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brezplačen izvod

Tema meseca:

Smo z(a)grešili smer?

Vojna ali mir
z bakterijami?

Kaj vas zares
uničuje?

Kako lepo je verjeti, da so za vse bolezni krive
male pošasti. Koncept zunanjega sovražnika je
bil že od nekdaj dobičkonosen. Zaradi njega se
ohranjajo vlade, vojna tehnologija in farmacija.
Nič nimamo proti antibiotikom, dezinfekcijskim sredstvom, čistilom ... Veseli smo, da živimo v času, ko jih je na voljo veliko. Težava
z vsemi temi snovmi je ravno v tem, da se ne
zavedamo njihovega pomena in dragocenosti.

Če ste pogosto zelo izčrpani, če vam pešata
pozornost in spomin, če včasih čutite, kot da
vas v lastnem telesu pol manjka, če ste otopeli, občasno čutite bolečine v želodcu, vam ni
do seksa, vas popadata nerazložljiva žalost in
jok, imate mrzle roke in noge, imate pogoste
bolečine v mišicah in z vašim izločanjem blata
ni vse v redu (če imate driske ali zaprtja),
je vse to lahko zaradi glivice kandide, ki je
kolonizirala vaše telo. Če se vam simptomi ob
vlažnem vremenu poslabšajo, je to lahko še
en dokaz, da gre za nadležno kandido.

Z najmočnejšimi
zdravili, ki jih
imamo na voljo,
ravnamo, kot da
bi bili bonboni.
Kemična vojna
proti hišnim
bakterijam se je
sprevrgla v samozastrupljanje širokih razsežnosti.

Kandida
je pogosta
spremljevalka
antibiotikov, hormonskih terapij,
kortikosteroidov, obsevanj,
kemoterapije in
kontracepcije.
Njeno rast pospešujemo s
sodobno hrano,
polno rafiniranih
ogljikovih hidratov, ki jih kandida
obožuje.

Nepremišljenost pri uporabi vseh snovi, s katerimi se borimo proti bakterijam, pa dobiva
tudi razsežnosti nove velike nevarnosti za naše
zdravje in zdravje planeta.
Njihova prekomerna uporaba je pripeljala do
kožnih bolezni, vse večjih težav s prebavo, pandemije kandide, splošnega padca odpornosti
ter pojava novih nevarnih in proti antibiotikom
odpornih bakterij.
Namesto v slepo ulico, zapeljite v smer zdravja. Naučite se pametno uporabljati probiotike,
naravne antibiotike in naravna sredstva za
čiščenje in osebno nego. Vnetja premagajte
z aromaterapijo, fitoterapijo, hidroterapijo in
izbrano dieto.
Priročnik je dragocena zakladnica konkretnih
in preverjenih napotkov, ki smo jih zbrali v projektu Skupaj za zdravje človeka in narave.

Knjiga RESNICE IN ZMOTE O
KANDIDI vsebuje dragocene
odgovore, nasvete in tehnike, kako
prepoznati in premagati razbohotene
glivice v telesu in ponovno zaživeti s
»polnimi baterijami«.

Avtorji: Adriana Dolinar, Sanja Lončar, Katja
Podergajs, Rajko Škarič

Avtorji: Sanja Lončar, Rajko Škarič, Adriana
Dolinar dr. vet. med.

Knjigo lahko kupite v trgovinah Sanolabor,
v trgovinah z zdravo prehrano, in v izbranih
knjigarnah.
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*že
ponatis!

Kandida ni le nevšečnost. Lahko preraste v
resno življenjsko nevarnost! Izloča alfatoksine,
ki nas zastrupljajo in delujejo rakotvorno.
Zato jo obvladajte, preden ona obvlada vas.

Knjigo lahko kupite v trgovinah Sanolabor, v
trgovinah z zdravo prehrano, v izbranih knjigarnah ali po spletu na www.kandida.si

Napredizem
in znanizem!
Naša visoka znanost pogosto ravna kot otroci v
peskovniku. Ti uživajo v lastnih igrah ustvarjanja
in se ne obremenjujejo s posledicami. Za razliko od otroških potic in gradov pa produkti naše
znanosti še kako posegajo v naše življenje, naše
okolje in naša telesa. Z vsakim dnem nastane nekaj novih kemikalij ali tehnologij, za katere nam
zatrjujejo, da so varne, zato ker tako pravita VELIKI
DOKTOR ZNANOSTI in VELIKI KAPITAL, ki stoji za
njim, in ker ni dokazov, da ne bi bile varne. Iz znanosti in napredka smo naredili novo ideologijo.
Lahko bi ju imenovali napredizem ali znanizem,
ker gre zagotovo še za enega izmed -izmov, nič
boljšega od tistih, ki smo jih poznali že v preteklosti in smo jih že plačali z milijonskimi žrtvami.
Če ne verjamete sodobni znanosti in institucijam,
ki jo uveljavljajo, potem vas imajo za primitivca, ki
bi se rad vrnil v kameno dobo.
Ko izrazite svoj dvom v to ali ono kemikalijo, od
uradnih predstavnikov države pogosto slišite,
kako je z njo vse v redu, ker je prestala postopek
registracije, kar pomeni, da je varna. Ko pa jih spomnite, da so vam popolnoma enako trdili tudi za
azbest, DDT, PCB in vrsto drugih snovi ter zdravil,
ki so jih po tragičnih izkušnjah odstranili iz prodaje, pa skomignejo z rameni in vam povedo, da
znanost napreduje in da teh posledic s takratnimi
spoznanji ni bilo možno predvideti.
Sposobni so torej proizvesti nekaj novega,
niso pa sposobni oceniti, v kakšni meri je ta
novost varna. Izdelke bodo dali na trg, ker nimajo dokazov, da bi bili nevarni, tiste, ki bodo
vanje podvomili, pa bodo označili za nasprotnike napredka.
Če berete te odstavke in se sprašujete, ali ste nori
vi ali tisti, ki si drznejo to storiti, vas lahko potolažim, da v tem niste osamljeni. S to našo opredelitvijo napredka, znanosti in novih tehnologij je
očitno nekaj hudo narobe, zato smo se odločili tej
temi nameniti več prostora tudi v naših novicah.
Sanja Lončar, urednica
Če ste zamudili stare številke naših novic,
poiščite Arhiv tiskanih novic, ki je na voljo tudi
v obliki PDF na www.zazdravje.net.
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Mrk civilizacije
Tekst: Sanja Lončar, Aura 2007

Pred nekaj dnevi je v restavraciji mojo
pozornost pritegnila razgreta razprava o
sodobnih tehnoloških dosežkih Zahoda
in Vzhoda. »Veš, koliko je ta kitajska
vesoljna tehnologija za NAŠO? Do lune
mogoče še pridejo, do Marsa pa nikakor
ne. In kaj sploh iščejo na Luni, ko smo pa
bili MI tam že pred štiridesetimi leti?«
Dovolila sem si dobro ogledati ta možakarja v dobrih srednjih letih, z razstavljenimi novimi modeli mobitelov na mizi in z obeski za avtomobilske
ključe, ki so pričali, da jih tudi v garaži čaka čudo
tehnike, »model 2010«. Pred njima pa pivo prestižne znamke, za katerega sta bila, po komentarjih
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sodeč, enako dobra izvedenca kot za vesoljski
program.
Spomnila sem se resnične razprave, ki jo je imel
poznani zdravnik v podobnih okoliščinah s podobnimi sodobneži, ki so se zgražali nad primitivizmom Afrike.
• Ali gospoda morda znata narediti to steklenico?
• Ne?
• Kaj pa zamašek, ali bi ga znala narediti?
• Ne, zakaj pa?
• Bi morda znala narediti takšno etiketo, kot je na
tem pivu?
• Ne.
• Kaj pa pivo? Znata variti pivo?
Možakarja sta se le spogledala.
• Če pravilno razumem, se potemtakem vajina
učenost odraža v tem, da ga znata spiti?
Učenost naše civilizacije se pogosto meri s tem,
da znamo pritisniti na gumb, obrniti ključ v pravo
smer in odpreti kozarec, konzervo ali steklenico.
Pa tudi to s kakšnim udobnim, enostavnim in priročnim pripomočkom.
Na začetku enaindvajsetega stoletja mrgoli preglednic, ki dokazujejo, da se je 90 % vseh tehničnih dosežkov zgodilo v zadnjem stoletju, več
kot polovica teh pa v zadnjih desetih letih. Kako
napredni smo postali, kako visoko smo se privzdignili nad svoje prednike, ki so še pred nekaj
generacijami jahali konje, živeli ob ognju in bili
pretežno nepismeni. Da ne omenjam, kako napredni smo v primerjavi s primitivnimi plemeni,
nerazvitimi prebivalci afriških dežel, kromanjonci,
neandertalci in tako naprej.
Presenetljivo je, kako hitro podležemo identifikaciji s SVOJO civilizacijo, SVOJO športno skupino itd.
»MI smo zmagali na tekmi,« pravijo zavaljeni tipi,
ki niti žoge ne bi znali brcniti. »Slovenci SMO
osvojili toliko osemtisočakov,« pravijo tisti, ki niti
na drevo ne bi znali splezati. »Danes NAŠA medicina obvlada presaditev organov,« vam razlagajo
zdravniki, ki razen pisanja receptov in napotnic
že leta niso počeli nič drugega. »Gospa, zdaj SMO
naredili nov model pralnega stroja,« mi razlaga
prodajalec, ki verjetno niti perila v njem ne bi znal
oprati.
Kataklizmični dogodki, kot so cunamiji, potresi,
požari, orkani in poplave, nas vselej vrnejo na referenčno izhodišče, ko lahko ugotovimo, kaj smo
in kje je naše mesto. Vendar pa večino teh težav
spremljamo od daleč, na zaslonih sodobnih televizijskih ekranov, ob dobrem ozvočenju ter ob
prigrizku in pijači. Nesreče so ponavadi lokalne in
tudi prizadeti v večini primerov gledajo v nebo,
od koder naj bi priletela pomoč, ali pa čakajo na
evakuacijo.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Kataklizme pred vrati?

Elektro-proizvodnja in prodaja

Letnica 2012 filmarjem, piscem in ponudnikom
različnih rešitev »po koncu sveta« že prinaša milijarde. Prihodnosti vam ne moremo napovedati.
Lahko pa sebi in vam zastavimo vprašanje: Kaj bi
se zgodilo, če bi se zares pripetila kakšna kataklizma globalnih razsežnosti? Koliko dosežkov naše
civilizacije zares živi v nas in kaj od vsega, kar je
na razpolago v tem 21. stoletju zares razumemo,
obvladamo in lahko prenesemo naprej svojim potomcem?
Ko na tak način pogledamo SVOJE dosežke, ugotovimo, da je večina pripadnikov razvitih držav na
veliko nižji ravni kot najbolj primitivna plemena
na tem planetu.
Ne moremo preživeti pri ekstremnih temperaturah, ne moremo prehoditi večjih razdalj, ne znamo si sami zgraditi zatočišča in v naravi poiskati
hrane. Še dosežki kamene dobe bi bili za mnoge
sodobnike nedosegljivi.
Da bi dojeli, na kako trhlih nogah sloni naša civilizacija, je dovolj, da se vprašamo, kaj bi se zgodilo,
če bi mesec dni ostali brez elektrike.
Pred nekaj več kot stotimi leti so le nekateri vedeli, da ta obstaja. Elektrifikacija pa je projekt, ki je
zaznamoval čas po drugi svetovi vojni. To pomeni,
da se s tem dosežkom ponašamo le nekaj več kot
50 let. Malenkost v kontinuumu časa! Kljub temu
smo svojo civilizacijo zgradili na predpostavki, da
je elektrika prišla in bo z nami ostala za vedno.
Naredimo skupaj ta miselni eksperiment in ugotovimo, kje smo.

Če ste na vse rečeno rekli: »Če se bo kaj takega
res zgodilo, bomo že kupili, kar nam manjka,«
pomislite tudi na to, da večina trgovin ni zmožna
delovati brez elektrike. Nihče več ne pozna cen
izdelkov, če jih optični čitalec ne prebere. Blaga
vam ne morejo izdati, če računalnik samodejno
ne razbremenjuje skladišča. Snovalci večine sodobnih trgovskih centrov so »pozabili« zagotoviti
naravno svetlobo v objektih. V primeru mrka bi
dojeli, da gre za prostore, ki so odvisni od umetnega prezračevanja, ogrevanja, hlajenja in osvetljevanja. Če boste želeli kupovati, boste to lahko
storili le v najmanjših trgovinah, v katerih osebje
še vedno ve, kaj prodaja in koliko kaj stane.
Tudi če bi našli način, da vam nekaj prodajo, je še
večje vprašanje, kaj bi vam prodali.
Globalizacija je ustvarila sistem, v katerem vsaka
komponenta prihaja od proizvajalca, ki jo zna narediti na najcenejši način. Včasih je bila tovarna
zmožna narediti vse potrebne dele za svoj končni
izdelek. Danes takšne ne obstajajo več.
V večini tovarn delajo le posamezne segmente in
četudi bi hoteli, ne bi več znali narediti celotnega izdelka. Druga predpostavka globalizacije je
računalniško vodena proizvodnja, ki sama meri,
štanca, vrta, obrača, zlaga itd. Človek je le dodatek stroju in že dolgo ni več upravljavec stroja. Če
bi se vsemogočni stroji ustavili, bi dojeli, da ni več
mojstrov, ki bi znali obrt. Takšnega obrtnika, ki je
naredil omaro vaše prababice, danes ne boste več
našli. Kaj menite, koliko strojnikov na svetu bi bilo
zmožnih narediti kolo ali kakšno drugo prevozno
sredstvo? In če pri vašem jeklenem konjičku zataji
le en čip, bo ostal na mestu in nihče vam ga ne bo
mogel popraviti z domačimi orodji.

Začnimo na svojem pragu!
Oglejmo si svoje domovanje.
Ali je večina vaših zalog hrane v zamrzovalni skrinji in hladilniku? Kaj bi počeli, če jih mesec dni ne
bi bilo? Ali znate hrano shraniti kako drugače? Ali
znate posušiti sadje in zelenjavo? Vlagati, konzervirati itd.?
Kako se boste greli? Če imate centralno kurjavo,
od nje ne boste imeli veliko koristi, ker potrebujejo črpalke električni pogon. Ali imate v hiši še kašno dodatno grelno telo na trda goriva? Ali imate
dovolj dimnikov, da lahko priključite še kakšno
peč? Ali sploh znate zanetiti ogenj brez posebnih
naftnih kockic in vžigalnikov?
Kako boste pripravljali hrano? Če imate plinski
ali kmečki štedilnik, se vam svet ne bo obrnil na
glavo. Če pa kuhate na električnem štedilniku, steklokeramičnih ploščah, v mikrovalovnih pečicah
in podobnem, potem pozabite na kuhano hrano.
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Elektro-denar
Kaj pa vaš denar? Brez elektrike banke ne vedo,
koliko ga imate, bančni avtomati ne bodo mogli
delati, kartice pa bodo neuporabne. Rada bi spoznala bančnika, ki bi znal v takem primeru brez
pomoči računalnika izračunati obresti.

Elektro-gorivo
Tudi goriva vam utegne hitro zmanjkati. Ali mislite, da vam ga bodo sodobne črpalke znale natočiti? Tudi tam je sodobna tehnologija vse zaupala
čipom in elektriki.
V trenutku bi bilo konec s kegljanjem, fitnesi, sega-mega igricami, sončnimi studiji, internetom,
telefonijo, televizijskimi programi, kino predstavami, internetnimi klepetalnicami, borznimi
transakcijami itd. Ustavila bi se dvigala, stavbe,
www.zazdravje.net

odvisne od prezračevanja, bi postale neuporabne,
semaforji bi ugasnili, mobiteli utihnili.
V trenutku bi se spremenilo tudi vrednotenje različnih strok. Tisto, kar je danes najbolj plačano, bi
v trenutku postalo popolnoma neuporabno. Kdo
bi še potreboval borzne posrednike, računalniške
programerje, inženirje telekomunikacij, snovalce
televizijskih spotov, filmske zvezdnike itd.? Tisti, ki
bi znali nekaj narediti z rokami, pridelati ali predelati hrano, oblačila, zgraditi ali popraviti, pozdraviti ali kako drugače pomagati, pa ne bi ostali lačni.
Znanje kmetice, ki zna pridelati cvetačo, pomolsti
kravo in speči kruh, bi bilo veliko bolj pomembno
od vseh doktoratov atomskih fizikov in vesoljskih
inženirjev.
V enem samem trenutku bi bila vsa naša vehe-

Nekaj predlogov o tem, kaj
lahko koristnega storite zase,
za človeštvo in zanamce:
1. Kupite dobre knjige o užitnih divjeraslih rastlinah, zdravilnih zeliščih, nabiranju gob itd.
2. Obiščite tečaje zeliščarjev.
3. Pripravljajte svoje čaje, namaze, tinkture itd.
4. Odpravite se na tečaj izdelave predmetov
iz gline.
5. Preživite nekaj časa na eko-kmetijah, na
katerih se boste naučili, kako iz lana nastane
platno, kako iz ovčje volne nastane pulover,
kako se prideluje sir itd.
6. Naučite se plesti, šivati itd.
7. Začnite obdelovati kakšen košček zemlje.
8. Seznanite se z biodinamično metodo, ki
zemlji vrača življenje ter ji omogoča najbolj
zdrave pridelke in semena.
9. Kupite, ohranjajte in izmenjavajte avtohtona
semena, ki so edina, ki bodo ohranila svojo
kakovost dolga leta in bodo morda celo
rešilna bilka za naslednje generacije.
10. Naučite se izdelovati kompost iz listja, ostankov sadja in zelenjave, papirja in drugih
naravnih gradiv.
11. Priskrbite si ročna orodja in pripomočke, ki
niso odvisni od elektrike.
12. Izdelajte si filter za vodo iz naravnih materialov.
13. Naučite opazovati nebo, zdaj ko še imamo
na razpolago setveni koledar Marie Thun,
teleskope in astrološke karte, ki lahko poenostavijo naše učenje.
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mentna civilizacija na kolenih. »Primitivni kmet izpred dvesto let« pa bi v primerjavi z našo usposobljenostjo za preživetje postal nedosegljivi ideal.
Rambo in doktor znanosti obenem!

Odgovornost za prihodnost
Tako kot nam v življenju zelo pomaga, če si občasno zastavimo vprašanje, kaj bi počeli, če bi pred
seboj imel le še šest mesecev življenja, je za vsako
družbo zelo koristno, če se vpraša, kako bi delovala, če sodobne tehnologije ne bi jemala kot nekaj
samoumevnega.
Ko so aboridžini v puščavi našli belca, ki je umrl
od žeje in lakote, so se čudili, kako se je to zgodilo,
ko pa sta povsod naokrog hrana in pijača. Če ste
14. Opazujte naravo, oblake, obnašanje rož in
ptičev pred dežjem itd. Delajte svoje zapiske. Naučite se sami napovedovati vreme.
15. Naučite se podreti drevo in pripraviti drva za
kurjavo.
16. Naučite se pripraviti hrano na odprtem
ognju ali pod pekačem.
17. Če imate vrt, naredite zemljanko za shranjevanje zelenjave v zimskem času.
18. Naredite ali kupite sušilnico za sadje in
zelišča.
19. Naučite se zanetiti ogenj brez posebnih
kock in goriva. Za začetek bo zadostovalo,
da vadite pravilno zlaganje vejic in listja ter
prižiganje z vžigalicami. Ko vam bo uspelo
tudi s kamni ali s pomočjo trenja lesenih
palčk, potem za vas »ne bo mraza«.
20. Poskrbite za svojo mobilnost, ki ne bo
odvisna od goriva. Kolo je največji izum naše
civilizacije.
21. Preživite nekaj noči na prostem, pod zvezdnim nebom.
22. Naredite sončno uro in se jo naučite brati.
23. Naučite se izdelovati naravna čistila in
kozmetiko.
24. Naučite se izdelovati papir in rastlinske
barve.
25. Razvijajte svojo nadčutno zaznavo.
26. Spodbujajte ljudi v svojem okolju, da tudi
sami storijo nekaj od navedenega.
27. In ne pozabite, da vam nič od navedenega
ne bo koristilo, če ne boste krepili tudi svoje
prisotnosti, ki je edina, ki v izrednih okoliščinah omogoči, da vse navedeno tudi zares
uporabite.
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se temu nasmejali, pomislite, koliko vaših sosedov
bi umiralo od lakote ali bi bilo celo pripravljeno
ubijati za hrano, na travnikih in gozdovih pa je več
kot 50 % užitnih rastlin in sadežev? Ali ste morda
tudi sami v dvomih, kako bi preživeli brez supermarketa?

