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Nedavno se je Slovenija poslovila od pevke Šerbi.
Nekatere pesmi, ki so pred tridesetimi leti zvenele kot veseljačenje, dandanes dobivajo drugo
razsežnost. Še pomnite?
Bratje sestre, ne pustimo, da izginemo
(…) Samo milijon naš še živi --- na svoji zemljici
Nikoli mi ni bilo jasno, zakaj v pesmi navajajo en
sam milijon? Je zmanjkalo rime – ali pa je pesem
morda napoved prihodnosti, ki se nam približuje?
Staranje je vsesplošni problem Evrope. Nemci
skušajo demografsko podobo izboljšati z odpiranjem meja, Danci svoje mlade spodbujajo z
duhovitimi kampanjami (»Če že ne za državo, to
storite za svojo mamo!«), revnejše države pa poskušajo to doseči z večjimi finančnimi spodbudami za družine. Tam, kjer ima večji vpliv Cerkev,
pritiskajo na verske občutke, spet drugje apelirajo
na ohranjanje kulture, jezika …
V Sloveniji se povečini obnašamo, kot da te težave sploh nimamo, kar se zrcali tudi v naši statistiki neuspehov na tem področju. Kot država
se staramo dvakrat hitreje kot Nemčija, Avstrija
in številne druge države. V pičlih desetih letih se
je povprečna starost v Sloveniji povečala z 41 na
43,5 leta.
Kot boste brali v nadaljevanju, trendi niso linearni – znašli smo se pred demografskim zlomom.
Če pomislim še na zdajšnji življenjski slog,
zdravstveno stanje generacije, ki bi morala biti
pri najboljših močeh, padec plodnosti, negotovo
prihodnost, neurejen trg dela … bi res le stežka
napisala optimističen zaključek uvodnika.
No, k sreči je še vedno mogoče marsikaj rešiti, zastaviti drugače, in morda omogočiti svojim otrokom, da bodo nadaljevali tam, kjer se bomo mi
ustavili. Če se to ne bo zgodilo … bodo morda
naši vnuki takrat, ko nas bo le še kakih pol milijona, zapeli zgornjo pesem in sanjali o tem, da jih
bo še kdaj milijon.
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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KJE PA SO OTROCI?
Ti so že zdavnaj odšli na svoje, najeli so posojilo,
ki ga bodo odplačevali trideset let, in si gradijo
moderno in predimenzionirano hišo, v kateri
bodo morda samevali, še preden bodo posojilo odplačali. V projektu so tudi otroške sobe, le
da številnim primanjkuje časa, da bi se lotili še
ustvarjanja družine … Najprej je treba zaslužiti za dva avta, 4K-televizor, pralni in pomivalni
stroj, pametne naprave, vgradne omare, športne
rekvizite … Slovenska ljudska modrost narekuje: »najprej štalca, pol pa kravca«, zato gradimo
in gradimo, čeprav imamo že zdaj za večje mesto
praznih prebivališč.

Bilanca
individualizma
BESEDILO: SANJA LONČAR

Čeprav bi na seznamu nergačev
verjetno zasedli zelo visoko mesto,
statistika dokazuje, da imamo
v Sloveniji odlične razmere
za kakovostno življenje.
Morda zaradi stoletnega hrepenenja, da bi postali
lastniki, da bi bili »svoji na svojem«, da bi lahko
kupili vse, kar si zaželimo ... postajamo prispodoba največjih turbopotrošnikov na svetu. Ali veste,
da imamo Slovenci največjo površino prodajnih
mest na prebivalca? Nimamo se pravice zmrdovati nad Američani ali Kitajci, češ da uničujejo
okolje. Najprej preštejmo svoje avtomobile, televizorje, mobilne telefone, otroške igrače, oblačila,
čevlje …
Švicarji nam lahko zavidajo življenjski standard.
Tam ima svojo streho nad glavo samo 5 odstotkov
prebivalcev, pri nas pa je takih neverjetnih 67 odstotkov! Ker imamo tako radi svoj domek, v njem
ostajamo vse do konca, četudi postane predrag,
neustrezen in obremenjujoč. Zato imamo 33 odstotkov enočlanskih gospodinjstev, v katerih že
zdaj prevladujejo starostniki.
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DEMOGRAFSKI ZLOM PRED VRATI
Povprečna starost Slovencev zelo hitro
narašča. Leta 2008 je povprečna starost v
Sloveniji znašala 41 let. Do leta 2017 je poskočila na 43,5 leta.
Trendi niso linearni, saj je število rojstev
dandanes neprimerljivo s številom iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Rojenim v šestdesetih letih pravijo baby boom generacija,
ta pa se z vsakim dnem bolj približuje točki
upokojitve – kar lahko v temeljih zamaje
evropske socialne sisteme.
V času mojega rojstva se je na območju zdajšnje Evrope rodilo skoraj 8 milijonov otrok
na leto, zdaj pa to število komaj preseže 5
milijonov.1 Ko se bomo mi, ki smo iz »šezdeset i neke«, začeli upokojevati, bo vsako
leto nekaj milijonov več upokojencev, kot je
tistih, ki lahko delajo.
1 Vir: Eurostat.

ŠTEVILO SLOVENCEV UPADA
Naravni prirast na 1000 prebivalcev znaša -0,1. K
temu, da se lahko držimo nad 2 milijonoma prebivalcev, prispevajo tisti, ki se priseljujejo k nam.
Brez tega bi številke kazale grenko resnico – da
kot narod izumiramo, pri čemer kaže, da bo šlo
le še na slabše.
Pred nekaj leti so uradni podatki govorili, da je
neploden vsak sedmi par. Zdaj vse pogosteje srečujemo podatek, da je neploden vsak šesti par.
Zagotovo se eden od vzrokov za vse večje tovrstne težave skriva tudi v tem, da pari s prvo nosečnostjo zelo odlašajo. Povprečna Evropejka je
ob rojstvu prvega otroka stara 29 let, povprečna
slovenska mama pa 29,4 leta. Torej od trenutka,
ko se povprečni slovenski par odloči, da je napočil čas za otroka, do trenutka, ko že naravne
zakonitosti onemogočijo izvedbo naših želja, ni
prav veliko časa.
Ste vedeli, da je možnost zanositve pri ženski,
stari od 20 do 24 let, 86-odstotna, pri starosti
25 do 29 let 78-odstotna, pri starosti 30 do 34
let 63-odstotna, pri starosti 35 do 39 let pa le še
52-odstotna?1 Dlje ko odlašamo, več zdravstvenih težav obremenjuje telo in večje so možnosti
zapletov. Sodobni življenjski slog bo statistiko še
dodatno zaostril, saj tudi vitalnost zdajšnje petindvajsetletnice ni primerljiva s tisto pred dvajsetimi leti.
1 M. Sara Rosenthal, The Fertility Source Book,
McGrraw-Hill, New York, 1996.

IMETI ALI BITI?
Ko nismo imeli, smo zagotovo bolj sodelovali in več delili. Zdaj, ko imamo vse, kar potrebujemo (in še več tistega, česar ne potrebujemo), je tudi strah, da bomo ostali brez tega,
postal sorazmeren imetju. Ste vedeli, da smo
Slovenci svetovni rekorderji v nezaupljivosti? V raziskavi OECD je samo 18 odstotkov
Slovencev odgovorilo, da zaupajo v ljudi. Za
primerjavo, med tradicionalno nezaupljivimi Švicarji je takih kar 52 odstotkov.1
1 Ženevske novice, št. 56.

TEŽKA VPRAŠANJA ZAHTEVAJO
JASNE ODGOVORE
Ali bomo zmogli na novo urediti svoje življenjske
prioritete?
Ali bo država naposled oblikovala strategijo razvoja, ki bo prijaznejša do družin z otroci?
Obe vprašanji presegata format naših novic. Ko
smo se spraševali, ali lahko kako prispevamo, smo
se odločili deliti z vami to, kar obvladamo: dragocene informacije o naravnih rešitvah.
Kako si po naravni poti pomagati do večje vitalnosti, kakovostnejšega intimnega življenja ter
neproblematične zanositve, nosečnosti in rojstva.
Kot vidite, so pred vami nenavadno »debele« novice. Upamo, da bodo tudi koristne.

BO LAHKO EN
SAM DELOVNO
ZMOŽEN ČLOVEK
POSKRBEL ZA
ČLOVEKA, KI
BO ODVISEN
OD NJEGA?
»V letu 2013 so delovno sposobni prebivalci
predstavljali slabi dve tretjini vseh prebivalcev, ta delež pa naj bi se do leta 2050 zmanjšal
na zgolj približno polovico vseh prebivalcev
in se na tej ravni ustalil. Na drugi strani naj
bi se delež starejših od 65 let v prihodnjih
35 letih skoraj podvojil, saj naj bi ti leta 2050
predstavljali skoraj 30 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. Torej lahko rečemo, da se
slovensko prebivalstvo pospešeno stara.« 1
»Staranje je problem celotne Evrope, vendar
je pri nas odstotek rasti starejše populacije
dvakrat večji kot denimo v Avstriji, Nemčiji,
Turčiji … V zadnjih desetih letih (2007–
2017) se je pri nas odstotek starejših od 65
let povečal za tri odstotke, v drugih omenjenih državah pa za polovico manj.«2
1 Vir. Nacionalni inštitut za javno zdravje.
2 Ibid.
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kožne celice in rdeče krvničke, pa imajo majhno
porabo energije, zato nimajo veliko celičnih elektrarn ali pa so celo brez njih. Med celice z zahtevnejšimi nalogami sodijo tudi jajčne celice in
spermiji. Jajčna celica je največja celica ženskega
telesa, ki opravlja zelo pomembne in zahtevne naloge, saj po oploditvi omogoči nastajanje novega
bitja. Temu ustrezno je preskrbljena z ogromnim
številom celičnih elektrarn. Da lahko pride do
oploditve, more tudi spermij proizvesti ogromno
energije, da se lahko prebije do jajčne celice.

KAKO NEGATIVNA ENERGIJSKA
BILANCA VPLIVA NA PLODNOST

Energija in
plodnost
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Kako pomanjkanje energije vpliva na
plodnost in kaj lahko storimo, da bo
proizvodnja celične energije boljša?
Več kot 90 odstotkov energije za delovanje telesa naj bi nastalo v mitohondrijih – celičnih elektrarnah. Te zaužite hranilne snovi (beljakovine,
maščobe, ogljikovi hidrati) pretvorijo v energijo
(molekule ATP). Kratko videoanimacijo tega procesa si lahko ogledate na https://www.youtube.
com/watch?v=39HTpUG1MwQ.
Zdravje in delovanje sleherne celice (tudi reproduktivnih organov) sta zato odvisna od dobrega
delovanja celičnih elektrarn, saj se tam ustvarjena
energija porablja za njene potrebe.

Težave v menstrualnem ciklu (in s tem težave z
zanositvijo) pogosto nastopijo pri ženskah, ki so
fizično zelo obremenjene, kot so denimo tiste, ki
se ukvarjajo s športom. Do tega lahko pride zaradi premajhnega vnosa kalorij (hranil) glede na
energijsko porabo zaradi športa. Goriva (hranilnih snovi), iz katerega bi celične elektrarne ustvarile potrebno energijo, je torej premalo. Številne
športnice zmotno menijo, da uživajo dovolj hrane, če ne izgubljajo telesne teže. Strokovnjaki pa
razlagajo, da se še pred začetkom hujšanja (zaradi negativne energijske bilance) v telesu sprožijo
varčevalni mehanizmi. To pomeni, da se zmanjša
proizvodnja energije, denimo za vzdrževanje telesne temperature, rast in reprodukcijo. Pri šport
nicah je lahko posledica negativne energijske bilance izostanek ovulacije (in s tem menstruacije),
kar seveda onemogoča oploditev. Odstotek žensk,
ki zaradi negativne energijske bilance izgubijo
menstruacijo (amenoreja), je v splošni populaciji
razmeroma nizek (od 2 do 5 %), med športnicami
pa precej visok – med tekačicami je 65-odstoten,
med plesalkami pa kar 70-odstoten (https://www.
ivf1.com/female-athlete-triad/).

ALI V VSEH CELICAH NASTAJA
ENAKA KOLIČINA ENERGIJE?

KAKO MOTNJE V DELOVANJU
CELIČNIH ELEKTRARN ALI NJIHOVE
POŠKODBE VPLIVAJO NA PLODNOST

Zahtevnost nalog posameznih vrst celic določa,
koliko energije potrebujejo. Tiste z zahtevnejšimi
nalogami imajo večjo porabo energije, zato imajo
tudi veliko število celičnih elektrarn oziroma mitohondrijev. Mednje sodijo celice mišic, skeleta in
srca, možganske, jetrne in imunske celice, seveda
pa tudi številne druge. Nekatere celice, denimo

Energije lahko primanjkuje tudi v primeru, da je
moteno delovanje celičnih elektrarn ali pa so te
poškodovane. Mitohondriji so zelo občutljivi na
poškodbe zaradi delovanja prostih radikalov. Zato
lahko vse, kar vodi v oksidativni stres (zmanjšana antioksidativna sposobnost telesa v boju s
prostimi radikali), povzroči motnje v delovanju
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mitohondrijev ali pa jih celo poškoduje oziroma
uniči. Oksidativni stres povzročajo staranje, kronična vnetja, kajenje, uživanje alkohola, kronični
psihični ali fizični stres, uživanje nekakovostne
hrane (preveč sladkorja), zdravila, toksini (pesticidi, težke kovine …), sevanje mobilnih telefonov,
vključno s 5G1, in številni drugi dejavniki.
Znano je, da pri ženskah, ki zanosijo po 35. letu,
obstaja večja možnost, da bodo rodile otroka z
Downovim sindromom. S staranjem se oksidativni stres povečuje, kar pomeni več prostih radikalov, ki lahko poškodujejo tudi celične elektrarne
v jajčni celici. Posledični primanjkljaj energije v
jajčni celici lahko pripelje do motenj pri opravljanju njenih nalog – torej do napak v razvoju ploda.
Če je v jajčni celici preveč poškodovanih mitohondrijev, lahko jajčna celica tudi odmre – stori samomor oziroma apoptozo, saj je nezmožna
opravljati svoje delo. Tako je znano, da kemoterapija povzroča težave s plodnostjo, saj povzroča
apoptozo jajčnih celic.
1 A. Di Ciaula, »Towards 5G communication
systems: Are there health implications?«.

Celične elektrarne so močno občutljive tudi na
poškodbe zaradi delovanja baktericidnih antibiotikov. Razlog za to je v tem, da celične elektrarne evolucijsko izhajajo iz bakterij, zato so na
baktericidne antibiotike občutljive podobno kot
bakterije. Nekateri antibiotiki npr. slabo vplivajo
na plodnost moških, ker med drugim prizadenejo
gibljivost spermijev.2 Ta je močno odvisna od delovanja mitohondrijev v repku spermija.

KAJ LAHKO STORIMO?
Ker naj bi bil oksidativni stres močan dejavnik
za slabo delovanje mitohondrijev oziroma za nastanek njihovih poškodb, je smiselno ukrepati v
smeri zmanjševanja oksidativnega stresa. Torej
lahko vsi ukrepi, ki zmanjšujejo oksidativni stres,
pripomorejo tudi k optimalni produkciji celične
energije v celicah reproduktivnih organov.
Tako nekateri strokovnjaki za obvladovanje neplodnosti poleg odpravljanja drugih vidikov
2 Peter N. Schlegel, M. D., et al., »Antibiotics:
potential hazards to male fertility«.

