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PO LJUBLJANI S KOLESOM –

JUHAHU, JUHE SO TU!

Maja bo v Ljubljani zaživel projekt, ki sta ga skupaj
zasnovala Mestna občina Ljubljana in Europlakat.
Gre za sistem izposoje koles, ki jih bo na voljo kar
300 in sicer na 30 postajah s terminali.
Prva ura izposoje kolesa bo brezplačna, saj je cilj
sistema, da si uporabnik izposodi kolo za posamezno vožnjo in ne za določeno časovno obdobje.
Po končani vožnji bo kolo lahko vrnil v stojalo na
postaji in ga s tem dal na voljo drugim uporabnikom. Postaje bodo razporejene po širšem središču
Ljubljane in med seboj ne bodo oddaljene več kot
400 metrov. Vseh 30 terminalov na vsaki izmed
postaj bo med seboj informacijsko povezanih in
na vsakem izmed terminalov bodo na voljo informacije o tem, kje so drugi terminali in koliko koles
je na voljo za izposojo.
Uporabniki sistema se bodo lahko odločili za letno
ali tedensko uporabo (abonma), pri čemer bodo
za prvo možnost odšteli 3 evre v obliki dobropisa,
za drugo pa 1 evro. S tem bo sistem prijazen tako
za stalne, domače uporabnike, kot za turiste.

In če so povrhu vsega še
iz ekoloških sestavin in
pripeljane naravnost do
vas … kaj bi si še lahko
želeli lepšega?
Ja, res se sliši kot v pravljici,
ampak okusne veganske zelenjavne juhe v
družbi polnozrnatega kruha in obilice začimb
se na unikatnem triciklu čisto zares vozijo po
Ljubljani (skoraj) vsak dan.
Do ideje in slastne izvedbe je prišel Ekološko
kulturni zavod Juhahu, ki organizira tudi kakšno ekološko delavnico ali predavanje, razstave, koncerte in projekcije filmov – vse to,
seveda, ko zmanjka juh.
Juhe se vozijo po prestolnici ponavadi med 10.
in 13. uro in če jih ne želite zamuditi, oz. želite,
da se pripeljejo tudi do vas, jih je bolje prej naročiti. To lahko storite na: zavod.juhahu@gmail.
com ali 041 206 806, več o slastnih juhicah in
vseh njihovih okusih pa si lahko ogledate na:
http://juhahu.blogspot.com/

IZPOSOJENIM!

Po eko
pridelke
v Mercator!
Vaša najbližja eko tržnica je
morda bližje, kakor ste mislili.
V Mercatorjevih živilskih
prodajalnah vam je namreč
vedno na voljo široka in
pestra ponudba ekološko
pridelanega suhega in
svežega sadja ter zelenjave.

Mislimo
zdravo.

Še posebej bogata je izbira v
hipermarketih, kjer smo postavili
posebne eko kotičke.

Ali je kaj hujšega od bolečine? Seveda! Strah pred
bolečino.
Na Zahodu imamo popolnoma odklonilen odnos do
bolečine. Izgnali smo jo iz vseh segmentov življenja.
Od televizijskih oddaj, v katerih nastopajo le zdravi,
lepi, zabavni … do nasvetov za malone vsako bolečino … »Ob prvem znaku vzemite xx.«
Uveljavila se je enačba »manj bolečin = bolj kakovostno življenje«. S takšnim pristopom ni prav nič
narobe, dokler je kakovost življenja zares v ospredju.
Na žalost pa so se tudi na tem področju (tako kot na
mnogih drugih) zadeve izrodile in pripeljale do tega,
da smo pripravljeni celo na manj življenja, le da nas
ne bi bolelo. Pripravljeni smo celo na več dolgoročne
bolečine (duševne in fizične), le da bi utišali tisto, kar
trenutno boli in opozarja.
»Vse, le da ne boli,« je postal moto Zahodnjakov. In
ta se zrcali tudi na drugih področjih našega življenja.
Bežimo od kompleksnih izkušenj, saj utegnejo biti
boleče. Politiki se izogibajo bolečim temam, saj te ne
prinašajo glasov volivcev. V medsebojnih odnosih
smo »z rezervo«, da manj boli, ko razpadejo. Mnogi
pravijo, da se tudi otrok ne splača imeti. Da prinašajo
samo bolečino in odrekanje, nazadnje pa vas lahko
še zapustijo. Če razmišljamo v tej smeri, se bolečini
res najlažje izognemo tako, da ne živimo. Dejstvo,
da imamo tako veliko samomorov, le potrjuje vse
navedeno.
In če je pri porodu osrednje vprašanje večine mamic, »kako naj me ne boli«, se že otroci rojevajo z
vzorcem strahu pred bolečino. Vsa naša dejanja in
prizadevanja, da jim bolečino prihranimo ali jo hitro
izničimo, jih le utrjujejo v tem prepričanju. Tako nas
ne preseneča, da smo družba posameznikov, ki sicer
dočakajo vse daljšo življenjsko dobo, vendar vsak
sleherni dan preživijo v strahu pred tem, da bi morda kaj zabolelo.
Strah pred bolečino še najbolj zrcali svojo moč v
strahu pred umiranjem. Za mnoge je celo sprejemljivo ubiti svojca ali prijatelja in temu celo rečejo »smrt
iz usmiljenja«, saj ga želijo rešiti trpljenja in bolečine.
Mar potrebujemo še kakšen dokaz, da je strah pred
bolečino postal močnejši od motiva za življenje?
Ali je bolečina res tisto, pred čemer moramo za vsako ceno zbežati? Ali je prisotnost bolečine res odsotnost kakovosti življenja? Kaj sploh vemo o bolečinah? So vse enake? Zakaj se pojavijo? Kaj sporočajo?
Kakšna darila prinašajo?
Vabljeni na sprehod v neznano in manj znano …
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Sporočilo bolečine
Besedilo: Sanja Lončar

Darilo tega projekta je, da se iz dneva
v dan spreminja moje dojemanje
izvora težav in seveda s tem tudi
dojemanje rešitev. Tudi področje
bolečine pri tem ni izjema.

V mladosti sem potrebovala na stotine prebedenih noči zaradi zobobolov, vse možne zobozdravstvene posege in nekaj operacij dlesni, v katerih
so odstranili in očistili vse, kar bi lahko bolelo, da
bi me ponovna bolečina „tistega kar ne obstaja
več“ prisilila, da dojamem, da lahko boli tudi nekaj drugega. Bila je to visoka cena spoznanja, da
še bolj kot fizično telo, lahko boli tisto, kar nismo
izpovedali, kar smo zatajili in od strahu pred posledicami pogoltnili.
In šele, ko sem povedala, kar mi je „ležalo na duši“,
je bolečina izginila.
Pogosto me ljudje sprašujejo, kako si upam povedati ali zapisati tudi tisto, kar nekaterim zagotovo
ni prijetno prebrati. Morda je to darilo, ki sem ga
dobila skozi zgoraj navedeno izkušnjo. Nekatere
med vami je strah povedati, meni pa je bolečina
podarila spoznanje, da zamolčati svojo vest in ne
povedati po resnici, boli veliko bolj.
Na vse navedeno sem skoraj pozabila. Ko pa smo
se pri pripravi knjige o začimbah bolj poglobljeno
spoznavali s Hildegardo, sem prebrala njene zapise, v katerih pravi, da jo je sam Bog z bolečino
prisilil, da zapiše tisto, kar ji je narekoval. Hvaležna
je bila za svoje krhko telo, ki se mu ni moglo zoperstaviti. Če bi bila močnejša, bi se morda uprla
svojemu namenu. Zato je bila hvaležna bolečini,
da jo je držala na pravi poti.
In prav v tem je bistvo bolečine. Kaže nam, kdaj
smo se oddaljili od lastnega namena, lastnega
bistva, zavesti, vesti, ljubezni, Boga. Imenujte to,
kako vam je ljubše – dejansko je zelo preprosto.
www.zazdravje.net 		

Čim dlje od sebe gremo, manj energije imamo in
v telesu se vse bolj zatika. Zato nekateri upravičeno rečejo, da je bolečina „dialog z Bogom“. To
je bližnjica, ki nam je ponujena, da nam pokaže,
v katero smer naj gremo, če se želimo ponovno
srečati sami s seboj.

Bolečina in kakovost življenja
Pogosto slišimo, da bolečina samodejno pomeni
izgubo kakovosti življenja. Prav zaradi takšnega
prepričanja smo pripravljeni storiti vse, le da ne
boli, še preden ugotovimo, kaj nam želi ta bolečina povedati. Ne razumite me napačno – nisem
zagovornik tega, da bi po nepotrebnem trpeli bolečine, le zavedam se, da biti brez fizične bolečine
ne pomeni samodejno živeti polno življenje in
obratno: trpeti zaradi fizične bolečine ne pomeni
samodejno, da smo oropani kakovosti življenja.
Tudi za to spoznanje sem lahko hvaležna ljudem,
ki sem jih srečala skozi ta projekt. Nikoli ne bom
pozabila gospe, ki je bila na predavanju v Laškem
v invalidskem vozičku. Občinstvu je želela povedati, da se je njeno življenje dobesedno začelo
po prometni nesreči, v kateri je ostala invalid brez
nog. Kljub bolečinam in omejitvam, s katerimi je
živela, nam je povedala, kako šele zdaj resnično
uživa v vsakem dihu, v vsakem koraku in vsakem
kančku lepote, ki jih je imela prej za samoumevne
in jih je spregledala. Kljub temu da ima pogosto
fizične bolečine, ta gospa ne živi v trpljenju.
In obratno – srečala sem tudi veliko ljudi, ki se jim
je življenje ustavilo po fizični izgubi. Prometna
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nesreča ali kakšna druga bolezen, ki jih je prikrajšala za določene možnosti, je pri njih pustila zamero. Ne mine dan, da ne preštevajo, česa vse nikoli več ne bodo zmogli in kdo je kriv za to. Mnogi
so še vedno v veliko boljšem fizičnem stanju od
gospe na vozičku, pa vendar so se odločili, da to
zanje ni dovolj, da bi sprejeli življenje. Nekateri
imajo celo še vedno vse možnosti, pa jim je ljubše
dan začeti z naštevanjem, kje vse jih boli in česa
vse ne zmorejo, drugi pa lahko.
To upiranje spremembi in sprejemanju sedanjosti
pri njih izziva nepopisno trpljenje. Zato je te pojme napačno enačiti. Življenje ni trpljenje, razen če
si ga takšnega naredimo. Lahko nas boli, pa to še
vedno ni trpljenje. In obratno, lahko hudo trpimo,
kljub temu da nismo v fizični bolečini. Bolečina,
poškodba, propadanje določenega tkiva se lahko
zgodijo. Ali bomo to sprejeli kot trpljenje ali kot
priložnost za nekaj novega, pa je odvisno od nas.

Dogovor ni odgovor
Zato sem svoji mami, ko mi je dajala napotke, kaj
naj storim z njo, če bo v bolečinah in nezmožna
skrbeti zase, povedala le, da je brezpredmetno, da
se o tem pogovarjava zdaj, saj ne ona ne jaz ne
moreva vedeti vnaprej, kaj bova čutili, ko bo prišel ta trenutek. Edino, kar lahko sprejmem, je, da
jo bom takrat vprašala, kaj čuti in kaj potrebuje.
Čez to reko bova plavali, ko bova do nje prišli. Vse
ostalo bi bili le konstrukti razuma.
Mnogi menijo, da si hudo bolni želijo evtanazijo,
ker so v hudih bolečinah.
Raziskava razlogov pri tistih, ki so izrazili takšno
željo, pa je pokazala, da je fizična bolečina šele na
šestem mestu. Na prvih mestih so strahovi našega
razuma: da nismo več tisto, kar smo do včeraj mislili, da smo, da ne želimo obremenjevati svojcev,
da ne moremo živeti brez ritualov, na katere smo
navajeni, da ne moremo več živeti svoje vloge in
podobno.