Odločitev je vaša
Ne gre za špekuliranje o tem, kakšna je verjetnost,
da nas doleti kakšna nesreča.
Ne gre za to, da bi jutri zapustili svoja stanovanja
in začeli živeti kot puščavniki v gozdovih. Gre za
odgovornost, ki jo imamo do razvijanja in ohranjanja znanj, ki omogočajo življenje in dejanski razvoj človeštva. Nimamo pravice izgubiti spomina
na izvirno kodo, ki so jo ohranjale stotine generacij pred nami. Mi sami moramo biti nosilci znanj,
sposobnosti in izkušenj, ne pa naši pripomočki.
Lahko uporabljamo svoje računalnike, vendar poskrbimo, da bomo tudi brez njih znali pisati, risati
in računati.
V današnjem svetu zagotovo ne moremo vsega
pridelati in predelati, vendar pa je pomembno,
da vemo, kako to storiti. Pomembno je, da otroci
vedo, da krave niso vijoličaste barve, da mleko ne
priteče iz tetrapaka in voda iz pipe. Da hrana ne
raste v supermarketu in gorivo ne prihaja iz bencinske črpalke.
Ne bomo zavrgli vsega dobrega, kar ponujata
sodobna medicina in farmacija, vendar pa ne
smemo postati odvisni od njiju. O tem, kako dragocena znanja so to, pričajo tudi stare legende, v
katerih so razne civilizacije kot bogove častile tiste,
ki so jim prinesli semena in jih naučili obdelovati
zemljo, graditi hiše in zdraviti. Naši predniki so se
s pomočjo poskusov in napak naučili iz lana narediti platno, iz gline posode, opeke in strešnike, iz
volne oblačila itd. Naučili so se kultivirati rastline
za hrano, gojiti čebele, udomačiti živali, nabirati
užitne gobe, narediti vino, sir, kruh itd. Tisočletja
so se znanja zdravljenja s pomočjo rastlin, dotika,
pritiska in akupunkture prenašala iz roda v rod.
Vse, kar moramo storiti, da bi imeli ta znanja in bi
jih lahko prenesli svojim otrokom in vnukom, je,
da se jih enostavno naučimo ali vsaj zagotovimo
dobre vire informacij v obliki knjig in lastnih zapiskov. Ni nujno, da temu posvetimo vse življenje.
Ni nujno, da zaradi tega spremenimo svojo službo. Z nekaj urami na teden bomo naredili veliko.
Škoda bi bilo, da bi v bližnji ali daljši prihodnosti
sedeli ob odprtem ognju (v jamah) in otrokom
pripovedovali legende o velikih stavbah, letalih in
računalnikih, mehkih posteljah, steklu in drugih
pravljičnih rečeh, ki si jih ne bodo znali niti zamisliti.
7
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Nova doba ali nova
kamena doba?
Če bi zares poznali svojo zgodovino, bi vedeli, da nismo ne prva ne najbolj pametna civilizacija, ki je hodila po tem planetu. Mogoče
je ravno ta zamolčana zgodovina eden izmed
vzrokov naše neomajne prepričanosti, da se
bodo naši znanstveniki »že česa spomnili« in
nas rešili pred propadom, tako kot se to ponavadi zgodi v holywoodskih filmih.
Če bi se zavedali, da so obstajale civilizacije,
ki so znale uporabljati radioaktivnost brez
ustvarjanja sevanja, obvladale energije, o katerih se nam še sanja ne, opravljale zapletene
operacije na možganih, poznale genom, bile
v marsikaterem pogledu tudi bolj duhovno
razvite od nas, pa so kljub temu izginile v trenutku, preživeli pa so začeli »novo kameno
dobo«, bi se tudi težav, s katerimi se soočamo
danes, lotevali bolj resno.
Le iz poznavanja naših resničnih korenin, celotne prehojene poti in spoznanj, ki jih ta pot
omogoča, lahko črpamo modrost, ki jo tako
zelo pogrešamo v sedanjem času. Zato vam
toplo priporočamo branje knjig Fani Okič
(Razpoke časa, Da bi življenje živelo, Megaliti ali njeno najnovejšo knjigo Nepretrganost življenja, ki jo je izdala sama in jo lahko
naročite pri našem društvu na: 041 770 120).
V zadnjem času se pojavlja še veliko knjig, ki
nam stojijo ob strani v obdobju dramatičnih
sprememb. Ob knjigi Zdaj, Eckharta Tolleja,
je med njimi tudi njegova nova knjiga Nova
zemlja. Njihove vsebine ni možno strniti,
vendar jo boste zagotovo začutili in njeno
sporočilo prepoznali tudi v lastni zavesti.
Veliko je knjig, ki nam ponujajo zanimive informacije, redke pa so takšne, ki imajo moč,
da se nas dotaknejo in nas
spodbudijo na spremembo
od znotraj. V tej knjigi boste
srečali svojo lastno notranjo
resnico, v kateri se skrivajo vsi
potrebni odgovori na težave,
ki vam grenijo življenje.
Knjiga je svetovna in slovenska uspešnica.
Cena knjige pri založbi GANEŠ je 23,12 EUR
(vključuje DDV in 20 % popust). Naročite jo
lahko po tel.: 04 234-3590 ali preko e-naslova:
zalozba.ganes@siol.net.

www.zazdravje.net

Nepremagljiva
modrost narave
Tekst: Adriana Dolinar

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

»Vsaka rastlina je celostna.« Nastala je
iz zasnove, ki temelji na inteligentnosti,
previdnosti in modrem načrtovanju.
Dragoceno vrednost posamezne rastline ogrožamo, če to natančno uravnoteženo strukturo porušimo. Vsaka snov
v rastlini ima svoj pomen in namen.
Med seboj se podpirajo in delujejo kot
celota. Zato je pomembno, da gojimo
semena v zdravi zemlji in da rastline, ki
jih uporabljamo za zdravljenje, pridelujemo brez uporabe strupenih snovi, ki
naravo uničujejo. Kadar koli je mogoče,
moramo uporabiti cele rastline.« (Povzeto iz filozofije A. Vogla)
www.zazdravje.net 		

Do zdaj smo na teh straneh že večkrat
pisali o ameriškem slamniku (Echinacea
purpurea) in najbolj znanem zdravilu
Alfreda Vogla Echinaforcu. Recept, ki
mu ga je pred več kot petdesetimi leti
zaupal poglavar plemena Sijuksov Črni
Orel, je še danes nespremenjen. Pa res
menite, da znanstvenike in razvijalce,
vključno z Alfredom Voglom, ni mikalo,
da bi ga izboljšali?
Od prvega trenutka, ko je zaupana semena ehinaceje prinesel v Evropo, je Vogel poskušal razumeti
mehanizem delovanja te čudovite rastline. Sprva
je opazoval njeno delovanje na sebi, nato pa še na
mnogih bolnikih. Že takrat je dojel tisto, kar potrjujejo šele raziskave novejšega datuma. Ehinaceja
je rastlina, ki deluje kot modulator našega imunskega sistema in naš odziv prilagaja potrebam
situacije. Do pred kratkim je v stroki prevladovalo mnenje, da je ehinaceja imuno-stimulator, kar
pomeni, da le pospešuje naš imunski odziv. To pa
bi utegnilo biti nevarno v primerih avtoimunskih
bolezni, kjer organizem iz neznanih razlogov uporablja imunski sistem, da bi napadel samega sebe.
Prav zadnja gripa je omogočila kronski dokaz o
modrosti ehinaceje. Zaplete, ki jih je pri bolnikih
povzročal pretirani odziv lastnega imunskega sistema, so bili pripravki iz ehinaceje sposobni zajeziti bolj kot sintezna protivirusna zdravila.

Radovednost s spoštovanjem
Seveda je Vogla zanimalo, ali bi se recepturo za
pripravke iz echinaceje dalo še izboljšati.
Radovednost je mati napredka, pravijo nekateri,
vendar je previdnost mati modrosti. Zato je Vogel pred »izboljšavami« poskusil določiti, kako bo
meril svoje izboljšave. Ker je neomajno verjel v sinergijsko moč zdravilnih učinkovin, se je odločil
tudi pri pripravkih iz ehinaceje spremljati več kot
20 različnih učinkovin, in sicer ne zgolj ravni alkilamidov, ki so sicer »prve violine« v tem orkestru.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Z različnimi poskusi v recepturah je spremljal, kaj
se dogaja v celoti. Vedno znova se je pokazalo, da
je osnovna receptura najbolj optimalna.
Ko sem imela kot novinarka priložnost obiskati
Bioforce, podjetje, ki ga je A. Vogel ustanovil, ko
je imel čez 60 let, so nas peljali na polja, na katerih
rastejo ehinaceje, ki jih že 50 let pridelujejo iz lastnih semen, ki so jim jih podarili Indijanci. Doma
imamo eko kmetijo in vem, kako je s semeni. Večina se jih hitro izrodi. Tudi tista bolj odporna je treba izmenjevati s sosedi in rojaki, da nenehno krožijo in se revitalizirajo. Zato sem bila do podatka,
da naj bi na istih površinah že 50 let gojili rastline
iz istih semen, precej zadržana. Ko sem o tem povprašala gospoda, ki vodi vzgojo sadik, me je povabil na sprehod po polju. »Težave, ki jih omenjate,
smo imeli tudi mi, vendar le takrat, ko smo hoteli
izbirati semena. V želji, da bi rastlino žlahtnili, smo
želeli v začetku pobirati semena zgolj iz lepih in
velikih rastlin, vse v upanju, da bi s tem na koncu
dobili še boljši pripravek. Rezultat takšne selekcije so res bila lepša polja in večji pridelek, vendar
so se že po dveh letih začele pojavljati težave, ki
jih omenjate. Na poljih, kjer smo semena jemali iz vseh rastlin, ne glede na to, ali so majhne ali
velike, z več ali manj cvetov, pa nikoli ni bilo teh
težav. Poglejte, kako so si različne. Vse pripadajo
isti družini, pa vendar si nista niti dve enaki. Narava očitno ve, zakaj morajo biti skupaj. In verjetno
je tako tudi pri ljudeh. Še tisti najmanjši ima svoje
mesto v stvarstvu.«

Cena sodobnosti?
Drugo zanimivo vprašanje je na obisku proizvodnje zastavila kolegica, ki ima že veliko izkušenj
z obiskovanjem farmacevtskih proizvodnih pogonov. V primerjavi z njimi se ji je zdelo podjetje Bioforce preveč zastarelo. »Se vam ne zdi ta oprema
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nekoliko za časom?« je vprašala vodjo proizvodnje. Ta ji je odgovoril: »Gospa, lahko vas peljem v
naše skladišče, kjer boste videli popolnoma novo
opremo, ki smo jo kupili in pripravili za uporabo
pred nekaj leti ter začeli s proizvodnjo. Nato pa
smo ugotovili, da je v proizvodnem procesu neznano kam izginilo veliko zdravilnih učinkovin, ki
so bile pred tem v končnem izdelku. Očitno so bili
za tisto, čemur je Bioforce namenjen – ohranjanju
življenjske sile rastlin –, pogubni že neznatno večji
pritisk v ceveh (ki so omogočale povečano kapaciteto) ali hitrejše obračanje v mešalcu.«
Če bi šlo za kakšno v dobiček usmerjeno podjetje, bi verjetno zmagal vodja financ in bi se novo
opremo še naprej uporabljalo. Ker pa je Bioforce
v 100-odstotni lasti sklada Alfreda Vogla, ki ga je
Vogel ustanovil z namenom, da daje prednost
pred dobičkom ohranjanju in razvijanju najboljših
spoznanj o zdravilnih močeh narave, je zmagala
narava. Opremo so odstranili in se vrnili na »staromodni« način dela.
Po vseh neuspelih poskusih, da bi pripravek izboljšali, so se znanstveniki končno usmerili k
temu, da bi ga vsaj razumeli. Zato v zadnjih letih
nastaja veliko študij, ki nam pomagajo razumeti
modrost narave, ki je skrita v tem pripravku. Ob že
navedenih poskusih na virusih gripe je tako v teku
tudi nekaj raziskav na področju vpliva ehinaceje
na rakave celice in njenem preventivnem učinku
pri različnih virusnih obolenjih.
V podjetju Bioforce je znanost sprejela svojo vlogo varuha, ki z natančnimi postopki zares optimizira pridelavo rastlin, določa pravi trenutek za
žetev, spremlja vse faze pridelave itd. Če bi znanstveniki enako počeli tudi na drugih področjih
našega življenja, bi bilo naše življenje veliko bolj
kakovostno.

www.zazdravje.net

počnemo vsak dan. V šoli nas učijo, da moramo
vse naučene naloge delati dobro. Nikoli pa ne
premislimo, kakšne so te naloge. Skratka začeti z
nečim dobrim in v to vlagati 100 % energije, ne pa
brezumno delati, kar koli nam naroči delodajalec.
Recikliranje je spreminjanje odsluženega slabega
izdelka v nov še slabši izdelek. Kaj s tem dosegamo? Samo upočasnjujemo drsenje surovin od naravnih virov k odlagališčem in sežigalnicam, še vedno pa ne ustvarjamo sklenjenih tokov kroženja
snovi v inteligentnih proizvodnih obratih. To je cilj
tehnlogije »od zibke do zibke« (Cradle to Cradle).

Sodobna tehnologija ni inteligentna

Kje se zares
začne ekologija?
Tekst: Nara Petrovič

Bolj pomembno kot delati stvari dobro,
je delati dobre stvari.
»Proizvajajte manj CO2! Zmanjšajte porabo goriva! Ustvarjajte manj škodljivih odpadkov! Uživajte
manj nezdrave hrane!« slišimo z vseh strani. Tisti,
ki naredijo korak ali dva v tej smeri, veljajo za zelene, zdrave, ekološko ozaveščene. Pa je zmanjševanje svinjanja že ekologija? Je uživanje manj slabih
živil že samo po sebi zdravo?
Na odgovor odlično namiguje tale primer, ki ga
navaja William McDonnough, eden ustanoviteljev industrijske filozofije »od zibke do zibke«
(Cradle to Cradle; C2C). K njemu je prišla stranka in se začela hvaliti, da so v njihovem podjetju
prihranili 200 milijonov dolarjev z bolj učinkovito
rabo energije, vode in z uporabo odpadnih snovi
v proizvodnji. McDonnough je odvrnil, da to, kar
opisuje, sploh ni ekološki program, to je samo
primer slabega upravljanja v preteklosti. Z novo
odločitvijo niso nič prihranili, samo prej so 200
milijonov potencialnih prihodkov metali stran. To
je zgolj biznis in nima nič skupnega z ekologijo.
V resnici ni ničesar ekološkega v zmanjševanju
izpustov ogljikovega dioksida, metana, strupov.
Ekološko bi bilo, če teh snovi sploh ne bi izločali in
bi povečali izpuste snovi, ki naravnim in tehnološkim sistemom koristijo!
Vsa današnja ekologija se vrti okrog zmanjševanja škodljivih učinkov popolnoma zgrešenega
industrijskega, političnega in socialnega dizajna.
Preprosto ne znamo pretehtati bistva stvari, ki jih
www.zazdravje.net 		

To bi bilo možno, če bi proizvajalci inteligentno
zasnovali proizvodni proces in izbrali ustrezne
materiale. Izbire je na pretek, torej ni pravega
opravičila, zakaj tega ne počno.
Kateri pa so danes prevladujoči materiali, s katerimi polnimo domove? Presenetil me je podatek,
da je zrak v katerem koli mestnem stanovanju trido osemkrat slabši kot zrak na mestni ulici. Krivo
je hlapenje kemikalij iz množice umetnih snovi.
Najhuje je navadno v otroški sobi z igračami s
Kitajske, živobarvnimi tapetami, ometom, zavesami, lučmi, posterji, talnimi oblogami ...
Nič bolje ni pri oblačilih: emisije kemikalij iz tkanin močno presegajo stopnje, ki bi jih osveščeni
potrošniki bili pripravljeni sprejeti in bi si jih proizvajalci drznili priznati. Izmed 1600 kemikalij, ki so
standardno v rabi v ekobarvalnicah pri barvanju
tkanin, jih je le 16 ustrezalo standardom C2C certifikacije, a k sreči je iz njih z mešanjem mogoče
narediti vse barve, ki si jih zaželite.
Ste se kdaj vprašali, kaj je v papirju, s katerim si
brišete zadnjico? Tudi če na običajnem stranišču
uporabljate ekološki papir, vsaka rola kontaminira
5000 litrov vode.
Kaj mislite, zakaj se odsluženi avtomobili samo
kopičijo na odpadih, zakaj železa ne recikliramo?
Preprosto zato, ker je sloj barve poln strupenih
snovi in ga je zelo težko odstraniti. Ste se kdaj pozanimali, s čim je industrija nadomestila azbest,
ko je naenkrat izginil iz avtomobilskih zavor? Z
antimonovim sulfidom! In kaj je bilo s svincem
v gorivu? Neosvinčen bencin je vse, kar slišimo.
Toda zdaj je v gorivu namesto svinca vrsta novih
kemikalij, v marsičem še hujših od svinca.
Industrija še ni dojela, da zamenjava ene umazane rešitve z drugo ni trajnostna rešitev. Seznam
vsega prezrtega bi se lahko nadaljeval še mnogo
vrstic ... z izgubljanjem neobnovljivih fosfatov (kar
je celo večji problem za obstoj človeka kot povečevanje CO2!); z izčrpavanjem mnogih redkih
elementov, kot so indij, nikelj, krom, baker itd. itd.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Pri industrijski filozofiji C2C je temeljna ideja ta, da
je treba izdelke najprej inteligentno oblikovati. Pri
tem se vse snovi lahko vrnejo bodisi v proizvodni
proces (postanejo spet surovine) ali pa se vrnejo
v naravo (razgradijo se na kompostu brez negativnih učinkov). Zato se tej ideji reče »od zibke
do zibke«. Kroženje snovi je v idealnem primeru
neskončno, z optimizirano potrošnjo energije, izgubo materialov v procesu, z manj odvisnosti od
surovin iz narave.
Pri C2C tehnologiji je poskrbljeno za pet področij:
• transparentnost izdelkov/materialov in zdravstvenih karakteristik v odnosu do človeka/
okolja

Plastika po meri narave
V današnjem času si je težko predstavljati življenje
brez enega samega plastičnega izdelka – ta umetna masa se je vtihotapila v vse kotičke našega
življenjskega okolja. Za marsikoga je zato popolnoma nepredstavljivo, da je (iz ekoloških vzgibov)
ne bi več uporabljal. To pa je krasna priložnost za
razvoj novih, seveda C2C, tehnologij.
V zadnjih letih je ta razvoj uspešno prinesel »plastiko« iz rastlinskih škrobov, iz katere je možno
izdelati najrazličnejše stvari: v Sloveniji so med
drugim že dostopne nakupovalne vrečke (več
na www.biobag.si) in damski vložki (Naturae') iz
koruznega škroba, prav kmalu pa se nam obeta
tudi na škrobu osnovana embalaža za prehrano
(poiščite znamko La Bio Idea).
In za kaj sploh gre pri takšni plastiki?
V koruznih zrnih je shranjen škrob, ki ga rastlina
uporablja kot »gorivo« za svojo rast. S posebnim postopkom kuhanja in mletja koruznih zrn
ta škrob izolirajo in ga predelajo v sladkor. Nato
uporabijo mikroorganizme, ki s fermentacijo iz
sladkorja naredijo mlečno kislino. Iz nje nato v
procesu polimerizacije nastanejo dolge verige
polilaktidnih polimerov. To pa so organska vlakna, ki so po kakovosti popolnoma primerljiva s
sintetičnimi plastikami. So 100 % razgradljiva in
izdelana iz 100 % obnovljivih virov. Na konkretnem primeru: damski vložki narejeni iz njih se v
kompostnem okolju razgradijo v 16 dneh, poleg
tega pa so hipoalergenski in naravno prepustni
(»dihajo«), s čimer preprečujejo razvoj bakterij.
Če ste pri koruznem škrobu morda pomislili na
GS koruzo in gojenje koruze za vlakna namesto
za prehrano, še tale podatek: v postopku izdelave
organskih plastičnih vlaken niso uporabljene GS
rastline, vlakna pa so lahko izdelana iz kateregakoli škroba iz drugih rastlin (npr. sladkorna pesa,
sladkorni trs, pšenica …).
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• ponovno uporabnost izdelkov/materialov
• energijo pri proizvodnji
• rabo vode v proizvodnem obratu
• družbeno pravičnost/podjetniško etiko
Najvišja stopnja C2C sistema je bivalno okolje,
tesno prepleteno z delovnim, v katerem so vsi
materiali človeku in okolju povsem neškodljivi
(ni strupenih barv, topil, mehčal, čistil ...), primarne surovine so natančno analizirane in potrjeno
varne. Organski materiali niso nikoli neločljivo zlepljeni s sintetičnimi, oboje zlahka vrnemo naravi
ali industriji, torej jih v polnosti recikliramo z minimalnimi izgubami. Voda, ki izteka iz sistema, je
tako čista, da jo lahko pijemo. Sistem ustvarja več
energije, kot je troši. Delavci so pošteno plačani,
imajo kakovostno delovno okolje in pravice.
Menite, da to ni možno? Kitajska je na ta način
štirideset stoletij prehranjevala množico ljudi in
živali, brez da bi uničila prst in okolje. Šele v drugi
polovici dvajsetega stoletja je »napredni« kitajski
oblasti uspelo v le štiridesetih letih uničiti nepregledna prostranstva polj in postati ena izmed največjih onesnaževalk.
Prvi širši premiki se zdaj dogajajo v osveščenih
skandinavskih državah: tako se je, denimo, petdeset največjih podjetij na Danskem odločilo v
svojo razvojno strategijo vključiti C2C koncept.
Vse več podjetij razmišlja v tej smeri tudi na Nizozemskem. Na Kitajskem dizajnirajo po tem sistemu šest novih mest. Pod vplivom ideje C2C v New
Orleansu v ZDA na področju, ki ga je leta 2005
opustošil orkan Katrina, nastaja novo naselje MIR
(Make It Right)
Cilje filozofije C2C so uspeli strniti v en sam
čudovit stavek, ob katerem vam brž postane
jasno, zakaj postaja vse bolj priljubljena povsod po svetu: »Naš cilj je razveseljivo raznolik,
varen, zdrav in pravičen svet s čistim zrakom,
vodo, zemljo in energijo, ki prinaša zadovoljstvo – ekonomsko, enakopravno, ekološko in
elegantno.«

Okolju in zdravju
prijazni damski
vložki naturae’
• nežna, mehka tkanina iz organskih polimerov
na osnovi koruznega škroba
• hipoalergenski in naravno prepustni
• posebno primerni za mlade ženske, terapije
po porodu in ženske z občutljivo kožo
• 100 % razgradljivi v 16 dneh
Prodaja: www.vege4.si in trgovine z zdravo prehrano
www.zazdravje.net

narava naredila aktivne, zato so nosilke svetlobe, energije in nenazadnje tudi kalorij (ki jih ne
maramo preveč). Maščobe so tehnologom
predstavljale glavno oviro pri podaljševanju
trajnosti izdelkov – hitro so postajale žarke
in so s tem določale tudi rok uporabnosti
izdelkov, ki so jih vsebovali.

