in takojšen sijaj. Izvleček rakitovca spodbuja
celično regeneracijo in ščiti pred nevarnimi
UV-žarki, izvleček granatnega jabolka zaščiti
in obnavlja kožo, šipkovo olje gladi kožo in
obnavlja celice, avokadovo in jojobino olje
pa jo navlažita in nahranita z vitamini.
Supersadni koncentrat lahko
uporabite za nočno nego kože
ali kadarkoli, ko ji želite
povrniti takojšnji sijaj in
vitalnost. Olje za obraz je
Občutite čudežno
primerno tudi za zelo suho
moč šipkovega
ali zrelo kožo ter kot vlažilna
olja
podlaga pred nanosom ličil.

Vrtnična vlažilna krema
za obraz Odylique, 50 ml
je bogat naravni vir antioksidantov, ki gladijo
gubice in upočasnjujejo proces staranja kože.
Bogata antioksidantivna dnevna vlažilna krema
vsebuje ekološki izvleček vrtnice, ki neguje in
obnavlja kožo, zmanjšuje rdečico in ji povrne
prožnost. Krema je
zato primerna tudi
za občutljivo kožo,
nagnjeno k rozacei.
Olje šipkovih
plodov in izvleček
rakitovca gladita
gube in spodbujata
obnavljanje kožnih
celic, izredno
vlažilna jojobino
in kokosovo
olje, sok aloje
vere in hidrolat
damaščanske
vrtnice pa se
povsem vpijejo.
Koža postane mehka in žametno gladka. 100 %
naravnega izvora, 94,1 % iz ekoloških sestavin.
Zaradi lahke teksture in visoke vsebnosti antioksidantov je krema primerna za nego občutljive,
kombinirane kože in normalne, suhe ter zrele kože.

Zastopa: Prema, d. o. o. • Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana
Na voljo v prodajalnah Sanolabor in na www.prema.si.

TELO SE REVITALIZIRA
IN OBNAVLJA LE V FAZI
GLOBOKEGA SPANJA

Revitalizacija telesa, med katero
se naše celice obnavljajo, poteka
le v fazi globokega spanja in le
med spanjem na izdelkih, ki so
izdelani brez škodljivih kemikalij.
Dejstvo je, da je za zdravje najučinkovitejši
spanec do polnoči, zato je pomembno, da je
ležišče udobno in da nas čim hitreje uspava.
Neprimerno ležišče lahko povzroči dvojno
škodo. Zaradi neprespanosti trpijo telesni
obnovitveni procesi. Obenem kljub razstrupljanju telesa z zdravo prehrano, s spanjem
na ležišču ali posteljnini, obdelani s škodljivimi kemikalijami, te prek kože in dihal
znova vsako noč vstopajo v naše telo.
Kakovost spanja vpliva na duševno ostrino,
storilnost, čustveno ravnovesje, telesno vitalnost in celo na telesno težo. Nobena druga dejavnost ne prinaša toliko prednosti s
tako malo truda.

Ekološka ležišča
izdelana v Sloveniji
Posteljnina iz 100 %
EKO bombaža. Lanu.
Konoplje. Volne.

0%

sintetike
in škodljivih
kemikalij

Ljubljana, BTC, hala A (klet)
Tel. (01) 810 90 32,
www.zelenatrgovina.si
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Šipkovo olje vsebuje visoko raven naravnih omega maščobnih kislin (3, 6 in 9), ki ščitijo kožne
celice in skrbijo za zdravje celičnih membran.
Maščobni kislini omega 3 (linolenska kislina) in
omega 6 (linolna kislina) lajšata kožna vnetja in
pomagata pri celjenju brazgotin. Učinkovito protivnetno delovanje je torej še ena prednost hranilnega šipka v boju proti staranju kože. Povrhu
šipek vsebuje velike količine antioksidativnega
vitamina C, ki je ključen za obnovo kože in tvorbo kolagena.
Šipek torej vsebuje vse učinkovine, ki upočasnjujejo staranje kože in jo poživljajo. Še več, šipkovo
olje na kožo deluje blagodejno, saj ima lahko teksturo in se zlahka vpije, zaradi česar je primerno
za nego različnih vrst kože.