Kaj boli?
Upala sem, da bo ta članek napisal Rajko Škarič, ki
mu je bolečina zelo dobra znanka. (To zaradi seminarja na Hvaru, ki poteka v času zaključevanja
teh novic, ni bilo možno.) Skozi lastne izkušnje in
skozi spremljanje umirajočih je imel neštetokrat
priložnost odkriti, da tudi hude fizične bolečine
niso nič v primerjavi z duševnimi. Ko boli duša,
nobena protibolečinska terapija ne pomaga. In
obratno, ko pride človek do spoznanja, kaj ga zares boli in je pripravljen svojo zamero odpustiti,
svoje strahove izpovedati ali prositi odpuščanja za
storjeno, so bolečine čudežno izginjale.
5
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Tudi sama sem bila priča zadnjim dnevom gospe,
ki je umirala za rakom. Bila je je le kost in koža,
bila je na kisiku, popolnoma zvita od bolečine, ki
ji je omogočala le en položaj. Ko pa smo se začeli pogovarjati o bistvu, se je naenkrat dvignila in
začela s polnim glasom govoriti o tistem, kar jo je
tiščalo. O bolečinah ni bilo sledu. Napačno je zaključila, da sva z Rajkom kakšna čudežna zdravilca. Ne, čudežni zdravilec je bila njena zavest. Ko ji
prepustimo krmilo, skozi nas steče ljubezen, ki je
najboljše zdravilo.

Znamo brati govorico telesa?
V naši družbi smo tako zaklenjeni v trde razumske in fizične okvire, da nam je težko dojeti, kako
lahko nesnovno boli. Tudi sama sem bila dolga
leta prepričana, da ko me zaboli rama, to pomeni
kalcinacijo, zato sem iskala naravne preparate, ki
jo bodo stopili. Nato pa se mi je začela „prižigati
lučka“, da se te bolečine pojavljajo, takrat ko zamolčim svojo jezo in „ne udarim z roko po mizi“.
Podobno je bilo s pekočim občutkom v želodcu in
zbadanjem pod rebri. Potrebovala sem kar nekaj
zaužitih antacidov, da sem dojela, da težava ni v
kislini, temveč v tistem, „kar me žre“ od znotraj.
Ko vam na stotine ljudi pove, da imajo bolečino v
kolenih, in skozi pogovor ugotovite, da jim je skoraj vsem skupno, da že leta in leta odlašajo s tem,
da bi „naredili korak naprej“, vam postane jasno,
da so prispodobe, ki so jih uporabljali naši predniki, odražale njihovo zelo poglobljeno dojemanje povezave med čustvi in telesom. Ste se kdaj
vprašali, zakaj rečemo: „Na jetra mi greš,“ ne pa „na
pljuča mi greš“? Zato ker smo vedeli, da od jeze
zbolijo jetra.

Civilizacijska sprava z bolečino
Zahodna civilizacija je skregana z bolečino.
Nočemo je videti, zato bolne odrivamo čim dlje
proč. Nekateri bi jih celo raje „milostno ubili“ – pa
ne zato, ker jih boli, temveč prav zato, ker je njim
tako težko gledati, kako trpijo. V tej številki smo
zato poskusili poglobiti naše spoznanje o bolečinah iz različnih zornih kotov. Želimo si, da bi vam
informacije na naslednjih straneh pomagale pri
razumevanju vzrokov nekaterih bolečin ter izbiranju poti, ki vas bo pripeljala bližje rešitvam.
Obseg našega glasila je premajhen, da bi zajeli
vse oblike bolečin. Če dojamete princip, potem si
boste lahko pomagali tudi pri stanjih, ki jih tu nismo navedli. Čas je, da se spravimo z bolečino, da
jo sprejmemo kot sodelavko in odkrijemo njeno
sporočilo.
Nič ne zdravi tako dobro kot brezpogojna
ljubezen.
www.zazdravje.net

Prednosti
in tveganja
protibolečinske
terapije
Besedilo: Barbara Kosmina Štefančič, dr. med.
spec. anesteziologinja

Vsi vemo, kaj bolečina je, pa vendar
jo je zelo težko opisati, saj je bolečina
zaznava naših možganov, ki si jo vsakdo
razlaga na svoj način.
Bolečina je opredeljena kot neprijetna čutna in
čustvena izkušnja, ki je povezana z dejansko ali
s pogojno poškodbo tkiva, saj danes vemo, da je
bolečina lahko prisotna tudi, ko zanjo ne najdemo
nobene telesne osnove (poškodbe ali bolezni).
Glede na čas trajanja razlikujemo dve vrsti bolečin – akutno in kronično. Akutna bolečina traja kratek čas in praviloma poznamo njen vzrok.
Razumevanje in lajšanje akutne bolečine je danes
razmeroma dobro. Ta bolečina ima zaščitni pomen, opozori nas, da je v telesu nekaj narobe, da
smo zboleli ali se poškodovali in da je treba ukrepati. Praviloma je sorazmerna s stopnjo poškodbe
in mine, ko je vzrok zanjo odstranjen. Dobro se
odziva na zdravljenje s protibolečinskimi zdravili, običajno pa obenem zdravimo tudi vzrok
bolečine.
www.zazdravje.net 		

Težava nastane, ko bolečina traja dalj časa, kot
je pričakovano zdravljenje bolezni ali poškodbe.
Takrat govorimo o kronični bolečini, ki je po opredelitvi bolečina, ki ostane tudi po tem, ko osnovni
vzrok bolezni ali poškodbe izgine, ali kadar vzroka
ni mogoče odstraniti. Taka bolečina postane bolezen sama po sebi in v medicini sodi v skupino kroničnih bolezni. Delimo jo na bolečino, ki se pojavi
pri bolnikih z rakom, in na bolečino, ki ni posledica raka. Kronična bolečina, ki ni posledica raka, je
lahko zelo dolgotrajna in zahtevna za zdravljenje,
zato bo v tem članku o njej tudi največ govora.

Kaj boli: psiha ali telo?
Kronična bolečina je zapleteno dogajanje, na katerega zelo vplivajo bolnikovo socialno in kulturno okolje, čustveni dejavniki, prepričanja, pričakovanja in pomen, ki ga bolnik pripisuje bolečini.
Večinoma smo naučeni, da takoj pomislimo, da je
nekaj narobe z našim telesom, ko začutimo bolečino. Danes vemo, da je kronična bolečina lahko
prisotna tudi, ko zanjo ne najdemo nobene telesne osnove. Taka bolečina ni namišljena ali v »naši
glavi«. Ti bolniki občutijo bolečino na enak način
kot tisti z bolečino, ki je povezana z očitno okvaro
telesa, le vzrok je drugje. Govorimo o psihološki
bolečini oziroma o bolečini, povezani s čustvi, saj
vemo, da vsi trpimo tudi telesno, ko je naše čustveno življenje razburkano.
Večina bolnikov s kronično bolečino ima pridružene psihološke motnje, na primer anksioznost,
jezo, strah, depresijo. Psihološka komponenta ni
nujno samo posledica bolečine, temveč lahko prispeva tudi k bolečini sami. Tako kot lahko telesne
bolečine povzročijo psihične oziroma čustvene
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bolečine, lahko tudi duševne bolečine povzročijo
telesne bolečine. Pri psihični bolečini je pomembno, da bolnika ne izpostavljamo številnim nepotrebnim preiskavam, saj s tem samo še utrjujemo
njegovo prepričanje o telesnem izvoru bolečine.
Psihična bolečina je bolj razpršena po vsem telesu
in pri njej protibolečinska zdravila ne pomagajo.
Telesna bolečina se s časom spreminja po jakosti
in vsaj začasno jo lahko omilimo s protibolečinskimi sredstvi.
Kljub vse boljšemu poznavanju mehanizmov
nastanka kronične bolečine in širokemu izboru
protibolečinskih zdravil je uspešno lajšanje te še
vedno težavno. Raziskave so pokazale, da je za lajšanje kronične bolečine, ki ni posledica raka, treba kombinirati različne načine zdravljenja, in sicer
zdravila, psihološko podporo (vedenjska terapija,
relaksacijska terapija, hipnoza), fizikalno terapijo
in rehabilitacijo, anesteziološke tehnike, na primer blokade, ko zdravila vbrizgamo vzdolž živca,
kirurško terapijo, spremembe življenjskega sloga
in komplementarne oblike zdravljenja, kamor
sodi, na primer, akupunktura. Raziskave tudi potrjujejo pomen fizične dejavnosti in redne telesne
vadbe kot del programa zdravljenja kronične bolečine, saj se pri tem v telesu sproščajo endorfini,
ki so naše naravne snovi proti bolečinam.

Telo kaznuje zlorabe
Znaten razvoj zdravil za lajšanje bolečine pa prinaša tudi nove težave, med katerimi so stranski
učinki zdravil in odvisnost. Običajna protibolečinska zdravila, kamor sodijo paracetamol in nesteroidna protivnetna zdravila, so bila sprva namenjena kratkotrajnemu jemanju. Kadar jemljemo
ta zdravila dalj časa, se pogosto pojavijo težave
zaradi njihovih stranskih učinkov, ki so lahko zelo
resni in včasih povzročijo tudi smrt.
Zlati standard med zdravili za zdravljenje hude
bolečine je še vedno morfin. Danes je na trgu še
nekaj drugih zdravil, ki sodijo v isto skupino, imenovano opioidi. Spoznamo jih po tem, da nam jih
zdravnik predpiše na recept v dvojniku.
Opioidi se že vrsto let uspešno uporabljajo pri
zdravljenju hude akutne bolečine in so temelj
zdravljenja kronične bolečine pri bolnikih z rakom
in bolečine na koncu življenja pri degenerativnih
kroničnih obolenjih v paliativni medicini.
DIRECTIONS FOR USE
Before going to bed simply remove the outer packaging and then
place the patch horizontally across the sole of each foot pressing
firmly to secure it. There are three zones the patch can be applied
to: the heel, the arch or the ball of the foot. In the morning
remove the patch with its dark waste and dispose of. New patches
are applied the next time you go to bed. The benefits of Bodytox®
should be felt within 3 days of use, however depending on the
individual the full detox process may require 6 to 14 days to
achieve maximum results.

Zadnjih 20 let z opioidi zdravimo tudi bolnike, ki
nimajo rakave bolezni in trpijo hude bolečine, ki
jih ni mogoče blažiti na druge načine. Predvsem
je treba pred pričetkom predpisovanja opioidnih
zdravil za kronično bolečino, ki ni posledica raka,
preizkusiti vse druge načine zdravljenja in tudi
vsa druga protibolečinska zdravila, ki so smiselna
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Bodytox® contains the highest quality natural ingredients:
Wood Vinegar - Wood vinegar has properties that have been
shown to maintain good blood circulation.

glede na mehanizem in vrsto bolečine. To zdravljenje še vedno ostaja kontroverzno, saj ni znano, kakšne so dolgoročne posledice zdravljenja s
temi zdravili, saj nimamo na voljo ustreznih raziskav. Zato je pri izbiri tovrstnih sredstev še posebej pomembno, da je bolnik dobro obveščen o
tveganjih in se samostojno odloči, ali želi sprejeti
takšno zdravljenje.
Tako kot pri vsakem zdravljenju je tudi pred pričetkom zdravljenja z opioidi zdravnikova dolžnost, da bolniku predstavi vse prednosti in slabosti tega načina zdravljenja. Obveščenost bolnika
in pojasnilna dolžnost sta tudi bolnikovi osnovni
pravici. Bolnik ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o:
• svojem zdravstvenem stanju in verjetnem
razvoju ter posledicah bolezni,
• cilju, vrsti, načinu zdravljenja, verjetnosti
uspeha ter pričakovanih koristih in izidu
predlaganega zdravljenja,
• možnih tveganjih, stranskih učinkih,
negativnih posledicah in drugih
neprijetnostih predlaganega zdravljenja,
vključno s posledicami opustitve zdravljenja,
• morebitnih drugih možnostih zdravljenja.
Pojasnila mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti bolniku v neposrednem stiku in na
bolniku razumljiv način. Po Zakonu o bolnikovih
pravicah ima bolnik pravico, da po pridobitvi pojasnil dejavno sodeluje pri izbiri načina zdravljenja. Privolitveno sposoben bolnik je sposoben
dati privolitev v zdravljenje, lahko pa predlagano
zdravljenje tudi zavrne.
Dobro obveščen bolnik tako prevzame dejavno
vlogo v procesu zdravljenja in prevzame odgovornost tako za svoje zdravje kot za pravilno,
varno, učinkovito in racionalno uporabo zdravil
oziroma zmanjševanje nepravilne uporabe zdravil. Pomembno je, da se ustvari zaupanje med
DIRECTIONS FOR USE
Before going to bed simply remove the outer packaging and then
place the patch horizontally across the sole of each foot pressing
firmly to secure it. There are three zones the patch can be applied
to: the heel, the arch or the ball of the foot. In the morning
remove the patch with its dark waste and dispose of. New patches
are applied the next time you go to bed. The benefits of Bodytox®
should be felt within 3 days of use, however depending on the
individual the full detox process may require 6 to 14 days to
achieve maximum results.
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Wood Vinegar - Wood vinegar has properties that have been
shown to maintain good blood circulation.