Tehnologije v službi dobička

Tako se je industrija spomnila, da bi olja
»očistila« vsega, kar bi lahko reagiralo z
zrakom, ali vplivalo na okus in trajnost.
Ta postopek so poimenovali rafiniranje,
dejansko pa bi bila bolj ustrezna beseda
ubijanje ali siromašenje. Še bolj nasilne so
tehnologije, ki omogočajo, da tekoča olja
strdimo in jih uporabimo namesto dražjega in manj obstojnega masla. Temu
rečemo strjevanje ali hidrogenizacija.
To je verjetno eden izmed najbolj škodljivih
postopkov predelave, česar se zavedajo tudi
znanstveniki in Svetovna zdravstvena organizacija, ki je že leta 1974 predlagala opustitev
hidrogenizacije, saj so že takrat vedeli, da hidrogenirane maščobe poškodujejo naše celice, vplivajo na holesterol, pritisk, delovanje vseh organov
in sistemsko rušijo naše zdravje. Interesi industrije
so zmagali in tako imamo danes na voljo zelo veliko izdelkov, ki vsebujejo hidrogenirane maščobe.
V osnovi je takšna večina margarin, skoraj vsi izdelki iz listnatega testa, skoraj vsa trajna peciva in
veliko gotovih jedi, namazov, paštet …

Ko naši tehnologi ali inšpekcije govorijo o kakovosti in varnosti hrane, mislijo s tem predvsem na
skrb, da se v času leta ali dveh v živilu ne začnejo
razmnoževati neželene bakterije in plesni.

Zaradi takšnih tehnologij, ki so na žalost zelo razširjene, začenjamo dvomiti v vsak postopek in sodobne tehnologije enačiti z izgubo kakovosti. Pa
ni nujno tako.

Kdo sploh potrebuje živila z rokom uporabe treh
let? Vi in jaz zagotovo ne. Potrebuje jih globalizacija, ker brez trajnosti ni globalne trgovine in dobičkov.

Tehnologije v službi zdravja

Živila brez življenja?
Tekst: Sanja Lončar

Ali ste res danes kupili sok, da bi ga spili
leta 2012, ali mogoče jogurt, ki ga boste
zaužili za malico 20. maja? Boste danes
kupljeno tunino res pojedli leta 2013?

Tako se je prehranska industrija razvijala predvsem v smeri, da je iskala vedno nove in bolj učinkovite oblike podaljševanja rokov uporabnosti.
Začelo se je s pasterizacijo nekaj več kot stoletje
nazaj, potem pa so ugotovili, da višja temperatura
prinaša še višjo varnost, in se je začela era sterilizacije. Danes je večina hrane, ki jo kupujemo v trgovinah, termično obdelana z visokimi temperaturami. Tu ne mislimo le na mleko, temveč tudi na
vse, kar kupimo v konzervah, steklenicah in celo
v suhih oblikah. Celo semena in žita, ki jih nabavljamo v izvirni nepredelani obliki, so pogosto UV
obsevana ali na hitro termično pregreta, kar lahko
preverite tako, da jih poskusite kaliti.
Največji zločin v zadnjem stoletju pa smo storili
pri tehnologijah predelave maščob. Maščobe je
www.zazdravje.net 		

Nekatere tehnologije so res omogočile, da lahko
danes ohranimo živilom več kakovosti, kot smo
jim jo lahko včasih. Tako npr. naši predniki lanenega olja niso uporabljali v prehrani, ker je olje
hitro postajalo žarko in neuporabno. Sodobni
načini hladnega stiskanja brez prisotnosti zraka
(takšne uporabljajo Naturata, Byodo, Vitaquell …)
pa omogočajo, da so olja varna pred oksidacijo in
jih lahko pridobimo z minimalnimi izgubami kakovosti.
Podobno je z izdelavo margarin. Res je, da je večina tega, kar se prodaja pod tem imenom, za telo
večje breme kot olajšanje, vendar obstajajo tudi
takšne margarine, pri katerih ni nobenih rafiniranih, hidrogeniranih in transesterificiranih maščob.
Naredijo jih tako, da le zmešajo že po naravi trdne
maščobe, kot sta palmova ali kokosova, s hladno
stisnjenimi olji. Po okusu se različne margarine
Skupaj za zdravje človeka in narave
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tega tipa zelo razlikujejo, zato boste mogoče
potrebovali nekaj več časa, da najdete takšno, ki
vam najbolj ustreza. Če ste ljubitelj masla, potem
poiščite Vitaquell Gourmet ali Alsan – margarini,
narejeni iz hladnih, zdravih maščob (prva ima še
dodatek jogurtovih kultur). Obe lahko tudi v kulinariki uporabite povsod, kjer bi sicer uporabili
maslo.

Uživajte
Uživajte zdravo,
zdravo,
uživajte
uživajte odgovorno!
odgovorno!

Tudi pri izogibanju toploti so sodobne tehnologije naredile velik korak naprej. Pred leti je bila
patentirana t. i. hladna pasterizacija, pri kateri
skozi določeno vrsto plazme spustijo sok. Plazma
pobere vse morebitne patogene organizme, encimi, vitamini in rudnine pa ostanejo neprizadeti.
Na takšen način so pridelani napitki Coco drink,
upajo pa, da se bo ta tehnologija hitro širila tudi
na druge segmente.
Da je možno narediti izdelke brez termične obdelave, kaže tudi vse več presnih izdelkov. Tako imamo že na voljo presne čokolade, presne sladice,
presno kozmetiko. Vse omenjeno pridelajo brez
toplotne obdelave in tudi brez škodljivih kemikalij.
Pri sokovih uporabljajo odgovorni proizvajalci postopke hitre pasterizacije. Ta je precej bolj blaga
od klasične pasterizacije, izvajajo jo praviloma v
steklenih ceveh ali sodih, da preprečijo oksidacijo.
Za takšno tehnologijo je značilno, da izdelki uspejo ohraniti precejšen delež vitaminov. Obstojnost
hranilnih in zdravilnih učinkovin pri hitri pasterizaciji je odvisna tudi od trpežnosti osnovne sestavine. Tako se je npr. pokazalo, da imajo rastline, ki
morajo že na naravnem rastišču preživeti visoke
temperature (npr. aloe vera, ananas, datlji …),
vitamin C in druge termolabilne vitamine veliko
manj občutljive na temperaturo, kot sadeži, ki nikoli niso doživeli več kot 35 oC. Na takšen način
proizvajajo sokove Dr. Steinberger, Eden, Biotta,
Pharmos Natur (sok aloe vere).
V zadnjem času se mnogi proizvajalci vračajo tudi
k uporabi najbolj zdravega naravnega konzerviranja z mlečno-kislinsko fermentacijo. Ob popolnem osiromašenju naše črevesne flore so takšna
živila zelo dragocena. V Sloveniji imamo tako
naravno fermentirani kefir in probiotične jogurte
Krepko ter skuto – vse iz ekološkega, hitro pasteriziranega in nehomogeniziranega mleka. Na voljo
je tudi vse več nemlečnih izdelkov, kjer s pridom
uporabljajo mlečno-kislinsko fermentacijo.
Če bi tisti, ki usmerjajo tehnologije, imeli za
osnovno merilo zdravje namesto dobička, bi z današnjimi znanji in tehnologijami zmogli pridelovati in predelovati še veliko kakovostnih živil.
Trenutno pa je situacija takšna, da le kdor išče,
najde … vendar ne za vsakim vogalom.
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VITAQUELL -

Edinstvene margarine
iz hladno stisnjenih,
nerafiniranih olj.
Ne vsebujejo holesterola,
hidrogeniranih maščob in
transmaščobnih kislin.
Odlične za zdrav zajtrk, primerne za vsak okus.
Izberite si svojo, vključite jo v prehrano!
Naj vam tekne in naj prija vašemu zdravju!

Fauser Vitaquell
www.vitaquell.de

22506 Hamburg
info@vitaquell.de

Zastopa: Prema d.o.o.
Majorja Lavriča 12

1000
Ljubljana
www.zazdravje.net
info@prema.si

sodobnih tehnologij precej zapleteno. V zadnjem
času so tudi multinacionalke ubrale nove poti. Ko
se pojavi raziskava, ki bi lahko dokazala škodljivost kakšne tehnologije, znanstveniku praviloma
ponudijo „odkup molka“ in ga zelo dobro plačajo,
da študije ne predstavi javnosti.

Naš štedilnik je
mojstrsko delo
F&G Podržaj.

Sodobna kuhinja za
sodobne bolezni!
Tekst: Sanja Lončar in Sabina Topolovec

Večina novih izumov je motivirana zgolj
z zunanjim videzom in z našo lenobo.
Tako si znanstveniki prizadevajo vse
tehnične pripomočke narediti čim
manjše (npr. telefoni, računalniki),
tanjše (tv sprejemniki, hi-fi naprave itd.),
brezžične (miške, tipkovnice, telefoni
itd.), lepše ali lažje za vzdrževanje. Kako
to dosežemo in ali morebitna tveganja
novih tehnologij odtehtajo koristi, ki
nam jih prinašajo, pa je popolnoma
druga zgodba, o kateri slišimo zelo
malo.
Ker večino študij novih tehnologij posredno ali neposredno financira industrija, je zelo malo znanstvenikov pripravljenih za profesionalni samomor
oziroma za izvajanje študij, ki jih bodo trajno uvrstili na črno listo vseh morebitnih sponzorjev. Iz
enakega razloga je tudi dokazovanje škodljivosti
www.zazdravje.net 		

Kljub resnim ugotovitvam znanstvenikov, ki so
se v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
poglobili v škodljivost mikrovalov, se zdi, kot da
bi vse nadaljnje študije izginile. Tako so nam še
vedno dostopne predvsem ruske študije, ki so to
tehnologijo tudi dolgo časa prepovedovale, saj so
znanstveniki vedeli za njene stranske učinke. Ko
je Švicar dr. Blanc tudi na prehranskih poskusih z
ljudmi ugotovil, kako škodljivo je pogrevanje in
kuhanje v mikrovalovnih pečicah, so mu predstavniki industrije poskusili prek sodišča prepovedati, da bi o rezultatih svojih študij javno govoril,
saj naj bi škodoval njihovemu poslovanju. Švicarska sodišča so ugodila interesom kapitala, dr.
Blanc pa je moral skozi deset let trajajoče sodne
procese, da bi na koncu Evropsko sodišče takšno
kršitev pravic razveljavilo in dr. Blancu povrnilo
pravico do govora. Švica mu je morala plačati tudi
odškodnino, vendar je ta le drobtinica v primerjavi z dobički, ki jih je mikrovalovna pečica, ki je
danes domala v vsakem stanovanju, prinesla proizvajalcem.

Indukcijski štedilniki
V zadnjem času dobivamo vse več vaše pošte in
vprašanj o morebitni škodljivosti indukcijskih štedilnikov. Preden se lotimo ugotovitev različnih
organizacij, je na mestu, da se vprašamo, zakaj
sploh potrebujemo takšne štedilnike? Ker so nekje morali unovčiti tehnologijo, ki so jo razvijali za
vesoljske postaje? Morda zato, ker je vsakih nekaj
let treba priti na trg z nečim novim? Zato, da se
otrok ne more opeči na štedilniku?
Res se na indukcijskem štedilniku otroci ne bodo
opekli, vendar je zaradi njihovega zdravja najbolje, da se mu sploh ne približujejo.
Nemška organizacija Znanost skozi dialog (Wissenschaft im Dialog) meni, da lahko nizkofrekvenčno magnetno polje vpliva na pojav otroške
levkemije. Po njihovih ocenah obstaja nevarnost,
da k temu prispevajo tudi indukcijski štedilniki.
Zato uporabo še zlasti odsvetujejo nosečnicam.
Indukcijska plošča deluje drugače kot ostali štedilniki. Tu se toplota namreč ne ustvarja na kuhalni plošči, temveč neposredno v posodi.
Pri meritvah se je izkazalo, da magnetno polje pri
indukcijskih štedilnikih ni večje kot pri ostalih.
Običajni štedilniki delujejo pri frekvenci 50 Hz, inSkupaj za zdravje človeka in narave
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dukcijski pa pri 20–50 kHz. Težava je v tem, da je
bil doslej (do leta 2002) merjen le vpliv na zdravje
za frekvenco do 50 Hz. O dolgoročnem delovanju
nižjih frekvenc na človeka je znanega zelo malo.

ki ga lahko dosežete na steklokeramičnih in indukcijskih štedilnikih.

Viri: http://www.strahlentelex.de/Stx_02_366_E0204.pdf

Hitra prehrana na naraven način
Morda se vam bo zdelo smešno, a kmečki štedilnik je takšno čudo tehnike, da se lahko pred njim
skrije tudi najbolj sodobna tehnologija.
Predstavljajte si napravo, ki vam segreva hišo,
obenem pa je nenehno pripravljena in segreta,
da v njej pečete ali kuhate. Zahvaljujoč kmečkemu štedilniku imate vedno na voljo toplo vodo in
lahko vsako juho skuhate v le nekaj minutah, čaj
in kavo pa takoj.

Hitra prehrana na
naraven način
Če v veliki posodi segrevate vodo, bo izhlapevanje vode obenem poskrbelo tudi za optimalno
vlago v zraku, kar sicer predstavlja veliko težavo
v vseh stanovanjih s centralnim ogrevanjem. Zato
boste precej prihranili pri nakupu vlažilcev, čiščenju filtrov in porabi elektrike v ta namen.
Ko spoznate različne kotičke svojega štedilnika,
ugotovite, da niti najbolj sodobni štedilniki nimajo tako veliko različnih temperaturnih površin za
prav vse namene.
Ekološko bo vaš CO2 odtis nič, kar pomeni, da
okolja ne boste niti malo obremenili. Pepel iz
štedilnika pozimi uporabljate, da ne bi zdrsnili na
poledenelih površinah, ko pa se sneg stopi, lahko položite ta isti pepel na kompostni kup in vaši
prsti bo dodal veliko dragocenih rudnin, da vam
ne bo treba kupovati dragih in problematičnih
gnojil. S svežim pepelom pa boste na vrtu odgnali tudi vrsto škodljivcev, ki bi si radi prilastili vašo
mlado zelenjavo.
In nazadnje še tisto, kar je za zdravje najbolj pomembno – na ognju pripravljena hrana ustvarja
desnosučno energijo in je za naš metabolizem
najbolj blagodejna. Okus tako pripravljene hrane
je neprimerljiv s tistim sprano-kovinskim okusom,
15
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Vedno topel čaj
Negativna ionizacija zraka, ki jo ustvarja ogenj,
pa bo obenem čistila ozračje v prostoru in prašne
delce stiskala k tlom, kar pomeni, da boste obenem poskrbeli tudi za ta zdravstveni vidik.
Sodobni zidani štedilniki pa se kljub vsemu razlikujejo od tistih, na katerih so kuhale vaše babice.
Tudi oni so se prilagodili temu, da je vlek boljši,
da imate na pečici, na primer, termometer, da so
pretoki tako zaglajeni, da jih je treba čistiti le enkrat letno. Za tiste, ki želijo površine, enostavne za
vzdrževanje, obstajajo zidani štedilniki tudi s steklokeramično ploščo. So torej enako dobri kot v
starih časih, le da so lažji za vzdrževanje.
V Sloveniji imamo kar nekaj pečarjev, ki imajo dolgo tradicijo v gradnji takšnih štedilnikov. Morda je
čas, da jih spoznate.

Topla hiša, topla voda, topel
obrok in toplina v srcu – vse
to boste našli v tradicionalnem
kmečkem štedilniku
Če si ne predstavljate, kako bi v moderen
dom vključili tradicionalni kmečki štedilnik,
nas pokličite – tradicijo znamo brez težav
prilagoditi sodobnim zahtevam, saj imamo
za seboj že več kot 30 let izkušenj izdelave
najrazličnejših štedilnikov. Za vse tehnične,
prostorske in vizualne želje naših strank
poskrbimo v lastnem razvoju, dopolnjenem
z izdelavo, montažo in servisom.
F&G Podržaj, podjetje za proizvodnjo štedilnikov,
Gregor Podržaj s.p., Perovo 13, 1290 Grosuplje,
Tel.: 01 786 47 27, 01 786 47 28, Faks: 01 787 22 26,
e-pošta: fg-podrzaj@siol.net, splet: www.fg-podrzaj.si
Za brezplačen
katalog
pokličite na

051 280 200.

www.zazdravje.net

v nasprotju z običajnim pogrevanjem hrane, hrana iz mikrovalovne pečice ni preventivna zaščita
pred boleznimi. (American Journal of Epidemiology, 1994: 139: 903-9)
Leta 1991 so v Oklahomi v bolnišnici s pomočjo
mikrovalovne pečice segreli kri za pacientko. Ta je
zaradi deformirane krvi umrla.
Tudi dr. Lita Lee, ki je o svojih ugotovitvah napisala celo knjigo, je s preizkusi v mikrovalovni pečici
prišla do šokantnih ugotovitev. Med njimi sta tudi
dejstvi, da segrevanje mleka in kosmičev nekatere aminokisline pretvori v kancerogene, odtajanje
zamrznjenega sadja glukozoide in galaktozide
pretvori v kancerogene substance, isto pa se zgodi z rastlinskimi alkaloidi v zelenjavi.

Še o mikrovalovkah ...
Hrana, pogreta v mikrovalovni
pečici, ni varna

V ZDA so raziskovalci ugotovili, da pogrevanje
ostankov hrane zelo vpliva na zdravje, možne pa
so tudi okužbe s salmonelo. Iz tega so sklepali, da

Zdravo iz avtomata?
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste
sredi tedna ostali brez sveže ekološke
zelenjave in se s težkim srcem odločili za
odhod v trgovino, ker so pač ekološke
tržnice ponavadi samo ob sobotah?
No, zdaj je tudi ta problem rešila nova tehnologija, in sicer tako, da boste lahko odslej kupovali
zdrave (večinoma ekološke) pridelke lokalnih
kmetov 24 ur na dan, 7 dni na teden – in to na
tržnici. V aprilu bo namreč na ljubljanski osrednji
tržnici postavljen prvi slovenski – REGIAMAT. Gre
za napravo, ki na prvi pogled spominja na klasične avtomate z večinoma nezdravimi prigrizki od
čipsov do čokoladic. A že
drugi pogled pove, da boste iz tega avtomata dobili
sveže lokalno sadje in zelenjavo, mleko in mlečne
izdelke, zdrave testenine in
marmelade …
Naprava je opremljena z dodelano grelno in
hladilno tehniko, ki skrbi za neoporečnost izdelkov v kakršnihkoli vremenskih razmerah.
www.zazdravje.net 		

Več preberite v članku Bilke Baloh Ali jedi iz mikrovalovne pečice povzročajo raka? (http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=289)
Na spletni strani zazdravje.net lahko preberete
tudi druge članke o škodljivosti mikrovalovk in
nekaterih drugih kuhinjskih pripomočkov. V iskalnik vtipkajte besedo Mikrovalovke.