Regulatpro® Metabolic
Energijski booster

To prehransko dopolnilo pomaga telesu, da ponovno
doseže ravnovesje, saj prispeva k uravnavanju krvnega
sladkorja, krvnega tlaka in delovanja srca.
IKI

ŠPORTN

TI

ŠTUDEN

TIVCI
REKREA

FORMULA BOOSTERJA:
14 vrst sadja, zelenjave in svežih orehov
iz ekološkega kmetovanja.
100% ORGANSKA / 100% NARAVNA / 100% ZELENJAVA

Distributer: Eurosolar d.o.o.

www.regulat.si
Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in trgovinah
s prehranskimi dopolnili.

nezdravega življenjskega sloga (kajenje, kronični
stres …) priporočajo tudi uživanje mediteranske
diete, o kateri je znano, da podpira antioksidativno sposobnost telesa. Za izboljšanje delovanja celičnih elektrarn in s tem plodnosti (zlasti v
zrelejših letih) svetujejo še uživanje CoQ10.
Tega namreč s staranjem proizvajamo
vse manj, vendar je izredno pomemben v procesu nastajanja celične
energije. Dodajati ga morajo tudi vsi,
ki jemljejo zdravila (denimo statine),
s katerimi dodatno zmanjšujejo preskrbo telesa s CoQ10.
S hrano in po potrebi s prehranskimi
dopolnili naj bi telo oskrbeli še z naslednjimi vitalnimi snovmi: L-karnitinom, D-ribozo,
magnezijem, omega 3 maščobami, vitamini skupine B, alfa lipoično kislino (ALA), cinkom …
Te snovi na različne načine pripomorejo k delovanju mitohondrijev. Tako L-karnitin pomaga
pri dostavljanju dolgoverižnih maščob v celične
elektrarne. Magnezij sodeluje v več kot 300 biokemičnih procesih v telesu, med katerimi je
tudi proizvodnja ATP-energije. Med vitamine, ki

najbolj vplivajo na proizvodnjo celične energije,
pa sodijo vitamini skupine B.
Med kakovostne prehranske dodatke, ki lahko
podprejo delovanje mitohondrijev, sodijo tudi
patentirani kaskadni fermenti Dr. Niedermaier
(Regulatessenz) iz biološkega svežega
sadja, zelenjave, oreščkov in začimb.
Regulatesenca ponuja celostno podporo telesu, ker ima dokazano imunomodulatorne, protivnetne in antioksidativne učinke. Osnovni gradniki
encimov v pripravku pomagajo pri
vzpostavljanju encimskih procesov v
telesu, kar se posledično odraža tudi v
boljšem delovanju celičnih elektrarn in dvigu celične energije. Izkušnje, da po njihovem uživanju čutimo več energije, potrjujejo tudi študije.
Po podatkih Waltraud Lessing, dr. med., zbranih
v knjigi Regulat – more energy for cells, lahko ti
pripravki celično energijo (ATP) v treh mesecih
jemanja povečajo za več kot 180 odstotkov.

ALI VITAMINE B UŽIVATI
POSAMEZNO ALI V KOMPLEKSU?

C

M

Brez vitaminov B telo ne more izkoristiti
zaužitih hranil. Prav ta skupina vitaminov
naredi največ, da hranila pridejo tja, kamor
so namenjena. Čeprav se naloge posameznih
vitaminov zdijo različne, je zanje značilno
odlično skupinsko delovanje, zato jih je najbolje uživati v obliki kompleksa.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ker gre za skupino vodotopnih vitaminov,
telo brez težav izloči njihove morebitne presežke, zato ni nevarnosti, da bi ti povzročali
težave. Na drugi strani njihovo pomanjkanje
zelo hitro občutimo v obliki slabšega delovanja mišic, živčevja in srca, opešane presnove
in pomanjkanja energije.
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Skupaj za zdravje na delovnem mestu!

imajo sive celice in rodila zelo podobne zahteve,
zato hrana, ki je blagodejna »zgoraj«, pomaga
tudi »spodaj« – in nasprotno.

Čarobna formula za
hitro krepitev možganov:
kakovostni sladkorji + kakovostne
maščobe + antioksidanti
Zdi se preprosto – dokler se ne odpravite v trgovine in naletite na morje ponudbe, različne cene,
različne napise, oznake …

1. SLADKOR

Ko koleščki v
glavi potrebujejo
podmazovanje …
BESEDILO: KATJA PODERGAJS

Upadanje kognitivnih sposobnosti
ni nekaj, kar nas čaka šele na koncu
življenjske poti. Tudi vse več ljudi v
delovni dobi ugotavlja, da njihovi
možgani niso več tako zanesljivi
kot nekoč. O tem, da utegnejo
možgani zaškripati že pri otrocih,
se lahko prepričamo vsakič, ko jim
pomagamo pri domačih nalogah.
Vse, kar boste v tej številki brali o poti do izboljšanja stanja reproduktivnih organov, lahko uporabite tudi za krepitev možganov. Presenečeni? Ko
gre za snovi, ki jih potrebujejo za svoje delovanje,

Možgani so naš največji porabnik glukoze. Za njihovo delovanje porabimo 60 odstotkov glukoze, ki jo telo predela iz zaužitih
škrobov in sladkorjev. To jih uvršča
med najpotratnejše porabnike v telesu, zato se
je najbolje držati naslednjega nasveta: kadar jih
ne potrebujete, jih ne puščajte »prižganih«. Tudi
avta ne pustite na parkirišču s prižganim motorjem. Če bi znali možgane umiriti (beseda je sestavljena iz »um« in »miriti«, kar pove, da pot do
umirjenosti vodi prek umirjanja uma), bi lahko
prihranili veliko energije in preprečili izločanje
kopice nepotrebnih stresnih hormonov, ki jih telo
proizvaja vsakič, ko preigravate scenarije v slogu
»kaj bo, če bo …«.
Če možganom želimo postreči s sladkorjem, je
najbolje posegati po medu, suhem sadju in drugih kompleksnih sladkorjih. Če ste zamudili našo
številko (12/2016), ki smo jo v celoti posvetili
različnim oblikam sladkorjev, jo lahko najdete v
PDF-arhivu na spletni strani www.zazdravje.net.

2. MAŠČOBE

Ste ob vsem pisanju o maščobah le še bolj zmedeni in ne veste več, katere vam bodo najbolj
koristile? Namesto zapletenih
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teorij o različnih maščobnih kislinah, o katerih
smo poslušali v zadnjih desetletjih, sodobna spoznanja postavljajo v ospredje zelo preprosto merilo: v kakšnem stanju je maščoba, ki jo uživamo.
Če je termično obdelana, rafinirana, homogenizirana, hidrogenirana, esterificirana, imamo opraviti z maščobami, ki bodo v telesu povzročile več
škode kot koristi.
Res je, da telo potrebuje tako nasičene kot nenasičene maščobe, vendar morajo biti predvsem čim
manj predelane. Zato posegajte po surovem maslu iz nehomogeniziranega mleka (prepoznate ga
po tem, da njegov rok uporabe ni daljši od treh
do štirih tednov), hladno stisnjenemu olju iz termično neobdelanih semen orehov, lana ali konoplje, lahko pa uživate tudi termično neobdelane
oreščke.
Ker mora telo rastlinske oblike omega 3 maščobnih kislin dodatno aktivirati, so izkoristki veliko
manjši, kot če bi te esencialne maščobne kisline
zaužili iz živalskih virov. Oblike, kot sta DHK in
EPK (angleško jih zapišejo DHA, EPA), so namreč takoj razpoložljive. Iz olja jeter polenovke
dobimo tudi najnaravnejšo in najbolj aktivno
obliko vitamina D3.
Zveni idealno, vendar le do trenutka, ko se odpravite po nakupih. Kako se znajti med stotinami prehranskih dopolnil, izdelanih iz rib? Priporočamo,
da najprej izločite tista, ki so izdelana iz gojenih
rib, saj te živali zaradi močne krme sploh nimajo več za ribe značilne in za človeka blagodejne
TRILOGIJA ŠČEPEC - razveseljujte svoje
brbončice in krepite zdravje vsak dan!

Ene izmed
najbolj
ih
prodajan
knjig v
Sloveniji!

Knjige lahko prelistate in naročite v spletni
knjigarni: www.shop.zazdravje.net.
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strukture maščobe. Drugo merilo je neonesnaženost. Preverite, ali ponudnik svoje izdelke testira
na navzočnost ostankov težkih kovin in drugih
obremenilnih snovi.
Večino ribjih olj je treba pred uporabo filtrirati
ali kako drugače očistiti in predelati, vendar ni
vseeno, kako to počnejo. Nenasičene maščobne
kisline so namreč nadvse občutljive na tehnološko obdelavo in zelo hitro izgubijo svoj antioksidativni potencial.
Da lahko izberemo resnično učinkovite pripravke, je treba vedeti, v kolikšni meri je prehransko
dopolnilo oksidirano. Oksidacijo ribjih olj merijo v enotah, imenovanih TOTOX. Večja ko je
številka, bolj je olje oksidirano. Pri večini olj na
trgu so izmerili TOTOX-vrednost, večjo od 30.1
Vrhunska olja dosežejo vrednosti, manjše od 5.
Samo neoksidirana omega 3 olja v telesu delujejo
kot učinkoviti antioksidanti in zaviralci vnetnih
procesov.
Pomembna je tudi oblika. Na trgu sta na voljo
dve obliki ribjega olja – v obliki trigliceridov in
v obliki etil estrov. Etil estri so sintetično pridobljena oblika, ki je ne ni najti v naravi. Naše telo
je ne prepozna, zato jo tudi stežka uporabi. Veliko
boljšo razpoložljivost imajo ribja olja v obliki
trigliceridov.
Pomembna je tudi oblika uživanja. Zaradi praviloma slabega okusa, ki ga je težko prenesti, večina
ljudi raje uživa ribje olje ali prehranska dopolnila
z vitaminom D3 v obliki kapsul. Te pa so žal izdelane iz želatine, ki jo pridobijo iz svinjskih ali
govejih kosti. Norvežani sicer veliko pišejo o tem,
da olja, pridobljena iz svežih rib, nimajo slabega
vonja. To pa odpira vprašanje, iz kakšnih rib so
torej izdelana druga olja? Če se vam je ribje olje
v otroštvu zamerilo, k sreči obstajajo tudi taka, ki
so brez vonja ali pa jim je dodana aroma zelišč/
citrusov.
Na koncu še preverite, koliko omega 3 maščob
vsebujejo izdelki in kakšno je razmerje med DHK
1 Rubin report, 196, »Potential health benefits
of low oxidized omega-3 oil«, 2010.
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in EPK. Različne raziskave kažejo, da jih je treba
za zaznaven učinek zaužiti vsaj 1000 miligramov
na dan, v praksi pa terapevti ugotavljajo, da za
opazne rezultate potrebujemo še večje odmerke,
zlasti v začetni fazi, ko v telesu prevladujejo omega 6 maščobe, ki jih je treba uravnovesiti.

3. ANTIOKSIDANTI
V ozadju večine poškodb
živčevja in ožilja je oksidacija. Povedano po domače:
oksidacija doseže, da »zarjavimo«. Ugotavljajo tudi, da gre pri
Alzheimerjevi bolezni in drugih oblikah demence za propadanje živčevja, ki ga sproža oksidativni proces. Močnejša antioksidativna zaščita bo
torej možganom vsekakor zelo koristila.
Kakovostna olja in maščobe imajo že sama po
sebi antioksidativno delovanje (seveda če niso

oksidirana). Dodatno jih lahko izboljšamo z
dodajanjem olja žitnih kalčkov (naravni vir vitamina E), rastlinskih izvlečkov, začimbnic ali
astaksantina.

O močeh začimbnic boste brali v
naslednjem članku. Astaksantin
pa si zasluži nekaj več besed.
Gre za izredno močan naravni antioksidant, ki daje značilno barvno rakcem in
divjemu lososu (gojenemu v krmo dodajajo barvila). V zadnjem času ga pridobivajo tudi iz klorofilne alge Haematococcus
pluvialis. V telesu deluje predvsem kot
odličen zaščitnik oči, ožilja in imunskega
sistema.
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dviganje ravni krvnega sladkorja, dobimo idealno živilo, ki ga je modro imeti pri roki, v torbici
ali v predalu. Tako bo tudi sla po čokoladi, čipsu
in slabih sladicah veliko manjša, občutek pa neprimerno boljši.

Objavljamo tri recepte za
najkoristnejše pripravke.

1. RJAVO KREPČILO

Trije pripravki
za hitro krepitev
energije
BESEDILO: SANJA LONČAR

V prejšnjem besedilu ste prebrali,
da imajo naša rodila in možgani
radi enako hrano. Oreščke, semena,
med, začimbe … Če vse to pravilno
združimo, dobimo »energijo na
žlico«, s katero si lahko pomagamo,
ko začne utripati rdeča luč.
Če boste uživali le semena in oreščke, bo od tega
malo koristi, kajti telo ne more odkleniti in posrkati vseh dragocenosti, ki se skrivajo v njih. Izkoristek
njihovih hranil zelo povečamo, če semena in oreščke namakamo, kalimo, fermentiramo … ali kar je
še najpreprostejše – namakamo v medu.
Če dodamo še začimbnice, ki delujejo kot močni
antioksidanti, izboljšujejo presnovo v možganih
in dvigajo raven energije, hkrati pa upočasnjujejo
12 Skupaj za zdravje človeka in narave | 3/2019 | www.zazdravje.net

Izberite kakovostna ekološka
semena, ki niso beljena ali obdelana s fungicidi! Uporabljate
jih lahko cela, nalomljena ali
zmleta. Razlika je le v tem, da je
treba cela semena pred zaužitjem nekaj dni dlje
pustiti v medu.
Enako opozorilo velja za začimbe. Od konvencionalno pridelanih, zaplinjenih in pogosto celo obsevanih začimb ne pričakujte blagodejnih učinkov.

KOMBINIRATE LAHKO
NASLEDNJE ZAČIMBNICE:

»» Klinčki: najmočnejši antioksidant na planetu,
če ne štejemo nekaj plevelov, za katere še
nikoli niste slišali, so tudi odličen antiseptik,
poleg tega urejajo presnovo sladkorja, grejejo
telo in izboljšujejo notranjo pretočnost.
»» Kardamom: zelo izboljša presnovo v
možganih, ščiti želodec in sluznice ter
pomaga pri kašlju.
»» Cimet: odlično krepčilo za telo, ker pa
povrhu izboljša periferno cirkulacijo, bodo
tudi prsti na nogah in rokah končno bolje
oskrbljeni s krvjo.
»» Ingver: odličen za dvig ravni energije in notranje gretje, obenem pa je antiseptik in antidiabetik. Cimet in ingver sta odličen tandem,
ki zavira hitro rast ravni krvnega sladkorja, z
medom pa njune moči še dodatno okrepimo.
»» Koromačeva semena: univerzalna pomoč za
vid, možgane in želodec.
»» Nekaj zrn sveže zmletega popra dodatno
okrepi učinke vsega naštetega.
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Na pol kilograma medu uporabimo eno zvrhano
žlico zmlete začimbne mešanice. Če niste vešči
kombiniranja začimb ali če se vam ne ljubi kupovati posameznih sestavin, lahko uporabite
tudi mešanice, ki vsebujejo naštete začimbe (npr.
Gisela glavač, uporabite pa lahko tudi druge ekološke začimbne mešanice za kuhano vino ali jabolčni zavitek, ki jim le še dodate malce popra).
Izbrane začimbnice stremo ali zmeljemo in jih temeljito zmešamo z medom. V mešanico vsujemo
izbrana semena in dobro premešamo. Z mešanico
napolnimo steklen kozarec (do vrha), zapremo in
pustimo stati sedem dni. Če smo uporabili velika cela semena, jo pustimo stati še tri do štiri dni
dlje.
Kozarec občasno obrnemo, da bo med oblival
semena. Pripravka ni treba hraniti v hladilniku. Poskrbite le, da bosta vsakič uporabili čisto
žlico. Priporočamo, da za uživanje v pisarni to
super(po)živilo shranite v majhne kozarčke.

2. ČRNO KREPČILO
Čeprav se na prvi pogled ne
zdijo prav gurmanska, so črna
živila že tisočletja znana kot
odlična za hitro polnjenje baterij, obnovo ledvičnega potenciala
(pretirano izločanje stresnih hormonov ga zelo
zmanjšuje) in dvig imunosti.
Črni sezam je eno od živil z najboljšim profilom
alkalnih rudnin. Z njim v telo vnesemo kopico rudnin, ki jih primanjkuje sodobni prehrani,
predvsem magnezij, železo in cink.
Zavedati se je treba, da obstaja velika razlika med
izvorno kodo divjega črnega sezama (vsebuje ga
tako imenovano sezamovo krepčilo) in žlahtnjenimi oblikami črnega sezama. Divja semena so
drobcena in bolj spominjajo na mak, vendar vsebujejo neprimerno več esencialnih hranil, ki nam

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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jih dandanes tako zelo primanjkuje. Rastejo ob
vznožju Himalaje ter so zelo cenjeno krepčilo za
hitro obnovo reproduktivnih organov in krepitev
imunskega sistema.
Tudi mleta semena divjega sezama je dobro pred
uporabo »odpreti«. Lahko jih pustimo stati v
medu, sicer pa zadošča, da jih čez noč (ali pa od
jutra do malice) namakamo v jogurtu. Okus jim
zelo izboljšamo, če zmešamo žlico mletih semen
divjega črnega sezama, žličko medu, ščepec vanilje (ali nekaj kapljic vaniljevega ekstrakta) in naravni jogurt. Pustimo stati nekaj ur, in že dobimo
zelo hranilno in krepčilno malico.