If you care about your body make
Bodytox® Patches a regular part of
your health regime.

www.bodytox.co.uk

Tourmaline - Tourmaline exerts a cleansing and liberating
energy upon our entire nervous system with a clearing and
stabilising effect. Tourmaline is best known for its ability to emit
Far Infrared heat.

www.zazdravje.net

Chitosan - Chitosan is produced from Chitin which is contained
in the Hokkaido crab (red sea king crab). Chitosan products
have been used now for over 30 years by water companies to trap
toxins, grease, heavy metals, and oils.

bolnikom in zdravnikom ter da skupaj izdelata
načrt zdravljenja, ki ne sme temeljiti zgolj na zdravilih, temveč vključuje tudi druge metode lajšanja
bolečine in psihološke vidike doživljanja bolečine.
Dolžnost bolnika je, da se drži načrta zdravljenja.
Dolžnost zdravnika pa je, da nadzira bolnike, ki
jemljejo opioide (kakšno je olajšanje bolečine,
stranski učinki, vsakodnevna življenjska dejavnost, odstopanja pri uživanju zdravil). Zdravljenje
z opioidi zahteva od zdravnika še dodatno obveščanje bolnika, saj opioidi po slovenski zakonodaji sodijo med tista zdravila, pri katerih je ob njihovem uživanju prepovedana vožnja motornega
vozila v prometu.

Merjenje bolečine
Da bi razvili čim boljše pristope k zdravljenju,
bolečino delimo tudi na podlagi njenih značilnosti oziroma mehanizmov, ki jo povzročajo in
vzdržujejo. Pomembno je, da bolnik čim bolj natančno opiše bolečino, ko se oglasi pri zdravniku.
Bolečina je subjektivni občutek in je ne moremo
objektivno izmeriti, tako kot, na primer, krvni pritisk ali temperaturo. Za ocenjevanje bolečine je
v uporabi veliko različnih lestvic in vprašalnikov,
kot so vizualno-analogna lestvica (VAS), numerična lestvica, verbalna lestvica. Novejši pripomoček

Zakaj bi iskali drugje, ko pa v specializiranih
prodajalnah Sanolabor dobite vse, kar potrebujete za ohranjanje zdravja in kakovostno
oskrbo različnih težav?
S široko ponudbo diagnostičnih in terapevtskih
pripomočkov vam omogočamo, da sami spremljate in nadzirate svoje zdravje.
Pester program naravnih zdravil in prehranskih
dopolnil vas bo po ravni in naravni poti vrnil v
ranovesje.
Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglavniki, za brezskrbno gibanje pa vam ponujamo široko paleto ortopedske obutve in pripomočkov.
Smo tudi največji ponudnik naravne kozmetike
različnih certificiranih proizvajalcev.

Končno tudi v Kranju!

Obiščite našo novo prodajalno
na Beiweisovi 30 (poleg Eurospina).
Vse informacije na: 04 252 11 34.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji.
Seznam prodajaln z naslovi in telefoni poiščite na
www.sanolabor.si

www.zazdravje.net 		

za oceno učinkovitosti lajšanja kronične bolečine
je lestvica spremembe bolečine (Change pain
scale), ki upošteva tudi bolnikova pričakovanja
glede zdravljenja bolečine. Bolnik oceni trenutno
jakost bolečine in jakost, ki je zanj še sprejemljiva.
Z uporabo nove lestvice zdravnik in bolnik skupaj
postavita cilje zdravljenja bolečine. Zdravljenje je
prilagojeno posamezniku in cilji so bolj realni.

Boleča okvara živčevja
Posebno vrsto bolečine predstavlja nevropatska
bolečina, ki nastane zaradi poškodbe ali okvare
živcev. Bolniki jo opisujejo kot pekočo bolečino
ali kot električne sunke in že dotik jim lahko sproži
bolečino. Pogosto je prisotna tudi omrtvičenost
ali mravljinčenje prizadetega dela telesa. Do okvare živca lahko pride pri poškodbi ali operaciji ali pa
ga okvarijo nekatere bolezni, na primer sladkorna bolezen, ko govorimo o diabetični nevropatiji
ali pa pasavec oziroma herpes zoster, ki povzroči
postherpetično nevralgijo. Pri zdravljenju nevropatske bolečine nesteroidna protivnetna zdravila
niso učinkovita. Treba je uporabiti zdravila drugih
skupin (antidepresivi, antiepileptiki) za lajšanje
bolečine, pogosto pa je potrebna obravnava več
različnih strokovnjakov in kombinacija več metod
zdravljenja. Te bolečine so včasih zelo hude in bolnik zaradi njih ne more ne jesti ne spati in lahko
celo razmišlja o samomoru. Eden od pogosteje
uporabljanih načinov za lajšanje kronične nevropatske bolečine so intervencijske metode, kamor
štejemo blokade centralnega in perifernega živčevja, kjer dovajamo zdravila v bližino struktur, ki
so odgovorne za nastanek ali prevajanje bolečinskih dražljajev po živcih.

Zaporedje korakov
Ko je bolečina huda ali celo neznosna, jo je treba
najprej olajšati. Kadar nam po običajnih protibolečinskih zdravilih ne odleže ali pa bolečina traja
dalj časa, obiščemo svojega osebnega zdravnika.
Ta oceni naše stanje, nas po potrebi napoti na
dodatne preiskave in predpiše dodatna zdravila
za lajšanje bolečin ali pa svetuje kakšno drugo
zdravljenje. Če to bolečine ne ublaži, je potrebna napotitev k specialistu za zdravljenje bolečin.
V Sloveniji so protibolečinske ambulante v vseh
splošnih bolnišnicah. Zavedati pa se moramo
možnosti in omejitev, ki jih medicina nudi, saj ta
večinoma odpravlja posledice in ne zdravi vzroka,
ki ji je največkrat neznan. Zato je pomembno, da
si pomagamo tudi sami. Pravi vzroki naših bolečin
so v našem načinu življenja, bolečina nam samo
sporoča, da imamo težavo. Če se ob tem ustavimo
in ozremo vase, nam izkušnja bolečine lahko na
novo odkrije vrednost življenja.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Z naravo nad bolečine
mišic in sklepov
Besedilo: Nadja Baćac

»Muskelfiber« je vaš najboljši prijatelj.
Obstajajo nekateri fizioterapevti, ki
vam bodo to povedali. (Zato previdno
pri izbiri.) Pri tem bodo mislili na
tisto obdobje, ko si z vso silovitostjo
prizadevate ohlapne mišice narediti
krepkejše. Tako bi ponovno lahko nosile
telo pokonci, v pravilnem položaju.
Včasih je to dobra pot do rešitev, včasih
pa le stopnjuje problem. Zato je dobro
spoznati naravne zakonitosti in naravne
rešitve.

Od magnezijeve kopeli do masiranja
Ti fizioterapevti imajo le delno prav! Ni dopustno,
da si zaradi preobilne ali preintenzivne vadbe zadajamo mikropoškodbe mišic. To sproži vnetne
procese in mišično vročico zaradi povečanega nabiranja mlečne kisline v mišicah. Vas je zabolelo,
9
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že ko ste vstali zjutraj iz postelje? Pa potem znova,
ko ste sedli na straniščno školjko? Če bi radi, da
se dan nadaljuje nekoliko manj boleče, si lahko za
začetek privoščite kopel z Epsonovo (magnezijevo) soljo. Pomagala bo poškodovanim mišicam,
pa tudi vnetim sklepom. Po kopeli si le privoščite
(samo)masažo. Izberite pripravek, ki bo zmanjšal
mišično vnetje in še dodatno sprostil bolečino. Na
takšen način deluje, na primer, helenalin (seskviterpenski lakton), ki se nahaja v arniki. V novejši
randomizirani študiji iz lanskega septembra, objavljeni v British Journal of Dermatology, so dokazali, da mazilo, ki vsebuje arniko (20 %) zmanjša tudi
podplutbe, in sicer bolj učinkovito kot placebo ali
krema z vitaminom A (3 %) ali vitaminom K (1 %).
Le krema z vitaminom K v 5-odstotni koncentraciji
je pokazala boljše rezultate kot arnika. Arnika se je
zelo dobro izkazala tudi kot homeopatsko zdravilo. Uporabljajo jo za lajšanje bolečin po operaciji.
Seznam rastlin, ki delujejo protivnetno in/ali protibolečinsko, je dolg. Ko sem zbirala podatke, sem
našla okoli 50 zdravilnih rastlin, ki ugodno vplivajo na bolečine v sklepih, mišicah, vezivnem tkivu.
Seveda, niso vse enako učinkovite in uporabne
v vsaki situaciji in za vsakega človeka. Vsaka ima
svoj značaj, ki ga je dobro poznati.
Učinkovitost je zelo odvisna tudi od tega, koliko
aktivnih učinkovin je v pripravkih ohranjenih.
Razveseljiv je podatek, ki ga dokazuje več znanstvenih raziskav, in sicer da so posamezne izolirane komponente rastline precej manj učinkovite
www.zazdravje.net

kot izvlečki iz celotne rastline. To dokazuje, kako
pametno sinergijsko deluje narava.
Arnika, vražji krempeljc, baldrijan, šentjanževka,
poprova meta, navadni divji kostanj, korenina
navadnega gabeza, ohrovt, krvomočnica, hren,
rožmarin, angelika, sivka, cimet, kurkuma, olje
črne kumine, repinec, rman, velika kopriva, beli
vratič, hrastova skorja, vrbova skorja, sladki koren,
ogrščica, ingver itd. – to je le peščica zelišč iz bogate naravne lekarne. Seznam je res dolg in še se
podaljša, če dodamo rastline z Orienta. Da ne bi
preveč izpustili, je vredno imeti na polici knjigo
'Domača lekarna p. Simona Ašiča'. V njej najdete
bogate zapise, katera zelišča uporabiti in kako ob
različnih telesnih stiskah. Najdete tudi recepte za
pripravo tinktur, obkladkov, kopeli, hrane, ki zdravi, čajev itd. Kako se lotiti nekaterih sklepnih, revmatičnih in mišičnih bolečin, lahko preberete tudi
v članku z oznako ZZZ.

Sklepe negujte od znotraj

Masažno olje - ARNIKA
Masažno olje z arniko vsebuje sončnično in
olivno olje, ki ju koža zelo dobro prenaša, ter izvlečke arnikinih cvetov in brezovih listov. Neguje
in je odlično za masažo. Naravni eterični sivkino
in rožmarinovo olje oddajata močan, poživljajoč
vonj.
Masaža z oljem arnike zagotavlja boljšo prekrvitev mišičevja, aktivira toploto v koži in tako
sprošča napetost in krče v mišicah. Olje je še
posebej priporočljivo za aktivne športnike. Prav
tako pa z redno uporabo preprečuje nastajanje
nosečniških strij in prezgodnje staranje kože.
Uporaba: po prhanju ali
kopeli olje nanesemo na dlani,
porazdelimo po vlažnem
telesu in s krožnimi gibi,
ki naj potekajo v smeri
srca, rahlo vtremo v kožo.
Koža je na otip žametno
nežna. Pred športnimi
aktivnostmi vtiramo
olje na posamezne
dele telesa, dokler
se ne pojavi občutek
toplote. Po končani
športni aktivnosti je
priporočljiva topla
oljna kopel, ki lajša
bolečine v mišicah.