T. i. »telemetrični modul« preko e-pošte ali mobilnega telefona prenaša lastniku podatke o zalogi,
temperaturi ipd. in tako preprečuje, da bi se lahko
kdaj znašli pred praznim avtomatom ali s pokvarjenim izdelkom v rokah. Dodan pa je še poseben
sistem za dvigovanje in spuščanje, ki varno dostavi v vaše roke tudi občutljivejše izdelke, kot so npr.
steklenice z jabolčnikom.
Če ste morda pomislili, da bodo zdaj še na tržnici
stroji kradli delo ljudem, naj vas pomirimo. Marsikateri kmetovalec si enostavno ne more privoščiti, da bi vsak dan hodil na tržnico prodajat svoje
pridelke, saj jih mora najprej pridelati. REGIAMAT
je tako tudi za same pridelovalce dobra rešitev,
saj namesto njih opravlja delo na tržnici. Hkrati pa
imajo pridelovalci možnost, da izdelkom sami določijo cene, saj ni nobenih posrednikov med njimi
in končnimi kupci.
Pred dobrim letom dni smo navdušeno pozdravili prve mlekomate, ki so se do danes razširili že
po celi Sloveniji, v zadnjem času pa se pojavljajo
tudi takšni z ekološkim mlekom. Upamo, da bo
to uspelo tudi regiamatom, saj je to še en način,
kako neposredno povezati pridelovalce zdrave
hrane s končnimi potrošniki.
Več informacij o regiamatih:
Regija d.o.o., 041 391 340.
Skupaj za zdravje človeka in narave

16

Preživetje v naravi,
skupaj s komarji
in klopi …
Tekst: Katja Podergajs
Sredi lanskega avgusta čepim med gostim borovničevjem na Kopah in z debelimi temnimi jagodami polnim enkrat kanglico, drugič svoja usta.
Mimo pride po široki gozdni poti mlad očka s
hčerkico. Mala: »Ati, jaz bi tudi črnice jedla!« Očka
jo zgroženo potegne stran od roba poti in nejevoljno zarobanti: »Si zmešana?! Boš še kakšnega
klopa staknila!«
Žal. Nekateri so prišli tako daleč, da ne upajo več
stopiti z utrjene in očiščene poti v le malce bolj
»divjo« naravo, ker se tam lahko srečajo z vsemi
mogočimi nevarnimi živalmi, ki jih v varnem mestnem okolju ni …
Na drugi strani so ljubitelji narave, ki se sicer radi
podajo v »divjino«, a še niso povsem dojeli, da
so dejansko tudi sami le njen del. Takšni se pred
vstopom v gozd dobro poškropijo z močnimi
sredstvi proti klopom in komarjem in potem »varno« zaščiteni pred naravo uživajo v njej. Večina
jih seveda ne prebere deklaracije na repelentu,
oziroma če že, najbrž ne vedo (ne veste?), kaj se
skriva pod zapletenimi kemijskimi označbami.
Naj vam pojasnimo tisto glavno, na katero morate
biti pozorni, in sicer DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide). To kemikalijo je med 2. svetovno vojno
razvila ameriška vojska za uporabo v džungelskih
razmerah, po vojni pa so jo začeli civilno uporabljati kot pesticid. Od takrat dalje se je množično
razširila po celem svetu in našla svoje »domovanje« predvsem v sredstvih za zaščito pred insekti,
ki jih vsako leto uporablja več kot 200 milijonov
ljudi. Na srečo pa se je našla skupina družbeno
odgovornih znanstvenikov, ki so jo zbodla številna opozorila na teh izdelkih (ne sme priti v stik z
očmi, kožo je treba na koncu dobro izprati, lahko
poškoduje oblačila …). Z raziskavo, ki so jo izvedli
na francoski univerzi v Angersu, so tako ugotovili, da je DEET lahko nevrotoksičen, povezujejo pa
ga tudi z izgubo spomina, glavoboli, utrujenostjo,
bolečinami v mišicah, tresavico ... Še posebno na
udaru so otroci, ker njihova koža še hitreje vsrkava
kemikalije in te še potencirano vplivajo na živčni
sistem. Da o varnosti nosečnic oziroma njihovih
še nerojenih otrok sploh ne govorimo. Ko so takšne informacije pričele kapljati v javnost, se je takoj oglasila korporacija Johnson&Johnson, ki proizvaja enega od znanih (tudi pri nas) repelentov in
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zatrdila, da uporaba tovrstnih sredstev ne škoduje
zdravju, saj so jih v zadnjih 50 letih uporabili že
milijonkrat … Kako krasen dokaz, mar ne?

Namigi:
Komarji ne marajo vonja ognjičevih cvetov in jih
boste uspešno odgnali, če si nasadite okoli hiše
nekaj ognjiča. Če se odpravljate v gozd, pojejte
nekaj česna (v svežem gozdnem zraku zadah ne
bo prišel toliko do izraza …), saj deluje kot naravno sredstvo proti klopom.

Kakorkoli, ker pomlad spet vabi v naravo in se tam
veselo prebujajo tudi insekti, si pred nakupom repelentov dobro oglejte njihovo sestavo. Obstajajo
namreč tudi povsem naravna sredstva, ki insekte
odganjajo s pomočjo zeliščnih izvlečkov. Rastline,
ki jim to dobro uspeva so npr. evkaliptus, limona,
cimet, limonska trava, nim … Morali jih boste sicer precej bolj pogosto nanašati kot sredstva, ki
vsebujejo DEET, a kaj je to v primerjavi z ohranjenim zdravjem.
Še vedno pa se lahko odločite tudi za zaupanje v
naravni red in v moč svoje prisotnosti in se brez
posebnih zaščit prepustite naravi kot njen del.
Klopi se bodo raje vrgli na odsotne.

www.zazdravje.net

Obvladovanje
lastnega zdravja
Tekst: dr. Li Furu
Biti zdrav je želja in cilj vsakega človeka. Po več letih medicinske prakse sem spoznal, da če hočemo
biti zares zdravi, ni dovolj, da se zanašamo zgolj na
odličnost različnih metod zdravljenja, temveč naj
bi večjo pozornost poleg medicinskemu zdravljenju posvetili še preventivi, skrbi za zdravje, načinu razmišljanja, fizični dejavnosti, še posebno pa
zdravi prehrani. Šele takrat so izpolnjeni pogoji za
naše zdravje.

Da napredek ne pomeni nujno več
tehnike, denarja in kompliciranja,
je najboljši primer tradicionalna
kitajska medicina, ki zna že tisočletja
videti globlje od še tako sodobnih
diagnostičnih naprav – zna videti
vzroke, pravilno postaviti diagnozo
in, kar je najbolj pomembno, dela
na celostnem ohranjanju zdravja in
ne na prikrivanju simptomov. Zato
smo prostor v naših novicah znova
namenili dr. Li Furuju.

TKM ni samo naravoslovna veda, temveč zaobjema tako človeško fiziologijo in patologijo kot tudi
medicinsko zdravljenje, naravo, družbo, skrb za
zdravje in način razmišljanja, ki jih skupaj s starodavno teorijo jina in janga medsebojno združi v
celoto kot holistično vedo.
TKM tako pri proučevanju človeške fiziologije in
patologije kot tudi pri diagnosticiranju in zdravljenju upošteva vpliv naravnega in družbenega okolja ter način posameznikovega mišljenja. To je tako
imenovana »enotnost neba in človeštva« – teorija,
po kateri je človek sestavni del narave.
Seveda pa je težko ves čas izpolnjevati vse pogoje, ki so pomembni za posameznikovo zdravje. Še
več, bolezen nas lahko doleti celo, ko so ti pogoji
izpolnjeni. V tem primeru TKM smatra, da je najpomembnejša metoda za povrnitev zdravja primerno zdravljenje. TKM gleda iz holističnega vidika
in pravi, da je vzrok bolezni porušeno ravnovesje
med jinom in jangom, zdravljenje pa obsega različne metode za povrnitev tega ravnovesja. Med te
metode štejemo fitoterapijo – zdravljenje z zelišči,
akupunkturo, tuina masažo itd.
TKM je starodavna naravna metoda zdravljenja.
Veliko ljudi je zmotno prepričanih, da je kot taka
tudi brez kakršnih koli stranskih učinkov. Tako
enostransko razumevanje TKM lahko pripelje do
zavračanja in kritiziranja drugih učinkovitih metod
zdravljenja. Vendar pa je TKM že od začetka zelo
razumsko obravnavala zdravljenje bolezni in nikoli
ni prikrivala stranskih učinkov zeliščnih pripravkov.
Že v več stoletij stari knjigi »Zbirka tradicionalnih
zelišč«, ki je eno temeljnih del tradicionalne kitajske fitoterapije, so navedeni negativni oziroma
stranski učinki zelišč. Podobno kot sodobna zdravila lahko tudi zelišča ob nepravilni uporabi škodujejo. Ob pravilni uporabi oziroma uporabi po nasvetu zdravnika pa so blagodejni učinki bistveno
izrazitejši od škodljivih, zato nam v takih primerih

www.zazdravje.net 		
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pomagajo tako sodobna zdravila kot zelišča TKM.

Dandanes se naša družba ne zaveda, da nam gospodarski razvoj in družbena rast porajata velike
apetite. Zato se moramo nenehno opominjati, da
je za naše psihično in fizično zdravje pomembno,
da gledamo svetlo stran družbe in se z umirjenim
odnosom integriramo vanjo. Ljudje naj bi se zavedali, da s trmastimi medsebojnim primerjavami in
tekmovanjem ne varujejo svojega zdravja.
TKM tudi pravi, da je življenje gibanje in da je
zdravje odvisno tudi od telesne dejavnosti. To je
najosnovnejši pogoj, ki pa ga je v praksi včasih težko doseči. TKM svetuje, da telesna dejavnost ni za
vse ljudi enaka, zato naj si vsak posameznik izbere
tako telesno dejavnost, ki je prilagojena njegovi
starosti in fizičnim sposobnostim. Po drugi strani
pa je prav tako škodljivo, če z vadbo pretiravamo,
saj lahko tako dosežemo nasprotni učinek rekreacije in si poslabšamo svoje zdravstveno stanje. Poleg
tega pazimo, da ne pretiravamo s hrano in pijačo, ki
skupaj s fizično nedejavnostjo vodita v debelost in
sčasoma slabo vplivata na naše zdravje.
Zavedajmo se torej, da je naše zdravje močno odvisno od naših odločitev, bolezen pa v prvi vrsti
zahteva ustrezno zdravljenje in pred tem ustrezno
preventivo. Za vzdrževanje fizičnega stanja se primerno dejavno udejstvujmo, zaradi česar bomo
tudi bolj zdravo in lepše živeli.
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Vrhunski švedski terapevtski pripomočki
s keramičnimi vlakni

Na voljo v Sanolaborju in
ostalih bolje založenih specializiranih trgovinah.
Več informacij na:
www.backontrack.si

Vaše telo ustvarja toploto... izkoristite jo!

TKM že več tisočletij daje pomen preventivi. Trdi,
da dober zdravnik ne zna le pozdraviti bolezni,
temveč zna tudi prepoznati razloge za bolezen, še
preden se ta sploh pojavi, in skuša preprečiti njen
izbruh. Zgodaj odkrita bolezen in pravočasno zdravljenje sta za naše zdravje zelo pomembna. TKM
smatra, da zdravje ne potrebuje samo zdravljenja
v primeru bolezni, temveč tudi zgodnjo preventivo, ki omogoča samozdravljenje. Na primer – prilagodimo se spremembam letnih časov, saj s tem
zmanjšamo verjetnost za sezonske poškodbe in
bolezni. Nadalje – pozorni moramo biti tudi na
malenkostne in na videz nepomembne spremembe. Tak je tudi vidik teorije nebes in človeka v TKM,
ki bi ga lahko razumeli kot namig in nasvet. Človek
je neločljivo povezan z naravo in prav zaradi tega
se mora prilagoditi naravnim spremembam ter varovati svoj obstoj v naravnem okolju. Tako se lahko
v korist zdravju izognemo veliko poškodbam. TKM
smatra, da je za zdravje potrebno tudi ugodno
družbeno okolje in ohranjanje mirnega duševnega stanja vsakega posameznika. V klasičnem kitajskem delu »Notranji anali« zasledimo povezavo
med spokojnostjo, življenjsko energijo in boleznijo. Ko so misli spokojne in nas ne tarejo skrbi, lahko
življenjska energija varuje našo notranjost. Kako bi
potemtakem lahko zboleli?

Vračajo telesno toploto v
obliki infrardečih valov i n
s tem sproščajo mišično napetost, pospešujejo zdravljenje in lajšajo bolečine pri
kroničnih težavah.

Tradicionalna medicina v
sodobni preobleki
Mojstri tradicionalne kitajske medicine
so se že davno pred sodobnimi
znanstvenimi dokazi zavedali, da toplota
lahko zdravi. In ne le to – ker so vedeli,
da človeško telo oddaja toploto, so se
naučili to toploto izkoristiti v zdravilne
namene. Preprosto, na prizadeti del
telesa so položili marmorno ploščo, ki je
odbila človekovo toploto nazaj v telo.
V sodobnosti je ta metoda zelo dobrodošla
pri športnikih, ki jih pogosto pestijo boleče
mišice in vneti sklepi. A ravno športniki so
tudi najbolj nezadovoljni, če jim terapevt svetuje počitek in če je med terapijo potrebno
mirno ležanje … Zato se je skupina švedskih
znanstvenikov odločila, da tehniko marmornih plošč posodobijo na način, da bo uporabna tudi med gibanjem. Tako so marmor
zamenjali s finim keramičnim prahom (posebno mešanico mineralov), ta prah vtopili v
poliestrsko nit, iz niti pa nato stkali elastične
trakove za sklepe, pasove za hrbet, oblačila in
celo posteljnino. Ko je takšen izdelek v stiku
z našim telesom, se keramika v njem nabije s
telesno toploto in jo nato oddaja nazaj v telo
v obliki infra rdečih valov. In kar je še posebej
zanimivo, naše telo pri tem dejansko samo
uravnava intenzivnost delovanja keramičnih
vlaken – vneti predeli oddajajo več toplote in
jo tako vlakna tudi več vračajo in obratno, kar
pomeni, da ne moremo pretiravati z uporabo
in tudi škodljivih učinkov ne more biti. Ko bi
se le naša sodobna znanost večkrat zavedela,
da pravo znanje izvira iz starih modrosti!

www.zazdravje.net

Ali ste poskusni
zajček?
Besedilo: Christine Berk

Za vsako bolezen raste rož'ca, pravijo
zeliščarji. Farmacija pa odgovarja, da
»raste« za vsako bolezen vsaj po deset
vrst takšnih ali drugačnih zdravil. Na
čem slonijo trditve, da so ta zdravila
varna, in kako zdravila sploh dobijo
dovoljenje za promet?
Farmacevtska industrija ima obvezo, da vsako
novo zdravilo preizkusi ter dokaže njegovo varnost in učinkovitost. V prvih fazah testiranja se
izvajajo kemične in laboratorijske analize, neklinične farmakološke analize in poskusi na živalih.
V zadnjih desetletjih se je zmanjšalo število živali,
na katerih izvajajo preizkuse, in sicer prav zaradi
možnosti računalniškega simuliranja oziroma modeliranja ter možnosti analiziranja na laboratorijsko vzgojenih tkivih.
www.zazdravje.net 		

Na žalost pa zadnje štiri faze, t.i. klinični preizkusi, pri ugotavljanju varnosti in učinkovitosti
nekega zdravila potekajo na ljudeh. Največkrat na
prostovoljnih udeležencih, ki dobesedno »posodijo« svoje telo za preizkušanje zdravil. V zameno
za to pa farmacevtska podjetja nemalokrat ponujajo hiter in zelo dober zaslužek, kar je lahko za
nekoga, ki se sooča s finančno krizo, »vredno«, da
tvega svoje dragoceno zdravje in nemalokrat tudi
življenje.
Začetek kliničnega preizkušanja zdravil t.i. prve
faze, kjer sodeluje od 20 do 200 zdravih prostovoljcev, se začne uradno, z odvzemom krvi in s
kardiovaskularnim pregledom. Po zaužitju zdravila sledi merjenje koncentracije krvi v različnih
časovnih intervalih, postopek pa se periodično
ponavlja. Tu še ni mogoče zaznati zdravilnega oziroma blažilnega učinka. Pokaže pa se, kako snov
potuje po telesu in ali se snov dobro prenaša. Pri
fazi II, kjer preizkusi potekajo na majhnem številu
bolnikov, sodeluje od 100 do 500 prostovoljcev
v različnih medicinskih ustanovah. Zdravniki in
znanstveniki so pozorni na učinkovitost zdravila, kako telo prenaša zdravilo in kateri odmerek
je najboljši za zdravljenje. Faza III nato poteka
na večjem številu bolnikov – sodeluje od sto do
več tisoč prostovoljcev po vsem svetu v različnih
zdravstvenih ustanovah. Faza III mora pokazati, da
Skupaj za zdravje človeka in narave
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zdravilo resnično deluje pri veliki večini različnih
bolnikov. Išče se tudi redke stranske učinke, ki se
pojavijo pri enem od sto ali tisoč bolnikov. Če je
faza III dobro izpeljana, lahko proizvajalec zaprosi
za dovoljenje za promet pri pristojnem državnem
organu – pri nas je to Agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Faza IV se imenuje post-marketinški preizkus (farmakovigilanca), saj je tudi po
izdaji dovoljenja za promet treba opazovati, kako
dobro zdravi in ali je to zdravilo mogoče oziroma
smiselno kombinirati tudi s kakšnim drugim zdravilom. V to fazo je vključenih več kot 10.000 bolnikov po vsem svetu.
Na leto naj bi več milijonov ljudi zavestno in na
žalost tudi nevede posodilo svoje telo medicinski
znanosti. Raziskava, ki je obsegala samo sodelujoče prostovoljce, je pokazala, da je kar deset
odstotkov »poskusnih zajčkov« priznalo, da so
sodelovali, brez vednosti raziskovalcev, v več kot
enem preizkušanju zdravila hkrati. Na tem mestu
se moramo vprašati o verodostojnosti podatkov,
ki jih znanstveniki pridobijo pri kliničnih preizkusih, saj lahko le ugibamo, kolikšen odstotek vprašanih je svoj odgovor priredilo oziroma povedalo
po resnici. S tem niso ogrožali le sebe, temveč tudi
vse morebitne uporabnike zdravil. Kombinacije in
interakcije različnih zdravil lahko namreč vplivajo
na ugotovitve preskušanja in nenazadnje tudi na
končni izdelek. Med hude pomanjkljivosti štejemo tudi nezadostno informiranje udeležencev,
neupravičeno izpostavljanje nevarnosti, premalo
opravljenih raziskav o vplivu sočasnega jemanja
drugih zdravil ter dejstvo, da raziskave financirajo
proizvajalci, ki jih seveda zanimajo zgolj pozitivni učinki. Nenazadnje pa je sporna tudi uporaba
placeba, saj bi lahko samo v primeru uporabe podobnega zdravila drugega proizvajalca dokazali,
ali je novo zdravilo res učinkovitejše od že obstoječega.