3. ZELENO KREPČILO
Kdor je lani spremljal naše nasvete in ima zdaj doma poln kozarec koprivnih semen, si lahko
pripravi naslednje super(po)živilo.
Žlico koprivnih semen vmešamo v jogurt in
dodamo žlico poljubne domače marmelade.
Uporabite lahko tudi kakovosten sadni jogurt.
Čez štiri do pet ur, ravno prav za malico, bodo
semena omehčana in lažje prebavljiva. Koprivna
semena, namočena v vinu, so v starih časih veljala
za najboljši domači afrodiziak. Njihova sestava je
resnično čudovita, saj vsebujejo prav vse, kar potrebujemo. Okus je »žagovinasto« nevtralen, zato
jih zmešamo z jogurtom ali s kislo smetano, da se
lepo napijejo, odprejo in fermentirajo. Lahko jih
pripravljate tudi kot namaz.
Če vas zanima, kje jih je mogoče kupiti, je odgovor
– nikjer! (Torej vam obenem ponujamo podjetniško idejo!)

SEZAMOVO KREPČILO™
je neizčrpen naravni vir hranilnih in
regenerativnih snovi, ki so nepogrešljive
tako za tvorbo kot za obnavljanje čvrstih,
prožnih kosti in ki prispevajo k zdravi koži,
čvrstim nohtom in sijočim lasem.

Prodaja: TRGOVINA.PHARMOS.SI, www.pharmos.si
Informacije in svetovanje: Medical center d.o.o., tel. 041 401 600.
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Leta prinašajo
modrost …
in težave
Kot ste brali v uvodnem članku,
z leti morda postajamo modrejši,
vendar pa vse, s čimer smo to
modrost nabirali, pušča sledi
– tudi na telesu. Povrhu smo
prav v mladih letih do zdravja
najbolj brezbrižni, saj se nam
zdi, da nam ne more do živega
ne slaba hrana, ne preveč
kave in ne premalo spanca.
Ko pa telo izstavi račun, praviloma vidimo
le končno diagnozo in ne vsega, kar je pripeljalo do nje. Tako lahko na spletnih straneh Kliničnega oddelka za reprodukcijo
Ginekološke klinike UKC Ljubljane preberemo, da so vzroki za neplodnost v enaki meri
na moškem kot na ženski.
Ko vzamemo pod drobnogled žensko neplodnost, vidimo, da osemdeset odstotkov
vseh vzrokov sestavljajo samo trije: motnje
ovulacije (sindrom policističnih jajčnikov,
debelost), endometrioza in slaba prehodnost
jajcevodov. Ostalih 20 odstotkov vzrokov
za neplodnost so: starost ženske, razvojne

nepravilnosti maternice, miomi, spolno prenosljive bolezni, sistemske bolezni (sladkorna bolezen, obolenja ščitnice), zdravila (antidepresivi,
steroidi).

JE SPLOH MOGOČE KAJ NAREDITI?
Za motnjami ovulacije se zelo pogosto skriva hiperprolaktinemija. To je stanje, pri katerem možgani izločajo čezmerno količino prolaktina, čeprav ženska ni noseča. Presežek tega hormona, ki
je (poleg kortizola, o katerem ste že brali v članku
o stresu) značilen tudi za povišano raven stresa,
moti menstruacijski cikel (izostanek menstruacije, menstruacijski ciklusi, daljši od 35 dni), onemogoča ovulacijo, povzroča motnje v delovanju
rumenega telesca – vse to pa pomeni neplodnost.
Kot pove že beseda, je hormon prolaktin povezan
z izločanjem mleka pri doječih materah. Če ga
telo zaradi stresa izloča tudi pri nedoječi ženski,
gre za hormonsko motnjo, ki lahko preraste v resnejše težave.
Če vemo, da imajo motnje ovulacije in težave z
reproduktivnimi organi nasploh veliko opraviti s
hormoni in s hranili, ki jih telo potrebuje za nemoteno delovanje hormonskega sistema, je mogoče med številnimi rastlinami in živili iskati tudi
naravne rešitve zanje.

Skrajšana lutealna faza se je normalizirala.
Neželenih učinkov niso zaznali. Dve ženski sta
zanosili.
Ker je konopljika zelo preučevana rastlina in so z
njo opravili tudi številne klinične poskuse, je njeno delovanje dobro raziskano. Tako lahko v bazi
Planta preberemo sistematično analizo opravljenih kliničnih poskusov z uporabo konopljike pri
zdravljenju ženskih reproduktivnih motenj.2
Poleg že omenjene raziskave vpliva konopljike na
normalizacijo izločanja prolaktina najdemo tudi
osem kliničnih raziskav delovanja konopljike
pri težavah s predmenstrualnim sindromom. V
sedmih od osmih poskusov so bili uspehi s konopljiko superiorni v primerjavi s placebom ter z
uživanjem piridoksina ali magnezijevega oksida.
Delovanje izvlečkov konopljike je bilo primerljivo
z delovanjem učinkovine bromokriptin. Neželeni
učinki so bili zanemarljivi in zelo redki.
2 »Vitex agnus-castus extracts for female reproductive
disorders: a systematic review of clinical trials«, Planta Med.,
maj 2013; 79(7):562-75. doi: 10.1055/s-0032-1327831.

Na prejšnjih straneh smo našteli številna hranila in pripravke, o katerih zanesljivo vemo, da so
lahko v veliko pomoč pri odpravljanju tovrstnih
težav. Med zdravilnimi rastlinami zagotovo velja
poudariti moči konopljike (V. castus), ki so znane
že tisočletja.
Hormonski vpliv konopljike so sprva preizkusili
na moških. V samostanih so prav s konopljiko iz
menihov delali »jagenjčke«, saj tako močno spodbuja ženske hormone. Da ima konopljika v resnici velik vpliv na ženske hormone, dokazujejo tudi
številne znanstvene raziskave novejšega datuma.
V dvojno slepi, s placebom kontrolirani raziskavi, v katero je bilo vključenih 52 žensk z latentno
hiperprolaktinemijo1 (deficit v lutealni fazi), so
po treh mesecih uporabe konopljike (20 mg/dan)
ugotovili, da se je izločanje prolaktina zmanjšalo.
1 A. Milewicz et al., »Vitex agnus castus extract in the treatment
of luteal phase defects due to latent hyperprolactinemia.
Results of a randomized placebo-controlled doubleblind study«, Arzneimittelforschung, 1993.
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NEŽELENI UČINKI MED UŽIVANJEM
IN PO PRENEHANJU UŽIVANJA KT
Z uživanjem kontracepcijskih tabletk ali uporabo
kake druge oblike hormonske zaščite je povezanih veliko neželenih učinkov, ne samo v času njene uporabe, temveč tudi takrat, ko z njeno uporabo prenehate.

NAJPOGOSTEJŠI NEŽELENI UČINKI
PO PRENEHANJU UPORABE KT

Uporaba
hormonske zaščite
ni brez posledic
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Danes tako rekoč nihče ne pozna
mlajše ženske, ki ne bi zdaj ali v
preteklosti uživala kontracepcijske
zaščite, tako imenovanih »tabletk«.
Dandanes jih ne predpisujejo le kot zaščito pred
neželeno nosečnostjo, temveč tudi kot začasno
»rešitev« za različna hormonska neravnovesja,
vse od nerednih menstruacij do težav s kožo in
PCOS (sindrom policističnih jajčnikov).
Seveda hormonske tabletke teh težav ne odpravijo, saj tudi njihov osnovni vzrok ni pomanjkanje
hormonov, zato se po prenehanju uživanja hormonske zaščite težave običajno povrnejo – v enaki ali celo v večji meri.
V resnici tudi tako imenovana menstruacija, ki jo
dobivate v času uživanja kontracepcijskih tabletk
(KT), sploh ni prava menstruacija. Gre za krvavitev, ki ji rečemo »krvavitev zaradi umika« ali »odtegnitvena krvavitev«, saj nastane, ko ne jemljete
tabletk (ali uživate placebo tabletko), ko so umetni hormoni, ki jih sicer prejema telo, odsotni.
Med uživanjem hormonske zaščite ne ovulirate.
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Ponovitev težav, zaradi katerih ste začeli uporabljati hormonsko zaščito; po prenehanju uporabe so običajno še večje (akne, PCOS …), neredni
menstrualni cikli, glavoboli, izpadanje las, izguba
libida, nihanje razpoloženja, nespečnost, anksioznost, ponavljajoča se urogenitalna vnetja in vnetja mehurja, akne, cistične akne.

NAJPOGOSTEJŠI NEŽELENI
UČINKI UŽIVANJA KT
Sprememba črevesne mikrobiote: hormonska
kontracepcijska zaščita poruši črevesno floro ter
lahko povzroči sindrom prepustnega črevesja in
črevesno disbiozo, ki vodi v številne težave. Strdki,
srčna in možganska kap: to je še posebno nevarno
za ženske po 35. letu starosti. Spremembe v presnovi. Bolezni nadledvičnih žlez in ščitnice, anksioznost, depresija, upad libida, pomanjkanje hranil.

NEKAJ VEČ ŽELIM POVEDATI PRAV
O POMANJKANJU HRANIL!
Predvsem zato, ker namen tega članka ni v tem,
da bi vas prepričala, da opustite hormonsko zaščito. Nikakor ne. To mora biti in naj tudi bo vaša
osebna odločitev, s katero seznanite tudi svojega
zdravnika (predvsem če se odločite za prekinitev
uporabe hormonske zaščite).
Namen tega članka je, da vse ženske, ki ste uporabljale ali pa še uporabljate hormonsko zaščito, izveste, kako najbolje podpreti svoje telo, da v njem
ne bo prišlo do pomanjkanja posameznih vitaminov in mineralov, saj hormonska zaščita iz telesa
črpa nekatere vitamine in minerale. Verjetno vas
velika večina za to sliši prvič, zato vas želim seznaniti, kako to preprečiti.
Članek je zato še posebno namenjen vsem ženskam, ki ste in boste še naprej uporabljale hormonsko zaščito, pa tudi vsem, ki ste jo že v preteklosti.

HORMONSKA ZAŠČITA IN
POMANJKANJE HRANIL V TELESU
Kolikokrat ste doživele, da vam je vaša ginekologinja ali vaš ginekolog ob predpisovanju recepta
za kontracepcijske tabletke povedal/a tudi to, da
ta zdravila iz telesa črpajo nekatere vitamine in
minerale in da jih morate zato dodajati? Upam
si ugibati, da tega ni doživela ali slišala še nobena od nas. Pa bi morala, kajti kontracepcijske
tabletke, tako kot druga zdravila, iz telesa črpajo nekatere vitamine in minerale in s tem povzročajo še večja neravnovesja, če jih telesu ne
dodamo.
Ste že slišale, da po prenehanju uživanja KT svetujejo, da vsaj tri mesece ne zanosite? Pa veste, zakaj? Ne le zato, da se telo deloma očisti umetnih
hormonov, temveč tudi zato, ker kontracepcijske
tabletke iz telesa črpajo hranila, ki jih potrebujeta
nosečnica in rastoči otroček.
Prav zato je pomembno, da ženske na hormonski zaščiti (četudi ste jo ravnokar prenehale
uporabljati) začnejo dodajati visokokakovostna

prehranska dopolnila; »tabletke« namreč povzročijo naslednja pomanjkanja:
»» vitaminov B, še posebno vitaminov B2, B6, B9
in B12, vitaminov E in C,
»» nekaterih mineralov, še posebno magnezija,
selena in cinka.
Ker vplivajo na disbozo v črevesju, svetujem
tudi kakovosten probiotik s klinično sledljivimi
sevi, ki bo v črevesju poskrbel za kolonizacijo dobrih probiotičnih bakterij. Tako boste vsaj deloma
pripomogle k manjšim neželenim učinkom teh
zdravil. Vsekakor pa vam polagam na srce, da se,
če hormonsko kontracepcijo uporabljate zaradi
drugih težav in ne zaradi zaščite pred zanositvijo,
z zdravnikom posvetite reševanju vzrokov težav,
kajti s tabletkami jih le prikrivate.
Torej je v primeru uporabe hormonske zaščite
dobro vedeti, zakaj jo uporabljate, in preprečiti
pomanjkanje hranil, ki ga povzročajo ta zdravila. Tako boste podprle telo in preprečile izgubo
pomembnih vitaminov in mineralov, ki jih navsezadnje potrebujete tudi za optimalno delovanje
hormonov.

Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov

knjig, med njimi tudi knjigo Naravno in zanesljivo. Tudi v Sloveniji pogosto predava o tem, kako
razumeti tiho govorico svojega telesa, ki nam
govori o plodnosti, da lahko tudi na področju
spolnosti zaživimo v soglasju z naravnimi ritmi
plodnih in neplodnih dni, ne da bi telo (in dušo)
obremenjevali z vsakodnevnim vnašanjem sintetičnih hormonov.

Ko rečemo naravna metoda,
verjetno večina ljudi najprej
pomisli na štetje dni. Ali se lahko
zanesemo na takšne izračune?

Bi šlo brez kemije
in brez tveganja?
INTERVJU Z DR. ALENKO BERKOPEC VALENA

Verjetno ste se med branjem
prejšnjega besedila številni
vprašali, ali sploh obstaja kaka
druga možnost? Bi se sploh dalo
brez kemije? In brez loterije?
Nekoč so metode ugotavljanja plodnih in neplodnih dni zaradi njihove nezanesljivosti imenovali
celo »vatikanska ruleta«.
V čem je razlika med starimi metodami, ki so veljale za precej tvegane, in novimi, ki dosegajo izjemne uspehe, smo povprašali zdravnico dr. Alenko
Berkopec Valena. Zaradi pomanjkanja prostora,
v tiskani obliki objavljamo skrajšani intervju.
Celotnega lahko preberete na www.zazdravje.net
pod enakim naslovom.
V Nemčiji živi že petintrideset let, tam je tudi
doktorirala s področja interne medicine. Že več
kot petindvajset let deluje kot svetovalka za naravno načrtovanja družine (NND) po simptotermalni metodi Sensiplan. V Sloveniji je izobrazila
svetovalke in svetovalce, ki to metodo učijo na
tečajih, v slovenščino je prevedla več kot deset
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Nikakor ne. Številne ženske mislijo, da mora biti
menstruacijski cikel reden, da mora trajati 28 dni,
do ovulacije pa naj bi prišlo na 14. dan cikla. Tako
ga prikazujejo sheme iz bioloških učbenikov, pa
tudi številni menstruacijski koledarčki v obliki
telefonske aplikacije plodne in neplodne dneve
računajo po tej shemi.
Raziskava, v okviru katere so leto dni spremljali
deset tisoč ženskih ciklov, pa je pokazala, da le 13
odstotkov vseh ciklov traja 28 dni, da pri 60 odstotkih žensk dolžina menstruacijskega cikla niha
za več kot teden dni, pri polovici od teh, torej pri
30 odstotkih vseh žensk, pa celo za več kot dva tedna (Natürliche Familienplanung heute, SpringerVerlag, 2008, str. 127).
Tudi tako imenovana koledarska metoda temelji na statistični verjetnosti, da bo trenutni cikel
podoben tistim prej. Toda menstruacijski cikel je
odraz našega trenutnega življenja tukaj in zdaj.
Ženske lahko opazujemo spremembe telesnih
znakov, ki nam govorijo o plodnosti, in jih ob pomoči preprostih pravil ovrednotimo – tako lahko
zelo natančno vemo, kje v ciklu smo, in vsak dan
določimo kot plodni ali neplodni dan.

Katere telesne znake lahko
spremljamo in kaj nam povedo?
Obstaja več naravnih metod: ovulacijska metoda
določa plodne in neplodne dneve le na osnovi
opazovanja sluzi materničnega vratu, ki se med
menstruacijskim ciklom značilno spreminja.
Ker je sprememba v kakovosti sluzi zelo opazna
(včasih celo vidimo izcedek na perilu), lahko na
osnovi tega znaka veliko zanesljiveje ocenimo, v
katerem delu cikla smo.