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana,
tel.: 01 366 81 30.
www.zazdravje.net 		

Na stanja, kot so boleči sklepi, vnetja mišic, boleče
vezi in bolečina v hrbtenici, osteoartritis, bursitis,
revmatizem itd., lahko delujemo tudi od znotraj in
ne samo lokalno.
Športniki lahko lajšajo nelagodje, ki se pojavi
zaradi preobremenitev mišic, kit in sklepov, s
konjskim mazilom. Njegove sestavine hladijo in poskrbijo za prekrvavitev, tudi občutek
težkih nog izgine. V zdravstvu se lahko uporablja kot pomoč pri preležaninah.
Glukozamin sulfat je snov, ki je naravno prisotna
v človeškem telesu in je nujno potrebna za sklepno tekočino in hrustanec. Študije glukozamina
in hondriotina kot zdravilnega pripravka so pokazale, da je ta kombinacija boljša kot posamezna
snov ali placebo. Zavira encim, ki povzroča okvare
hrustanca ter pospešuje nastanek novega hrustanca in celjenje mehkih tkiv. Glukozamin sulfat ima na sklepe ugoden učinek še dva meseca
po prenehanju jemanja, so ugotovili v študijah,
medtem ko je učinek sintetičnega nesteroidnega
protibolečinskega in protivnetnega antirevmatika samo začasen. Nekatere študije tudi ugotavljajo, da je pri osteoartritisu glukozamin sulfat
bolj učinkovit in bolj dostopen kot hidrokloridni
pripravki. Podobno počasneje, a na daljši rok, tudi
še po zaključeni terapiji, deluje ayurvedska bosvelija. Zmanjša bolečino v sklepih in poveča gibljivost pri revmatoidnem artritisu in osteoartritisu.
Sklepe »podmaže« od znoraj.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Boleti ali ne boleti
Če nam je narava ponudila pravo bogastvo, pa
lahko hitro naredimo napako, če ne pijemo dovolj vode (!). Posušijo se lahko diski med vretenci
in hrustanci v sklepih se hitreje obrabijo. Takrat
res zaboli. Za vedno. Te bolečine ne moremo več
rešiniti z »muskelfibrom« niti z domačo lekarno.
Rešitev in odgovor sta torej v vas!
Maščob se vse preveč bojimo in jih nespametno kratimo telesu. Vendar moramo kakovostnim maščobam nujno reči »da«, sicer
lahko telo izgubi boj z vnetji. Kanadska dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana študija iz leta 2007 je potrdila, da
s krilovim oljem dosežemo zelo impresivne
rezultate. Vsebuje več kot 30 različnih omega-3 maščobnih kislin. Samo v 7 do 14 dneh
je to olje znatno ustavilo vnetje in zmanjšalo
simptome artritisa. Podobno klinične študije
dokazujejo protivnetni učinek oljnega izvlečka zelenouste školjke, ki je do 400-krat večji v
primerjavi z ribjim oljem.
Feferoni, paprika in kajenski poper vsebujejo
kapsaicin. To je snov, ki uravnava kroženje
krvi in zmanjšuje nastanek prostaglandinov,
ki so povzročitelji bolečine. Vpliva na povečano izločanje endorfinov v telesu, ki delujejo kot naravni opoj (droga) proti bolečini.
Kapsaicin uporablja tudi farmacija v obliki
krem pri bolečinah v križu, revmatoidnem
artritisu in osteoartritisu.

Vitamobil
Konjsko mazilo (balzam)
Primerno je za masažo obremenjenih
sklepov, hrbtenice in utrujenih mišic.
Ugodno deluje na prekrvitev, hladi in sveži.
200 ali 50 ml

Krema z repušem - BDIH
(vražji krempelj)

Blažilna krema pri vnetih in bolečih sklepih,
ugodno deluje na njihovo gibljivost.
200 ali 100 ml
Na voljo v specializiranih in zeliščnih
prodajalnah ter v lekarnah!

www.baytris.si

Vse našteto naj bo popotnica za lastno raziskovanje, ki vam bo zagotovo prineslo veliko boljše
rešitve, kot so protibolečinska sredstva iz družine
nesteroidnih antirevmatikov, ki med vsemi protibolečinskimi sredstvi predstavljajo najbolj tvegano izbiro.
Težave s sklepi in mišicami niso muha enodnevnica, zato je modro poiskati trajne in naravne rešitve, ki ne bodo uničile več, kot lahko popravijo.
Čim prej se lotite odpravljanja vzrokov - več ko
bo tega, lažje se bo telo obnovilo in regeneriralo. Zamujeni vlaki pri tovrstnih bolečinah veliko
stanejo.
Viri:
1. Ašič, S. 2002. Domača lekarna p. Simona Ašiča. 1.
del, Recepti. Celje: Mohorjeva družba
2. British Journal of Dermatology. 2010; 163 (3):
557–563
3. Planta Medica. 2009; 75 (12): 1319–1325
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randomizirane raziskave, ki bi primerjale paracetamol s placebom, da bi s tem dokazali upravičenost
v svetu trenutno veljavnih kliničnih smernic.

Mar res toliko boli?

Zakaj tableta proti
bolečini ni dovolj?
Besedilo: Nadja Baćac

ZZZ*

Prijateljica mi razlaga, kako si bolečine
v križu lajša s tabletami paracetamola.
Takoj jo vprašam, ali ji sploh kaj
pomagajo. Odgovori mi, da še kar, kakor
kdaj. Očitno sem jo dovolj začudeno
pogledala, da me je vprašala, kako naj
ravna drugače. In tako nastajajo naša
besedila …
Elektroakupunktura dokazano bolj učinkovito
zmanjša bolečine v križu kot paracetamol, in sicer v šestih tednih. To je dokazal angleški znanstvenik Hackett s sodelavci in ni osamljen primer.
Ameriška znanstvena ekipa je prišla do še ene zanimive ugotovitve, in sicer da vroči obkladki mnogo bolj olajšajo bolečino po štirih dneh kot paracetamol. V to kategorijo pomoči lahko uvrstimo še
vroče zeliščne obliže in še vrsto drugih koristnih
mazil, masažnih pripomočkov in podobnega.
Nisem vzela na piko paracetamola, tudi ne podcenjujem bolečine ali težav, ki jih lahko bolečina v
križu prinaša. Toda priznati si je treba, da je najlažje
vtakniti tableto v usta, počakati 15 minut in že je tu
odrešitev! In tako naprej – kar pogosto. Vsak dan?
Zadeva mi ne da miru, paracetamol in križ ... Mar ni
to zdravilo bolj za glavobol in vročino? Pobrskam
po znanstvenih zbirkah podatkov in v reviji
European Spine Journal naletim na odličen in sistematičen pregled delovanja paracetamola na nespecifično bolečino v križu. Avstralski znastveniki
so v študiji leta 2008 ugotovili, da v svetu ne obstaja dovolj dokazov, ki bi potrjevali učinkovitost paracetamola pri zdravljenju bolečine v križu. Bingo!
Zapisali so še, da bi bilo treba izvesti kakovostne
www.zazdravje.net 		

Že vrsto let je paracetamol najpogosteje predpisan analgetik. To je zapisano tudi v publikaciji
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
(IVZ) iz decembra 2010. Je to zato, ker ne draži želodca tako kot aspirin, ali je vzrok drugje? V zbirki
podatkov BPZ1 je 20 protibolečinskih zdravil v različnih kombinacijah in/ali jakostih, ki jih je mogoče kupiti brez recepta. Kar štirinajst izmed teh je
takih, ki vsebujejo paracetamol (štiri proizvajajo
slovenski proizvajalci). Zdravniki so samo v letu
2009 napisali 641.000 receptov zanj. To predstavlja 5,13 opredeljenih dnevnih odmerkov na tisoč
prebivalcev na dan, kar bi pomenilo, da dnevno
dozo paracetamola vzame vsak dvestoti Slovenec
vsak dan. Samo v enem letu smo ga sposobni pogoltnili za skoraj 3,1 milijona evrov, kar je približno 4,2-krat več denarja, kot ga je v letu 2009 za
paracetamol porabila Nemčija na prebivalca. Ker
pa ga v lekarni lahko kupimo tudi brez recepta,
je njegova poraba veliko večja, kar priznava tudi
IVZ. Nič bolje ni z ostalimi analgetiki2, kot je acetilsalicilna kislina (ASK). Od nesteroidnih antirevmatikov (ibuprofen, naproksen), ki se prav tako
predpisujejo za bolečine, pa močno prednjačijo
zdravila z ibuprofenom (3,5 milijona evrov).

Stranski učinki kemije
Znani so tudi smrtni primeri zaradi paracetamola.
Škotska študija iz leta 2006 je zabeležila 929 smrtnih primerov v obdobju 8 let (1995–2003). Kot
najpogostejši vzrok je bila navedena kombinacija
z drugimi zdravili. Paracetamol se velikokrat zlorablja v smislu prevelikih odmerkov in predolge
uporabe (bolečine v hrbtenici, kronični glavoboli). Britanska študija pa je pokazala, da je paracetamol prav zaradi tega povzročitelj kar polovice
vseh primerov akutnih jetrnih odpovedi.
Stranski učinki analgetikov, predvsem pa nesteroidnih antirevmatikov (v to skupino sodijo: Ketonal,
Voltaren, Naklofen, Brufen, Nalgezin, Naprosin,
Alfen, Elaterin ...) so številni, ker povzročajo okvare jeter in ledvic. Slaba stran nekaterih izmed teh
zdravil je tudi ta, da povzročajo mikroskopske krvavitve v prebavilih, ki lahko privedejo do bolečin
in obsežnejših krvavitev v želodcu. Draženje prebavil, zaprtje ali driska, glavobol, slabost, urtikarija, bruhanje, povečani jetrni encimi in nepravilno
delovanje jeter, težave pri urejanju krvnega tlaka,
anafilaktične reakcije, večje tveganje za srčno
kap – to je samo nekaj naštetih stranskih učinkov
te skupine zdravil, ki so navedeni v navodilih za
Skupaj za zdravje človeka in narave
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uporabo. Ne pojavljajo se pri vseh ljudeh, so pa
možni.

Tradicionalna zeliščarska znanja ne
smejo v pozabo!
»Pa bi bila pripravljena poiskati kakšen bolj naravni pripravek?« jo vprašam. Odgovori mi, da ji
zdravnik tega ni predpisal, sama pa tudi ne pozna
ustreznega pripravka. Takšnih zgodb je mnogo, to
ni osamljen primer. Je to znak, da so se tradicionalna znanja o zdravilnih rastlinah, predvsem v urbanem okolju, že nekoliko izgubila? (Upajmo, da je
vsaj na slovenskem podeželju drugače!) Dejstvo
je tudi, da registriranih zdravil rastlinskega izvora,
s katerimi bi sistemsko krotili bolečino, pri nas ni.
To pomeni, da v lekarnah ni naravnih oblik protibolečinskih snovi, kot sta ASK in paracetamol.

Protibolečinske rastline težje dostopne,
ker so na »Z listi«
Verjeli ali ne, protibolečinskih snovi si farmacija ni
izmislila. Prvotno jih je ustvarila narava, vendar so
na žalost rastline, ki jih vsebujejo, v večini primerov končale na naši »Z« listi: vrbova skorja, arnika,
divji kostanj, grozdnata svetlika, gabez, beli vratič
itd. To pomeni, da imajo status zdravila (Z) in je
pripravke, ki jih vsebujejo, nujno registrirati, da bi
jih lahko prodajali. Obenem to tudi pomeni, da jih
pri zeliščarjih na tržnicah ne moremo kupiti. Tam
prodajajo le še takšne, ki so v kategoriji hrana (H).
Vprašanje pa je, kje bomo dobili vse tisto, kar spada v kategorijo Z.
Z-je lahko naberemo v naravi, če vemo, kateri so,
ali pa jih poiščemo v dobri zeliščni lekarni ali običajni lekarni. Torej, če vemo, kaj iščemo in kako
bomo to uporabili, do sestavin še vedno lahko
pridemo. Lahko kupimo posamezno vrbovo skorjo in močvirski oslad, ne moremo pa kupiti naravnega protibolečinskega pripravka, ki je sestavljen
iz teh dveh zelišč.
Pri standardiziranih naravnih zdravilih se v
Sloveniji močno zatakne. Tako imamo le tri registrirana naravna rastlinska zdravila: proti bolečinam v sklepih, hrbtu, mišicah in revmatoidnim
bolečinam – Atrogel na osnovi arnike, ter proti
bolečinam v nogah zaradi venskega popuščanja
– Venaforce in Venitan na osnovi navadnega divjega kostanja.
Vsi vsega ne moremo vedeti, a je koristno, če si
zapomnimo osnovno protibolečinsko čajno mešanico, saj je ne bomo kar tako dobili v lekarnah:
vrbova skorja (Z), brestovolistni ali močvirski
oslad (H) in sivka (H), vsakega tretjino in dobimo
naravni »aspirin«, takega, ki v večini primerov ne
bo dražil želodca. Zanimivo je tudi, da ne glede na
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to, da tako vrbova skorja kot oslad vsebujeta zdravilno snov salicin, zakonodaja pravi, da je prvo
zdravilo, drugo pa hrana. Odvisno od težav lahko
zgornji mešanici dodamo še baldrijan (Z), če smo
napeti, meto (H), če gre za trebušne bolečine, in
meliso (H), če se glavoboli pojavljajo zvečer.