25000 smrtnih žrtev zaradi zdravil
Kot poroča nemški spletni portal experto,
je v Nemčiji približno 25.000 smrtnih žrtev na leto zaradi stranskih učinkov zdravil
– 8.000 ljudi na leto pa umre v prometnih
nesrečah. Težava je v tem, da je sočasno jemanje več zdravil premalo raziskano (nekateri jih jemljejo tudi do deset različnih
na dan). Celotni članek avtorice Anje Maschanka je objavljen na: http://www.experto.de/gesundheit/gesundheit-fuer-senioren/
wussten-sie-dass-in-deutschland-ca-bis-zu25-000-menschen-jedes-jahr-sterben-alleinnur-an-den-nebenwirkungen-der-verabreichten-medikamente--6182.html
zagotovil dve različni zdravili. Sto jih je dobilo
že uveljavljeno zdravilo Rocephin (Ceftriaxone),
druga polovica pa testno zdravilo Trovan (Trovafloxacin), in sicer brez vednosti ter privoljenja
zakonitih zastopnikov. Enajst otrok iz te zadnje
testne skupine je umrlo, ostali pa so bili paralizirani ali so utrpeli poškodbe možganov. Toda
kljub vsemu testiranja na nevednih in nedolžnih
otrocih še naprej potekajo. 21.9. 2009 je Sandhya
Srinivisan, novinar in urednik revije »Indian Jour-

Za poklic t.i. »poskusnega zajčka« se v razvitih državah odloča vse manj ljudi. Farmacevtska podjetja pa se skušajo izogniti visokim stroškom testiranja zdravil na ljudeh tako, da te izvajajo v manj
razvitih deželah. Klinične študije so po podatkih
podjetja GlaxoSmithKline v državah Vzhodne
Evrope, Azije in Latinske Amerike tudi do desetkrat cenejše. V teh državah za testne centre praviloma veljajo tudi bolj ohlapna pravila in zakonodaja kot v razvitih državah, zanimanje za tovrstni
poklic pa je večje prav zaradi največkrat hudega
pomanjkanja.
Nemalokrat pride do hudih zdravstvenih zapletov
ali celo do smrti t.i. »poskusnih zajčkov«, kot se je
izkazalo v Kanu (Nigerija) leta 1996, ko je Pfizer
dvestotim otrokom z meningitisom brezplačno
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Ko spregovori vest …
V zadnjem času je nastala vrsta knjig, ki imajo zanimivo in pomembno skupno lastnost:
napisali so jih zdravniki ali ljudje, ki so delali
na visokih položajih v farmacevtski industriji.
Lyyn Payer: Trgovci z boleznijo, Sheldon Krimsky: Znanost v privatnem interesu, Thomas
Moore: Recept za katastrofo, John Alramson:
Predozirana Amerika, Walter Hartenbach: Laž
o holesterolu, Uffe Ravnskov: Miti o holesterolu. V Sloveniji je bila pred letom dni prevedena knjiga Medicina v primežu podkupnin, v
sosednji Hrvaški pa je nastalo tudi prvo kapitalno delo lokalne avtorice dr. Lidije Gajski:
Zdravila ali zgodba o prevari.

Več o tej temi si lahko preberete v obsežnejšem prispevku na spletni strani in na spodnjih e-naslovih.
Viri:
• ÖKO TEST Oktober 2009 »Medikamententests –
Keine Experimente!«
• ZPS - Zveza potrošnikov Slovenije:
http://www.zps.si/zdravje/zdravila-in-zdravje/
klinicni-preizkusi-zdravil-revni-preizkusni-zajckiza-bogate.html?Itemid=300
• http://cekin.si/clanek/kariera_in_izobrazevanje/
bi-kot-poskusni-zajcek-zrtvovali-svoje-telo-zadenar.html
• “Pfizer should make ethics a priority” http://www.
wemos.nl/Eng/wemos_projects_medicines_medicines_dossier.htm
• www.wemos.nl and www.FairDrugs.org
• The clinical trial scenario in India http://www.
wemos.nl/Eng/wemos_projects_medicines_999_
article_the_clinical_trial_scenario_in_india.htm

Radiacija, ki jo povzročajo CT skenerji

nal of Medical Ethics«, objavil šokantno poročilo
z naslovom »The Clinical Trial Scenario in India«,
kjer je opisal okoliščine testiranja zdravil na ljudeh
v Indiji. Povod za članek je bila smrt 49 otrok. Ne
samo otroci, tudi odrasli utrpijo hude poškodbe,
kot se je zgodilo v bolnišnici v Londonu, potem
ko je šest prostovoljcev zaužilo zdravilo TGN 1412
in je le nekaj ur po zaužitju zdravila pristalo na oddelku za intenzivno nego s hudimi poškodbami
notranjih organov.
Nek Američan, ki je testiral zdravilo za Naso, zaradi
zahtevnega testiranja sicer kar tri mesece ni mogel vstati iz postelje, a je zaslužil kar 15.000 evrov.
Dejansko drži, da so revni poskusni zajčki bogatih
in da bi morali najti bolj humano pot do zdravil
brez stranskih učinkov. Ne samo, da odrasli tvegajo svoje dragoceno zdravje za denar, tudi nedolžni
otroci so žal velikokrat predmet eksperimentiranja.
Čas je, da se vrnemo k naravi, začnemo misliti s
svojo glavo, se poslušati in tako na naraven način
že preventivno poskrbimo za svoje zdravje. Farmaciji pa dovolimo poseg v naše telo samo takrat,
ko je to življenjsko potrebno.
www.zazdravje.net 		

je v letu 2007 povzročila 29.000 rakavih oboljenj in ubila 15.000 američanov. To so sklepi
študije objavljene v znanstveni reviji Archives
of Internal Medicine.
»Skozi raziskavo smo spoznali, da je sevanje CT
naprav veliko večje, kot smo sprva mislili in je
tudi število primerov raka, ki jih takšna diagnostika lahko povzroči, precej veliko«, je izjavila
Dr. Rita Redberg, urednica omenjene revije.
CT skeniranje omogoča zdravnikom dober
vpogled v telo, kar zmanjšuje potrebo po
diagnostičnih posegih, vendar CT naprave
izpostavljajo pacienta tudi do 100-krat večjemu radioaktivnem sevanju kot bi ga dobili z
rentgenskim snemanjem pljuč.
Ločena študija Dr. Rebecce Smith-Bindman
in kolegov z univerze California, San Francisco, je analizirala konkretne podatke o 1119
pacientih, ki so bili izpostavljeni različnim
diagnostičnim pregledom s CT napravami v
letu 2008. Ugotovili so, da so doze radioaktivnega sevanja odvisne od vrste pregledov
in se gibljejo od 2 millisieverts pri rutinskem
pregledu glave do 31 millisieverts pri abdominalnih pregledih, ki pogosto zahtevajo več
posnetkov istega organa.
Za primerjavo: povprečni Američan je na leto
izpostavljen radiaciji v vrednosti 3 millisievertsov, zaradi zemeljskega sevanja ali letenja z letali. Za to vrednost menijo, da zdravju
ni škodljiva.
Vir: Reuters, 14. december 2009
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tudi do 50 %, vam hitro postane jasno, koliko je
kateri pristop donosen.
Kljub temu imamo tudi nekaj registriranih naravnih zdravil, ki so po količini dokaznega gradiva
o svoji varnosti in učinkovitosti z ramo ob rami
z najbolj raziskanimi sinteznimi zdravili. Med takšnimi, ki jih imamo v Sloveniji in se ponašajo z
opravljenimi meta študijami, so zagotovo Echinaforce, Prostasan (za prostato), Iberogast, Sinupret
(zdravilo za zgornje dihalne poti) in Remifemin
(zdravilo na osnovi cimicifuge – grozdnate svetilke, ki se je odlično pokazalo pri zdravljenju težav
v meni).
Med zelo raziskane sestavine sodijo učinkovine
listov ginka (Gingko Biloba), ki so uporabljene v
zdravilu Bilobil in glukozamin sulfat, ki je uporabljen v različnih zdravilih za obnovo hrustanca in
lajšanje artroz.
Za naravna zdravila pogosto zmotno menimo,
da so bolj blaga. To pa ni vedno res. Marsikatero
naravno zdravilo je močnejše od sinteznih. Več o
tem lahko preberete v naši novi knjigi Vojna ali
mir z bakterijami, kjer veliko prostora namenjamo naravnim antibiotikom in njihovemu delovanju.

Naravni in varni
V poplavi šokantnih spoznanj
o škodljivosti in nepotrebnosti
marsikaterega zdravila lahko naredimo
krivico odličnim, učinkovitim in varnim
zdravilom, ki so se potrdila skozi
desetletja uporabe.
Če je le možno, izbirajmo naravna zdravila, saj narava praviloma zdravi bolj modro in temeljito. Farmacevtski lobiji pogosto kot prednost sinteznih
zdravil navajajo bolj obsežne klinične študije, ki
so jih opravili.
Res je, da ponudniki naravnih zdravil ne razpolagajo s takšnimi sredstvi, da bi lahko financirali zelo
obsežne klinične preizkuse. Če upoštevate, da v
povprečnem sinteznem zdravilu stroški surovine
znašajo včasih celo manj kot 10 %, v naravnem pa
23
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svetu pa smo zaradi ločitve duše (za katero skrbi cerkev) in telesa (za katerega skrbita farmacija in medicina) končali v slepi ulici, v
kateri smo podobni otrokom, ki tolčejo
po pokvarjenem televizorju, ker nočejo
dojeti, da je že majhen tresljaj povzročil, da ne bomo več mogli spremljati
programa.
Dosežki kvantne fizike, metode kristalizacije, biospektralne analize,
meritve redox potenciala in mnoge
druge tehnike, ki nam omogočajo
meriti, koliko je življenja in vitalnosti
v snoveh, so danes odprla vrata popolnoma drugačnemu dojemanju
stvarnosti. Seveda industrija, ki služi s prodajo »snovnih trupel«, za to
noče niti slišati. Celo stoletje so se
trudili konzervirati snovi, potem pa
jim nekdo sporoči, da so zgrešili bistvo. Res neprijetna novica.

Dobre snovi lepo
pojejo!
Tekst: Sanja Lončar

Ali bo glasba bolje zapisana na USBključku, CD-ju ali trdem disku vašega
računalnika? V resnici je vseeno.
Pomembno je, da jo boste lahko znova
in znova poslušali v nespremenjeni
obliki.

Dr. Rudolfa Hauschko poznamo predvsem v povezavi z naravno kozmetiko,
dejansko pa je veliko bolj poznan kot
kemik in raziskovalec ter razvijalec antropozofskih in homeopatskih zdravil. Že leta 1950
je dr. Hauschka objavil svojo knjigo »Narava materije – duh in telo«. (The Nature of Substance –
Spirit and Matter). Njegove dolgoletne raziskave
v sodelovanju z doktorico Ito Wegman na kliniki
v Arlesheimu (Švica) kažejo na popolnoma drugačno naravo stvari, kot smo se jo učili v naših šolah. Če bi le naša sodobna znanost presegla svojo
omejeno vizijo stvarnosti in namesto seštevanja
in odštevanja začela opazovati zakonitosti celote,
bi veliko nerešljivega postalo zelo enostavno rešljivo.
Prav frustrirajoče je poskusiti na tako omejenem
prostoru strniti fascinantne ugotovitve o naravi
vitaminov, maščob in različnih rudnin. In prav bo-

To je enostavno razumeti, mar ne? Zakaj potem
tako težko razumemo, da so vitamini in zdravilne
učinkovine kakor glasba. Različne snovi, na katerih so »zapečene«, pa so le njihov nosilec, tako kot
je košček plastike ali silicijev čip le nosilec za informacijo, ki ste jo prenesli z računalnika.
Do teh spoznanj je prišel človek že davno preden
smo iznašli računalnike. Poznale so jih mnoge
civilizacije pred našo. Poznali so jih tudi mnogi
raziskovalci in zdravilci. Ajurveda in druge tradicionalne medicine niso nikoli ločevale esence in
materije, zato so tudi njihova izročila zdravljenja
vedno upoštevala tako delovanje materije v rastlini kot delovanje njene esence (njenega valovanja,
modrosti, sposobnosti, energije …). V zahodnem
www.zazdravje.net 		
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leče je odkrivati, koliko znanja je že na voljo, pa se
naša civilizacija požvižga nanj. Ogromno denarja vlagamo v razvoj dragih, nevarnih in pogosto
neučinkovitih tehnologij. Rešitev, ki jih imamo na
voljo, pa nočemo videti.
Naši predniki so že tisočletja nazaj znali ohranjati
živila s pomočjo alkohola, kisa, mlečnokislinske
fermentacije, soli, maščobe ali sušenja. Za mnoga
živila je to tudi danes zelo zdrav način ohranjanja
in smo z »napredkom« prišli do slabših rešitev,
kot so bila včasih. Vendar pa za potrebe izdelave
zdravilnih pripravkov ali prehranskih dopolnil te
metode včasih ne zadostujejo.

Ritmi so nosilci življenja
Ali bi lahko naredili zdravilne izvlečke brez alkohola, je razmišljal dr. Rudolf Hauschka, ko je
premišljeval o kapljicah za oči in zdravilih, ki jih
je potreboval za otroke. Obrnil se je na Rudolfa
Steinerja in ta mu je povedal: »Preučuj ritme, ritmi
so nosilci življenja.« Večini ljudi ta napotek ne bi
veliko pomenil, Rudolf Hauschka pa je menil, da
je vredno vložiti veliko let življenja v to delo. Nikoli ne bomo vedeli, koliko neuspelih poskusov
je moral prenesti, vemo pa, da je po letih preučevanja dosegel, da je lahko rastline ohranjal le v
vodi, brez toplotne obdelave in kemičnih dodatkov. Uporabil je le ritme svetlobe, teme, gibanja
in mirovanja. Njegov vodni izvleček vrtnice, ki je
osnova večine kozmetičnih izdelkov Dr. Hauschke ohranja življenjske moči vrtnice do 30 let! Še
veliko drugih rastlinskih izvlečkov, ki jih v WALI
uporabljajo za zdravila in kozmetične pripravke,
na takšen način lahko ohranijo več kot desetletje.

Sušenje, ki ohranja življenje
Tudi na drugih koncih sveta so delali in delajo modri ljudje, ki se zavedajo, da je narava veliko več
kot le seštevek sestavin kakšne rastline. Zato so
njihova prizadevanja usmerjena predvsem na iskanje takšnih tehnologij, ki bodo ohranile čim več
zdravilnih učinkovin.
Japonca dr. Hagivaro pogosto omenjamo na teh
straneh. Kako ne bi, ko mu je uspelo najti način
kako posušiti ječmenovo travo, korenček ali žitne
kalčke brez visokih temperatur in tako ohraniti
vse vitamine, organske rudnine in celo encime.
Dr. Hagivara je že leta 1969 prišel do postopka
sušenja v 18 metrov visokem stebru, kjer se sveže stisnjen sok ječmenove trave suši le z zračnim
tokom, v sestavi, ki ne sproža oksidacije. To je zelo
občutljiv proces, ker že minimalna sprememba
pretoka zraka, toplote ali pritiska lahko uniči encime in razpoložljivost vitaminov. Kljub temu, da
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Naravno čiščenje
zob za popolno
ustno higieno
Weledine zobne kreme ne vsebujejo fluoridov, penil, so brez sintetičnih barvil, dišav in konzervansov. Rahlo slana zobna krema SOLE nudi zaščito
pred kariesom in zobnim kamnom ter nevtralizira
škodljive kisline v ustih. Čistilni delci iz solnih kristalov vzpodbujajo tvorbo sline in s tem samočiščenje. Ognjičeva zobna krema je v prvi vrsti
namenjena ljudem, ki se v času homeopatskega
zdravljenja želijo odpovedati poprovi meti. Nežno
eterično janeževo olje v kombinaciji z miro dodaja
zobni kremi svežino in dolgotrajno naravno aromo. Izvleček ognjiča blaži vnete dlesni in pospešuje njihovo obnovo. Rastlinski zobni gel za občutljive dlesni je izjemno nežen, vsebuje mineralne
čistilne delce na osnovi kremenčeve zemlje in čisti
zobe temeljito, a nežno. Ne poškoduje sklenine.
Zobna krema ratanije krepi dlesni in nudi izjemno svežino. Vsebuje čistilne delce iz kalcijevega
karbonata. Redno čiščenje odstrani zobne obloge
in ščiti pred kariesom. Izvleček ratanije krepi ustno
tkivo in dlesni. Ustna voda iz ratanije neguje
dlesni in ustno votlino. Naravne substance, kot
so eterična olja, vzpodbujajo naravno delovanje
ustne sluznice in nudijo svežino. Balzam za dlesni z žajbljem krepi občutljive dlesni in celostno
neguje ustno votlino. Naravna eterična olja zagotavljajo svež dah in občutek negovanosti. Žajbelj
je tradicionalno domače zdravilo proti bakterijskim vnetjem in krvavitvam v ustih, za kamilico pa
je od nekdaj znano, da blaži vnetja. In še za naše
najmlajše - Otroški gel za zaščito mlečnih , otroških zob. Otroci bodo navdušeni nad živo rumeno
barvo gela in prijetnim okusom naravnih eteričnih
olj. Vsebovane sestavine so povsem naravne in
neškodljive, torej brez skrbi, če bo vaš malček gel
pogoltnil. Zobna krema ne vsebuje sladil in fluoridov, saj naj bi dodatek fluora glede na specifične
potrebe določil zobozdravnik.

je od njegovega odkritja minilo 50 let, je kakovost
izdelkov, ki jo delajo po tej metodi še vedno nepremagljiva, ko gre za omenjene izdelke.
V zadnjem času je nastalo še nekaj koristnih tehnik sušenja, ki so v uporabi pri prehranskih dopolnilih in začimbah, kot je npr. mrzlo sušenje ali
refrakcija.

Zapleti z maščobami
Trenutno so zelo »in« pripravki z maščobnimi kislinami omega-3. Na žalost jih večina ponuja le
snov oz. tisto, kar znanost označuje kot omega-3.
Dr. Budwigova, ki je verjetno največja poznavalka maščob in še posebej maščob omega-3, je bila
zelo zadržana do vseh oblik prečiščenega ribjega
olja in pripravkov omega-3 v kapsulah. Po njenih
spoznanjih vsi procesi predelave poškodujejo
energijsko polje maščob omega-3, poleg tega pa
jih zelo pogosto iz cis oblike spremenijo v trans
obliko, ki je za naše telo bolj škodljiva kot koristna.
Zato je kot vir maščob omega-3 svetovala le neoksidirano, hladno stisnjeno laneno olje, ribe z maščobami omega-3, laneno seme in druga živila, ki
že po naravi vsebujejo te maščobe.
Zapleti z maščobami se poznajo tudi pri mnogih
drugih prehranskih dopolnilih. Tudi vitamin D, ki
nam ga ponuja farmacija, je pogosto v sintezni
obliki D2, o kateri mnogi znanstveniki menijo, da
nikakor ni primerljiva z naravno obliko D3. Podobno menijo o prečiščenem olju jeter polenovke, ki sicer vsebuje obliko D3, vendar gre znova za
proces predelave, v katerem energija živila utrpi
spremembe.
Ker ne znajo delati z maščobami, jih mnogi proizvajalci preprosto odstranijo in nam izdelek potem promovirajo kot še posebej koristen, ker vsebuje manj maščob. Včasih pa ta »korist« sploh ni
tako koristna, kot nam jo želijo predstaviti. Dober
primer za to je kolostrum. Gre za mlezivo – prvo
mleko, ki ga krava izloča za novorojenega telička.
Tako kot materino mleko je tudi mlezivo (kolostrum) zelo bogato z maščobami, ki so obenem
tudi nosilke velikega števila varovalnih snovi in vitaminov. Odstranjevanje maščob, kot to počnejo
nekateri ponudniki, je tako siromašenje izdelka.

Kako uspavati bakterije?
Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, Kočevska
cesta 42, 1291 Škofljica, tel.: 01/366 81 30.
Seznam prodajnih mest preberite na
www.zazdravje.net v rubriki Kje se dobi.
www.zazdravje.net 		

Poleg vsega naštetega v zadnjem času čutimo
tudi pomanjkanje koristnih bakterij, zato jih želimo dodatno vnašati v telo z različnimi pripravki.
Tu pa se znajdemo pred težavo, kako koristne
bakterije žive pripeljati do uporabnika. Mlečna
industrija je to počela zelo uspešno, vendar le,
Skupaj za zdravje človeka in narave

26

dokler je bilo sprejemljivo, da so imeli kisla mleka in jogurti rok trajanja 5 dni. Takrat so se žive
probiotične bakterije prehranjevale z mlečnim
sladkorjem, se razmnoževale in izločale mlečno
kislino. Zato so bili takšni jogurti oz. kisla mleka
vsak dan bolj kisli, dokler na koncu mlečnokislinskim bakterijam ni zmanjkalo hrane. Danes takšne
najdete le pri eko kmetih ali v izdelkih kot so npr.
naravni kefir Krepko ali probiotični jogurti istega
proizvajalca.
Tehnologi se zavedajo, da moramo mlečno kislinske bakterije zelo dobro založiti s hrano, ali pa jih
… uspavati.
Tako je nastala tehnika liofiliziranja, ki je omogočila, da bakterije (v zadnjem času enako tehnologijo
uporabljajo tudi pri drugih snoveh) na pol uspavamo, oz. zabubimo, dokler zanje ne pride pravi
trenutek, da začnejo spet delati. Ko jih zbudimo,
jih damo praviloma v tekoči medij, v katerem jih
čaka še nekaj okrepčila. Ko pridejo k sebi, pa gredo na delo. V skladu z zahtevami današnjega časa
po podaljšani trajnosti, je liofilizacija zelo dobra
rešitev, ki ji uspe ohraniti življenje.