Temperaturna metoda sloni na vsakodnevnem
merjenju jutranje telesne temperature, ki se v
času ovulacije dvigne za približno pol stopinje
Celzija. Telo očitno naredi vse, da je potencialni
otrok že na začetku »toplo« sprejet.
Simptotermalna metoda Sensiplan združuje obe metodi: opazovanje sluzi materničnega
vratu in merjenje jutranje telesne temperature.
Utekočinjanje sluzi materničnega vratu
napoveduje ovulacijo, dvig telesne
temperature pa jo potrdi. S pomočjo preprostih pravil lahko ovrednotimo oba telesna
znaka in tako vsak dan mesečnega cikla določimo kot
plodni ali neplodni dan.
Zanesljivost te metode – če
se je pari naučijo na tečaju
in če pravila tudi upoštevajo –, se lahko primerja z zanesljivostjo kontracepcijskih
tabletk

Naravne metode zagovarjate
tudi zaradi drugih razlogov
Kemična kontracepcija dejansko odpravi menstruacijski cikel in z njim tudi tvorbo telesu lastnih hormonov estrogena in progesterona. S tem
ženske ne oropa le vitaminov in rudnin, temveč
predvsem ženskosti v polnem pomenu.
Angleška psihoterapevtka Alexandra Pope pravi,
da ženske v vsakem mesečnem ciklu doživimo
vse štiri letne čase: zorenje jajčnih celic simbolizira pomlad, čas ovulacije poletje, priprava na
morebitno nosečnost jesen, menstruacija, če do
nosečnosti ni prišlo, pa zimo, skupaj s pripravami na novo pomlad … V času menstruacije smo
v stiku z najglobljimi kotički svoje duše, s svojo
intuicijo in ustvarjalnostjo. Umetnice pripovedujejo, da dobijo takrat najboljše ideje.
V obdobju zorenja novih jajčnih celic se v jajčnikih tvori hormon estrogen, ki je za ženske
enako pomemben, kot je za moške testosteron.
V tej fazi cikla smo polne energije, zacvetimo v
svoji enkratni lepoti, če se takrat lotimo večjih
projektov, lahko upravičeno upamo, da nam bo
uspelo … Naravni estrogen koristi našemu imunskemu sistemu, preprečuje osteoporozo in aterosklerozo, skrbi za prožnost kože in sklepov ter

navlaženost sluznic, voljnost las, veselje do življenja … Ženske, ki jemljejo kontracepcijske tablete,
so tega oropane.

V kolikšni meri ženske sploh še
živimo v ženskem telesu?
Mnoge ženske, ki so se vrnile k naravnim procesom, mi pravijo, da jim je žal, ker se tega znanja
niso naučile že prej. Nedavno mi je neka
ženska rekla, da se po osemnajstih
letih jemanja kontracepcijskih
tablet počuti oropana za osemnajst let doživljanja življenja
kot ženska.
Mnoge ženske svoje telo vidijo kot nenehen vir težav.
Če se z njim spoprijateljijo
in razumejo tiho govorico, s
katero jim govori o plodnosti, vedo za vsak dan v ciklu, pa
tudi to, ali v njem lahko zanosijo
ali ne.

Ali je lahko ta metoda v pomoč
tudi parom, ki želijo zanositi?
Naše tečaje obiskujejo tudi pari, ki si želijo otroka, saj znanje o naravnih dogajanjih med ciklom
omogoči, da določimo tudi najbolj plodne dneve
v ciklu, tako da predstavlja bližnjico do otroka. V
primeru, da ni vse v redu, zapisani cikli zdravnikom dajo dragocene podatke, na osnovi katerih
lahko sklepajo na vzroke neplodnosti in nekatere
od njih odpravijo tudi z naravnimi metodami.

Kako vidite prihodnost?
Mislim, da je poznavanje dogajanja v telesu moškega in ženske pravica vsakega odraščajočega
človeka. Do njega bi morali imeti dostop že v šolah, in to na način, ki bi mladostnikom omogočil,
da bi svoje telo doživljali kot čudež, kot svojega
zaveznika in prijatelja … Ena od mojih največjih
želja je, da bi se na tem področju nekaj premaknilo tudi v Sloveniji.
Toda nikoli ni prepozno, zato obiščite spletno
stran www.sensiplan.si, preberite izsledke študij,
prijavite se za informativno srečanje, če pa imate
vprašanja v zvezi s to tematiko, pišite na e-naslov
info@sensiplan.si.
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STRES ZMOTI HORMONSKO
RAVNOVESJE
Kadar je ženska pod stresom, je lahko krivec za
spremembe v menstrualnem ciklu tudi stresni
hormon kortizol. Ko smo pod stresom, raven kortizola v telesu narašča, posledično pa hipotalamus
(del možganov, ki uravnava reprodukcijo) jajčnike
preneha spodbujati k delovanju. Brez te spodbude
pride do zakasnitve ali celo izostanka ovulacije –
sproščanja jajčne celice iz jajčnika. Znak tega je
zakasnitev ali izostanek mesečne krvavitve.

Stres in motnje
menstrualnega
cikla
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Znano je, da tako psihični kot fizični
stres vpliva tudi na ravnovesje
reproduktivnih organov. Kako
stres vpliva na menstrualni cikel
in kako si lahko pomagamo s
konopljinim kanabidiolom (CBD)
in kanabigerolom (CBG)?
Na zdravje in optimalno delovanje rodil vplivajo
številni dejavniki, od slabe preskrbe telesa z vitalnimi snovmi, dolgotrajnih obolenj in pretirane
telesne dejavnosti do kroničnega psihičnega stresa. Posledica slednjega, ki se pogosto kaže v obliki
anksioznosti ali depresije, so torej lahko tudi motnje v menstrualnem ciklu. Menstruacije bodisi
zamujajo bodisi izostanejo, lahko pa jih spremljajo tudi obilne krvavitve, bolečine …. To seveda
lahko vpliva tudi na plodnost ženske. Kako torej
stres vpliva na reproduktivno zdravje ženske in
kako si pomagati?
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Poleg tega kronični stres zmanjša raven serotonina (hormon sreče) in drugih pomembnih živčnih
prenašalcev v možganih (nevrotransmitorji), kot
je dopamin, to pa povezujejo tudi z depresijo in
s posledičnimi motnjami v menstrualnem ciklu.
Kadar ti hormoni (vključno s kortizolom) delujejo normalno, uravnavajo pomembne biološke
procese, kot so spanje, apetit, raven energije, potreba po spolnosti, pa tudi naše počutje in čustva.
Kadar je ravnovesje narušeno, se to lahko odrazi
tudi v obliki motenj menstrualnega cikla.

STRES VODI V ZASVOJENOSTI
Kadar smo pod stresom, se pogosto tudi nepravilno prehranjujemo. Posegamo po nezdravi hrani,
polni sladkorja, bele moke … s katero »blažimo«
čustveno napetost. Posledica tega je seveda lahko
tudi nastanek debelosti. Debelost, zlasti na območju trebuha, pa tudi utegne pripeljati do motenj
menstrualnega cikla.1
Pod pritiskom stresa utegnemo čezmerno posegati po alkoholnih pijačah. Tudi takšno »reševanje« stresa lahko vodi v težave z menstrualnim
ciklom. Alkohol namreč lahko zmoti ravnovesje
hormonov testosterona, estrogena in luteinizirajočega hormona. Če raven zadnjih dveh ni ravno pravšnja, se ovulacija ne sproži. Alkohol tudi
obremeni jetra in zavira razgradnjo odvečnih
spolnih hormonov. Posledica je povečana raven
estrogena. Ob presežku estrogena so lahko menstrualni cikli krajši ali neredni, krvavitve močnejše, predmenstrualni sindrom je izrazitejši, potreba po spolnosti se zmanjša, spanje je moteno,
poveča se utrujenost … ovulacija in s tem menstruacija pa lahko tudi izostane.
1 Erhong Zhang et al., »Relationship between obesity and
menstrual disturbances among women of reproductive age«.

STRES POSLABŠA OBSTOJEČE
TEŽAVE NA RODILIH
Pri ženskah, ki že trpijo zaradi težav z rodili, kot je
denimo endometrioza (izredno boleče menstruacije, povezane z vnetji), lahko kronični stres te
motnje še okrepi. Raziskave, opravljene na
miših z endometriozo, dokazujejo, da
se ob stresu vnetje poslabša, bolečine
pa okrepijo.2 Uspešnega zdravljenja
za to težavo še ni, vendar opažajo, da
lahko metode, ki blažijo oziroma odpravljajo stres, obenem zmanjšajo bolečino in omejijo vnetja.

STRES = DEHIDRACIJA
Dr. Batmanghelidj v knjigi Voda za zdravje in
življenje opisuje, da je stres dehidracija – in nasprotno. Oba sprožita enako zaporedje fizioloških
procesov za delovanje telesa v krizni situaciji, ki je
2 M. Cuevas et al., »Stress During Development
of Experimental Endometriosis Influences
Nerve Growth and Disease Progression«.

namenjeno obvarovanju glavnih vitalnih funkcij
(npr. delovanje možganov, ledvic …). Med temi
procesi je tudi že omenjeno izločanje kortizola in
njegov vpliv na jajčnike. Dehidracija poleg drugega dodatno okrepi predmenstrualne bolečine,
vodi v debelost (ki tudi lahko moti menstrualni
cikel) ter poveča stres in depresijo.

KAKO SI POMAGATI
CELOSTNO?
Kadar smo pod stresom, se zlahka ulovimo v začarani krog težav, pri čemer je
lahko prizadet ne le menstrualni cikel, ampak tudi reproduktivna sposobnost (če stres
traja predolgo). Metod za obvladovanje stresa je
veliko, toda bolj ko so celostne, hitreje in trajneje
bomo obvladali stres. Zato pri obvladovanju stresa vedno sočasno odpravljajte njegove vzroke (reševanje problema, ki vas spravlja v stres) in posledice (dehidracija, uživanje nekakovostne hrane,
blaženje stresa z alkoholom, motnje v delovanju
rodil …). Dobra podpora pri odpravljanju tako
vzrokov kot posledic stresa sta lahko tudi dva

VZDRŽUJMO RAVNOVESJE!
Obiščite nas na sejmu ALTERMED
v Celju, od 15. do 17. marca 2019.

CBD+CBG
CBD+CBG

SYNERGY

tel.: 040 614 617

TINCTURA + INHALE
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www.biomons.com

konopljina kanabinoida, ki sta prisotna v naravnih izvlečkih iz cvetov industrijske konoplje.

KAKO LAHKO POMAGATA
CBD IN CBG?
Znano je, da konopljini kanabinoidi podpirajo
delovanje endokanabinoidnega sistema – pomembnega informacijskega sistema, ki skrbi za
ravnovesje v telesu. Endokanabinoidni sistem
denimo dokazano modulira funkcije možganov,
endokrinih žlez in imunskih tkiv. Kot kaže, naj bi
imel pomembno regulatorno vlogo pri izločanju
hormonov, povezanih z reprodukcijo in odzivom
na stres.3 Zato utegne podpora endokanabinoidnemu sistemu s konopljinimi kanabinoidi pomagati pri premagovanju stresa in tudi pri težavah v delovanju reproduktivnega sistema.
CBD (kanbidiol) je anksiolitik in antipsihotik.
Med drugim naj bi ugodno deloval na serotoninski receptorski sistem in s tem pozitivno vplival
na zaskrbljenost, depresijo in celo na različne
odvisnosti. Predklinične raziskave, opravljene na
podganah, razkrivajo, da so ob terapiji s CBD in
hkratni izpostavljenosti stresu manj posegale po
alkoholu ali kokainu, poleg tega so bile na splošno
mirnejše in manj impulzivne.4 Dokazano je tudi
protibolečinsko in protivnetno delovanje CBD,
kar lahko pripomore k zmanjšanju predmenstrualnih in menstrualnih težav. Znano je namreč, da
so v ginekologiji in porodništvu pri različnih težavah že davno uporabljali konopljine izvlečke. Zato
avtor strokovnega prispevka5 meni, da utegnejo
konopljini pripravki v prihodnosti učinkovito pomagati tudi pri vrsti ženskih težav, kot so dismenoreja (boleče menstruacije zaradi različnih vzrokov), nosečniška slabost in težave v menopavzi.
CBG (kanabigerol) pa poleg protibolečinskega in
protivnetnega delovanja odlikuje tudi pomoč pri
doseganju boljšega počutja. Dvigoval naj bi raven
serotonina v možganih ter izboljšal kakovost spanja. Prav spanec pa je nujen tako za učinkovito
obvladovanje stresa kot tudi za regeneracijo telesa.
3 J. Komorowski et al., »The role of the endocannabinoid
system in the regulation of endocrine function and
in the control of energy balance in humans«.
4 Gustavo Gonzalez-Cuevas, »Unique treatment
potential of cannabidiol for the prevention of relapse
to drug use: preclinical proof of principle«.
5 Ethan Russo, »Cannabis Treatments in Obstetrics
and Gynecology: A Historical Review«.
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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.
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KOPER 1. 3. (09.00 - 14.00)
SEVNICA 4. 3. (09.30 - 12.30)
BREŽICE 4. 3. (13.30 - 16.30)
CELJE PRO SANA 5. 3. (9.00 - 12.00)
CELJE MERCATOR 5. 3. (14.00 - 18.00)
MARIBOR EUROPARK 6. 3. in 3. 4.
(09.00 - 14.00)
NOVO MESTO 12. 3. (10.00 - 14.00)
VELENJE 13. 3. (09.00 - 13.00)
SLOVENJ GRADEC 13. 3. (14.00 - 18.00)
MURSKA SOBOTA 18. 3. (10.00 - 14.00)
KOČEVJE 20. 3. (09.00 - 13.00)
RIBNICA 20. 3. (14.00 - 18.00)
JESENICE 21. 3. (10.00 - 13.00)
KAMNIK 21. 3. (15.00 - 19.00)
LJUBLJANA KOSEZE 1. 4. (9.00 – 14.00)
LJUBLJANA BTC 1. 4. (15.00 - 19.00)
LJUBLJANA VIČ 2. 4. (10.00 - 14.00)
LJUBLJANA Cigaletova 5. 4. (10.00 - 14.00)

DRUGE SPECIALIZIRANE
TRGOVINE:

»» MARIBOR LEKARNA pri GLEDALIŠČU
Majda MISJA LAKOŽIČ mag.farm. 7. 3.
(10.00 - 14.00)
»» ŠKOFJA LOKA SIVKA 8. 3. (10.00 – 14.00)
»» NOVO MESTO STARI MOST 12. 3.
(15.00 - 19.00)
»» SEŽANA KLASJE 26. 3. (10.00 - 13.00)
»» ŠEMPETER pri NG VITALINA 26. 3.
(14.00-18.00)
»» CERKNICA MEDILEK 27. 3. (10.00-14.00)
»» META Radovljica 28. 3. (10.00 - 14.00)

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

na voljo, poleg tega so neinvazivne in omogočajo,
da uporabnik hitro izve, kje je težava in s čim vse
se bo treba ukvarjati. V skladu z rezultati je treba
pri vsaki posamični težavi stanje preveriti tudi z
drugimi, morda ustreznejšimi metodami.

Kako začeti z
»notranjim
servisiranjem«?
BESEDILO: KATJA BOLE

Velik delež naših zdravstvenih
težav, med katere spadajo tudi
težave z reproduktivnimi organi,
izhaja iz pomanjkanja potrebnih
hranil in preobremenjenosti
s težkimi kovinami.
Kako ugotoviti, kaj natanko primanjkuje telesu in
česa je v njem preveč? Naloga ni preprosta, sploh
ker ista količina posamezne snovi za telo ene osebe ne pomeni nikakršne težave, pri drugi pa lahko povzroči dramatične zaplete.

Kljub vse bolj izpopolnjenim programom in napravam, ki iz dneva v dan zmorejo vse več, je še
vedno ključna usposobljenost terapevta, kajti šele
ta vam bo lahko pomagal razumeti dobljene rezultate in oblikoval ustrezno strategijo za izboljšanje stanja. Zato je na področju ortomolekularne
medicine še posebno pomembno poiskati terapevte, ki ne premorejo le dobre opreme, temveč
tudi znanje, s katerim vam bodo lahko pomagali
oblikovati najboljšo strategijo za izboljšanje stanja.
Četudi ugotovite, da vam denimo primanjkuje
katerega od vitaminov skupine B, to še ne pomeni,
da se bo stanje samodejno izboljšalo takoj, ko ga
boste zaužili. Morda se težava skriva v delovanju
kakega organa, ki omogoča njegovo asimilacijo.
Morda vam primanjkuje še kakega drugega vitamina ali rudnine, od katere je odvisna sposobnost
telesa, da ga uporabi. Prav zato potrebujete vse
troje: informacijo o stanju v telesu, pomoč pri
njenem celostnem razumevanju ter kakovostna
živila in prehranska dopolnila, s katerimi si boste
lahko pomagali.

KAKO IZMERITI OBREMENITVE
IN POMANJKANJA?
Z energijskimi testi (kineziološki test, testiranje z
bioresonančno napravo) je mogoče izmeriti odziv
mišice ali biopolja na informacijo minerala. Pogoj
za to je, da imamo referenčne vzorce za ravni vseh
vitaminov in mineralov, ki jih želimo preveriti.

Prednost bioresonančnih metod, ki se v zadnjem
času pospešeno razvijajo, je prav v tem, da lahko
razmeroma hitro izvemo, kaj obremenjuje naše
telo, katere so njegove šibke točke – in kaj moramo okrepiti, da bo celota znova uglašeno delovala.