Pogled v tujino
O prostem pošiljanju zdravil znotraj EU smo že
pisali (ZZZ, marec 2011). Tokrat pa sem preverila
konkretno, ali bo ayurvedsko zdravilo Rumalaya,
ki je klinično preizkušeno (!), še na voljo za spletno prodajo s 1. majem 2011, ko se bodo učinki
dokončne uveljavitve razvpite direktive o tradicionalnih zdravilih morali poznati tudi drugod v EU.
Bo to odlično protirevmatsko, analgetično in protivnetno zdravilo (tudi za akutne bolečine v hrbtenici) na voljo samo do porabe zalog? Ne. Ostaja
na tržišču EU! Očitno je indijski korporaciji v eni
od držav EU, ki ima drugačno razvrstitev zdravilnih rastlin na Z listo, uspelo registrirati to zdravilo.
Toda ne čakajte, da pride v Slovenijo, saj bi imelo
to zdravilo pri nas še dodatne zaplete. Vsebuje
namreč rastlino guduchi, ki pri nas spada v kategorijo ZR (zdravilo na recept). Torej, četudi bi ga
morebiti kdo hotel registrirati, bi pri nas to zdravilo lahko dobili le, če bi vam ga predpisal zdravnik.
Tudi ostale sestavine Rumalaye so v terapevtskih
dozah, kar zahteva obvezno registracijo, čeprav so
H: bosvelija, mira, galgant, sladki koren in gugulu.

Na koncu zmaga čista vest do sebe!
Pridejo situacije, ko bolečine so. Navkljub našim
prizadevanjem nismo stoodstotni v vsakem trenutku in v življenju kaj zanemarimo, spregledamo.
Prijateljico sem zato vprašala: »Ali bi bila pripravljena poiskali vzrok bolečine? Ne samo fizičnega,
tudi psihični vzrok?« Za to ni treba, da smo veliki
strokovnjaki. Le pošteno se moramo vprašati, kaj
delamo narobe. Prijateljica mi je tako zaupala, da
jo peče vest, saj se premalo giblje, da so za bolečine v križu verjetno krive ohlapne trebušne mišice
ter čustvene stiske, ki bi jih morala razrešiti.
Zato dilema ni le, ali naj izberemo naravno ali sintezno zdravilo. Eno in drugo je lahko le potuha.
Takrat, ko zmaga vest, to ni pomembno! Takrat
bolečina namreč odide.
Zaradi pomanjkanja prostora vire citiranih študij
objavljamo na www.zazdravje.net v sklopu istega
članka.
BPZ – uradna javna zbirka podatkov o zdravilih v
Republiki Sloveniji na dan 31. 3. 2011.
2
Navajamo samo sintetične učinkovine, ki se lahko
kupijo brez recepta v lekarnah.
*ZZZ – zakon, zdravila, zelišča
!

www.zazdravje.net

Od kod migrena?
Besedilo: Sabina Topolovec

Če tudi vi sodite med ljudi, ki jih
nekajkrat mesečno povsem premaga
hudi glavobol, berite dalje. Bolečina ni
tako brezizhodna, kot se vam morda zdi.
Toda le če ste pripravljeni odkriti prave
vzroke, ki do nje pripeljejo.
Z migreno označujemo posebej močne glavobole, ki so povezani tudi z motnjami vida, sluha,
s slabostjo in z bruhanjem. Bolečine se običajno
stopnjujejo in lahko trajajo od več ur do več dni
hkrati. Nato nastopi olajšanje. Toda le do naslednjega podobnega napada, morda že čez nekaj
dni. Razen če ne rečete stop že danes in korenito
poprimete za vajeti!
Po podatkih nemškega Združenja za samopomoč
(Migräneliga d.V.) v Nemčiji kar 8 milijonov ljudi
v povprečju dvakrat mesečno trpi za hudo migreno. To predstavlja kar desetino tamkajšnjega
prebivalstva, kar ni malo. Večina ljudi ne poišče
pomoči, saj so prepričani, da se pomagati ne da.

Ajdovi in pirini izdelki
(vzglavniki,nadjogiji,sedežniki,...)

www.ajdovesanje.com
www.zazdravje.net 		

tel.: 02 543 10 67

Migrena naj bi se pogosteje pojavljala pri ljudeh,
ki so podvrženi močnejšim umskim obremenitvam in imajo občutljivejše možgane. Ključnega
pomena, da se migreni izognete, je, da poskrbite za pretočnost ter energijo, in sicer konstantno.
Kaj se zgodi, ko vam poide življenjska energija,
obenem pa vas presenetita nenaden stres ali
sprememba hormonskega stanja? V takšnem stanju možgane hitro preplavijo poživljajoči živčni
prenašalci, zaradi česar se krvne žile v možganih
razširijo in ustvari se pritisk na živce. Posledica so
simptomi, ki smo jih že navedli.
Enaki viri navajajo, da v približno dvajsetih odstotkih migreno povzroča nezmožnost prebavljanja
določenih živil. Problematičen je zlasti histamin,
ki se nahaja predvsem v salamah, šunki ali staranem siru. Nekatera živila ali pijače pripomorejo k
temu, da se sprošča histamin v telesu. Mednje sodijo, na primer, jagode, citrusi, paradižnik, ananas,
kivi, morski sadeži, alkoholne pijače in čokolada.
Migreno lahko poleg neuravnotežene prehrane
povzročajo tudi stres, pretirano uživanje alkohola, nikotina ali drog, strupi iz okolja in naših zob
(prav ste prebrali), premalo ali preveč spanca, slabo spanje zaradi neustrezne postelje, posteljnega
perila, vzglavnika ali sevanja v prostoru, jemanje
nekaterih hormonskih pripravkov in občutljivost
na vreme.
S pravilno prehrano lahko preprečite konstantno
nihanje sladkorja v krvi. Sladkor in čokolada za ta
namen nista primerna, saj njun učinek prehitro
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popusti, za seboj pa pusti še hujše razdejanje v
telesu. Mnogo primerneje je uživati ogljikove hidrate iz polnovrednih žitaric, stročnic ali zelenjave, ki se počasneje presnavljajo in telo neprenehoma oskrbujejo z energijo. Ob tem vas oskrbijo
še z vitamini, mineralnimi snovmi in vlakninami. S
tega vidika je tudi koristneje zaužiti pet manjših
obrokov dnevno.

BIO presna maca v prahu
koncentrat 6:1

Ko uredite svojo prehrano, se spoprimite še z
ostalimi stresnimi dejavniki. Zdravniki radi štejejo
in tako so našteli že čez 200 različnih povzročiteljev migrene. Od tega nimate veliko koristi. Največ
koristi boste imeli, če se sistematično lotite tistih
vzrokov, ki pri vas pripeljejo do glavobolov. Se
vam zdi nemogoče? Začnite zapisovati, kaj jeste
in kaj se vam dogaja. Že po parih glavobolih boste
morda odkrili, kakšne situacije ali kakšne snovi so
možni sprožilci vaših glavobolov. In ne recite, da
za to nimate časa. Če imate čas obležati z glavobolom, boste zagotovo našli tudi nekaj minut za
zapisovanje.
Značilna slika današnjega človeka je, da med tednom doživlja silovite pretrese, ki jih sprožajo prenatrpan urnik, okrnjeni družinski odnosi, naporna
službena potovanja, pomanjkanje svežega zraka
in podobno. Nato končno nastopi konec tedna,
ko vse breme nenadoma odvrže, in naenkrat v
stanju navidezne umirjenosti nastopi huda migrena. Ali telo poravnava »dolgove za nazaj«, ali pa je
trenutek premora omogočil, da končno sploh dojamete, kako hudo vam je v določenih situacijah?
Še težje je, ko migreno sproža hormonsko stanje,
zlasti pri ženskah. Približno vsaka deseta ženska
pred ali med menstruacijo utrpi močan glavobol.
Kadar so bolečine zelo hude, pogosto posežejo
po farmacevtskih preparatih. Toda pozor. Že res,
da vas tisti hip, ko je hudo, rešijo bolečine, a pri
daljši uporabi takšnih pripravkov se lahko telo nanje navadi, napadi migrene pa trajajo le še dlje in
so še močnejši.
Veliko bolj modro je posegati po naravnih rešitvah, ki uravnavajo hormoska nihanja. V ta namen
so se zelo dobro izkazale korenina mace (posebej
v presni obliki), matični mleček, in čaj angelike
(ženski žen šen).
Kako torej do prihodnosti brez bolečin? Veliko
bolnikom z migreno je uspelo stanje utišati na
povsem naraven način. Velik korak je že dovolj
velika količina vode v telesu ter urejena in redna
prehrana. In če svoj dan uredite tako, da poteka
mirno in da je v njem dovolj prostora tudi za spanje ter za dejavnosti, ki vas veselijo, je pot do ozdravitve skoraj prosta.
Pomaga tudi redna telesna dejavnost, toda ne
takšna, v katero se silite, ker je to moderno, ker
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Na voljo v trgovinah Sanolabor, trgovinah
z zdravo hrano in hipermarketih Mercator.

ste že plačali za mesec vnaprej, ali zato ker želite
shujšati. Govorimo o dejavnostih, ki omogočijo,
da pritisk popusti, da se umirimo (ta beseda je sestavljenka iz »um miriti«) in normalno zadihamo.
Vse skupaj sprosti blokade in izboljša pretočnost.
Krvožilje v možganih naredite na naraven način
bolj pretočno tudi tako, da zaužijete dovolj magnezija in vitamina B2. Preden torej posežete po
zdravilih, temeljito izprašajte svojo vest, ki vam bo
brez ovinkarjenja povedala, ali je vaš življenjski
slog zares dober. Nekaj truda v obliki spremembe
prehrane, več sprostitve in gibanja je pravzaprav
smešno nizka cena za občutno večjo kakovost bivanja v prihodnje.

Bioprotector - učinkovita
zaščita pred sevanji!
Učinkovitost izdelka je
izmerilo in potrdilo več
neodvisnih ustanov.
Več na www.bioprotector.si.
V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o.,
Tel.: 01/515-0330, 040-891-108.
www.zazdravje.net

Z divjim kostanjem
nad boleče noge!
Besedilo Adriana Dolinar

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

Slabšanje stanja venskih žil, bodisi zaradi neustreznega življenjskega sloga (zaprtje, debelost itd.),
pretežno stoječega ali sedečega dela, nosečnosti
itd. sprva ne zaznamo očitno. Občasno imamo
lahko le občutek težkih, utrujenih nog, morda nas
srbi koža v predelu goleni ipd. Ko se stanje slabša,
se lahko začnejo pojavljati otekline v predelu gležnjev, saj je na tem delu pritisk na vene največji.
Noge nas vse pogosteje bolijo, še izraziteje srbijo,
pečejo in celo postajajo nemirne ponoči.
Če si ogledamo, kaj se dogaja znotraj telesa, ugotovimo, da se slabšanje stanja venskih žil odraža
v poslabšanju venskega tonusa žile in razširitvi
same venske žile (krčna žila). Razširjena žila onemogoča nemoten pretok venske krvi, polne odpadnega materiala, po venah navzgor proti srcu.
Zaklopke v steni ven, ki skupaj z mišicami nog prečrpavajo kri po venah navzgor, namreč zaradi razširitve žil ne tesnijo več dobro. Posledica je slabše prečrpavanje venske krvi oziroma zastajanje
venske krvi in pojav povečanega pritiska zastojne
krvi na žilno steno vene. To vodi v povečano prepustnost žilne stene, iztekanje tekočine prek venske žile v okolno tkivo in nastanek oteklin. Ker je
z nastankom oteklin izmenjava snovi v okolnem
tkivu otežena (ni rednega pritoka vitalnih snovi in
odvoza odpadnih), zlahka pride do bolečega vnetja in celo do nastanka ran oziroma razjed.