Niso vse rastline enake!
Pri izdelavi učinkovitih zdravil, prehranskih dopolnil ali kozmetike posvečajo odgovorni ponudniki
veliko pozornost izbiri pravih sort rastlin, ki jih
bodo uporabili. Večina ugotavlja, da je veliko sodobnih sort »izrojenih«. V želji po večjih donosih
so semena namreč desetletja ali celo dlje križali
le po kriteriju donosa, s čimer so zrušili njihovo
osnovno ravnovesje med različnimi vitamini in rudninami. Predstavljajte si dunajski valček, ki ga je
vsak dirigent malo spremenil, in na koncu v njem
slišite 50 bobnov in le eno violino. To ni več enaka glasba. Tako tudi današnja pšenica, jabolka ali
ječmen nimajo nič skupnega z enakimi rastlinami
izpred 200 let.
Ko v zapisih tradicionalne kitajske medicine preberete kako zdravilen je npr. črni sezam, morate
vedeti, da s tem ni mišljena različica, ki jo danes
masovno gojimo in ima tudi do desetkrat večje
donose. V Pharmosu, kjer se s primerjavami različnih sort ukvarjajo že desetletja, ugotavljajo, da
ima le prasezam (izvirne stare sorte) optimalno
ravnovesje vseh elementov. Zato ne preseneča,
da do sedaj niso zabeležili alergij na pripravke iz
tega sezama, vemo pa, da se te pojavljajo pri uživanju belih semen. Na podoben način so se lotili
tudi iskanja najboljših rastišč za aloe vero, ki bo
vsebovala največ zdravilnih učinkovin. In tudi v
tem primeru so se avtohtone sorte v mešanih nasadih najbolje obnesle.
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VITALNA MOČ MLADEGA JEČMENA
Naravno prehransko dopolnilo Zelena magma
je s posebnim patentiranim postopkom dr.
Hagiware pridobljeno iz listov mladega ječmena,
vzgojenega po strogih kriterijih ekološke pridelave.
ZELENA MAGMA
+ vitamini in minerali
+ močni antioksidanti
+ aktivni encimi
+ aminokisline
+ kloroﬁl

Več o izdelku preberite
na www.zazdravje.net v
rubriki Kje se dobi.

Na podobne način je tudi dr. Hagivara iskal avtohtone polnovredne vrste ječmena in prišel do vrste
akashinriki kot najbolj bogate zakladnice dragocenih hranil.
V Weledi se po avtohtone in najbolj krepke rastline odpravljajo na najbolj optimalna rastišča.
Rožmarin prihaja s španskih planot, divjerasla arnika pa iz Karpatov, kjer so področja, na katerih
še posebej skrbijo za ohranjanje in zaščito te dragocene rastline. Tudi ratanija, ki je znana po zdravilnem delovanju na dlesni, prihaja iz visokogorja
Južne Amerike.
Wala vodi v želji po najbolj kakovostnih vrtnicah
v Bolgariji posebne projekte, kjer njeni sodelavci
na terenu učijo domačine delati po biodinamičnih metodah. Za potrebe kozmetike in zdravilnih
preparatov uporabljajo le stare sorte z največ
eteričnimi olji, ki jih nabirajo ob pravem času in
v urah neposredno pred in po sončnem vzhodu.
Poznavalci, ki skrbijo za ta proces, pravijo, da vrtnica ne sme »spustiti duše«, zato tiste, ki bi bile
obrane npr. opoldan, ne bi bile uporabne za svoj
zdravilni namen.

BOGART d.o.o., Pšata 81A, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01 562 82 27
• e-mail: info@bogart.si • www.zelenamagma.si

To so le nekatere dobre tehnologije, ki so jih razvili ljudje s posluhom za življenje v materiji. Tudi v
vlogi potrošnika je dobro prisluhniti in v pripravkih iskati predvsem skladnost in harmonijo.

Knockout

sovražnikom zdravja!

Ekolostrum kapsule vsebujejo
polnovredni, 100 % naravni
kolostrum, ki:

Priporočljivo je redno,
vsakodnevno jemanje
2 do 4 kapsul Ekolostrum
na dan, za vso družino.

• optimizira telesno odpornost pri
zdravih ljudeh
• ugodno vpliva na prebavo
• ohranja energijo, krepi vitalnost in se
uporablja pri prehodni utrujenosti
• v kombinaciji z vsakodnevno fizično
aktivnostjo in ustrezno prehrano
podpira povečanje mišične mase in
lahko izboljša uspešnost vadbe
Kapsule Ekolostrum so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

ODPORNOST - PREBAVA - RAVNOVESJE - REGENERACIJA - MOČ - VITALNOST
www.zazdravje.net 		
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Tehnologija na
delu v – ustih!
Ustna votlina je zelo občutljiv del
našega telesa in vse premalo se
zavedamo, da si v želji po njeni dobri
negi lahko naredimo več škode kot
koristi. Na naši spletni strani www.
zazdravje.net boste našli mnogo
člankov na temo škodljivega fluorida
in drugih dodatkov, ki jih najdemo
v skoraj vsaki konvencionalni zobni
pasti ali ustni vodi. Zdravju prijaznejša
alternativa so izdelki iz ekološko
pridelanih zelišč z dodatki gline, limone,
soli ipd. Sodobna tehnologija pa je
ponudila možnost, da izpustite vse
pripravke in za ohranjanje zdravja vaših
zob in ustne votline uporabite le zobno
ščetko. Seveda pa ne kakršnokoli!

Japonski znanstvenik dr. Yoshinori Nakagawa je
preučeval titan in ugotovil, da proizvaja negativne
ione, ko je izpostavljen svetlobi. Zobne obloge v
naših ustih pa so polne pozitivnih ionov, zato potrebujejo negativne ione, da nevtralizirajo njihovo
kislost in s tem povzročijo razpad oblog. Dr. Nakagawa je tako izdelal zobno ščetko, katere osrednji
kovinski del je prevlečen s titanom. Ko si s takšno
ščetko drgnemo zobe (s široko odprtimi usti obrnjeni proti viru svetlobe), negativni ioni preko
sline pritegnejo pozitivne ione z zobnih oblog in
jih tako razgradijo, hkrati pa delujejo tudi antibakterijsko. V kliničnih raziskavah je bil dokazan anti29
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bakterijski učinek proti Streptococcus mutans, ki
je vodilna bakterija, ko gre za nastanek zobnega
kariesa. S titanovo zobno ščetko in zadostno količino svetlobe lahko tako na povsem enostaven
način, brez kakršnihkoli dodatkov poskrbimo za
zdravje celotne ustne votline, saj negativni ioni
odstranijo zobne obloge tudi na težko dostopnih
mestih. Takšna zobna ščetka pa je tudi ekološka,
saj ne potrebuje elektrike ali baterij za delovanje,
poleg tega pa zmanjša tudi porabo vode.

Zakaj bi iskali drugje, ko v specializiranih trgovinah Sanolabor dobite široko izbiro zdravih in
naravnih izdelkov?
Ponujamo vam naravna prehranska dopolnila,
superživila, kakovostne sokove, ter druge izdelke in pripomočke za naravno zdravljenje. Pri
nas dobite tudi široko izbiro naravne kozmetike,
izdelke za naravno nego zob in osebno higieno.
V aprilu vas vabimo na spoznavanje zdravilnih
moči lanenega olja po metodi dr. Budwigove.
Predstavitev knjig dr. Budwigove in degustacija
pripravkov iz skute in lanenega olja bo v naslednjih trgovinah Sanolabor
• 7. 4. Domžale, Slamnikarska 1,
od 10. do 17. ure
• 9. 4. Ljubljana Dravlje, Celovška 280,
od 10. do 17. ure
• 10. 4. Celje Mercator, Opekarniška 9,
od 10. do 18. ure
• 12. 4. Koper, Pristaniška 2, od 10. do 17. ure
• 12. 5. Trbovlje, Trg Revolucije 26,
od 10. do 17. ure
Seznam vseh trgovin z naslovi in telefoni je na
voljo na www.sanolabor.si

www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih organizirajo 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 katere si prizadevamo v
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«.
Za lažje razločevanje zato vse dogodke, ki so v naši organizaciji, označujemo s kompasom.

PETEK, 9. APRIL

EKOLOŠKO RAVNANJE V
GOSPODINJSTVU IN VIZIJA
EKOLOŠKE VASI
OŠ Matije Valjavca, Preddvor, glasbena
učilnica, ob 18. uri
Prvi predavatelj bo Anton Komat, ki bo govoril o
čistilih, kozmetiki, kakovosti vode in hrane. Nara
Petrovič pa bo zatem predstavil vizije ekološke
vasi. Vstop je prost.
ČETRTEK, 15. APRIL

MOČ PREBAVE IN PRESNOVE
OŠ Franceta Prešerna Kranj ob 18.30
Ubežimo večnemu hujšanju, spoznajmo moč
zdravljenja in vitalnosti, ki je v nas. Telesu koristi
le to, kar ga hrani … Predstavili bomo prebavni
sistem, presnavljanje, kombiniranje živil, osnovna
živila, hranljive in škodljive snovi, sestavljanje
obrokov, post. Predavateljica: Petra Globočnik
Papuga;
Cena: 15 EUR (popust za predprijave preko
e-pošte); Informacije na: www.tales-kranj.
si, tales@t-2.net, 041 505 766. Organizira:
Izobraževalni center Tales Kranj
PETEK, 16. APRIL

TEČAJ REFLEKSOTERAPIJE
(Refleksna masaža stopal in
dlani)
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana
85-urni tečaj, v organizaciji Higeje, šole za
maserje in terapevte, poteka med vikendom.
Predavateljica na tečaju bo Nada Tomazin - Dokl,
refleksoterapevtka.
Diploma iz usposabljanja omogoča tudi
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
www.zazdravje.net 		

(NPK) refleksoterapevt.
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register
refleksoterapevtov, voden v Higeji. Cena
celotnega tečaja je 730 €. Cena vsebuje 20%
DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno
gradivo in delovni material.
Prijavite se lahko do 14. aprila 2010. Prijave in
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540
942, www.higeja.si
PETEK, 16. APRIL

SOLEOPATIJA IN ČUDEŽNI UČINKI
SONCA
Mladinski center Sevnica, Kvedrova cesta 30c,
ob 18. uri
Soleopatija je popolnoma nov pogled,
naravnanost na življenje, predvsem na naše
počutje in zdravje. Vsa zdravilna moč narave
izvira iz sončne svetlobe (Jakob Lorber). Zakaj si
ne bi vzeli nekaj, kar nam je v obilju ponujeno.
Če se človek spomni zgolj tega, da je on sam
skrinja polna zakladov, ki v sebi skriva božanske
iskrice, bo dosti bolj ljubeč, njegovo življenje pa
bolj smiselno.
Vstop prost! Organizira: KŠTM Sevnica
ČETRTEK, 22. APRIL

ZEN HRANJENJA
OŠ Franceta Prešerna Kranj ob 18.30
Ubežimo večnemu hujšanju, spoznajmo moč
zdravljenja in vitalnosti, ki je v nas. Gre za
krepitev organov skozi prehrano. Izpostavili
bomo pet okusov, pet elementov, »jin&jang«
metodo v prehrani, nekaj pogostih kroničnih
težav in pomoč ustreznega hranjenja, kadar nas
mučijo prehlad, zaprtje, driska, debelost, celulit
… Primerjali bomo sredozemsko in japonsko
prehrano.
Predavateljica: Petra Globočnik Papuga
Cena: 15 EUR (popust za predprijave preko
e-pošte); Informacije na: www.tales-kranj.
si, tales@t-2.net, 041 505 766. Organizira:
Izobraževalni center Tales Kranj
ČETRTEK, 22. APRIL

PREPROSTO IN NARAVNO
KOMPOSTIRANJE ORGANSKIH
ODPADKOVNA NAŠEM DOMU Z
METODO NARAVNIH EFEKTIVNIH
Skupaj za zdravje človeka in narave
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MIKROORGANIZMOV
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela,
Polzela 131, ob 18. uri
Na delavnici se boste med drugim seznanili z:
zbiranjem bioloških odpadkov v lastni kuhinji
brez smradu in gnitja, možnostmi uporabe
fermentacijske tekočine, ki nastaja z zbiranjem
bioloških odpadkov, uporabo bioloških čistil na
osnovi efektivnih mikroorganizmov.
Sledil bo praktični prikaz kompostiranja
gospodinjskih organskih odpadkov z metodo
fermentiranja z efektivnimi mikroorganizmi.
Delavnico bo vodil Iztok Šajtegel, predstavnik
Zavoda za ohranjanje narave Loče in EM
tehnologije d.o.o. Slovenske Konjice.
Delavnica je brezplačna.
Dodatne informacije: em.tehnologija@siol.com
ali www.em-tehnologija.com.
PETEK, 30. APRIL - NEDELJA, 2. MAJ

DELAVNICA: DIVJA HRANA
Hotel cerkno
Spoznavanje, nabiranje in priprava užitnih
samoniklih rastlin. Dvodnevno delavnico bo
vodil Dario Cortese.
Informacije in prijave: Hotel Cerkno, tel.: 05 374
34 00, info@hotel-cerkno.si, www.hotel-cerkno.si.
TOREK, 4. MAJ

IZZIV SPREMEMBE
OŠ Franceta Prešerna Kranj, ob 18.30
Ubežimo večnemu hujšanju, spoznajmo moč
zdravljenja in vitalnosti, ki je v nas. Na prehrano
vplivajo letni časi, primerno sestavljeni jedilniki,
spoznavanje sebe, svojega telesa (moja prehrana
za moje telo), »acu-točke« za krepitev in
stimulacijo prebavil in zen joga za krepitev telesa.
Predavateljica: Petra Globočnik Papuga
Cena: 15 EUR (popust za predprijave preko
e-pošte); Informacije na: www.tales-kranj.
si, tales@t-2.net, 041 505 766. Organizira:
Izobraževalni center Tales Kranj
TOREK, 4. MAJ
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PETEK, 7. MAJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH
RASTLIN
Veržej, Babičev mlin na Muri, ob 14. uri
Prijave na: 031 214 045 ali delavniceszz@gmail.
com
Organizira: Združenje za obuditev celostnega
človeka
PETEK, 7. – NEDELJA, 9. MAJ

SEMINAR ZDRAVO ŽIVLJENJE
Samostan Stična, ob 17. uri v petek
Kako si na naravne načine pomagati pri srčnožilnih težavah ter težavah s holesterolom in
prostato? Odgovor boste izvedeli od mag., Jožeta
Kukmana.
V samostanu je tudi možnost nastanitve in
prehrane. Udeleženci, ki bodo to koristili, naj s
seboj prinesejo posteljnino.
Strošek seminarja je 80 EUR.
Več informacij na: 051 360 477.
SOBOTA, 8. MAJ

VOJNA ALI MIR Z
BAKTERIJAMI
Planet TUŠ Koper, od 10. do 14. ure
Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi se
poskušamo pred njimi ubraniti?
Antibiotiki so nam uničili črevesno floro in
povečali nevarnost, da zbolimo zaradi bakterij
odpornih na antibiotike, do neslutenih
razsežnosti. Močna čistila, s katerimi poskušamo
dezinficirati svoje okolje nas lahko naredijo še
bolj bolne. Katere bakterije so zares nevarne in
kako jih lahko obvladamo na naraven način?
Katerih bakterij nam primanjkuje in kako do njih?
O naravnih rešitvah na področju zdravja in
bivanja bosta predavali Sanja Lončar in Adriana
Dolinar ob 10.30. Naravno proizvodnjo koristnih
in užitnih bakterij bodo predstavila društva na
stojnicah v avli Planeta Tuš.

O SLADKORNI BOLEZNI
Župnišče v Šentvidu pri Stični, ob 17. uri
Vabljeni na predavanje mag. Jožeta Kukmana.
Več informacij na: 051 360 477.
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Več dogodkov in podrobnejše opise preberite
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.
www.zazdravje.net

Divji zakladi nepokorjene
narave so na voljo v največji
samopostrežni trgovini na
svetu, zastonj.

Divja samopostrežba
Tekst: Dario Cortese

Kako zmanjšati odvisnost glede
preskrbe s hrano, ki tako obilno, za
drag denar, a pretežno brez bistvene
hranilne moči, raste na policah
trgovin? Tako, da stopimo v divjo
samopostrežbo in si za majhne
stroške, ki to sploh niso, saj zajemajo
radovednost, sprehajanje ali daljše
pohajanje in vsaj osnovno poznavanje
samoniklih rastlin, privoščimo
izbiranje med ponudbo največjega
prehranskega obilja, kar jih je. Vedno
v akciji, točke zvestobe se pa nabirajo
sproti in kar naprej.

Divja samooskrbna dejavnost

Kolikor lahko sklepamo po znanih podatkih o užitnih divjih rastlinah – za Evropo jih dve enciklopediji navajata več kot 1500 vrst, od katerih večina
raste tudi pri nas –, je približno polovica rastlin,
po katerih ali mimo katerih hodimo, za v lonec
ali v solatno skledo. Skoraj vse po vrsti vsebujejo trikrat do štirikrat več rudnin in vitaminov kot
gojena, pa čeprav ekološko pridelana zelenjava,
medtem ko je »industrijska« zelenjava, ki raste na
trgovinskih policah, povsem izven rudninsko-vitaminske konkurence.

Koliko

www.zazdravje.net 		

Je zelo enostavne narave, dokler le vemo, da divjina vedno in kar naprej skrbi za nas, čeprav smo to
že pozabili. Spomin na to enostavno oživimo tako,
da se mu oziroma se ji, torej divjini, ne izneverimo ter se izgubljamo v urbanih supermarketih.
Za začetek je dovolj, da smo malo radovedni in da
poznamo vsaj koprive. Seveda brez zdrave lakote
prav tako ne bo uspešnega rezultata. Zatem, če jih
še ne poznamo, se spoznamo z drugimi podobno razširjenimi in zelo uporabnimi divjinkami: s
hmeljem, čemažem, penušami in konopnicami,
užitnimi pleveli vseh sort, užitnimi in strupenimi
kobulnicami (slednje seveda ne nabiramo, a jih
poznamo zato, da nam ne delajo preglavic pri nabiranju užitnih) in zatem po malem in počasi naprej v okusne divje razsežnosti, ki si jih zdaj morda
niti predstavljamo ne.

Ker divja zelenjava vsebuje tri- do štirikrat več
rudnin in vitaminov kot gojena, da o flavonoidih,
karotenoidih in drugih bioaktivnih sestavinah niti
ne govorimo, jo pojemo tri- do štirikrat manj pa
smo na istem, oziroma vseeno na boljšem, torej
na višji ravni preskrbe z energijo. Oziroma drugače, to je močna hrana, ki jo pojemo manj kot običajne zelenjave in druge hrane, a smo vseeno bolj
zadovoljno siti, poživljeni in sploh pri moči. S poSkupaj za zdravje človeka in narave
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močjo užitnih divjih rastlin uživamo manj hrane in
smo bolj prehranjeni, kot če se hranimo s še tako
velikimi gorami prazne industrijsko pridelane in
predelane hrane. Zato divjo zelenjavo uživamo
redno, a po malem, tako surovo kot kuhano. To
pomeni dve do tri skodelice na dan v kombinaciji
z žitnimi jedmi, stročnicami, krompirjem, korenasto in drugo gojeno zelenjavo.

Zakaj ne več
Vsekakor lahko več, ampak ob tej prehranski moči
je že malo več preveč, posebno na začetku spoznavanja moči užitnih divjih rastlin. To pomeni,
da nam zaradi prehranskega »naboja« ta hrana
preveč pohitri prebavo. Odzivi so zelo odvisni od
telesnega ustroja in stanja organizma saj se ob
enakih zaužitih količinah različni ljudje zelo različno odzovejo.

Kako shranimo moč divjine
Divjo zelenjavo vložimo v olje, v kis ali v sol, jo
mlečnokislinsko fermentiramo in se izurimo v še
kakšnem naravnem načinu shranjevanja. Če druKot je presenetljivo enostavno prehranjevanje v
naravi, je prav tako preprosto lahko tudi »vrtnarjenje« v lastni kuhinji. Z drugimi besedami, sredi
kuhinje si lahko iz organskih odpadkov pridelate
odličen kompost in to brez gnitja in smradu.