Pri spektrofotometrični analizi kožnega tkiva gre
za izboljšano uporabo podobnega načela, omogoča pa hitro in večinoma objektivno oceno ravni
mineralov v telesu. Metodo izvaja tudi vse več
tukajšnjih bioresonančnih terapevtov, vendar je
ustrezna le za osebe, starejše od petnajst let, testirana oseba pa mora imeti tudi podatek o svoji
krvni skupini.

Nobena metoda in nobena tehnologija ni čarobna paličica. Za ugotavljanje ravni vsake posamezne snovi ali obremenitve s težkimi kovinami je
idealna druga metoda. Prednost energijskih metod je predvsem v tem, da so rezultati že kmalu

Druga možnost je bioresonančna preiskava lasu,
ki tudi pokaže raven koristnih in škodljivih snovi. Če je izpeljana pravilno (na rezultate lahko
vplivajo šamponi, barve in druga kozmetična
sredstva za lase), ta metoda ponudi tudi časovni
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vpogled v dogajanje v telesu. Ker las raste več
mesecev, se vsak dan vanj vpisuje tudi dogajanje
v telesu, zato lahko analiza postreže s številnimi
koristnimi informacijami.
Pri pregledih krvi in urina ter pri drugih dnevnih
pregledih rezultati pogosto nihajo. Mineralogram
pa ne pokaže le trenutnega stanja, temveč tudi
povprečje za zadnje tri do štiri mesece, saj se kri
nenehno pretaka po lasišču in v lase »zapisuje«
podatke o prehranjenosti organizma in drugih
vplivih iz okolja. Mineralogram ponudi celovitejši
vpogled v posameznikovo večmesečno povprečno stanje in razkrije tudi njegov življenjski slog.
Z njim najlažje ugotovimo toksične obremenitve,
poda pa tudi vpogled v pomanjkanja posameznih
vitaminov in rudnin.
Gre za inovativno tehnologijo 21. stoletja, ki omogoča individualiziran vpogled v stanje potencialno problematičnih predelov telesa. Prav zato so
tovrstne meritve tako iskane tudi na področju
vrhunskega športa ter v zasebnih kliničnih centrih. Namizna naprava bioresonančno tehnologijo uporablja za prestrezanje podatkov o resonanci

Prvi, certificiran ekološki

Otroški multivitaminski

kompleks s sevi dobrih bakterij
Mešanica iz polnovrednih hranil, zasnovana
posebej za potrebe otrok in izboljšanje
njihovih prehranskih navad.
Vsebuje sadje in zelenjavo
iz nadzorovane ekološke
pridelave v kombinaciji z
vitamini in koristnimi sevi
s
Saccharomyces boulardii.
Je prijetnega okusa in
otroci ga preprosto
obožujejo.
Ko veste kaj jeste.

Poiščite v prodajalnah Sanolabor in
specializiranih ekoloških trgovinah

Več na www.bio24.si Tel.: 051 801 500
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s specifično frekvenco iz celičnih biomarkerjev,
v tem primeru iz lasu. Sveženj skeniranih podatkov ob pomoči računalniškega programa pošljejo
na analizo v tehnološko središče v Hamburgu, ki
uporablja napredno infrastrukturo za bioresonančne sisteme. Obdelava podatkov traja približno deset minut, testirana oseba pa rezultate
prejme v obliki celovitega poročila oziroma bio
profila. Na osnovi interpretacije je mogoče pripraviti dolgoročni načrt za izboljšanje stanja, ki
obsega ustrezno prehrano in prehranska dopolnila, pa tudi načrt telesnih dejavnosti in sproščanja.
Zaradi spremljanja napredka ter za morebitne korekcije v načrtu je priporočljivo meritve ponoviti.

KAJ OMOGOČA DNK-TESTIRANJE?
Geni niso usoda, so le tipkovnica, na katero lahko
pritisnemo ali ne. Če bi vseeno radi vedeli, katere
tipke premore vaš DNK-instrument, lahko opravite DNK-meritve. Rezultati testiranja ponudijo
možnost, da pozitivno vplivamo na podedovana
tveganja oziroma da s pravilnimi izbirami teh genov ne aktiviramo.
Če tovrstne informacije uporabimo pravilno, lahko tudi omilimo obstoječe težave in si izboljšamo
kakovost življenja. Če denimo vemo, da imamo
izrazito visoke možnosti za razvoj celiakije, se
lahko preventivno izogibamo glutenu. Če obstaja tveganje za nizko raven vitamina D, ga lahko
načrtno dodajamo. Gen, ki določa, kako presnavljamo laktozo, lahko osvetli prebavne motnje, ki
nas doletijo po vsakem zaužitju mleka. Nekateri
ljudje lažje izgubijo ali pridobijo telesno težo ob
pomoči diet, drugi pa s telesno dejavnostjo – kdo
bi si mislil, da nas lahko tudi pri tem usmerjajo
geni …
Testiranje poteka zelo preprosto. Vzorec za testiranje je namreč mogoče dobiti s preprostim in
nebolečim odvzemom brisa iz ust. Bris si lahko
odvzame kar testiranec, bodisi doma bodisi tam,
kjer kupi komplet za testiranje. Vzorec nato odda
na prodajnem mestu, od koder ga posredujejo
finskemu laboratoriju, ki ga analizira in pripravi
poročilo. Poročilo testiranec prejme na osebni
elektronski naslov. V njem na osnovi znanja, pridobljenega z znanstvenimi raziskavami, testirancu razložijo rezultate analize. Pridobljeni rezultati
in priporočila MyDNAPedia temeljijo na najnovejših in najnatančnejših znanstvenih informacijah, ki so na voljo v danem trenutku.

Rezultati vseh omenjenih meritev lahko pomenijo
začetek in odličen temelj za pozitivne spremembe
v življenju. Živimo v času, ko nam znanost ponuja

ZAKAJ KRVNA
PREISKAVA IN
BIORESONANČNA
PREISKAVA NE
POKAŽETA
NUJNO ENAKEGA
REZULTATA?
Ključna razlika med urinskimi in krvnimi
testi na eni strani ter bioresonančno preiskavo na drugi je v tem, da testi naših telesnih
tekočin pokažejo samo trenutno stanje, poleg tega so v veliki meri odvisni od trenutnega počutja, od tega, kaj ste jedli prejšnji dan –
in celo od tega, kako dolgo ste se v čakalnici
pogovarjali po telefonu. Zato je ob pomoči
teh metod – še posebno, če jih uporabimo
samo enkrat – težko priti do natančne ocene
delovanja posameznih organov, hormonskega sistema …
Z bioresonančnimi metodami je mogoče
težave zaznati, še preden povzročijo nepopravljivo škodo, ki se kaže v obliki okvar v
telesu ali nevarnih sprememb v delovanju
posameznih organov. Prav zato se lahko rezultati bioresonančne diagnostike razlikujejo od tega, kar pokaže krvna slika – druga
namreč pokaže škodo, ki se je že zgodila. Po
domače povedano, pokaže »da je stroj zaribal«, ker ste se vozili brez olja. Ocena stanja
je sicer točna, le da ste za problem izvedeli
prepozno. Na drugi strani vas rezultat bioresonančne preiskave opozori, da je raven olja
nevarno nizka, kar vam omogoči, da dolijete
olje in sploh ne pridete do točke, ko bi vas
popravilo drago stalo.
Za vse, ki si želimo pomagati po naravni poti
in z neinvazivnimi metodami, je zelo pomembno, da težave odkrijemo pravočasno
in tudi spremljamo, ali nas izbrana metoda
zdravljenja pelje v pravo smer.

poglobljen vpogled v dogajanje v človeškem telesu – izkoristimo ta potencial znanosti za oblikovanje zdravega in kakovostnega življenja.

ZDRUŽENJE BIORESONANČNIH
TERAPEVTOV SLOVENIJE
Bioresonanca je ena od redkih metod, ki ima
urejen status, seveda če so terapevti usposobljeni in so opravili vse potrebne izpite.
V Sloveniji od leta 2013 deluje Združenje
bioresonančnih terapevtov Slovenije, ki verodostojno in nepristransko deluje v korist
vseh svojih članov – terapevtov, ki delajo z
različnimi bioresonančnimi napravami.
Na tem naslovu lahko dobite tudi vse potrebne informacije o licenciranih terapevtih
in pogojih za pridobivanje licenc.
Združenje bioresonančnih terapevtov
Slovenije, Mala čolnarska ulica 4b, 1000
Ljubljana, info@bioresonancni-terapevti.si

MINERALOGRAM in
DNK TESTI
na razpolago v Bio prodajalni Norma

• NORMA MARIBOR
• NORMA CELJE
• NORMA LJUBLJANA
•

Z mineralogramom iz vzorca vašega lasu
dobimo jasno sliko dogajanja v vašem
telesu v preteklih 3 mesecih.

•

Komplet za DNK test kupite v Normi,
bris odvzamete doma, laboratorij vam
pošlje analizo.

Več informacij na:
02 845 21 36
norma@norma.si

www.norma.si
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KAKO POMEMBEN JE
JOD ZA OTROKE?

Vse za
otroka?
BESEDILO:
TAMARA BUKOVEC

V želji, da bodo naši otroci uspešni,
zdravi in srečni, naredimo marsikaj.
Starši se izobražujejo, obiskujejo
seminarje, berejo knjige …
Toda včasih je morda vzrok za
težave zgolj pomanjkanje kakega
pomembnega telesnega gradnika.
Nekoč so bili ljudje lačni, zdaj pa se je lakota skrila na celično raven. Otrokom je štiriindvajset ur
na dan na voljo poln hladilnik, vendar to še ne
pomeni, da njihovo telo v resnici dobi vse, kar
potrebuje. Ker se njihova mala telesa obnavljajo
zelo hitro in potrebujejo veliko »gradbenega materiala«, utegne biti vsako pomanjkanje vitalnih
gradnikov še toliko nevarnejše.

ČESA NAJBOLJ PRIMANJKUJE?
Odgovor vas bo verjetno presenetil. Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da je
glavni vzrok za poškodbe možganov v otroštvu –
pomanjkanje joda. Posledica tega je slabši kognitivni in motorični razvoj, to pa vpliva na otrokovo
uspešnost v šoli. V odrasli dobi pomanjkanje joda
vpliva na storilnost in dojemljivost. Ljudje s pomanjkanjem joda lahko izgubijo tudi do 15 točk
IQ, Ocenjujejo, da ima prav zaradi tega razloga
skoraj 50 milijonov ljudi bolj ali manj poškodovane možgane.
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Pomanjkanje joda pri otrocih pomeni zelo veliko težavo, saj je lahko krivo za nerazvito živčevje
in zaostanek v razvoju. Vse več je tudi otrok, ki
trpijo zaradi slabo delujoče ščitnice in različnih
kožnih alergij. Omeniti je treba še skrb vzbujajoče
dejstvo, da starši in skrbniki vse prepogosto zanemarjajo simptome pomanjkanja joda. Otrokove
težave si razlagajo drugače ter jih ne povezujejo s
pomanjkanjem hranil in mineralov.
Ste se kdaj vprašali, ali vaš otrok z vsakodnevno
prehrano dobi zadostne količine joda? Večina
ljudi meni, da to zagotovo ne more biti problem.
Raje porabijo po več ur za siljenje otroka k učenju ali za obiskovanje strokovnih služb, kot da bi
težavo rešili z ustrezno prehrano ali z več gibanja
(kar je v večini primerov glavni vzrok za težave).

ZAKAJ JE VSE VEČ OTROK
Z »ODLOČBO«
Delež kognitivnih in vedenjskih težav pri otrocih
je čedalje večji. V nekaterih šolah ima že četrtina
učencev »odločbo«. Kronična nevrobiološka motnja (ADHD) je najpogosteje diagnosticirana duševna motnja pri otrocih. Otroci z ADHD so pogosto hiperaktivni in ne morejo nadzirati svojih
impulzov. Motnjo so zaznali pri 8 do 10 odstotkih
šoloobveznih otrok, pri dečkih pa se pojavlja kar
trikrat pogosteje kot pri deklicah.
Razlogi za tak položaj so številni, nekatere pa bi
lahko dokaj preprosto odpravili že z ustrezno vsebino otrokovega krožnika. Z njega velja umakniti
umetne snovi, ki delujejo na možgane. Na seznamu utemeljeno obtoženih za številne nevrološke
težave so namreč tudi umetna sladila, arome in
barvila. Že z izločitvijo takih živil z otrokovega jedilnika bomo olajšali delovanje njegovih možganov. Tudi vsak gram sladkorja manj pomeni večjo
zbranost in boljši imunski sistem.

O tem, kako celo otrokove
najljubše (praviloma najbolj
nezdrave) jedi narediti bolj
zdrave, si lahko preberete
v priročniku Zdravilne
moči začimb za otroke.

Če ne moremo poskrbeti za uravnoteženo in
zdravo prehrano, si lahko pomagamo z naravnimi
vitamini in rudninami.

DOLG SEZNAM PRIMANJKLJAJEV
Otroško živčevje nujno potrebuje vitamine skupine B, oči in možgani pa se ne morejo dobro »ujeti« brez vitamina A (in celotnega spektra karotenoidov). Zaradi porušene črevesne flore otrokom
pogosto primanjkuje tudi železa, kar dodatno
prispeva k nezbranosti in upadu kognitivnih sposobnosti. Brez zadostne količine magnezija telo
ne more popravljati genskih okvar. Pravijo, da bi
morali vitamin D dodajati celo do osemnajstega
leta starosti! Vse skupaj pa ne more delovati brez
joda, saj prav ta element omogoča ščitnici, da pravilno krmili presnovo sleherne celice.

MOŽGANI SE GRADIJO
ŽE V TREBUŠČKU!
Pomanjkanje joda med nosečnostjo lahko botruje
poznejšim nevrološkim težavam pri otroku. Ste vedeli, da pomanjkanje joda v nosečnosti za štirikrat
poveča možnost, da se bo pri njem razvil avtizem?

saj nihče ne ve, koliko zaužitega joda telo tudi v
resnici izkoristi. Raziskave na področju tirologije
kažejo, da lahko prav sintezne oblike joda povzročijo tudi avtoimunske bolezni ščitnice.
Zato je jod bolj modro zagotavljati z naravnimi
viri. Jod vsebujejo živila, kot so mleko, jajca in
morski organizmi, daleč največ pa ga je v morski zelenjavi, natančneje, v rjavih morskih algah.
Prednost naravnih virov je v tem, da je jod vezan
na aminokisline in minerale, s katerimi učinkuje sinergijsko in ki omogočajo, da se jod vsrka
enakomerno. Dnevne potrebe pokrijemo že z nekaj grami rjavih morskih alg. Dober vir so tudi
morske ribe, ki pa jih otroci pogosto ne marajo,
nekateri pa so nanje celo alergični. Morske alge
v obliki prahu ali granul lahko preprosto dodate
obroku in tako otrokom zagotovite zadostno količino hranil in joda, pri tem pa ne pokvarite okusa
njihove najljubše hrane.
Vedno pa je pomembno, da izberete morske alge
najvišje certificirane kakovosti, ki zagotavljajo
sledljivost in varnost uživanja, predvsem pa bodo
služile svojemu namenu.

Dojenčki, ki so v času nosečnosti in dojenja prejemali zadostne količine joda, so pozneje hitreje
dojemali, lažje logično razmišljali in imeli manj
učnih težav. Zadostno količino naravnega joda je
treba otroku zagotavljati vse od spočetja do takrat, ko za to začne skrbeti sam.
Žleza ščitnica za svoje delovanje nujno potrebuje jod. Kljub svoji majhnosti ščitnica opravlja
funkcije, ki so ključnega pomena za življenje.
Odgovorna je za nastajanje hormonov, za rast
in razvoj, za raven energije in za vse presnovne
procese v telesu. Čeprav je neravnovesje oziroma
slabo delovanje ščitnice pogosteje težava žensk, se
je pomembno zavedati, da je njeno pravilno delovanje zelo pomembno tudi pri naših najmlajših.

LAŽNI OBČUTEK VARNOSTI
Kljub splošnemu prepričanju, da naj bi kuhinjska
jodirana morska sol zadostila potrebam po jodu,
velja poudariti, da to ni naraven vir joda in da
taka sol ne spada med zdrava živila, saj je tehnološko obdelana, dodana pa ji je sintetična oblika
joda. Zaradi splošnega pomanjkanja joda sol jodirajo že desetletja. Toda raziskave kažejo, da gre
za lažen občutek varnosti o zadostnem vnosu,
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koledar dogodkov

koledar dogodkov

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.

koledar dogodkov

koledar dogodkov

TOREK, 5. MAREC

VODENO SREČANJE MOJE
TELO V PRIČAKOVANJU
Ljubljana, Združenje Naravni začetki, Zaloška
54, od 18. do 19.30
Na srečanju za mamice v pričakovanju bomo
poskrbele za dobro počutje med nosečnostjo ter
svoje telo in um pripravljale na dan, ko se bo rodil
otroček. Vodi Irena Šimnovec. Prispevek: brezplačno. Informacije in prijave: info@mamazofa.
org. Prireja: Združenje Naravni začetki.