V prejšnji številki novic ste lahko
spoznali Voglov pogled na temo,
kako življenjski slog vpliva na
stanje naših žil. V tokratni številki
pa lahko preberete, katere naravne
pripravke ali zdravila je Vogel
zraven spremembe življenjskega
sloga svetoval, ko se stanje žil, zlasti
venskih, poslabša in se pojavijo
težave, kot so utrujene, boleče,
pekoče, srbeče, nemirne itd. noge.
Zdravilo, ki je pri težavah z venami
nepogrešljivo, je po Voglovih
izkušnjah tudi izvleček navadnega
divjega kostanja, danes poznano
pod imenom Venaforce.
www.zazdravje.net 		

Kakor koli že, če opažate navedene znake (ki niso
povezani z drugimi obolenji, kot so, na primer,
sladkorna bolezen, bolezen hrbtenice itd.), je
dobro čim prej ukrepati in venskim žilam pomagati po naravni poti. Ne čakajte, da se stanje toliko poslabša, da bo potrebna odstranitev ene ali
več venskih žil. To ni niti prijeten poseg niti trajna
rešitev. Tudi Vogel je bil mnenja, da je v celoti le
10 % krčnih žil takšnih, da res potrebujejo operativni poseg, približno 90 % krčnih žil na spodnjih
udih pa se da odpraviti ali vsaj delno odpraviti
tudi kako drugače. Če se torej ne želite ukvarjati z
agresivnim odstranjevanjem krčnih žil in v jeseni
življenja preizkušati različnih povojev za oskrbo
ran, ki so posledica izredno prizadetega venskega ožilja nog, začnite čim prej spreminjati način
življenja tam, kjer vam vest to narekuje. Ne pozabite tudi na ustrezno hidriranost telesa in zdravo
prehrano. Od naravnih ukrepov za krepitev ven je
Vogel svetoval naslednje …
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Divji kostanj
Pripravke iz divjega kostanja so cenili že v davnini.
Uporabljali so jih namreč za zdravljenje številnih
obolenj, kot so revmatizem, hemoroidi, diareja,
bronhitis, krči v nogah, krčne žile, vnetje ven, bolezni mehurja, vročina ali celo povečana prostata.
Danes se pripravke divjega kostanja uporablja
predvsem pri kroničnem popuščanju ven, pri hemoroidih, pooperativnih oteklinah, ob poškodbah kože, kot so otekline in hematomi.

Če boste torej želeli venam učinkovito in varno
priskočiti na pomoč, lahko zdravilo Venaforce
in gel Venagel iz divjega kostanja po novem
dobite tudi v naših lekarnah ali specializiranih
prodajalnah.

Dober kalcijev pripravek
Telo potrebuje ob pojavu krčnih žil dober kalcijev
pripravek. Vogel je priporočal ustrezen kalcijev
kompleks, ki se nahaja v naravnem pripravku z
imenom Urticalcin. Tega je še vedno mogoče dobiti v sosednjih državah. Urticalcin med drugim
vsebuje tudi koprivo, ki je poznana po čistilnih
in krepčilnih lastnostih za organizem. Alternativa
dobrim naravnim kalcijevim pripravkom je tudi
naravna, čista, s kalcijem in z drugimi minerali ter
vitamini bogata hrana. Ker je kalcij pomemben
bazičen element v organizmu, ni čudno, da ga je
Vogel, podobno kot Molkosan za krepitev črevesne flore, priporočal mnogim bolnikom ne glede
na obolenje.

Naravna protivnetna zdravila
Ker so zaradi iztekanja tekočine v okolno tkivo
vnetja pogosti spremljevalec venskega zastoja, se
je kot pomožna terapija pri teh težavah dobro obnesla tudi uporaba protivnetno delujoče arnike in
ameriškega slamnika itd.
Učinkovine iz semena divjega kostanja torej med
drugim pripomorejo h krepitvi ohlapne venske
stene, zmanjšujejo njihovo prepustnost in krhkost kapilar, zmanjšujejo otekanje nog, delujejo
protivnetno ter na ta način zmanjšujejo občutek
težkih, nemirnih, bolečih nog. Zelo priporočljivo
je tako uživanje zdravila iz divjega kostanja, kot
tudi lokalno nanašanje gela iz divjega kostanja na
prizadete dele nog. Z uživanjem namreč ugodno
delujemo tudi na očem skrite globinske vene, kot
so, na primer, globinske vene nog ali pa razširjene
vene v predelu zadnjika (hemoroidi oziroma zlata
žila). Pri nanašanju gela pa ne pozabimo dobro
namazati tudi območja gležnjev, kjer je pritisk na
vene zaradi največje oddaljenosti od srca največji.
Zdravilo Venaforce je bilo kot mnogo drugih
Voglovih zdravil v novejšem času pregledano v
številnih sodobnih preiskavah glede učinkovitosti
in varnosti. To omenjamo zato, ker so učinkovitost
in varnost potrdili tudi v »metaanalizah randomiziranih kontroliranih študij«, kar je najvišja možna
raven dokazov v medicini, temelječi na dokazih.
Naj še omenimo, da je po izsledkih raziskav učinkovitost zdravila Venaforce terapevtsko enakovredna alternativa klasičnemu »zdravljenju« težav z
venami s kompresijskimi nogavicami.
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Šentjanževka
Vsaj enkrat tedensko je dobro noge naoljiti s šentjanževim oljem. Sicer pa je dobrodošlo, da noge
vsaj zvečer dvignemo in z rahlo masažo, denimo
ob nanašanju olja šentjanževke, pomagamo kri
potisniti od stopal navzgor. Noge vam bodo hvaležne, saj jih boste razbremenili zastale in odpadkov polne krvi.

Razno
Obleka naj bo rahlo ob telesu, da ne ovira krvnega pretoka. Čevlji z normalno višino pete (dva do
tri cm). Ni dobro dolgo stati, predvsem ne na kamnu ali betonu. Krvni obtok je treba večkrat na
dan spodbuditi in kri napolniti s svežim kisikom.
Sprehod ali poskakovanje na trampolinu zelo pomagata. Torej potrebujejo utrujene vene veliko
gibanja na prostem. Morda pa vas pot zapelje na
sprehod pod mogočne krošnje divjega kostanja,
kjer se utegnete v miru pogovoriti s svojo vestjo o
potrebnih korakih, ki vodijo do zdravih ven.
Voglovi zapisi so z založnikovim dovoljenjem povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor.
www.zazdravje.net

Ko boli koža!
Besedilo: Sabina Topolovec

Nenavaden naslov? Potem ste lahko
srečni, da imate zdravo kožo. Ali pa se
še ne zavedate, da je koža naš največji
organ! V obeh primerih ukrepajmo
danes, da ne bo posledic jutri. Če pa
smo z njimi že soočeni, se vprašajmo,
zakaj je do njih prišlo.

Ekološka kozmetika za obcutljivo kožo

Novo

feel beautiful

pure
sensitive

www.zazdravje.net 		

inovativne aktivne
ssestavine pomirijo in
ššcitijo zelo obcutljivo
kkožo

Velikokrat poudarjamo, da je odgovornost za svoje zdravje treba vzeti v svoje roke. Z izjemo dojenčkov in majhnih otrok to z drugimi besedami
pomeni, da smo za svoje težave odgovorni sami.
Težave s kožo pri tem niso izjema. Poudarjamo
znova: koža je naš največji organ. Če bi se „slekli“, bi ugotovili, da lahko z njo pokrijemo svoje
celotno ležišče, pri tem pa ta tehta skoraj toliko
kot naša vzmetnica. Obenem koža ni zgolj lepotni
plašč, s katerim prekrijemo svoje notranje organe.
S kožo občutimo bolečino, mraz in vročino, ščiti
nas pred škodljivimi vplivi iz okolja in prek nje izločamo nakopičene strupe iz telesa.
V prejšnji številki novic smo pisali o razstrupljanju telesa. V telesu se nabirajo kisli presnovki in
ko so ti v dovoljeni meji, jih telo brez posledic izloči na različne načine. Težava nastopi, ko je naše
telo preveč zakisano in je v njem preveč strupov.
Kisli presnovki se takrat pričnejo nalagati v našem
črevesju, dihalnih poteh, limfnem sistemu in vezivnem tkivu. Zato je povezava med brezhibnim
delovanjem črevesja in stanjem kože ključnega
pomena. Del kislih presnovkov se izloči tudi skozi
kožo in kadar je telo preveč zakisano ter prepolno
strupov, lahko to postane zelo neprijetno. Koža
nas srbi, je zelo suha in razdražena, na njej lahko
opazimo drobne kraste, mehurčke ali celo odprte, vlažne ranice. Posledično pride do kroničnih
kožnih obolenj. Zato naj bo prvi korak pri odpravljanju težav s kožo celovito razstrupljanje telesa,
ki obsega tako pravilno in zdravo prehranjevanje
ter izogibanje različnim škodljivim vplivom iz okolja kot tudi uporabo izključno naravne, organske
kozmetike.
V zadnjih letih opažamo vedno večjo ozaveščenost glede naravne prehrane. Če smo bili še pred
leti priča stavkom v smislu „ceneje je kupiti kot
pridelati doma“, se danes trend počasi spreminja.
Zaveden potrošnik tako temeljito prouči deklaracijo, saj v svojem telesu ne želi več ostankov
pesticidov in ostalih škodljivih snovi. Na žalost
marsikdo tolikšne pozornosti ne namenja tudi
izbiri kozmetičnih pripravkov. Poskusite si predstavljati, da je vsakršna kozmetika, ki jo nanesete
na svoje telo (oziroma vdihnete), podobna kot
hrana ali pijača, ki ju prav tako vnašamo v telo.
Ob tem je treba poudariti, da kozmetika ne obtiči
zgolj na zunanji plasti kože (pa četudi bi, je koža
organ in vprašajte se, ali bi lahko isto kozmetiko
nanesli, denimo, tudi na svoja pljuča), temveč v
največji meri hitro prodre skoznjo v krvni obtok.
Kozmetični pripravki se tako hitro znajdejo v našem telesu. Če želimo k odpravljanju težav pristopiti celostno, je ključnega pomena tudi uporaba
naravne kozmetike.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Da je zadnja trditev resnično vredna razmisleka,
nas opozarja vedno večje število kožnih obolenj.
Težave, kot so akne, ognojki, ekcemi, nevrodermitis
ali psoriaza, prizadenejo vedno več ljudi, pogosto
tudi že dojenčke. Ali ste vedeli, da je zunanji, kožni
sistem v neposredni povezavi s sistemom sluznice
znotraj telesa in da oba predstavljata pomemben
delež našega imunskega sistema? V običajnih izdelkih za nego telesa je ogromno kemičnih primesi, kot so mehčala, konzervansi, umetne dišave in
barvila. Ko jih nanašamo na kožo, ti ne obremenijo
le kože, temveč tudi sluznico v telesu in posledično
trajno uničijo mikroorganizme v telesu. Različna
kožna obolenja so posledica tega stanja. Zato naj
bo naravna nega kože del skrbi za zdravje.
Lepa, večno mlada in napeta koža se danes povezuje z lepoto, lepota pa je pogoj za uspešnost
in ugled v družbi. S tem nas dnevno napadajo
reklame in medtem ko pridno nasedamo lažem,
ki ne zahtevajo veliko razmisleka, ta ista podjetja
na naš račun bogatijo in posledično namenjajo še
več denarja za še prodornejše oglase. Ker je prodaja povprečni ženski že dosegla svoj maksimum
in znaša nekaj kilogramov kozmetičnih izdelkov
na leto, išče industrija nove niše. Zakaj bi moške
pustili pri miru - tudi njih bi lahko "negovali", dišavili, depilirali, jim urejali nohte, jih barvali in
celo šminkali. Zato se danes „neguje“ že tudi vsak
»pravi moški«. Ker je to prava naložba v njegovo
prihodnost.
Nevrodermitis je ena najpogostejših kožnih
bolezni. Število obolelih narašča. V industrijskih deželah se je njihovo število v zadnjih
desetih letih potrojilo.
Za nevrodermitisom je v Evropi obolelih med
10 in 15 % otrok. Pri 60 % se bolezen pojavi v
prvem letu, v 90 % pa do petega leta starosti.
Približno 70 % otrok, ki so zboleli v otroštvu,
v odrasli dobi s to boleznijo nima več težav.