Kompost v domači kuhinji
V trgovini kupite plastično kantico za smeti, namestite vanjo biorazgradljivo vrečko
za organske odpadke in ste veseli, ker ste
»eko«. In po treh dneh pridnega polnjenja
je na dnu kantice smrdeča luža, s pokrova
kaplja, gnijoči odpadki pa ob vsakem odpiranju puhnejo v vašo kuhinjo oblak smradu.
Poznate to zgodbo? Ste se že kdaj spraševali, ali se da biti »eko« tudi na manj smrdeč
način? Seveda se da! In še celo zelo preprosto – s pomočjo žive narave.
V naših Novicah smo že zelo veliko pisali o bakterijah, tako škodljivih kot koristnih. Glavna lastnost obojih je, da zelo rade jedo. Razlika pa
je v tem, da slabe s svojim hranjenjem (torej
razgradnjo organskih snovi) povzročajo gnitje,
dobre pa fermentacijo. In ko zaprete svoje organske odpadke v plastično posodo, s tem razveselite predvsem slabe bakterije, ki iz njih zelo
hitro naredijo gnijočo kepo. To potem vržete na
domači kompost v dobri veri, da boste iz njega
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gače ne gre, divjinke tudi zamrznemo, medtem ko
divje začimbe posušimo. Tudi marsikatero samoniklo vrsto zelenjave, na primer koprive, ščire in
metlike, z enakim uspehom čim hitreje posušimo,
najprimerneje v sušilnici, da zelenjava ne oksidira
ter izgubi na prehranski moči. Posušeno divjo zelenjavo shranimo v zaprtih steklenih kozarcih na
temnem mestu ter zatem kadar koli uporabljamo
predvsem za pripravo juh in enolončnic.

Vse divje na domačem krožniku
Ali v skledi, če ne kar tam zunaj med grmovjem
in pod drevesi. Saj vemo: kar preveč ne peče in je
okusno surovo, naj gre v solatno skledo, vse drugo pa skuhamo v sopari in jemo s škrobno in drugo hrano. Užitne divjinke se okusno obnesejo tudi
kot dodatek juham, enolončnicam in podobnim
enostavnim jedem. Seveda ne pozabimo na namaze, bodisi z albuminsko skuto, navadno skuto,
ki ni nič drugega kot sveži kisli sir, pa seveda s tofujem in z zmletimi ter z vodo v kremo zmešanimi
oreški. Pa še kaj se spomnimo, saj podobno kot
ponudba največje samopostrežbe na svetu niti
naša lakota nima konca.
dobili kakovostno zemljo. A v tej zemlji bo še
vedno presežek slabih bakterij … Rešitev je torej v tem, da organskim odpadkom v svoji kuhinji dodate dobre bakterije. Te namreč ne bodo
povzročile gnitja, temveč bodo odpadke predelale s pomočjo fermentacije in tako ohranile vse
njihove lastnosti, potrebne, da se v zemlji (tako
obdelane lahko namreč zakopljemo direktno v
zemljo, brez vmesne faze komposta) spremenijo v kakovosten humus. Za uspešnost tega
postopka pa je zelo pomembno, da si priskrbite posodo, ki ima pri dnu pipico, tako da lahko
vsak dan sproti odlivate tekočino, nastalo med
fermentacijo. In še en razveseljiv podatek: ta tekočina je bogata z dobrimi mikroorganizmi in
jo lahko zelo uspešno uporabljate za zalivanje
rož (razredčeno z vodo 1:100), čiščenje maščob
po stanovanju (mikroorganizmi jih zelo radi pojedo), odmašitev odtokov, čiščenje greznice …
Kljub temu, da je metoda s t. i. efektivnimi mikroorganizmi (EM) videti zelo enostavna, pa je
za njeno uspešnost vseeno treba paziti na nekaj
podrobnosti. Zato vam svetujemo, da se prej
poučite o ustreznih posodah, temperaturah,
količinah dodanih EM ipd. Dobre informacije
boste našli na: www.em-tehnologija.com ali
041 395 503.
Od organskih odpadkov lahko imate zelo veliko
koristi – tudi na nesmrdeč način!
www.zazdravje.net

Poskrbite za prijatelje v sadovnjaku

obletijo do trikrat več cvetov kot čebele. Zatočišča
za čmrlje so lahko škatlasti panji, ki jih namestimo
ob rob sadovnjaka, podobno kot čebelje panje, ali
pa v zemljo vkopane lončene posode, v katerih si
ustvarijo gnezda.

Tako kot je bolje okrepiti zaščitno
črevesno floro, namesto da bi pobijali
bakterije z antibiotiki, velja preventiva
tudi na vrtu. Če imate težavo, ki se vam
redno ponavlja, začnite razmišljati o
vzrokih in o naravnih rešitvah. Temu
lahko rečete permakultura, biodinamika,
zdrava kmečka pamet ali modrost
– govorimo o daru opazovanja in o
celostnem razumevanju tistega, kar
vidimo.

Sosed škropi in misli, da ste »zaostali v razvoju«, če ne uporabljate »sodobnih« metod?

Objavljamo povzetek nasvetov izkušenega sadjarja Draga Purgaja, ki se že od leta 1987 ukvarja s
pridelavo jabolk.
Življenje ga je peljalo od glasbe do strojništva in
vloge razvojnega projektanta, nato pa do študija
kmetijstva. Preizkusil je vse od intenzivne pridelave do integrirane pridelave, zadnjih deset let
dela ekološko, od leta 2005 pa ima njegova kmetija tudi certifikat Demeter, kar jo uvršča med 130
kmetij v svetu, ki se s sadjarstvom ukvarjajo na
biodinamični način.
Več zanimivih nasvetov za sadjarje najdete na njihovi spletni strani http://www.kmetija-demeter.net.

Ko vaše jablane zacvetijo, čebele še
spijo?
Preizkusite se v gostinskih storitvah za koristne
žuželke. Na vrtu odprite hotel s petimi zvezdicami za čmrlje in druge koristne opraševalce. Dokler čebele in druge žuželke čakajo,
da se temperature
dvignejo nad 18
ºC, delajo čmrlji s
polno paro že pri 8
ºC, pri delu pa jih ne
ovirata niti megla
ali rahlo rosenje.
Družina čmrljev ima do desetkrat manj osebkov
kot čebelja, obenem pa lahko čmrlji prenesejo do
desetkrat več peloda kot čebele. Tudi rastlin, ki jih
obiskujejo, ne menjavajo, temveč se držijo ene
vrste. Čmrlji so kljub svoji pojavi odlični letalci in
www.zazdravje.net 		

Ozelenite pas med svojimi parcelami. Gosta zelena meja bo preprečevala, da bi škropiva zaneslo
na vašo stran. Bolj ko bo pestra, bolj bo zanimiva
tudi kot zatočišče za dragocene živalice, kot so
ježi, ptiči in podobno, ter bo tudi vaš mejni nadzor
nad morebitnimi škodljivci, ki bi želeli od soseda
prebežati k vam.

Težave z voluharji?
Skalnjaki so v poletnem času zatočišče
podlasicam, ki so
pomemben plenilec
voluharja, v zimskem
obdobju pa služijo za
prezimovanje polonicam, pajkovcem idr.
Za izdelavo skalnjakov je najprimernejše naravno
kamenje. Razvrščeni morajo biti tako, da nudijo
varno zatočišče. Podlasice potrebujejo tudi bližino pitne vode, sicer se le redko naselijo.
Tudi lesni sovi so najljubša hrana voluharji. Da bi
jo privabili, ji boste morali poleg gnezdilnice urediti tudi gnezdo, sicer le redko ohrani kakšno jajce.

Kdo bo delal red v sadovnjaku?
Zadostno število sinic
lahko varuje sadno drevje celo pred vranami, ki
kljuvajo plodove v času
zorenja, zato se potrudite
in jim pripravite prijetne
gnezdilnice.
Drogovi za ujede so namenjeni kanjam in lesnim
sovam. Obe vrsti se hranita z voluharji. Drogovi se
med seboj razlikujejo po
višini, obliki in mestu postavitve. Drogovi za kanje
so visoki od 4 do 5 metrov. Drogovi za sove so
lahko nižji, praviloma ne
segajo višje od drevesnih
krošenj.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Koliko nevidnih
prijateljev imate?
Ali veste, za katero žival je Darwin
zapisal, da je bolj vredna od konja,
relativno močnejša od afriškega
slona in za človeka bolj
pomembna od krave?
Opis se nanaša na deževnika, eno izmed najbolj
zaslužnih živali, da danes sploh obstajamo.
Stare kulture so to vedele, zato je Kleopatra izdala celo dekret, s katerim je deževnika razglasila za
sveto žival. Egipčani je celo niso smeli odstraniti iz
zemlje, kmetom pa je bilo prepovedano, da bi jo
vznemirjali. Vse zato, ker so takrat vedeli, kar smo
danes pozabili – in sicer, da je njihova blaginja
odvisna od rodovitnosti Nila, ta pa je odvisna od
pridnega dela deževnikov. Delo deževnikov je neprecenljivo. Obračajo in oživljajo lahko tla tudi na
globini petih metrov, premikajo lahko kamne, ki
so petdesetkrat težji od njihove lastne teže. Snovi,
ki pridejo iz take zemlje, so vedno bolj alkalne od
tistih, ki so prišle noter, obenem pa so obogatene s
celo paleto mikroorganizmov, ki jih s svojim delom
vztrajno širijo pod našimi nogami. Ta čudežna »alkimija« nenehno razkisava naša tla, njena sluz pa
armira prehode in tako omogoča prezračevanje
ter utrjuje humusno plast. Humus, ki ga ustvari deževnik, vsebuje petkrat več dušika, sedemkrat več
fosforja in enajstkrat več kalija od zgornjih plasti
tal, zato je to najboljše organsko gnojilo, ki si ga
lahko zamislite. Če ste jesensko gnojenje zamudili,
če vašega komposta ni dovolj in če res želite oživeti svoja tla, poiščite kompost »made by deževniki«.
Ne pozabite, da je največje bogastvo v živih mikroorganizmih, zato kupovanje trupel v obliki steriliziranih gnojil, ki jih ponujajo naše hiper-trgovine in
vrtni centri, ne pelje daleč.
Za dober živi kompost, ki je nastal na certificirani ekološki kmetiji iz ekološkega hlevskega
gnoja (in ne na smetiščih, kot je danes pogosta
praksa), se lahko obrnete na g. Vilija Petacija, na
telefonski številki: 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 veliko nemerljivih dobrot, ki jih bodo vaše rastline vesele. Pri gospodu lahko kupite tudi legla
kalifornijskih deževnikov.
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Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00

Seznam društev v Zvezi Ajda:
1. Društvo Ajda Dolenjska
predsednik: Josip Lusavec; 031 645 476;
joze.lusavec@krka.biz
2. Društvo Ajda Domžale
predsednik: Jože Grabljevec; 041 323 249;
ajda.domzale@gmail.com
3. Društvo Ajda Gorenjska
predsednica: Mihaela Zalokar; 04 572 5618;
monika.brinsek@volja.net
4. Društvo Ajda Goriška
predsednica: Franka Ozbič; 041 987 146;
franka.ozbic@gmail.com
5. Društvo Ajda Koroška
predsednica: Tončka Ločičnik; 041 340 871;
toncka.locicnik@loris.si
6. Društvo Ajda Posočje
predsednica: Marija Poljanec; 05 388 2651;
mercedes.fratnik@gmail.com
7. Društvo Ajda Sostro
predsednica: Alenka Svetek; 041 364 897;
alenka.svetek@gmail.com
8. Društvo Ajda Štajerska
predsednik: Stanko Krašovec; 051 394 494;
stanko.krasovec@volja.net
9. Biodinamično društvo Pomurje
predsednica: Klavdija Šalamun; 031 275 966;
klavdija.salamun@teleing.com
10. Biodinamično društvo Bela Krajina
predsednica Marija Vranešič; 040 717 575;
marica.vranesic@gmail.com
11. Enota biodinamike Zasavje društvo
Ajda Domžale – predsednik Branimir Bajde;
031 544 471; branimir.bajde1@siol.net
12. Biodinamično društvo Podravje
predsednik Drago Purgaj; 031 405 502;
kmetija.demeter@gmail.com

www.zazdravje.net

Kako premagamo žejo in lakoto rastlin?
Večina sodobnih rastlin čaka, da hrana »prileti z
neba«, in sicer v obliki NPK in drugih mineralnih
gnojil, ki jih trosimo po tleh ali dovajamo s foliarnim gnojenjem skozi liste. Biodinamiki pa svoje
rastline vzgajajo veliko bolj špartansko, toda te so
zato usposobljene, da si znajo same poiskati hranila v globokih plasteh tal, do katerih večina sodobnih, razvajenih rastlin sploh ne pride. Seveda
se tudi to ne zgodi kar samo od sebe.
S preparatom »gnoj iz roga« biodinamiki spodbujajo neverjetno hiter razvoj mikroorganizmov
pod zemljo in s tem poglabljajo humozno plast.
Rastline v tleh, ki jih obdelujejo s tem preparatom,
razvijejo za tretjino (včasih tudi za nekajkrat) daljše
korenine, zaradi česar so veliko bolj »založene« s
hranili in vlago kot njihove sorodnice na vrtovih in
njivah, kjer teh preparatov ne uporabljajo.
Sliši se skoraj neverjetno, vendar so tudi z raziskavami dokazali, da zadostuje le 12 dag preparata
»gnoj iz roga«, pravilno zmešanega v 40 litrih vode,
da „pognojimo“ en hektar (10.000 m2) površine.

Spomladanski
čudeži!
Tekst: Sanja Lončar

Pred kratkim sem poslušala starejšega
gospoda, ki je razlagal svoje razloge,
zakaj ne verjame, da so eko živila res
brez pesticidov. »Veste, doma smo na eni
njivi pustili zelenjavo brez škropljenja,
da vidimo, kaj bo zraslo po tej ekološki
metodi, pa na koncu ni bilo skoraj nič
pridelka.«
Veliko ljudi si misli podobno, in sicer da delati ekološko pomeni ne delati ničesar. Resnica pa je prav
nasprotna. Ekološka pridelava zahteva več dela in
znanja kot konvencionalna. Biodinamična pa ob
vsem tem zahteva še veliko občutka, zavedanja in
sposobnosti dojemanja tudi tistega, česar ne moremo prijeti v roke.
Oglejmo si nekaj čudežev, ki jih obvlada biodinamika in ki nam lahko pomagajo do zdravih in obilnih pridelkov.
www.zazdravje.net 		

Kako premagati mraz?
Med spomladanske nevšečnosti sodi tudi vse bolj
muhasto vreme, ko lahko nepričakovana pozeba
poškoduje ali celo uniči rastline ali cvetoča sadna
drevesa. Pri teh težavah večinoma uporabljamo
razne koprene in pokrivke, v sadovnjakih pa kurijo
ali poskušajo mraz odgnati z oroševanjem. Biodinamiki imajo v svojem »arzenalu« baldrijanov
preparat, ki pomaga rastlinam, da prenesejo štiri
stopinje nižjo temperaturo, kot bi bila zanje uso-

Zdaj gre zares!
Večino semen bomo zasejali ravno v tem mesecu, zato je dobro upoštevati idealne dneve
za vsako rastlino, ker to zagotavlja večji pridelek in manj težav z zdravjem rastlin. Setveni
koledar vam bo v veliko pomoč tudi pri nabiranju divje raslih rastlin. Čemaž, ki ga želite vložiti v olju, nabirajte na dan za cvet, ker
želite ohraniti njegovo aromo, barvo in zdravilna eterična olja, teh pa je največ v dnevih,
ko je aktiven eter svetlobe. Enako velja tudi
za druge rastline, ki jih nabiramo za sušenje.
Ne glede na to, ali boste uporabljali liste ali
cvetove, upoštevajte pri začimbah in čajih
dan za cvet (npr. pri sušenju kopriv, regrata,
listov jagod …).
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Setveni koledar
dna. Tudi v tem primeru zadostuje le nekaj
kapljic, pravilno zmešanih v vodi, s katerimi
nato orosimo rastline.
Če boste ponoči nastavili termometre na
drevesa, vam ne bo nič jasno. Baldrijanov
preparat ni spremenil temperature, temveč
je spremenil odziv rastline. Tudi pri tem gre
za enostavno razlago. Zagotovo poznate ljudi, ki tudi pozimi hodijo naokrog v sandalih
brez nogavic. Temperatura je enaka tako za
vas kot zanje, vendar pa hodijo oni sproščeno naokrog, medtem ko vas trese od mraza.
Skrivnost je v tem, da imajo dober pretok krvi,
ker so sproščeni in se energija v njihovem
telesu pretaka ne glede na zunanje pogoje.
Baldrijan je močna zdravilna rastlina, iz katere
farmacija izdeluje pomirjevala. Pripravljena
na poseben način doseže, da se tudi tekočina
skozi »ožilje« vaših rastlin sproščeno pretaka
in zato ne zmrzujejo tako hitro, kot bi ponavadi.

Kako premagati temo?
Če vašemu vrtu nagaja preveč dežja in oblakov, mu lahko pripeljete nekaj sonca v obliki
tretjega pripravka, imenovanega kremen iz
roga. Gre za gorsko strelo, ki jo na poseben
način pripravijo in pred uporabo še homeopatsko potencirajo. En ščepec zadostuje, da
1000 m2 vašega vrta, kljub hladu in oblakom,
»doživi« sončen dan. Voda, ki je skozi homeopatsko potenciranje prejela informacije kristala, se obnaša tako, da zbira veliko več svetlobe, kot bi je bila rastlina sama sposobna
pridobiti. To lastnost s pridom uporabljajo v
biodinamičnih rastlinjakih, kjer lahko, zahvaljujoč kremenovemu preparatu, prihranijo pri
umetnem osvetljevanju v zimskem obdobju.
Žita, ki jih redno škropijo s tem pripravkom,
vsebujejo več silicija, več sladkorjev ter so
neprimerno bolj obstojna in okusna od netretiranih.
Število čudežev bi bilo predolgo za prostor,
ki je namenjen temu članku. Če enkrat vkorakate v spoznavanje biodinamike, se nova
odkritja in razodetja kar vrstijo. Vstop vam
lahko olajšajo številna društva za biodinamiko AJDA, ki organizirajo začetne tečaje, redna
mesečna srečanja in skupno pripravo potrebnih preparatov.
Zdaj pa pojdite ven in poglejte, kaj vam ima
povedati narava.
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Podatki so vzeti z dovoljenjem avtorice iz Setvenega priročnika Marije Thun za
leto 2010, ki ga v Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki Založba AJDA, Vrzdenec,
Tel.: 01/754 07 43

bolj neužitna, tista, ki je zaenkrat še čista, pa vse
bolj cenjena. V Sloveniji se tega morda premalo
zavedamo, saj smo ena redkih evropskih držav,
kjer lahko še vedno pijemo vodo iz pipe (pa tudi
to je za pitje bolje pretočiti čez kakšen kakovosten
filter!), poleg tega pa je tudi (še) ne plačujemo, saj
naše položnice zaenkrat vključujejo le ceno vzdrževanja vodovodne infrastrukture. A kako dolgo
še? Že zdaj imamo področja, kjer je podtalnica
zaradi industrije in pretirane rabe fitofarmacevtskih sredstev neuporabna brez filtrov in čistilnih
naprav. A kar ni dobro za zdravje ljudi, je ponavadi
več kot odlično za ustvarjanje kapitala … Tako se
je na eni strani začel večati pritisk na neokrnjene
vodne vire, saj bo lastništvo takšnega vira dejansko pomenilo nadzor nad ljudmi. Na drugi strani
pa se je razmahnil razvoj najrazličnejših tehnologij čiščenja onesnažene vode, od malih gospodinjskih filtrov do komunalnih čistilnih naprav.
Kar je seveda zelo pozitivno, saj se s tem zmanjšuje tako odvisnost od neokrnjenih vodnih virov
kot tudi onesnaževanje okolja z neprečiščenimi
odplakami. A vendar je nekoliko ironično, da smo
najprej porabljali čisto vodo za poganjanje industrije, ki je onesnažila vodne vire, zdaj pa moramo
zaganjati novo industrijo, da nam vodo čisti … Se
zavedate, koliko energije s tem potrošimo?
A ne bodimo preveč črnogledi. Dejstvo je, da bo
naša voda v prihodnosti le še bolj povezana s
tehnologijami – tako tista, ki jo pijemo, kot tista,
ki jo kot odpadno spuščamo v okolje. Zato smo

Je čista voda brez
uporabe tehnologij
stvar preteklosti?
Tekst: Katja Podergajs

Če bi nekomu pred stotimi leti rekli, da
bodo ljudje nekoč morali vodo filtrirati,
jo prečiščevati in se celo boriti zanjo,
bi vas prav okroglo pogledal ali pa si v
najboljšem primeru mislil, da prihajate
iz kakšne puščavske države. A to, kar
je bilo nekoč le težava sušnih področij,
postaja danes zelo resna in skrb
vzbujajoča realnost po vsem svetu.
Voda, ki nam jo je narava podarila kot nekaj, kar
naj bi brez skrbi neposredno uživali, postaja vse
www.zazdravje.net 		
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lahko upravičeno veseli, kadar vidimo primere
dobrih praks, torej tehnologij, ki so v službi človeka in narave in ne (le) kapitala. Kaj to pomeni,
lahko povsem preprosto ugotovite, že če se oskrbite s kakovostnim filtrirnim vrčem in z lastnim
jezikom okusite razliko med npr. juho, kuhano s
filtrirano vodo in tisto z nefiltrirano. Malo manj
očiten primer, pa zato toliko večjih razsežnosti, je
bazenska voda. Ste med namakanjem v katerih
od slovenskih term kdaj pomislili, kam gre vsa tista voda, ki odteče iz bazenov? Glede na to, da je
ponavadi precej klorirana in tudi mikrobiološko
onesnažena, mora seveda preko ustrezne čistilne
naprave, preden se jo spusti v okolje. Termalna
voda višjih temperatur pa zahteva še dodaten
postopek hlajenja, saj je poleg kemikalij in mikroorganizmov »onesnaževalec« okolja lahko
tudi previsoka temperatura, ki negativno vpliva
na nekatere živalske in rastlinske vrste. Ker je ta
dejavnik onesnaženja še relativno slabo poznan
(in so postopki za njegovo odpravljanje dragi), je
zaenkrat zelo malo term, ki bi ga upoštevale. Po
naših zadnjih podatkih sta takšna le Park hotel
Bohinj in Terme Snovik.
Zavedanje o pomembnosti čiste vode za nas in
okolje je ključnega pomena za našo prihodnost.
Zato bodo vse bolj ključnega pomena tudi zdrave tehnologije, ki bodo čisto vodo ohranjale dostopno vsem.