KAKOVOST JE POMEMBNA
Ker je šipkovo olje visokokakovostna sestavina,
je zapisana na ovojnini vse številnejših izdelkov.
Kaj izdelek v resnici vsebuje, utegne biti povsem
druga zgodba, zato ne nasedajte zgolj omembi
šipkovega olja. V prvi vrsti je treba razlikovati med šipkovimi izvlečki in šipkovim oljem, saj
imajo povsem različne sestavine. Sodobni načini
pridelave s superkritičnim ogljikovim oksidom
omogočajo, da iz rastlin ekstrahirajo kar največ.
Takšno tehnologijo na področju prehranskih dopolnil uporabljajo pri izdelkih Soria in Solime.
Značilna je tudi za naravno kozmetiko Odylique.
Z uporabo tega postopka se ohrani največ hranilnih in negovalnih lastnosti šipkovih pečk, na katerih sloni njihovo regenerativno in protivnetno
delovanje. Delovanje tako pridobljenih izvlečkov potrjujejo tudi raziskave, ki so pokazale, da
esencialne maščobne kisline v izdelkih kozmetike Odylique blažijo kožna vnetja, fitosteroli, ki
jih vsebujejo, pa ščitijo kožne celice in skrbijo za
zdravje celičnih membran, kar je ključno v boju
proti staranju.
Nasploh bodite pozorni, da izdelki vsebujejo
ekološko pridelane sestavine. Zlasti pri snoveh,
od katerih si obetamo močne antioksidativne
učinke, je nadvse pomembno, kako so bile rastline pridelane. V primerjavi z neekološko pridelanimi sestavinami vsebujejo učinkovine iz
ekološko pridelanih plodov veliko več antioksidativnih snovi, ki kožo ščitijo pred škodljivimi
prostimi radikali.

in delavnic bodo odnos do staranja in potreb, ki
jih prinaša, naravne rešitve, ki so nam na voljo,
ter nujnost drugačnega razumevanja priložnosti
in dragocenosti staranja.

Zakaj ne smete
zamuditi
Altermeda?
Vsi, ki skrbijo za svoje zdravje in se
želijo seznaniti z novimi zdravilnimi
tehnikami, z zdravim kuhanjem
in s superhrano za dobro počutje
in vitalnost, ne bodo zamudili
13. sejma Altermed, ki bo letos
potekal v večji sejemski dvorani L.
Sejem znova prinaša več kot sto
predavanj in predstavitev najboljših
mojstrov zdravega življenja.
V sodelovanju s projektom Skupaj za zdravje
človeka in narave bo letos v Celju posebna pozornost namenjena vitalnosti v tretjem življenjskem obdobju. V ospredju zanimivih predavanj

Poleg tega bo na Altermedu mogoče obiskati
sklop predavanj o tradicionalni indijski medicini,
ki jih Celjski sejem pripravlja v sodelovanju s Hišo
Ayurveda. Enako zanimiv bo sklop predavanj o
zdravem obdelovanju zemlje – znova bo govor o
rabi industrijske konoplje in uporabi konoplje v
medicinske namene. Na sejmu bo prvič mogoče
prisluhniti tudi predavanju o homeopatiji (otroška homeopatska lekarna). Prvi sejemski dan bo
v okviru Štafete semen potekala izmenjava semen
in sadik, dogajanje pa bo dopolnila aktualna razprava o samooskrbi.

Že tradicionalna predstavitev ekošol na Altermedu bo potekala v znamenju odgovornega ravnanja s hrano in lokalno pridelane hrane. V treh
dneh se bo predstavilo kar 89 vrtcev ter osnovnih
in srednjih šol iz vse Slovenije. Otroci in dijaki
bodo igrali, plesali in predvsem kuhali. Kulinarične dobrote, ki jih bodo ustvarili, bodo lahko
okušali tudi obiskovalci sejmišča.
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