Koliko tega mora koža "pojesti"?
Ste kdaj pomislili, koliko kozmetičnih pripravkov
dnevno „pogoltnete“? Mleko za čiščenje, tonik
za osvežitev, dnevna krema, krema za okrog oči,
tekoči puder, puder v prahu, rdečilo za lica, maskara in druga ličila. Zobna pasta, zobna vodica.
Sprej za lase. Deodorant, ki ga je pravzaprav že
davno prehitel antiperspirant, zdaj že takšen, da
se, če se pošalimo na račun reklame, očitno dva
dni sploh ni treba umivati. Parfum. Gel za tuširanje, mleko za telo. Šampon in regenerator za lase,
morda še „hranljiva“ maska, če utegnete. Tekoče
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milo za roke, krema za roke, krema za nohte, lak
za nohte. In še in še. In zvečer še vsa sredstva, da
to odstranite.
Poskusite vse te pripravke zbrati na kup, pregledati deklaracije in izpisati vsa sredstva, ki zdravju
škodujejo. Je to preveč zapleteno, bi vam vzelo
preveč časa? Kako naj bi potemtakem neznanko,
zakaj ima vaš otrok nevrodermitis, razvozlal pediater? Predpisal vam bo eno izmed mazil in ko
to ne bo pomagalo, bo predpisal drugo in tako
naprej. Toda preden se ujamete v začarani krog
zdravil in svojemu malčku ustvarite kup neželenih
stranskih učinkov, kakršne povzročajo kortikosteroidne kreme, poskusite drugače.
Vso kozmetiko in vsa čistila poskusite zamenjati
z naravnimi in stanje kože vas ali vašega otroka
bo v nekaj tednih zagotovo boljše. Predvsem pa
ne uporabljajte konvencionalnih kozmetičnih pripravkov med dojenjem, saj jih posledično zaužije
tudi vaš malček.

Potrpežljivost telesa ima svoje meje
Večji del konvencionalnih kozmetičnih pripravkov, ki jih pridno nanašamo na svoje telo, se vsak
dan, vsak teden, vsak mesec in to leta dolgo nalaga v naših tkivih in slej ali prej lahko pripelje do
zdravstvenih težav. Ne le da danes uporabljamo

več pripravkov, kot smo jih včasih, dejstvo je tudi
da jih uporabimo vse bolj zgodaj.
Danes že otroci v osnovni šoli hodijo s pobarvanimi lasmi, da bi bili v trendu, včasih pa so ženske to
počele, le da bi skrile sive lase.
Danes že 13-letnice uporabljajo sredstva za odpravljanje celulita, sredstva za pojravitev kože
in celotni make-up. Zato tudi telo veliko prej kot
včasih doseže točko, ko vsega zaužitega ne more
več prebaviti in izločiti skozi organe izločanja.
Zato ukrepajmo pravočasno. Vprašajmo se ali res
potrebujemo toliko različnih pripravkov za obraz
in telo. Vprašajmo se, ali je kemija v kozmetiki
res bolj prebrisana od narave, vsaj dolgoročno
gledano. Ne posegajmo po certificirani organski kozmetiki šele takrat, ko nam že močno teče
voda v grlo. Naravna kozmetika (ponovno tista
prava, ustrezno certificirana in ne le tista, na kateri se blešči napis »naravno«) naj ne bo privilegij
le tistih z občutljivo kožo. Če imate zdravo kožo,
je to naravni privilegij, ki ga še niste zapravili in
ki ga je dobro ohraniti. Naučite se brati deklaracije in s svojih polic za vedno odstranite izdelke,
ki vsebujejo parabene, natrijev in amonijev lavril
sulfat, parafinum liquidum (večinoma iz nafte),
umetne dišave, PEG derivate, formaldehid, policiklične mošusne spojine, ftalate, sporne UV-filtre in
podobno. Vsega tega v certificirani organski kozmetiki zagotovo ne boste našli. Te pa je danes na
srečo precej več kot v preteklosti.
V naših novičkah smo o tem že veliko pisali, zato
se o tem lahko hitro in enostavno poučite na
enem mestu. Poglejte na www.zazdravje.net in v
iskalnik vpišite besedo »kozmetika«. Nato pa z nasmeškom na licu in z ljubeznijo v srcu posegajte le
še po tistem, kar si resnično zaslužite.

Kaj pa pri že poškodovani koži?
Pri regeneraciji boleče in poškodovane kože učinkovito pomagajo pripravki na osnovi aloe vere in
propolisa. Aloe vera je dobro znano zdravilo za
oskrbo ran, opeklin in drugih težav s kožo. Rane
zapira z zaščitnim slojem, ohranja vlago, hladi in
blaži bolečine ter zmanjšuje srbenje. Pazite le, da
v množici izdelkov, ki dandanes izrabljajo moč
te resnično čudežne rastline, a je resnici na ljubo vsebujejo zgolj za vzorec, izberete pripravke,
v katerih je aloa glavna sestavina. V njih obenem
ne sme biti spornih sestavin, saj bi v nasprotnem
primeru prav aloa omogočila, da lažje prodrejo v
krvni obtok. Gel aloe vere deluje zelo globinsko in
obnavlja celo celični zapis kože, zato je učinkovit
tudi pri stanjih, kjer je koža hudo poškodovana
(opekline, brazgotine, ekcemi, kronična vnetja,
posledice obsevanj ...)
www.zazdravje.net 		
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Ne pozabite tudi na moč propolisa, o kateri vam
lahko veliko pove že vaša babica.

BIO ALOE VERA
NARAVNA KOZMETIKA
garancija za lepo in zdravo kožo

Propolis je najbolj raziskovan čebelji produkt,
kljub temu pa znanstveniki še vedno ne znajo razložiti vse njegove skrivnosti.
Ker hkrati deluje proti bakterijam, glivicam in virusom, si z njim lahko pomagamo tudi takrat, ko niti
najboljši dermatologi ne znajo razložiti narave naših težav s kožo. Deluje obenem tudi kot anestetik, kar še posebno šteje, ko vam poči kožica med
prsti nog, zacepite noht do krvi ali imate težave
z aftami v ustih. Koristno je vedeti, da so potrdili
tudi njegovo protirakavo delovanje ter dokazali,
da spodbuja regeneracijo tkiv.
Svoj sloves pri zunanjih poškodbah si je prislužil
v vojnah, kjer so ga uporabljali za boljše celjenje
ran in epitelizacijo lažjih opeklin. Danes je široko
v uporabi pri zelo razširjenih težavah z različnimi
oblikami herpesa.
Ker ima propolis lastnost, da bakterije na njega ne
razvijejo odpornosti, je veliko bolj modro odrgnine in manjše ranice oskrbeti z njim, kot z antibiotičnimi razpršili. Na koži ustvari zaščitni film, zato
pomaga tudi pri zelo bolečih ekcemih, ranicah v
ustih, med prsti, pri herpesu in podobno. Ker deluje tudi protiglivično, izjemno učinkovito zdravi
bolezni kože in lasišča, kot so nevrodermitis, luskavica, alopecija in epidermofitija.
V današenjem času, ko je vse več novih, na zdravila odpornih bakterij, je pomembna lastnost
propolisa, da je učinkovit tudi pri širokem spektru
vnetij, pri katerih antibiotiki nimajo več moči. Prav
presenetljivo je, kako enostavno in učinkovito
nam lahko pomaga.
Pri luskavicah in ekcemih mnogi poročajo tudi o
zelo dobrih rezultatih, ki jih dosežejo z arganovim oljem.
Vir:
•
http://neu.hautsache.de/Neurodermitis/
Medizinische-Therapie/Neurodermitis-beiKindern.php
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Brez vode in alkohola.
Nosilna sestavina je bio aloe vera gel
(60% do 95%) ekološke pridelave.








omogoča popolno naravno nego za vse tipe
kože, tudi zelo problematične in občutljive;
izboljša odpornost in prožnost kože;
globinsko vlaži vse plasti kože;
stimulira tvorbo kolagena na naraven način;
preprečuje starostne pojave na koži, vključno s pigmentnimi madeži;
je izvrstna pri aknah, alergijah, nevrodermitisu, luskavem lišaju in sončnih opeklinah

Prodaja
prodajalne z naravno kozmetiko in Sanolabor
spletna trgovina: trgovina.pharmos.si
Informacije in svetovanje
Princeton, d.o.o., tel. 041 760 809,
e-mail: vida.gorjanc@pharmos.si
internet: www.pharmos.si

www.zazdravje.net

Premislek o
porodni bolečini
Besedilo: dr. Zalka Drglin

Pri skupnem kopanju v kadi me je še
ne dveletna hčerka kmalu po tem, ko
sem rodila njeno sestrico, vprašala:
»Kako pa pride dojenček iz mame?«
Res, skozi odraščanje neposredni in
posredni odgovori na taka pomembna
raziskovanja o prihodu na svet ključno
sooblikujejo predstave o prihodnjem
materinstvu. Kakšna so sporočila
naše kulture, da se že odrasle ženske
sprašujejo podobno nevedno, pol
v upanju in pol v strahu: »Le kako
se bo iz mojega telesa porodil tri in
polkilogramski otročiček, ne da bi se
poškodovala? Le kako to boli?«
Osupljivo pomanjkanje vednosti o zmožnostih
ženskega telesa je na eni strani posledica prekinjenega stika z lastno tradicijo in ženskim izročilom, o katerih nekaj malega celo vemo iz drugih
kultur, za našo pa trenutno zgolj slutimo, da naj
www.zazdravje.net 		

bi obstajala. Na drugi strani pa prevladujoč način
življenja, ki ga zaznamujejo temeljno nezaupanje
do narave, nerazumevanje njenih ritmov, strah
pred njenim navideznim neredom, ki se zamenjuje s kaosom, in poudarjeno vrednotenje tehnologije, posegov in zdravil, narekuje nadzor nad telesom ter njegovim delovanjem, obvladovanjem
njegovih funkcij od zunaj, podrejanje normam in
narekovanemu tempu, ki metronomsko seka trajanje časa.
S temeljnimi pojmovanji o ženskem telesu in porodnem procesu so povezana tudi spraševanja o
vzroku in smislu porodne bolečine ter izbiri, kaj z
njo početi. Je porodna bolečina rezultat kulture in
pridobljenega strahu, kot trdijo nekateri avtorji?
Je postranska škoda, ki jo posameznice plačujemo za dvig v dvonoštvo in razvoj možganov? So
protibolečinska zdravila različnih vrst, ki jih ponuja tehnološka družba, ki ima rada bližnjice, končna odrešitev porodnic izpod jarma vrste?
Oglejmo si to pobliže. Že daleč pred trenutkom,
ko ženska spozna, da je noseča, njeno telo zacveti v nalogi, ki jo kot posameznico presega, (saj) v
njeni notranjosti nastane in se razvija novo življenje, s samim porodnim dejanjem pa se dobesedno skozenj povezuje in nadaljuje rod. Nosečnica
ponavlja čudežno zgodbo materinstva svojih
predhodnic in njihovih prednic, ki je na biološki
ravni zapisana v njenem organizmu zato, da bi
se človeštvo nadaljevalo. Odnos med materjo in
otrokom, ki terja devet mesecev potrpežljivega
pričakovanja, negovanja upanja in prisluškovanja
Skupaj za zdravje človeka in narave
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v notranjost, je prototip človeškega sožitja, ki
vodi od simbioze v novorojenčkovem obdobju
do prostosti človeka, ki ob svojem pravem času
odraste. Sodobna spoznanja o življenjskih procesih v ženskem organizmu razkrivajo občutljive in
soodvisne igre, na primer na ravni hormonov, ki
zanositev, nosečnost, porod, laktacijo in dojenje
omogočajo ali pa otežijo ali celo preprečijo. Ti najnovejši znanstveni izsledki o naravi materinstva
(in tudi očetovstva) vzbujajo globoko spoštovanje, obenem pa ta drugi pogled omogoča novo
tehtanje vednosti, na katerih je temeljilo čaščenje
materinstva in plodnosti v tradicionalnih kulturah. Toda ne gre zgolj za razumevanje preteklosti;
izsledki nas usmerjajo k premisleku o pogojih, v
katerih danes ženske postajajo matere.

z lego porodnice na postelji se tovrstno dojemanje o nemoči sodobnih žensk, da spontano rodijo,
medsebojno krepi in podpira, na srečo nikoli brez
preostanka. Kajti vedno obstajajo tudi ženske, ki
čutijo in mislijo drugače, bodisi zaradi lastne povezanosti s telesom bodisi zaradi prepoznavanja
tihih, pa vendarle zaznavnih drugačnih kulturnih
sporočil. Obenem pa na podlagi razvoja znanstvenih spoznanj že nekaj časa vemo, da s pretehtano
zdravstveno pomočjo in posegi med porodom
zdravstveni strokovnjaki ohranjajo zdravje in življenja, da pa pretirana raba teh sredstev med porodom ali njihova neutemeljena uporaba pomeni
zlorabo, ki kratkoročno in dolgoročno prinaša povečana tveganja za zdravje ter življenje matere in
otroka.