Kemično
onesnaževanje
zaradi gnojil

Zeleni vikend
v EKO Termah Snovik
Termini:
30. 4. – 2. 5.
4. 6. – 6. 6.
18. 6. – 20. 6.

Otroci do 4. leta bivajo brezplačno
otroci od 4. do 12. leta - 50% popust

Zeleni paket vsebuje:

Cena
na osebo:

146 €

• 2 nočitvi v dvoposteljni sobi
• EKO zajtrk in večerja, pripravljena v kuhinji Hrast
• obisk ekološke kmetije kjer nam bodo postregli z
domačo malico
• izposoja kolesa in palic na nordijsko hojo
• energetska masaža z vročimi svečami
• sprehod do izvira termalne vode
• kopanje v termalnih bazenih
• obisk savn dvakrat dnevno

Informacije in rezervacije
na tel. št.: 01 83 44 100.

www.terme-snovik.si

za dojenčke, če je njihov nivo v vodi višji od dovoljenega. Ob zaužitju se v prebavilih pretvorijo
v nitrite. Ko se le-ti absorbirajo v krvni obtok, se
vežejo na hemoglobin in mu preprečijo, da bi
dovajal kisik celicam. Višje koncentracije nitritov lahko povzročijo »sindrom modrega otroka« (zaradi pomanjkanja kisika koža pomodri)
in celo smrt, če se takoj ne poišče zdravniška
pomoč. (Starejši otroci niso v tako veliki nevarnosti, ker imajo encime, ki spodbujajo ponovno
tvorbo hemoglobina.)
Še posebej občutljivi za ta sindrom so dojenčki,
ki so že bolni in med tem jedo hrano ali pijejo
vodo, okuženo z nitrati, oziroma pijejo mleko
za dojenčke, pripravljeno z vodo, okuženo z
nitrati.
Če se nivo nitratov v vodi poviša, ne pijte vodovodne vode niti z njo ne pripravljajte hrane.
Vretje take vode namreč koncentracijo nitratov
še poveča.

Nitrati, kemikalije, ki jih najpogosteje najdemo
v gnojilih, predstavljajo neposredno nevarnost
39

Skupaj za zdravje človeka in narave

To je zelo pomembno tudi za starejše ljudi, doječe matere in nosečnice.

www.zazdravje.net

Vožnja v prihodnost
Tekst: Christine Berk

Znižanje porabe in izpusta škodljivih
snovi sta ena izmed glavnih ciljev
avtomobilske industrije. Ne samo,
da mora biti alternativno vozilo
prihodnosti okolju prijazno, biti mora
namreč tudi všečno ter sodobnemu
potrošniku v veselje in zadovoljstvo.
Za t. i. koncept prihodnosti je hitro in
majhno električno vozilo kot nalašč
paradni konj.
»Alternativno« v prvi vrsti pomeni »električno«. Električna vozila zmagujejo. Že zdaj imajo prednost
pred vozili na vodik in zemeljski plin, ki že občutno
manj onesnažujejo okolje. Že sama infrastruktura
je narejena v prid e-vozilu, kajti električnih vtičnic
je veliko in zgraditi dodatne napajalne postaje ne
predstavlja težav. Pred nedavnim je, na primer,
McDonald`s na Švedskem postavil brezplačne
električne napajalne postaje in tako povezal hitro,
nezdravo prehrano z inovacijo prihodnosti. Kljub
vsemu pa se tu pojavlja temeljna težava, in sicer
kako pridobiti elektriko? Če se elektrika proizvede
s črnim ali rjavim premogom, je bilanca CO2 slaba.
Podobna je tisti, kakršna je pri neposrednih izpušnih plinih motorja na bencinski ali dizelski pogon.
»Vožnja brez izpušnih plinov in polnjenje neposredno iz vtičnice« se dobro sliši, a tako enostavno ne
gre. Elektriko bi morali proizvesti iz regenerativnih
virov. Cene takšnega vozila pa so prav zaradi dragega litij-ionskega akumulatorja, visokih razvojnih
stroškov in majhnega števila proizvodov vrtoglavo
visoke. Nenazadnje pa se na tem mestu pojavi še
vprašanje vpliva elektrosmoga (električno sevanje)
na vsakdanje življenje ljudi.
www.zazdravje.net 		

Vodik je teoretično genialno pogonsko gorivo, saj
ima trikratno vsebnost energije bencina, na razpolago je masovno in pri izgorevanju nastaja samo
voda. Toda tudi tu se srečujemo s celo vrsto ovir.
Pridobivanje čistega vodika iz konvencionalnih
virov ni prav nič okolju prijazno, poleg tega pa je
skladiščenje vodika zelo težavno, saj zelo majhne
molekule uhajajo iz skoraj vsake tlačne posode. S
tekočim vodikom teh težav ne bi bilo, toda vodik
postane tekoč šele pri -253 ˚C. Za globoko hlajenje
pa bi spet potrošili dragoceno energijo. Vsekakor
je vodik možnost za prihodnost in priložnost za
začetek vlaganja v dolgoročen razvoj zelene proizvodnje energije.
Kdor se vozi z avtomobilom na zemeljski plin,
se vozi, v primerjavi z avtomobilom na bencinski
pogon, za polovico ceneje. Izpust CO2 pri tovrstnih
avtomobilih je, na primer, za 25 % nižji, izpust strupenih ogljikovodikov pa kar za 75 %. Po oceni strokovnjakov pa svetovna zaloga zemeljskega plina
zadošča samo še za približno 60 let.
CO2 – ogljikov dioksid bo vedno nastajal in se sproščal. Rezultati primerjav vozil po izpustu CO2 ne
presenečajo. Če, na primer, električni avtomobil
poganjamo z obnovljivo energijo, je redukcija CO2
izredna. Če pa gre za vozilo, ki ga poganja trenutno aktualna mešanica električnih tokov, vrednosti
niso pretirano boljše od učinkovitega dizelskega
pogona.

Evropska unija je sklenila, da bo do leta 2012 postopoma uvedla mejno vrednost 130 gramov izpušnih plinov na kilometer za nova vozila. To ustreza
porabi 4,9 litrov za dizel in 5,5litrov bencina na 100
kilometrov. Ta uredba bo veljala za vsa nova vozila
od leta 2015 naprej.
Raziskava podjetja Beratungsbüro Perraudin je pokazala, da bi se 37 odstotkov voznikov odločilo za
nakup električnega avtomobila, če bi bila cena za
povprečnega porabnika dostopna.
Po ocenah tržnih analitikov CSM Worldwide naj bi
čez pet let po vsem svetu proizvedli 70.000 električnih vozil. Bosch pa napoveduje, da bo že leta
2015 po cestah vozilo 800.000 e-avtomobilov.
Vir: ÖKO – TEST 9, 2009 »Alternative Fahrzeugantriebe – Fahrt in die Zukunft«
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Pozabljene visoke
tehnologije
V iskanju tehnologij prihodnosti smo
spregledali, da so mogoče rešitve, ki jih
iščemo, skrite v tehnologijah preteklosti.
V knjigi (ki vam jo zelo priporočamo) Človek je
več, Zorana Železnikarja (www.prisluhni.si), lahko preberete zelo zanimivo razlago tehnologije
gradnje velikih objektov, kot so piramide in druge
megalitske gradnje. »Najverjetne so velike kamnite bloke prenašali tako, da so gravitacijo izničili z
ultrazvokom: pod posameznim kamnitim blokom
so vzpostavili močno stojno valovanje, ki je omogočilo, da se je blok dvignil v zrak, potem pa so ga
le še potisnili, kamor je bilo treba. To tehnologijo
še danes poznajo tibetanski menihi, ki uporabljajo zvok za levitacijo oziroma dviganje težkih skal v
višino za gradnjo samostanov. Tako jim je uspelo
brez velikega truda prenesti ogromne kamnite
bloke.
Leta 1939 so menihi omenjeno tehnologijo osuplim znanstvenikom ob neki priložnosti tudi demonstrirali: 19 glasbil (13 bobnov in 6 trobelj) so

postavili v polkrog 90 stopinj, natanko 63 metrov
daleč od predmeta – skale. Za vsakim glasbilom
je bila vrsta menihov, ki so peli mantre vse hitreje.
Po štirih minutah zvočne predstave se je kamen,
velik 1,5 kubičnega metra, začel zibati in dvigati.
Tako so levitirali (dvignili in prenesli) pet kamnov
na uro v ukrivljeni levitaciji 500 metrov daleč in
250 metrov visoko. Dr. Jarl je to posnel na film,
vendar je English Society, za katero je delal, zaplenila film in ga označila kot vrhunsko skrivnost.
Film je razkrival vrhunsko znanstveno znanje tibetanskih menihov ter poznavanje skrivnosti geometrije in harmonij zvočnih frekvenc«.

Pozor!
Društvo ima nov poštni in e-poštni naslov
za vaša vprašanja in informacije o vplačanih prispevkih za pošiljanje novic.
Da se vaša potrdila ne bi izgubljala med stotinami elektronskih pisem, ki nam mašijo
e-naslov info@zazdravje.net, vas naprošamo,
da vsa sporočila na temo info točk, prispevkov za poštnino ter spremembe naslovov in
e-naslovov od sedaj pošiljate na novi naslov:

posljite.novice@gmail.com.

Še vedno vam je na voljo tudi telefonska št.:
041 770 120, vsak delovnik med 9. in 13. uro.
Ker se projekt širi in je vse več ljudi, še enkrat
objavljamo naslove za različna vprašanja:
info@zazdravje.net - splošna vprašanja
pošljite.novice@gmail.com - za prejemanje
tiskanih in elektronskih novic
hvar2010@gmail.com - za informacije in
prijave za seminar Hvar
knjiga.osteoporoza@gmail.com - za naročila
knjige Resnice in zmote o osteoporozi
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Bi želeli naše
novice prejemati
na dom?
Za dostavo novic na izbrani naslov, nakažite vsaj 7 EUR prispevka za leto dni in sveže
natisnjene novice bodo vsak mesec že prve
dni prišle do vas ali tistih, ki jih boste izbrali.
Prispevek nakažite na račun:
TRR: 0201 1025 5748 080, Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig, Namen:
Prispevek za obveščanje.
Banka nam žal ne nudi popolnih podat-kov pošiljateljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam
pošljete kopijo plačane položnice, ali nam popolne
podatke (ime, naslov, datum plačila) posredujete
po e-pošti. S tem boste zagotovili, da bodo obvestila nemoteno prihajala na vaš naslov.

www.zazdravje.net

Skupaj pomeni
skupaj
Besedilo: Nara Petrovič

Že dolgo vem, da zdravja posameznikov,
skupin, družbe in narave ne moremo
doseči z osamljenimi prizadevanji.
Treba se je povezovati, graditi gibanja,
skupnosti. In sicer ne prek internetnih
forumov, temveč z angažiranostjo pri
konkretnih zadevah.
Govoriti o skupaj je eno, posvetiti se temu – v živem ustvarjanju z žarom in zaupanjem – pa nekaj
povsem drugega. Kaj to pomeni v praksi, je najlaže razumeti, če se pridružite akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
Noro je predlagati skupno prostovoljsko akcijo
200.000 Slovencev v enem samem dnevu, zlasti za čiščenje divjih odlagališč. Pa vendar smo si
koordinatorji akcije v povezavi z vsemi krovnimi
organizacijami v Sloveniji zadali prav tak cilj in vse
bolj se zdi, da je ta še kako realen!
Skeptiki pravijo: »Saj ni mogoče ničesar zares
spremeniti.« Godrnjači se razburjajo: »Zakaj pristojni ne poskrbijo za to?!« Izmikači nimajo tehtnih razlogov, pa vendar raje sedijo pred televizorjem, kot pa da bi se zganili. Taki, ki se najbolj
zmrdujejo, ker ni nič narejeno, sami ponavadi
naredijo najmanj! Naj 17. aprila kar sedijo pred televizorjem. Čistilni akciji se ne bodo mogli izogniti
niti tam. Povsod bo: na vseh poročilih, na vseh radiih, v vseh časopisih ...
Ekologija ni modna muha, ni rezervirana za strokovnjake, ne pomeni zgolj čiščenja naftnih madežev in odplak iz tovarn, temveč je nekaj,
kar se začne ob občutenju lastnih potreb:
po hrani, pijači, gibanju, zavetju, toplini in
družbi.

Ekologija prihaja iz zavedanja o
potrebah
Občutenju potreb sledi impulz po zadovoljitvi.
To navadno storimo po liniji najmanjšega odpora (oziroma najnižje cene), brez razmišljanja o
posledicah. Včasih se tudi nekoliko potrudimo
in namesto da bi vase vrgli sendvič, si skuhamo
dobro kosilo, namesto da bi šli v službo z avtom,
gremo peš. Toda potrudimo se le za tisto, kar smo
izkusili kot nekaj, kar prinaša več zadovoljstva in
www.zazdravje.net 		

dobrega počutja (ali manj trpljenja). S tem presežnim trudom kažemo svojo modrost, kreativnost
in solidarnost.
To se dobro vidi tudi pri odpadkih. Ko se nam ne
da potruditi, vržemo vse odpadke na isti kup ali
v isti zabojnik. Če nam ni vseeno, odpadke sortiramo in recikliramo. In ne samo to! Preden kaj
kupimo, premislimo o obremenjevanju okolja in
kupujemo manj nepotrebnih stvari, zlasti pa nepotrebnih embalaž! Preden kaj odvržemo, poskusimo to reč ponovno uporabiti. Večino odpadkov
odvržemo tako, da lahko spet postanejo surovine,
ne pa da končajo na odlagališčih.
Če človek nima omejitev, se ne more zavedati
svojih potreb. Dobro je biti občasno lačen, žejen,
občutiti mraz, izčrpanost, samoto in celo bližino
smrti. Brez občutenja teh omejitev postanejo ljudje svetu tujci, ker ga gledajo s prevelike razdalje
in ne znajo povezovati vzrokov s posledicami, kot
mnogi sodobni otroci, ki ne vedo, od kod pride
mleko in kaj je cvetača. Od takih ne moremo pričakovati presežnega truda in ekologije.

Poskrbimo, da bo Slovenija res čista
Kaže, da smo Slovenci na točki, ko je smeti po vogalih že preveč. Zato je poziv k čistilni akciji naletel na izjemen odziv. Zamisel o čiščenju celotne
države v enem dnevu s skupnimi močmi poživlja
srca bolj kot vse zamisli, ki smo jih poznali do zdaj.
To bo največji prostovoljni dogodek v zgodovini
Slovenije.
Deset odstotkov Slovencev bo premaknilo goro
smeti iz narave v predelovalne obrate za reciklažo,
ostalo pa na deponije. Pozvali bomo oblasti, da
bolje uredijo problematiko odpadkov. Ozaveščali
bomo ljudi, da nam preprosto ne sme biti vseeno
za okolje.

17. aprila

pomočjo
se bo s tvojo ovina!
d
o
zg
a
al
pis
ati!
smeš manjk
Na ta dan ne bo uspelo!
Skupaj nam
o.si
: www.o

Prijavi se na

cistim

Komentar uredništva:
Prosimo, ne navijajte za »naše« iz udobnih
foteljev. Bodite »naši« na terenu. Ta »šport«
obvladamo prav vsi.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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regionalne novice in dogodki

DRUŠTVO AJDA SOSTRO
ČETRTEK, 15. APRIL

TEČAJ ZA ZAČETNIKE – teoretični del
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe
odredov 43, Lj.-Dobrunje, od 16. do 20. ure
Uvod v biodinamiko, uporaba koledarja, ritmi,
pripravki … Prispevek: 10 EUR

stran ureja: Katja Podergajs [katja@metafora.si]

Vabljeni v Svetovalni Kotiček
Združenja za obuditev
celostnega človeka

TEČAJ ZA ZAČETNIKE – praktični del

Se izgubljate v poplavi »zdravih« informacij?
Vas zanima celosten pogled na težave s kandido, osteoporozo ali prebavnimi motnjami?
Iščete trajne rešitve teh težav, pa ne veste, kje,
kako začeti, kako se zazreti vase, kaj jesti, katerim pripravkom zaupati …?

SOBOTA, 17. APRIL

Vabljeni, da svoj termin brezplačnega svetovanja pravočasno rezervirate. Svetovala vam
bo Adriana Dolinar, soavtorica knjig Resnice in
zmote o kandidi, Resnice in zmote o osteoporozi in priročnika Vojna ali mir z bakterijami.

PETEK, 16. APRIL

Sedež Društva Ajda Sostro, Sadinja vas 81,
ob 16. uri; izkopavanje biološko-dinamičnih
pripravkov ter praktični prikaz njihove priprave
in uporabe. Prispevek: 10 EUR

Akcija »OČISTIMO SLOVENIJO V
ENEM DNEVU«

Za Četrtno skupnost Sostro oz. društva, ki
delujejo na tem področju, je zbirno mesto pri
BRUNARICI v Zadvoru, ob 8. uri.
SREDA, 21. APRIL

PSIHOSOMATIKA – Povezava uma in
telesa

Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov
43, Lj.-Dobrunje, ob 19. uri. Predaval bo Miran
Šubelj Zagmaister, zasebni raziskovalec in
prevajalec knjige na to tematiko.
Informacije za vse dogodke na: 041 364 897.

DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
ČETRTEK, 8. APRIL

OSKRBA IN PRIDELAVA SADJA V
DOMAČEM VRTU NA BIODINAMIČEN
NAČIN
Domžalski dom (stara knjižnica) v Domžalah,
Ljubljanska 58, ob 19. uri
Vabimo vas na zanimivo predavanje, kako
vzgojiti sadje brez kemičnih snovi, hkrati pa
pridelati plodove s pomočjo biodinamičnih
preparatov in z upoštevanjem kozmičnih sil
tako, da vsebujejo kar največ vitalnih snovi.
Predava: dr. Roman Mavec. Prispevek: 3 EUR
ČETRTEK, 13. MAJ

KAKO BIODINAMIKI REŠUJEMO TEŽAVE Z GLIVICAMI IN KANDIDO

ob 19. uri, Domžalski dom (stara knjižnica) v
Domžalah, Ljubljanska 58
Predava: Sanja Lončar, vodja projekta Za zdravje človeka in narave. Prispevek: 3 EUR
Več informacij za oba dogodka na: 041 323 249.

Svetovanja bodo:
• 14. 4. v Čajarni na Glavnem trgu 17
v Novem mestu, tel.: 040 399 353
• 19. 4. v Sanolaborju v Postojni,
tel.: 05 720 36 10
• 20. 4. v Hiši narave v Krškem, tel.: 041 609 271
• 10. 5. v Sanolaborju na Cigaletovi v Ljubljani,
tel.: 01 439 79 80