PETKI IN SOBOTE V MARCU

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., 16. in
30. marca) 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.
TOREK, 5. MAREC

ZDRAVILNE RASTLINE
PROTI BOLEČINAM
Idrija, Osnovna šola ob 17, 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, pa tudi o tem, kako pravilno
uporabiti gabez, arniko, šentjanževko in druge
protibolečinske rastline, da boste od njih dobili
nekajkrat več kot doslej, bo predavala Sanja
Lončar.
Prireja: Društvo za zdravilne rastline Encijan.
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SREDA, 6. MAREC

KAKO OHRANJAMO ENERGIJSKO
RAVNOVESJE V TELESU, 3. DEL
Medvode, Barka, Zbilje 1k, ob 18. uri
Marija Novak bo govorila o zeliščih in začimbah,
ki so nam lahko v pomoč pri ohranjanju energijskega ravnovesja v telesu. Uživamo jih kot dodatek
jedem ali v obliki zeliščnih čajev, nekatere pa lahko uporabljamo tudi za obloge, obkladke in kopeli.
Informacije: www.sorskopolje.si.
ČETRTEK, 7. MAREC

NARAVNE REŠITVE
ZA BOLEČINE
Koper, Rotunda, Destradijev trg 11, ob 18. uri
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 in prodaja
vstopnic: sredisce-rotunda.si.
PETEK, 8. MAREC

STRAŽIŠKA TRŽNICA
Stražišče pri Kranju, Baragov
trg, od 17. do 19. ure
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Od 17. ure do 19. ure lokalna ekološka in konvencionalna tržnica. Na stojnici Društva Sorško polje
bomo predstavili glinaste ptičke mojstra Nosana
in literaturo o pticah – gregorjevo je pred vrati.
Informacije www.sorskopolje.si.
Prireja: Društvo Sorško polje, KS Stražišče.
PETEK, 8. MAREC

SKRB ZA RODOVITNA
TLA V BIODINAMIKI
Domžale, Domžalski dom,
Ljubljanska 58, ob 18. uri
Zdrava in rodovitna tla so pogoj za zdravje rastlin,
živali in tudi nas. Kaj so živa tla? Kako skrbeti zanje? Kako si lahko pomagamo z biodinamiko?
Predava Radovan Šuman, biodinamični kmet.
Prispevek: prostovoljni prispevki.
Informacije: Jože Grabljevec (041) 323 249, ajda.
domzale@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Domžale.
TOREK, 12. MAREC
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ali rušijo naše fizično telo, še bolj pa vplivajo na
naše biopolje. Ena od rešitev je pisana »mavrica«
na krožniku, predavateljica pa bo predstavila še
kup dobrih idej. Predava prof. Sabina Grošelj.
Prispevek: brezplačno. Informacije: (031) 251
608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com.
Prireja: Knjižnica Šentvid.
SREDA, 13. MAREC

BIODINAMIKA KOT POT
V PRIHODNOST
Kranj, Osnovna šola Orehek,
Zasavska cesta 53a, ob 18. uri
Maja Kolar bo osvetlila osnove pridelave hrane
po biodinamični metodi dr. Rudolfa Steinerja, ki
se po vsem svetu vse bolj uveljavlja. Med predavanjem bomo posebno pozornost namenili izdelavi
in uporabi preparatov, ki so srce biodinamike.
Informacije: www.sorskopolje.si.
PETEK, 15. MAREC

MAVRICA NA KROŽNIKU

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE –
VRTNARJENJE PO BIODINAMIKI

Lesce, Čebelarski center Lesce,
Rožna dolina 50 a, ob 18. uri

BC Naklo, Strahinj 99

Energijski odtisi živil: frekvence, barve, vitamini,
minerali ter priprava in konzerviranje živil gradijo ali rušijo naše fizično telo, še bolj pa vplivajo na
naše biopolje. Ena od rešitev je pisana »mavrica«
na krožniku, predavateljica pa bo predstavila še
kup dobrih idej. Predava prof. Sabina Grošelj.
Prispevek: brezplačno. Informacije (041) 948 336.
Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.

Prvi del predavanja – 12. 3. od 16. do 20. ure.
Drugi del predavanje – 19. 3. od 16. do 20. ure
Tretji del predavanja – 26. 3. od 16. do 20. ure.
Četrti del predavanja – 2. 4. od 16. do 20. ure.
Prispevek: cena štiridnevnega tečaja, skupaj z gradivom, znaša 75 €. Informacije in prijave: (041)
948 336, tecaji@bc-naklo.si.
Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.
TOREK, 12. MAREC

MAVRICA NA KROŽNIKU

PETEK, 15. MAREC

NARAVNE REŠITVE
ZA BOLEČINE

Ljubljana, Knjižnica Šentvid,
Prušnikova 106, ob 19.30

Celje, Altermed, predavalnica
v dvorani L, ob 10.30

Energijski odtisi živil: frekvence, barve, vitamini,
minerali ter priprava in konzerviranje živil gradijo

O tem, kako učinkovito odpraviti bolečine, ne da
bi hkrati obremenili jetra, želodec in ledvice, pa
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tudi o tem, kako najbolje uporabiti naravne pripravke, bosta predavala Sanja Lončar in Robert
Terčelj Schweizer.
PETEK 15. MAREC

POSVET: PODNEBNE SPREMEMBE
SO TU – IMAMO REŠITVE?
Celje, Celjski sejem, Dvorana
Celjanka, od 12.30 do 14. ure
Kako se pripraviti na posledice? Kako jih omiliti? Ali smo pripravljeni na morebitni daljši izpad
električne energije? Se bomo znašli v primeru poplav, potresa, plazov?
Ali se znajdemo v naravi? Kakšne so naše domače, lokalne in državne rezerve hrane, zdravil in
energije? Pred in po posvetu bo delovala izmenjevalnica semen, znanja in dobrin.
Prireja: Ekoci – eko civilna iniciativa s partnerji.
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pa se še naprej ne bomo zmenili za opozorilno
rdečo luč in se ob pomoči protibolečinskih pripravkov vozili proti nadaljnjemu propadanju sklepov, skupaj z vsemi posledicami, ki jih to prinaša?
Vabljeni na predavanje o tem, kako pravočasno in
celostno poskrbeti za ohranjanje vitalnosti sklepov, pa tudi o tem, kako po naravni poti obvladovati obstoječe težave s sklepi.
Predava: Adriana Dolinar. Prireja: Združenje za
obuditev celostnega človeka.
SOBOTA, 16. MAREC

KAKO NAREDITI NEOGREVANI
RASTLINJAK, V KATEREM NE ZMRZUJE
Celjski sejem, Sejem Flora, ob 14. uri
Zakaj si ne bi ustvarili razmer, v katerih bomo
vrtnarili vse leto, pridelali zdrave in poceni sadike
ter tudi pozimi uživali v svežih pridelkih? Kako se
tega lotimo, vam bo pokazala Sanja Lončar.

SOBOTA, 16. MAREC

PRAKTIČNI PRIKAZ OBREZOVANJA
SADNEGA DREVJA
Medvode, sadovnjak Osnovne šole Medvode,
Ostrovrharjeva 4, ob 10. uri
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 18. 3. 2019 ob 15.30.
Informacije: www.sorskopolje.si.
SOBOTA, 16. MAREC

SOBOTA, 16. MAREC

»POPRAVLJALNICA«
PRILJUBLJENIH (NEZDRAVIH) JEDI.
Celje, Sejem Altermed, Demo
kuhinja, ob 13 uri.
Spoznajte, kako lahko pripravimo priljubljene
jedi, da bodo veliko bolj zdrave, ne da bi bile zaradi tega manj okusne. Predava Sabina Topolovec,
soavtorica trilogije Ščepec.
SOBOTA, 16. MAREC

NOVE TEŽAVE –
TISOČLETNE REŠITVE

ŠKRIPLJETE? KAKO POSKRBETI
ZA VITALNOST SKLEPOV?

Celje, Sejem Altermed, predavalnica
v dvorani L, ob 16. uri

Celje, Sejem Altermed, predavalnica
v dvorani L, ob 11. uri

Razmah superbakterij, vse več motenj pozornosti, propadanje živčevja, depresija, alergije, diabetes ... Vse te bolezni ne prizadenejo več samo
ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Dolgoročno
jemanje močnih sinteznih zdravil s številnimi
neželenimi učinki ni modra rešitev. Poznamo kaj

Pomembnosti sklepov se večinoma zavemo šele
takrat, ko zabolijo, mi pa smo prisiljeni obmirovati. Znamo doumeti, kaj je povzročilo težave in
kako jih odpraviti po celostni in naravni poti? Ali
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boljšega? Seveda – že tisočletje! Seveda govorimo
o začimbah, ki so v dveh tretjinah sveta še vedno
zdravilo prve izbire. Zato je čas, da jih tudi v razvitem svetu znova povabimo medse in ne ostanemo le dolgo živi, temveč tudi – zdravi!
Predavala bo Sabina Topolovec, soavtorica trilogije Ščepec.
SOBOTA, 16. MAREC

DELAVNICA PRIČAKUJEM OTROKA …
KAJ LAHKO STORIM, DA BO POROD
VAREN, IN KAKO IZBRATI PORODNO
POMOČ PO SVOJI MERI?
Kranj, Mestna knjižnica Kranj, ob 10. uri
Veščine za dobro potekajoč porod, informacije
o potrebah porodnice, otroka in očeta pri porodu ter o izbirah porodne pomoči. Vodi dr. Zalka
Drglin. Prispevek: brezplačno.
Informacije in prijave: info@mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.
SOBOTA, 16. MAREC

koledar dogodkov

koledar dogodkov

Vas zanima, kakšen je celosten in naraven pristop
k obvladovanju bolečine? Kaj storiti, ko protibolečinska sredstva ne pomagajo več? Vabljeni na
predavanje, na katerem se boste seznanili z odnosom med vzrokom in posledico bolečine, z vrstami bolečin ter z njihovim obvladovanjem na
celosten in naraven način.
Predavata: Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.
NEDELJA, 17. MAREC

PROTIBOLEČINSKA
KULINARIKA
Celje, Sejem Altermed, demo
kuhinja, ob 13. uri
Katera živila imajo protibolečinski učinek in kako
pripraviti jedi, ki odpravljajo bolečine. Predava
Sanja Lončar.
NEDELJA, 17. MAREC

KAJ ZMOREJO
NARAVNI PRIPRAVKI?

ODKRIVANJE ZAKLADNICE
RUDOLFA STEINERJA

Celje, Sejem Altermed, predavalnica
v dvorani L, ob 16. uri

Slovenske Konjice, grad Trebnik, od 9. do 16.30

Moči naravnih pripravkov pogosto podcenjujemo. Številne zdravilne rastline po svojih učinkih
dosegajo ali celo presegajo sintezna zdravila. To
potrjujejo tudi številne primerjalne raziskave, v
katerih so primerjali delovanje rastlinskih in sinteznih zdravil. Vas zanima, katere so najmočnejše
in kako jih pravilno uporabiti?
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar.

Johannes Entfellner bo predaval o rastlinah kot
bitjih. Prispevek: 20 €.
Obvezne prijave: Katja Temnik (031) 342 107, zeliscni.vrt.majnika@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Štajerska v sodelovanju s
Katjo Temnik.
NEDELJA, 17. MAREC

ZAKAJ BOLI?
PREDAVANJE O BOLEČINI
Celje, Sejem Altermed, predavalnica
v dvorani L, ob 11. uri
Kaj sporoča bolečina? Ali znamo vzpostaviti
ustrezen odnos do bolečine in zakaj je to pomembno? Sredstvo proti bolečinam: da ali ne?

SREDA, 20. MAREC

ZDRAVILNE RASTLINE
ZA MOŽGANE
Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom, ob 19. uri
Pod drobnogled bomo vzeli zdravilne rastline, s
katerimi si lahko izboljšamo delovanje možganov in celo spodbudimo njihovo regeneracijo.
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Predavala bo Sanja Lončar, avtorica priročnika
Naravne rešitve za možgane. Prireja: Ajda Sostro.
SREDA, 20. MAREC

DELAVNICA POROD DOMA
Kranj, Ustvarjalna soba Mestne knjižnice
Kranj, Gregorčičeva 1, od 17. do 19. ure
Samostojna babica Nina Radin bo z vami delila
vsa znanja in spoznanja o porodu v domačem
okolju, zato ne zamudite delavnice, ki vam bo ponudila nov pogled na porod.
Prispevek: brezplačno.
Informacije in prijave: info@mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.
SREDA, 20. MAREC

ZDRAVILNE GOBE
Medvode, Barka Zbilje 1k, ob 18. uri
Zdravilne gobe že tisočletja spremljajo človeštvo.
Z njimi si lahko pomagamo pri najrazličnejših
zdravstvenih težavah: aktiviramo imunski sistem, se ubranimo sezonskih obolenj, izboljšamo
delovanje telesa proti rakavim celicam. Nekatere
odlično delujejo na živčevje, pomagajo pri demenci, Alzheimerjevi bolezni in multipli sklerozi,
delujejo proti virusom, koristne so pri sladkorni
bolezni, bakterijskih okužbah …
Informacije: www.sorskopolje.si.
PETEK, 22. MAREC

KAKO OBVLADATI BOLEČINE?
Maribor - Melje, Ulica heroja
Jevtiča 5, ob 16. uri
O tem, kaj je v ozadju različnih mišično-skeletnih
bolečin, in o tem, kako jih lahko omilimo ali celo
odpravimo po naravni poti, bo predavala Sanja
Lončar, avtorica priročnika Naravne rešitve za
bolečine.
Prireja: Društvo DMSBZT.
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PETEK, 22. MAREC

BIODINAMIKA – TERAPIJA,
KI NE TRPI ODLOGA
Tabor, občinska sejna soba, ob 16. uri
Predavala bo Meta Vrhunc. Tema: S Steinerjem
do razumevanja zablod znanosti in vloge kmeta
kot zdravnika. Prispevek: za člane 3 €, za vse druge 5 €. Informacije: (051) 394 494.
Prireja: Društvo Ajda Štajerska.
26. MAREC

»3 V 1«
Zagorje, Kulturni center Delavski dom
Zagorje, Knjižnica Mileta Klopčiča, ob 18.30
Začimbe zmorejo rešiti več težav hkrati. O tem,
kako si lahko z njihovo pomočjo uredimo krvni
sladkor, holesterol in ožilje, bo predavala Sanja
Lončar.
SREDA, 27. MAREC

SKRIVNOST (ZDRAVJA)
JE V ODNOSU
Cerknica, Večgeneracijski družinski center
Cerknica, Čabranska ulica 9, ob 18. uri.
Posvečenost, zbranost, koncentracija, notranji mir,
razsodnost, prisotnost … Vse te besede skušajo
opredeliti največje bogastvo, ki ga človek poskuša
doseči vse od rojstva do smrti in se s tem izogniti
tudi bolezni. Ob iskrenem odnosu do sebe lahko
človek ljubi sebe, sočloveka, naravo. Tako je zlit
s stvarstvom, s čimer optimalno poskrbi za svoje
zdravje. Ko zbolimo, je pomen iskrenega odnosa
do sebe še toliko večji, saj nas bolezen opomni,
da smo na to pozabili. Če želite težave obvladati hitro in učinkovito, vabljeni na predavanje, ki
razkriva, kako doseči to brezplačno bogastvo in
kljub vsem sodobnim obremenitvam ostati zdrav.
Predava Rajko Škarič.
Prispevek: brezplačno. Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka in Medilek Cerknica.
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ČETRTEK, 28. MAREC

POSLEDICE STRESA IN NAČINI
ZA NJEGOVO OBVLADOVANJE
Radovljica, Knjižnica Antona Tomaža
Linharta, Vurnikov trg 1, ob 17. uri.
Posledice stresa poznamo. Toda ali jih resnično
poznamo, jih poznamo v vsem njihovem obsegu,
celostno? Od kod so in kam gredo? Jih je mogoče
preprečiti? Kaj stoji za čudežnimi ozdravitvami?
Pričevanje hudo bolnih in umirajočih ljudi nas s
čuječim in vzajemno iskrenim odnosom pripelje
do dejstva, da je stres nenehni učitelj in glavni
igralec slehernega življenja – vse od rojstva pa do
smrti. Stres je učitelj, ki »preverja« našo zmožnost
dojemanja situacij. Ali obstajajo načini, kako preprečiti stres, ga prekiniti že ob nastanku ali vsaj
med njegovim razvojem? Vabljeni na predavanje
in predstavitev nekaterih rešitev za obvladovanje
stresa. Predavata Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka
v sodelovanju s Trgovino za zdravo življenje Meta.
SOBOTA, 30. MAREC

KONOPLJA IN PREBAVILA
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, Lindek 22 (20
minut od izvoza Celje Center), več informacij
o lokaciji na (041) 969 770, od 15. do 19. ure
Vas napenja, vas mučijo driske, zaprtje ali celo
peče zgaga? Se ob stresu težave s prebavili okrepijo? Zaradi prebavnih težav pešata vaše počutje
in energija? Vabljeni, na predavanje, na katerem
bomo osvetlili, kakšen pomen imajo prebavila za
celostno zdravje in vitalnost, kaj uničuje občutljivo mikrobno življenje v črevesju in kako različna
problematična stanja s prebavili odpraviti po naravni poti, tudi s pripravki, čaji in jedmi iz konoplje. Zadnje boste med praktičnim delom delavnice pripravili tudi sami.
Predavajo Rajko Škarič, Adriana Dolinar, Alenka
Zapušek in Rudi Ramšak. Informacije in prijave:
(041) 969 770, alenka@kmetija-vrhivsek.si.
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Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka
in Kmetija Vrhivšek (www.kmetija-vrhivšek.si).
TOREK, 2. APRIL

NARAVNE REŠITVE
ZA MOŽGANE
Sevnica, U3ŽO – lokacijo in uro preverite v
spletnem koledarju na www.zazdravje.net
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.
ČETRTEK, 4. APRIL

KAKO Z ZAČIMBAMI
IZBOLJŠAMO IMUNSKI SISTEM?
Avstrija, Koroška, Šmihel pri Pliberku,
Farna dvorana, ob 19.30
Bi lahko povsem naravno in učinkovito premagali viruse, bakterije, zajedavce in kvasovke, ki nam
vse bolj grenijo življenje?
O tem, kakšne so moči začimbnic pri naštetih težavah, bo predavala Sanja Lončar.
TOREK, 9. APRIL

NARAVNE REŠITVE
ZA BOLEČINE
Škofja Loka, dvorana Kašča, ob 19. uri
Predavala bo Sanja Lončar.
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.
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Številne raziskave so dokazale, da toksične snovi
iz konvencionalnih tkanin vplivajo na hormone
in motijo delovanje endokrinega sistema, slabijo
imunski sistem in možgane, pogosto pa so tudi
rakotvorne.
Četudi morda še ne veste, v kakšnih razmerah
taka strupena oblačila sploh nastajajo in koliko
trpljenja povzročajo delavcem ter okolju, v katerih jih izdelujejo, že skrb za lastno zdravje narekuje, da več pozornosti namenimo tudi oblačilom.

Kaj res šteje?
BESEDILO: NADJA BAĆAC

Dandanes riž in fižol staneta več
kot novo oblačilo. Narobe svet?
Vse več ljudi se prehranjuje ekološko, v prvi vrsti
zato, ker so zaskrbljeni za svoje zdravje in se želijo
izogniti strupenim kemikalijam v hrani. Tovrstna
ozaveščenost je čedalje večja, še posebno, ko gre
za prehrano otrok. Osrednji motiv pri tem je naše
zdravje – zdravje kmetov in planeta pa je še vedno za večino porabnikov drugotnega pomena.
Tudi ozaveščenost o razliki med konvencionalno
in naravno kozmetiko je vse večja. Tisti, ki so dojeli, da si to, kar nanesemo na kožo, v veliki meri
utre pot tudi v kri in doseže sleherno celico, ne želijo več skozi kožo uživati naftnih derivatov. Zato
vse bolj posegamo tudi po naravni kozmetiki.
Kaj pa oblačila? Večina ljudi ima občutek, da so
oblačila nekaj povsem drugega, saj jih ne dajemo
v usta in tudi koža jih ne vsrka. Le malo ljudi pa
se zaveda, da toksini v konvencionalno proizvedenih oblačilih prehajajo v kožo podobno kot snovi
iz krem. To pa ne velja le za nova oblačila. Strupi
ostanejo v blagu tudi po številnih pranjih in se
prek kože vsrkavajo neposredno v kri, podobno
kot snovi iz hormonskih, morfinskih in nikotinskih obližev. Pri dojenčkih in majhnih otrocih se to
zgodi še šestkrat hitreje. Tudi plenice lahko vsebujejo pravi koktajl škodljivih snovi, če nismo poprej
dobro opravili naloge in izbrali najmanj tveganih.
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Nekoč je tekstilna industrija izdelovala po dve
kolekciji na leto. Se še spomnite napisov »kolekcija jesen-zima, kolekcija »pomlad-poletje«?
Dandanes kolesje hitre mode ustvari po neverjetnih 52 kolekcij oblačil na leto! Res vsak teden
potrebujemo novo kolekcijo? Se vam zdi prav, da
so otroku, ki je šival za vas, plačali s pestjo riža?
Da so delavcu, ki je od jutra do večera sedel za
šivalnim strojem in delal v nemogočih razmerah,
na koncu meseca izplačali 60 evrov?

KAR KUPUJEMO, TO KREPIMO!
Vsakič, ko kupec odpre denarnico, v resnici odloča o tem, kdo bo na trgu preživel. To je velika
moč, ki jo lahko izkoristimo za ustvarjanje pravičnejšega sveta. Zakaj se še vedno vsakič znova
ujamemo v past, da je bolje imeti veliko slabih kot
samo nekaj dobrih oblačil?

»Eh, saj je čisto poceni!« In če je
poceni, lahko kupimo več.
Razlog, zakaj lakota po kopičenju ne popusti, je
v tem, da taki nakupi niso prinesli resničnega
občutka zadovoljstva. Oglasi vam sporočajo, da
je razlog za vaše nezadovoljstvo v tem, da niste
kupili najnovejšega modela. Prepričujejo vas, da
se boste počutili povsem drugače, če boste kupili
to, kar vam ponujajo ta hip. » Kupujte še več … in
zagotovo boste zadovoljni«. Tako se omare polnijo, zatem si omislimo še nove omare … gradimo
večje hiše … Kdaj pa pride na vrsto zadovoljstvo?!
Izbrati bi morali samo nekaj kosov, in to takih, o
katerih smo popolnoma prepričani, da so nam
všeč, ob katerih nam resnično zaigra srce. Zakaj
si ne bi raje kupili enega ali dveh kosov kakovostnih oblačil na leto, kot smo to počeli včasih?
Namesto desetih majic, v katerih se znojimo, ki

ENAJST NEVARNIH KEMIKALIJ
V OBLAČILIH »HITRE MODE«
Greenpeace je predlagal, da bi iz proizvodnje konvencionalnih oblačil umaknili naslednje kemikalije: 1. alkilfenole, 2. ftalate,
3. bromirane in klorirane zaviralce gorenja,
4. azo barvila, 5. organokositrne spojine, 6.
perfluorirane spojine (PFC), 7. klorobenzene, 8. klorirana topila, 9. klorofenole, 10.
klorirane parafine, 11. težke kovine (kadmij, svinec, živo srebro, šestvalentni krom).
Več o tem, zakaj vsako od teh kemikalij uporabljajo v procesu izdelave oblačil,
si lahko preberete na spletnem naslovu
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/detox/fashion/about/
eleven-flagship-hazardous-chemicals/.
nam povzročajo srbečico in v katerih se pregrevamo … izberimo eno, ki bo dihala, nas božala
in po enem dnevu nošenja ne bo nujno zahtevala
pranja. Prav to so lastnosti trajnostnih, ekoloških
oblačil. Trpežnost in kakovost.
Globoko v sebi si ne želimo še več strupenih oblačil, še več brezvrednih plastičnih igrač za otroke,
še več praznih živil. Želimo si to, kar nas bo pripeljalo do popolnega zdravja, zadovoljstva in ravnovesja – ko ni ničesar ne premalo in ne preveč,
ampak ravno prav.
Ne gre za popolno življenje, takega življenja tudi
ni preprosto živeti, zato pa je odgovorno, brez slabe vesti, zdravo, skromno, preprosto, zelo svobodno in osvobajajoče, z veliko hvaležnostjo do vsega, kar obstaja. Ste se kdaj vprašali, kako izjemen je
občutek hvaležnosti pri nošenju ene same, vendar
kakovostne ter za pošteno ceno plačane trajnostne
in certificirane ekološke majice? Ste kdaj občutili
hvaležnost do rok, ki so za vašega otroka izdelale
mehko oblačilo iz ekološkega bombaža, pri tem pa
niso izgubile zdravja in dostojanstva? Si predstavljate hvaležnost matere narave, ker z zdravim nakupom nismo še enkrat več pljunili v lastno skledo, v reke pa se niso zlile tone kemikalij, številni
pesticidi pa niso opustošili rodne zemlje?

VSAKA »ZELENA« OZNAKA ŠE
NE POMENI, DA GRE ZA CERTIFICIRANO EKOLOŠKO OBLAČILO
V zadnjih letih je na trgu oblačil poplava
oznak, s katerimi bi nas radi prepričali, da
smo kupili oblačilo iz certificiranega ekološkega bombaža. Raznovrstne zelene oznake,
napisi, kot sta »organic« in »concious«, okoljski certifikati, kot je EcoLabel … vse to še ni
jamstvo, da ste resnično kupili ekološko oblačilo, ki mora vsebovati najmanj 95 odstotkov
ekološkega bombaža, kot to zahteva najbolj
prepoznaven in uveljavljen ekostandard
GOTS. Najstrožja med ekocertifikati sta IVN
BEST in SOIL ASSOCIATION. Omenjeni
certifikati zagotavljajo tudi to, da je bilo oblačilo izdelano v dobrih socialnih in okoljskih
razmerah, delo pa je bilo pravično plačano.
V Sloveniji imamo kar nekaj lokalnih proizvajalcev, ki uporabljajo ekološko certificirano blago GOTS. Njihov končni izdelek nima
tega certifikata, ker bi morali zanj vsak izdelek znova certificirati, čeprav je narejen izključno iz GOTS certificirane surovine. Zato
veliko šteje tudi poglobljeno spoznavanje
proizvajalcev, saj omogoča, da do vrhunskih
izdelkov pridemo po nižjih cenah.
Eden od najpogostejših certifikatov, ki ga zadnje čase srečujemo na policah večjih trgovin,
je Oeko-Tex Standard 100. Ta oznaka pove le
to, da izdelek ne vsebuje nekaterih škodljivih
kemikalij, a ne zagotavlja, da je bil izdelek narejen iz ekološko pridelanih surovin.

Več o vprašanju oblačil in o tem, na kaj je treba biti
pozoren pri nakupu, si boste lahko ogledali v marčevski oddaji ZA zdravje (http://zazdravje.tv/).
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Ženska ima menstruacijo v povprečju 35 let. V
tem obdobju porabi od 12.000 do 17.000 vložkov
ali tamponov za enkratno uporabo. Če uporablja
to, kar zdaj poznamo kot sodobne vložke, se bodo
ti na deponijah razkrajali še 500 let.
Si predstavljate, da bi vam praprababica, prababica, babica … na vrtu pustila 40.000 vložkov, ki bi
se tam razkrajali še 400 let? Če bi en sam zasedel
10 cm3, bi zdaj na vrtu stal kup, ki zasede 40 m3.
Sploh imate tako velik vrt?

Do bližnjic in nazaj
BESEDILO PRIREJENO PO ČLANKU KATJE BOŽIČEK

Nekatere naše babice ali prababice
se najbrž še spomnijo, da so med
menstruacijo uporabljale pralne
vložke (pravile so jim pinte) ali pa
kar prepognjene bombažne krpe, ki
so jih nato prekuhavale v loncih na
štedilniku. Te vložke so na spodnje
perilo pritrjevale s trakovi.
Še prej pa so ženske okoli
bokov in mednožja nosile
posebne usnjene pasove, ki
so služili kot nosilo za te
prepognjene kose blaga.
Nato je prišla na vrsto vata. Nekatere
ženske se še spomnijo »revolucionarnega izuma«,
ko je vata dobila zaščitno mrežico. Čez čas so vati
v mrežici dodali papirni ovoj, pozneje pa so taki
vložki dobili še lepilni trakec za pritrjevanje.
Vato v vložkih so sčasoma zamenjala različna
polnila iz celuloze, ta polnila pa so pozneje nadomestili vpojni geli. Vmes so vložki postajali vse
tanjši, vpojnejši, dišeči, oblikovani, pobarvani …
in škodljivi. Tako za nas kot za okolje.
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Ker zdaj živimo dlje, vložke pa kot obvezne pripomočke pri inkontinenci uporabljamo tudi v
tretjem življenjskem obdobju, je »kup«, ki ga puščamo zanamcem, še toliko večji. Sploh zato, ker
so uporabniki tako moški kot ženske, ti vložki pa
so neprimerno večji …
Čeprav takšna statistika ustvarja moralnega mačka, ekološki motivi očitno niso bili dovolj močni,
da bi na tem področju prišlo do večjih premikov.
Do pravih sprememb na trgu vložkov je namreč
prišlo predvsem zaradi težav, ki jih plastika, geli
in sodobno (beri: plastično in dražilno) spodnje
perilo povzročajo na ženskih spolnih organih.
Plastični vložki, napolnjeni z umetnimi snovmi
in umetnimi dišavami, nenehno dražijo sluznico in jo »napajajo« z nevarnimi kemikalijami.
Ste vedeli, da je v klasičnih vložkih za enkratno
uporabo najti dioksin, ftalate, natrijev poliakrilat, aceton, klorometan, kloroetan, kloroform in
druge snovi? Nekatere sestavine uporabljenih materialov so tudi alergeni,
ki lahko povzročijo alergične reakcije,
srbečico, pekočino in vnetja.
Že zgolj stik z nepredušnimi materiali
ustvarja občutek, da se koža »kuha«, to
pa ugaja številnim patogenim organizmom in ustvarja ugodne razmere za
pogosta vnetja. Tudi vsrkavanje hormonskih motilcev ne more biti brez
posledic za rodila.
Žal večina žensk šele takrat, ko se zapletejo v začarani krog boja proti kandidi in drugim vaginalnim okužbam, ugotovi, da je s takšno strategijo osebne higiene nekaj narobe. Ko se začnejo
ukvarjati z iskanjem vzrokov za svoje kronične
težave in celo neplodnost, mnoge spoznajo, da so
jim tangice, vložki in tamponi več vzeli, kot so jim
dali.

Takrat se vrnemo k izvirnim rešitvam,
ki so bile učinkovite dolga stoletja, ne
da bi pri tem obremenjevale ženske ali
okolje. Seveda se nam ni treba vrniti
v 18. stoletje. Danes lahko združimo
zdrave naravne materiale in sodobne
rešitve, zato se trg pralnih naravnih
vložkov iz leta v leto povečuje.

vložkov se izognemo tudi tveganju za sindrom toksičnega šoka, hudo okužbo, ki je lahko posledica
uporabe tamponov.

Tudi v Sloveniji so nam na voljo odlični domači
naravni pralni vložki. Izdelujejo jih pri Racmanu,
ki poleg tega ponuja pralne plenice (tudi te postajajo vse bolj pereč problem).

Vložki so tudi sodobno oblikovani: s krilci in pritiskači jih pritrdimo na spodnje perilo, tako da ne
šumijo in se ne premikajo. Uporabni so tudi kot
dnevni vložki in pri blažjih oblikah inkontinence.

V nasprotju s tistimi za enkratno uporabo so pralni vložki Racman narejeni iz koži prijaznih materialov. Izdelani so iz bambusovega blaga (certifikat Oeko-Tex® Standard 100, razred 1) ali pa iz
100-odstotno ekološko pridelanega bombaža. Tudi
pisani vložki iz mešanice 95 odstotkov bombaža in
5 odstotkov elastana ponujajo prijeten občutek.

Ker lahko kakovosten vložek uporabite 150-krat,
to pomeni, da traja dvanajst let. Uporaba je dokaj
preprosta, sploh če se zavedate, da s tem pomagate
sebi, naravi in svojim potomcem. Pa še prihranili
boste. Za to, da naredimo prvi korak, je potreben
predvsem premik v naši glavi … že po mesecu dni
uporabe pa boste ugotovili, da v zameno za tistih
nekaj minut dodatnega dela dobite boljše počutje
in zadovoljstvo, ker je »spodaj« končno vse, kot
mora biti.

Zunanja nepremočljiva plast vseh vložkov je iz
snovi (poliuretanski premaz), ki sicer ne prepušča tekočine, vendar koži še vedno omogoča dihanje (tudi ta material ima certifikat Oeko-Tex®
Standard 100, razred 1). Tako ni skrbi, da bodo
vložki oddajali neprijeten vonj. Njihova ogromna
prednost je v tem, da v nasprotju s klasičnimi
vložki ne vsebujejo škodljivih kemikalij. Veliko
uporabnic ob prehodu na pralne vložke poroča,
da so se kronična vnetja umirila ali celo izginila,
enako pa velja tudi za glivice. Z uporabo pralnih
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Zagotovo je najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo
– krepite imunski sistem in pazite, da ne pridete
v »rdeče polje«, ko zmanjka moči za učinkovito
obrambo. Kaj storiti, če ste že v »godlji«? Takrat je
za tak nasvet že prepozno, zato je treba moči usmeriti predvsem na to, da požar čim prej omejimo.

NARAVNE REŠITVE OBSTAJAJO!

Herpes in genitalne
bradavice - boleča
in nevarna nadloga!
Kdor je že izkusil herpes, ve,
da je to ena od nadležnejših težav,
s katero se lahko srečamo.
Poleg tega so HPV-virusi glavni osumljenci za virusno pogojene oblike raka materničnega vratu.
Čeprav cepivo (če se bo izkazalo za učinkovito)
obljublja zaščito pred nekaterimi HPV-virusi, bi
bilo naivno pričakovati, da potrebujemo samo cepivo, pa bo »tam spodaj« vse v redu.
Prvič, cepivo naj bi bilo učinkovito le pri nekaterih oblikah HPV-virusov, vemo pa, da je sevov
tega virusa še veliko več. Drugič, zagotovo lahko
pričakujemo, da se bodo tudi sevi prilagajali in se
spreminjali, kar bo dodatno vplivalo na učinkovitost cepiva.

KAJ MORAMO VEDETI?
Za vse oblike herpesa je značilno, da spijo, dokler ne začutijo, da je napočil njihov trenutek. Ta
trenutek pa praviloma nastopi takrat, ko je naš
imunski sistem izčrpan – ko smo utrujeni, pod
stresom ali v čustveni krizi. Takrat »hudič dobi
mlade«: vsem drugim težavam se pridružijo še
virusne bradavice, herpes na ustnici ali genitalijah, lahko pa celo pasavec.
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Tisti, ki ste brali knjigo Ščepec rešitve, že veste, da
obstajajo rastline, ki so zelo učinkovite pri zaviranju virusov herpesa. Od začimb na tem seznamu
najdemo baziliko, galgant, meliso, ožepek in triplat. Če se pogosto srečujete s to nadlogo, je koristno zelo povečati uživanje teh začimbnic. V akutni fazi so učinkovita tudi mazila na osnovi melise.
Delovanje melisine kreme so potrdili tudi z dvojno slepo, s placebom kontrolirano raziskavo, opravljeno na 116 posameznikih z genitalnim herpesom ali s herpesom na ustnici. Kremo so nanašali
po dva- do štirikrat na dan. Pri tistih, ki so uporabljali melisino mazilo, je bilo stanje znatno boljše
kot pri posameznikih iz skupine, ki je uporabljala
placebo (Phytomedicine, 1994; 1 (1): 25-31).
Med zdravilnimi rastlinami je tozadevno najbolj
obetaven golostebelni sladki koren (Glycyrrhiza
glabra). Ta rastlina vsebuje glicirizinsko kislino, o
kateri so tudi farmakološke raziskave potrdile, da
deluje protivnetno, protivirusno in protimikrobno. Zato ne preseneča, da je golostebelni sladki
koren tradicionalno v rabi za pomirjanje virusnih
vnetij in hitrejše celjenje ran, lokalno pa tudi proti
aftam in herpesu.
Znanstveniki v glicirizinski kislini vidijo zelo obetavno rešitev v boju proti virusom. Poglobljene
raziskave so razkrile tudi mehanizma, s katerima
ta kislina onemogoča viruse. Prvi mehanizem
aktivira biosintezo interferonov, s čimer obvaruje zaščitne celice in posledično prepreči širjenje
okužbe. Če že imate izkušnje s herpesom, verjetno veste, da se začne z eno pikico, ki se nato
razširi na večjo površino. S sredstvi, ki vsebujejo

Virusi herpesa vstopajo v telo skozi
sluznice ali poškodovano kožo. Do
največjega tveganja pride v neposrednem stiku z osebo, ki ima svež izbruh
virusa na koži, ustnicah ali spolovilih.

glicirizinsko kislino, lahko zavremo tak razvoj
dogodkov. Drugi mehanizem omogoči, da glicirizinska kislina razkroji viruse znotraj celice in jim
s tem prepreči razmnoževanje. Zasači jih prav v
trenutku, ko so na tem, da bi se začeli razmnoževati, takrat pa so obenem najranljivejši.
Da bi ta naravna snov delovala še močneje, je v
rabi metoda molekularne aktivacije, s katero je
mogoče doseči še večje antioksidativno in protivirusno delovanje, kot bi ga s standardnimi izvlečki sladkega korena.
Raziskave učinkovitosti zdravljenja genitalnih
bradavic s tovrstnimi izvlečki so opravljali tudi
zdravniki z Dermatološke klinike v Ljubljani. V
okviru raziskave delovanja izdelka Glizigen je 60
odstotkov zdravljenih oseb že po tednu dni uporabe poročalo o popolnem izginotju bradavica ali
pomembnem izboljšanju stanja, po dveh tednih
pa je bilo takih že 93 odstotkov.
Dobre rezultate testiranja na pacientih s pasavcem, pri nosečniških kandidazah in pri okužbah s
HPV (80 %) so potrdile tudi raziskave, opravljene
na slovaških klinikah.

OBNOVA TELESA
Ko si oddahnete, ker ste pogasili požar, ne
pozabite na temeljito obnovo.
»» okrepite jetra in razstrupite organizem,
»» skrbite za krepitev imunskega sistema,
»» telesu nenehno dovajajte snovi, ki bodo
onemogočale aktivacijo tovrstnih virusov.

Še niste
naročeni na
naše novice?
Finančna sredstva nam ne omogočajo
pokrivanja stroškov pošiljanja na
individualne naslove. Če bi želeli naše
novice prejemati na dom, vas prosimo za
prispevek v vrednosti 8 EUR. ki pokrije
strošek poštnine.
Prispevek lahko poravnate na več načinov:
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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.

nepričakovane koktajl učinke.
Še bolj skrb vzbujajoče je, da te snovi prek posteljice prehajajo v razvijajočega se otroka. V obdobju dojenja se kemikalije iz kozmetičnih sredstev
izločajo tudi z mlekom in tako obremenjujejo
mlado bitjece.
Če vas zanima, kaj vse se lahko skriva v izdelkih za nego nosečnic, si na spletnem naslovu
www.zazdravje.net preberite članek z naslovom
»Prijazna nega kože za bodoče mamice« (http://
www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=776).

MANJ JE VEČ

Skrivnosti lepe
nosečnice
BESEDILO: KATJA PODERGAJS

Moj prijatelj ima tako ostro oko, da je
vedno vedel, katera ženska v podjetju
je noseča. Ko sem ga vprašala,
kako to ugane, mi je povedal, da
noseča ženska nenadoma dobi
popolnoma drugačen, blag pogled ter
da izžareva več topline in miline.
Številne nosečnice se verjetno ne zavedajo, kakšno lepoto izžarevajo. Bolj jih skrbi, ali bo nosečnost pustila trajne sledi na njihovem
telesu. Že babice so govorile, da vsak
otrok vzame en zob. Dojenje vpliva na čvrstost dojk, hitro rastoči
trebušček pa napenja kožo in za
sabo pušča strije. Sorazmerno s
tovrstnimi strahovi narašča tudi
ponudba raznovrstnih kozmetičnih sredstev, ki obljubljajo rešitve
za težave, povezane z nosečnostjo.
Previdnost, ko gre za
ne kozmetične izdelke,
liko pomembnejša, saj
kozmetičnih izdelkov

konvencionalje v nosečnosti še tose učinki raznovrstnih
seštevajo in ustvarjajo
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Tako kot ne morete biti »malo noseči«, tudi kozmetični izdelki ne morejo biti »skoraj naravni«.
Ali so naravni – ali pa niso! Zato ne nasedajte izdelkom, izdelanim na osnovi nafte, o katerih vam
proizvajalci ponosno razlagajo, da vsebujejo to ali
ono rožico, zaradi katere svojim preparatom pripisujejo domala čudežne učinke.
Na kožo nanašajte le tisto, kar bi lahko dali tudi v
usta – tako vam ne bo treba skrbeti, kaj bo zaužil
tudi vaš otrok.

KAJ ZMOREJO NARAVNE REŠITVE
S pravilno izbiro olj lahko preprečimo nastanek
strij. Pri tej nalogi sta se najbolje obnesli mandljevo in jojobino olje v kombinaciji z oljem
pšeničnih kalčkov, ki poskrbi za izredno hitro
regeneracijo.
S pravilno nego lahko povečamo tudi elastičnost
presredka in se tako izognemo morebitni potrebi
po rezanju tega občutljivega dela telesa pri porodu. Pri ženskah, ki poskrbijo, da je koža presredka dovolj prožna, je potreba po tem posegu
občutno redkejša. Tudi pri tem so lahko
v pomoč popolnoma naravna olja in
eterična olja.
Tretje področje, ki je za mlade mamice novo in pogosto povzroča
veliko nelagodje, so spremembe v
dojkah. Te se povečajo, lahko pa postanejo tudi napete in srbeče. Pravilna
nega ne le blaži neprijetne občutke, temveč celo spodbuja nastajanje in pretok mleka.
Tisočletja rabe so potrdila blagodejnost koromača, kumine in majarona za nego dojk nosečnic in
doječih mater.

NEGUJMO TUDI OD ZNOTRAJ
Kljub veliki želji po dojenju včasih mleko ne steče,
kot bi si želeli. Nastajanje večjih količin mleka je
mogoče doseči tudi s čaji in z večjo uporabo začimb:
janeža, koromača, kumine, triplata, črne kumine …
Pomembno je, da posegamo po čajih in začimbah
iz preverjene ekološke pridelave, neobremenjenih
z ostanki pesticidov, ki lahko z mlekom pridejo
tudi v dojenčkovo telo.
Vnos omenjenih začimb in
čajev je priporočljivo
povečati proti koncu
nosečnosti in s tem
po potrebi nadaljevati do konca
obdobja dojenja.
Seveda je za pravilno delovanje
mlečnih žlez zelo
pomembna tudi
ustrezna hidracija.
Zato ne pozabite na
vodo!

Revija Scientific Reports je leta 2017 poročala o raziskavi Konzorcija za celostno zdravstveno oskrbo Kaiser Permanente. Testirali
so na stotine nosečnic z območja zaliva San
Francisco. Raziskava je pokazala, da je bilo
pri ženskah, ki so bile med nosečnostjo izpostavljene elektromagnetnemu sevanju
(mobilni telefoni, brezžični internet), tveganje, da pride do spontanega splava, za
2,72-krat večje kot pri nosečnicah, ki so
bile manj izpostavljene elektromagnetnemu
smogu.
Ameriška pediatrična akademija je sprejela
smernice za zmanjševanje izpostavljenosti
sevanju mobilnih telefonov pri nosečnicah, dojenčkih in otrocih, vendar industriji
vseeno uspeva preprečevati, da bi bila na
izdelkih ustrezna opozorila in da bi se uporabniki izobrazili v smeri njihove varnejše
uporabe.

POVEŽITE
SE Z
NARAVO.
POSEBNA PODPORA IZ NARAVE
Razvito v sodelovanju z babicami in
farmacevti
Nežna formulacija s certifikatom NATRUE
Zelo dobra toleranca
www.weleda.si
Distributer za Slovenijo:
BB BIO.SI d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin,
M: 041 410 733, P: 01 5008 741, info@bb-bio.si, www.bb-bio.si

»MIKROVALOVNI SPLAVI«

gre za železne materiale) ali hoja po mokrih tleh,
vse to tla tako poškoduje, da nastale škode še nekaj let ne boste mogli popraviti.

Kako uničiti
rodovitna tla?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Morda vas je naslov besedila šokiral,
toda ker številni ljudje to počnejo
vsak dan, je o uničevanju rodovitnih
tal vredno povedati nekaj več.
UMETNA GNOJILA
Le malo ljudi se zaveda, da umetna gnojila dvakratno uničujejo tla. Ker gre za zelo koncentrirana hranila, škodujejo mikroorganizmom v tleh,
zato so ob daljši uporabi tla vse bolj mrtva. Druga
težava z NPK-gnojili je to, da vsakič, ko jih vnesemo v tla, povečamo radioaktivno kontaminacijo
tal. Vsak kilogram NPK ima aktivnost 5000 bekerelov. Sevanje tovornjaka z nosilnostjo deset ton,
ki je naložen z NPK, je enaka sevanju soda nizkoradioaktivnih odpadkov. Z vsakim vnosom povečujemo koncentracijo teh snovi v tleh, s čimer
škodujemo koristnim mikroorganizmom, rastline, ki bodo rasle v takih tleh, pa obremenjujemo z
radioaktivnimi snovmi.
Ni ga čez kompost! Če ste zamudili številne prispevke o tem, v naš iskalnik vpišite besedo »kompost« in si preberite številne koristne informacije
o tem, kako ga pripraviti in z njim doseči veliko
več kot z običajnimi gnojili.

FIZIČNE POŠKODBE
Vožnja, obdelava s težko mehanizacijo (zlasti če
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V zadnjem času kmetovalcem svetujejo čim manjše poseganje v tla. Tudi orodja, s katerimi delamo,
je treba izbrati skrbno, saj vplivajo na dogajanje
v tleh. Poskusi kažejo, da z bakrenim orodjem ne
motimo energijske prevodnosti in spodbudno
delujemo na mikroorganizme v tleh. Raziskave
potrjujejo tudi njegov vpliv na odpornost rastlin,
poleg tega odganja polže, celične membrane pri
rastlinah so boljše, okužbe pa redkejše.

NEPRAVILNO ZALIVANJE
Zalivanje s klorirano vodo iz pipe je tretji način,
kako hitro izvedemo genocid nad mikroorganizmi. Klor uničuje življenje v tleh. Zato vedno
uporabljajte postano vodo, še boljša pa bo deževnica. Najbolje pa bo, če boste rastline gojili tako,
da bodo že na začetku razvile globoke korenine;
tako bodo tudi pozneje potrebovale veliko manj
dodatnega zalivanja. To dosežemo z uporabo biodinamičnih preparatov, s katerimi oživljamo tla
in poglabljamo plast, v kateri so mikroorganizmi

najbolj aktivni. Da bodo rastline razvile bujne in
globoke korenine, vam bodo v veliko pomoč gnoj
iz roga, barelski kompost in vermikompostni čaj.

Da bo dobro rodilo!
Pogosto za slabo rast ne gre
kriviti vremena in tal, ampak
napačno izbiro sort ali pa
napačen čas sejanja/presajanja.
Bi radi nasvet iz prve roke? Kakovostne
sadike? Ekološka semena? Fanči Perdih bo
marca svetovala na naslednjih lokacijah:
»» 2. marec, od 9. do 14. ure:
ZIK Črnomelj – predavanje o
biodinamiki in pridelavi na vrtu
»» 8.–10. marec: Gregorjev sejem NM
»» 15.–17. marec: Altermed v Celju
»» 23. marec: Ljubljana, Učilna okusov –
delavnica in individualno svetovanje
»» 30. marec: Ljubljana, Učilna okusov –
delavnica in individualno svetovanje
Še ne veste, kje je Učilna okusov? Z
Zmajskega mosta zavijte v prvo trgovino
pod arkadami, kjer je odslej na voljo tudi
celotna ponudba semen Amarant.
Na individualno svetovanje lahko pridete
tudi v Trgovino Amarant v Trzinu. Fanči
bo svetovala vsako sredo med 16. in 18. uro.
(6., 13., 20. in 27. marca). Na spletni strani
Amarant.si pa najdete seznam vseh trgovin,
v katerih prodajajo Amarantova semena.

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

Stopalom prijazna obutev
Vemo, da z redno telesno vadbo krepimo
mišice in ostajamo v dobri formi. Kaj pa
krepitev stopal?
Če hodimo bosi ali v bosonogih čevljih leguano, se mišice stopal aktivirajo in okrepijo.
Redna bosonoga hoja učinkovito preprečuje
poškodbe stopala, poleg tega pozitivno deluje pri težavah s koleni, hrbtom in ožiljem.
V udobni in mehki obutvi leguano se lahko
stopala svobodno gibajo. Podplat je nedrseč
in izredno upogljiv, zato se prilagodi vsaki
podlagi, obenem pa je dovolj odporen, da
zaščiti stopala.
Več na www.leguano.si in na tel. (041) 459
275. Vabljeni tudi na našo stojnico na sejmu
ALTERMED v Celju.

Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje

Preskrbljeni 365 dni
Cena
priročnika
24,80 €

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