Ni ženske zunaj kulture, in če razširim misel babice, ki je objavila svoj prispevek v zadnji številki
revije Babištvo danes in ki se v prevodu iz enega
izmed indijanskih jezikov imenuje Sestra Danica
iz države Missouri v ZDA (Sister MorningStar v
Midwifery Today), je ženska sama rojena v kulturo,
okopana v jeziku in pomenih ter vlogah, ki zamejijo, kaj sploh pomeni biti ženska in še marsikaj,
kar imamo za spontano, pa to še zdaleč ni, torej,
kako jesti in kako izločati, kako skrbeti za čistočo
in kako negovati svoje telo, kdaj in kako se ljubiti,
ter tudi to, kako biti noseča in kako rojevati. Tako
kulturni obrazci bolj ali manj strogo oblikujejo
tudi materinstvo, navade in rituale, povezane z
nosečnostjo in s porodom, pa tudi zaželeno in
pričakovano vedenje ter zadržanje posameznice,
ki v različni meri ponotranji družbena pričakovanja in norme. Odnos med fiziologijo in kulturo, presejan skozi posameznico in njeno osebno
zgodbo ter družinsko izročilo, je lahko konflikten
že v nosečnosti, še bolj pa je konflikt izrazit pri samem porodnem dejanju. Podoba o porodu, ki jo
ponujajo mediji, prenašalci pomembnih sporočil,
z žensko, kričečo v agoniji, ne bi mogla biti dalj
od sekvenc fiziološkega, naravnega poroda. Zanj
je značilen ritem, ritem valov, ki zastrejo obalo in
jo spet razkrijejo, znova in znova v neutrudnem
in vztrajnem ponavljanju istega, pa vendar z razpoznavnimi nizi razlikujočih se vzorcev. Obenem
pa gre vedno za nekaj povsem posebnega, odvisnega od matere, otroka, porodnega okolja,
tako kot melodija in ritem valov odsevata presek
Lunine mene, sporočil vetrov, stopinje obrata in
nagiba Zemlje, zapisa letnega časa. V kulturi, ki
ceni samonadzor in objektivizacijo telesa, bo posameznica sile naravnega poroda in njegovo valovanje doživela kot prestop meje; prepuščanje
je lahko zanjo problematično in nesprejemljivo.
Z medikalizacijo poroda in njegovo premestitvijo
v zdravstvene ustanove, s skorajda rutinsko rabo
umetnih popadkov in s prevladujočo pasivnostjo

Kaj bi spontano storila zdrava ženska, če bi rojevala v skladu s sporočili telesa: naslonila bi se na
drevo in se prijela za vejo, ali pa bi se v opori svojega ljubljenega ali morda v zatemnjenem zavetju
povezala z otrokom in s telesnimi občutki, zaprla
bi oči in se prepustila dogajanju v telesu. Ne bi se
zoperstavljala sili in močnim občutkom, ki razpirajo telo kot nikoli poprej.
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Bi ležala? Zanesljivo ne, le občasno bi počivala.
Najbrž bi občasno kaj popila, morda bi ritmično
ponavljala preprosto pesem, mantro, molitev.
In tik pred rojstvom bi se vzravnala, tako morda
počepnila, glavo bi nagnila nazaj, najbrž bi bila
glasna in bi otroka, ki bi se rodil in jo pogledal,
počasi dvignila v naročje in se čudila. Bi jo bolelo? Verjetno, a ne neznosno. Odvisno od igre dveh
poglavitnih hormonov, adrenalina, ki je povezan
s strahom, in oksitocina, ki je hormon odpiranja
in ljubezni ter povezave med materjo in otrokom.

NOVO

Tisti, ki ga je strah, ima v biološkem zapisu tri poglavitne možnosti: beži, bojuj se, »zmrzni«. Vsaka
izmed teh izbir je lahko odličen izhod iz ogrožajoče situacije, ki bo povečala možnost za preživetje,

DEMETER KOZMETIKA
MARTINA GEBHARDT

Odlična zaščita za dojenčkovo
kožo v območju pleničk,
kjer je največ vlage.
» Visoka vsebnost lanolina
» Primerna za zelo suho,
razpokano in vneto kožo
» Šciti tudi pred vetrom in mrazom

Kje kupiti: www.biovan.si; odslej tudi v trgovinah Sanolabor!
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gibanjem in z menjavanjem položajev odziva na
telesne občutke, tudi na bolečine. Obenem pa so
določene vrste bolečin med porodom tudi opozorilo ženski in zdravstvenim strokovnjakom, ki
ji stojijo ob strani, da se morda dogaja nekaj, kar
zahteva ukrep, poseg ali zdravilo. Brez občutka za
bolečino teh sporočil ni.

vsekakor pa v nobeni od teh ne bi bilo smiselno
roditi novorojenčka. Poglavitno je, da je v telesu
vse pripravljeno na hitro in učinkovito gibalno akcijo: prebava se upočasni, mišice se bolje prekrvavijo, pozornost se poveča. In porod se bo začasno
ustavil, kajti nesmotrno je roditi mladička v nevarnost. Zato strahu pri porodu nočemo; kemično
geslo dobrega poroda je torej: manj adrenalina,
več oksitocina in z njim povezanih naravnih blažilcev bolečin, ki jih telo izloča samo.
Bistvo porodnega dogajanja je v sodelovanju med otrokom in mamo, ki se s spontanim

Katere metode za blažitev porodnih bolečin so
na voljo: vse tisto, kar vodi k nižjim ravnem strahu in napetosti ter k sprostitvi, prepuščanju, miru,
zaupanju, kar ne vzpodbuja mišljenja in argumentacije: gibanje, različni položaji, raba vode,
na primer porod v vodi, prhanje, topli in mrzli
obkladki, meditacija, vizualizacija, prepuščanje
ritmu gibanja, glasbi, plesu, petje, vokalizacija,
dihalne tehnike, humor, dotikanje, ljubkovanje,
masaža različnih vrst in oblik, nasprotni pritisk,
topli in hladni obkladki; te procese lahko spodbujajo in krepijo nekatere metode, kot so med
drugimi aromoterapija, akupunktura, akupresura,
hipnoza, homeopatija, raba določenih zelišč, transkutana električna stimulacija živcev. Pomembno
je okolje, ki omogoča navedeno: udobno, toplo,
zatemnjeno, z naravni elementi, kot so zemlja,
les, kamen, voda v različnih oblikah, stik z naravo
v njenih premenah luči, glasov, živih bitij, zraka.
Navzoči ob porodu zagotavljajo varnost otroka
in matere, ustvarjajo celico človeške skupnosti
z vsemi dobrobitmi, ki jih ta prinaša, in obenem
spoštujejo potrebo po zasebnosti. Spontan porod
pomeni pot skozi bolečine v radost, ki je zapisana
na obrazih žensk, njihovih otrok, očetov in vseh, ki
jih okopa oksitocinska kopel.
V porodnišnicah se uporaba teh metod počasi
širi, bolj pa se uporabljajo različna zdravila za lajšanje bolečin, od narkotikov, smejalnega plina do
epiduralne analgezije. Kot vsaka druga uporaba
tehnologije in zdravil pri porodu lahko zdravila
proti bolečinam vplivajo na proces poroda; včasih
dobro, lahko pa tudi slabo; zdravila imajo stranske učinke na mater in otroka. Vsaka ženska naj se
odloči zase, kako se bo soočala z bolečino. Gre za
zelo osebno odločitev, odvisno od njenega znanja, prepričanj, zmožnosti in presoje, kaj je dobro
zanjo in za njenega otroka.
Na ravni skupnosti pa smo pred izzivom, kako
združiti najboljše v medicini in babištvu hkrati s
kulturno premeno. Morda je dozorel čas za krepitev prizadevanja, s katerim bomo ustvarjali drugačne spomine, namenjene za prihodnost naših
hčera in vnukinj. Čas je, da premislimo o darilu, ki
jim ga z našimi porodnimi zgodbami ustvarjamo
in izročamo danes; da odkrivamo vednost o modrosti ženskega telesa v naši biološki in kulturni
preteklosti, da pričujemo o bolečini in radosti
poroda.

www.zazdravje.net 		
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Naravno nad
bolečine pri otroku
Besedilo: Adriana Dolinar

Da bi se izognili škodljivim posledicam
prekomernega jemanja sinteznih
protibolečinskih pripravkov pri otrocih,
smo nekaj zapisali tudi na temo, kako
otrokom pomagati ob nekaterih
bolečinskih stanjih na naraven
način. Številni raziskovalci namreč
prekomerno uporabo teh sredstev (npr.
paracetamola) pri otrocih povezujejo z
nastankom hudih zdravstvenih težav,
kot so pojav astme, alergij, odpovedi
jeter ipd., ali pa celo smrti. Vendar več
o stranskih učinkih protibolečinskih
zdravil na drugih straneh teh novičk.
Da bi se težav z bolečinami pri otroku lotili čim
bolj celostno, preverite, kdaj pri otroku posegate
po sinteznih protibolečinskih pripravkih in zakaj.
Z iskrenim pogledom vase utegnete ugotoviti,
da je protibolečinsko sredstvo izhod v sili, ker ne
znate drugače, oziroma nimate ne časa ne potrpežljivosti, da bi se poglobili v vzrok bolečine pri
otroku.

Kar ni pretočno, boli!
Ob pojavu bolečine pri otroku se torej najprej
posvetite vzroku, ki je ustavil pretok energije, telesnih tekočin itd. v tistem delu telesa, kjer boli.
Vzroka bolečine pa ne iščite zgolj na fizični ravni,
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temveč tudi na psiho-socialni in duševni. Kajti ne
samo fizični tudi čustveni udarec lahko boli. Otrok
čuti vašo jezo, stisko, skrbi in tudi zaradi tega ga
lahko zaboli želodček.
Spodaj si preberite nekaj namigov, kaj še lahko
storite, da boste otroku olajšali bolečino po naravni poti. Če pa so bolečine vendarle prehude in
če se ne umirijo ali ne minejo tudi s pomočjo naravnih ukrepov, vsekakor poiščite zdravniško pomoč, da boste izključili hujša obolenja, kot so, na
primer, meningitis, vnetje slepiča itd. Navedena
eterična olja pri otrocih, mlajših od dveh let, uporabljajte s previdnostjo (čista, ekološka eterična
olja, test na koži pred uporabo) in v malih količinah (kapljica na vaš prst in nato nanos na določeno mesto).

Glavobol
Če otroka, na primer, »kuha« vročina in toži, da ga
ob tem boli glava, je to lahko le bolečina, ki se pojavi zaradi dehidracije telesa. Ob vročini namreč
otrok izgubi ogromno vode z znojenjem in če ne
pije dovolj, je glavobol lahko klic telesa po vodi.
Torej preden posežete po protibolečinskih (in
protivročinskih) sredstvih, ponudite otroku veliko
navadne čiste vode. Presenečeni utegnete ugotoviti, da bo glavobol kmalu minil. Hitreje pa se
lahko umiri tudi vročina.
Ko vam zaradi glavobola potoži, denimo, vaš šolar, preverimo, kdaj se ta pojavlja. Lahko je, na
primer, ponovno posredi dehidracija. Kadar telo
namreč ne dobi dovolj vode ali pa jo celo veliko
troši, kar se vedno dogaja ob stresnih situacijah
(kontrolne naloge, zaključevalna obdobja v šoli,
težave v šoli, športni treningi itd.), se v telesu vklopijo varčevalni mehanizmi za varčevanje vode,
ki ohranjajo razpoložljivo vodo za vitalne dele
telesa. Eden takšnih je prej navedeni glavobol.
Namesto protibolečinskih pripravkov naj otrok
najprej poskusi z večjim uživanjem vode in seveda s sprotnim reševanjem težav, ki ga mučijo. Ob
tem seveda pomaga pogovor o stiski, sproščujoča
masaža (vrat, glava itd.), inhaliranje ali nanašanje
majhnih količin eteričnega olja sivke ali poprove mete ali evkalipta na območje glavobola itd.
Preverite tudi, kakšno hrano otrok uživa. Hrana, ki
zakisa (sladkarije, gazirane pijače, sendviči, mleko
in mlečni izdelki itd.) in je polna škodljivih dodatkov (konzervansi, aditivi, pesticidi itd.), lahko prav
tako povzroča glavobol.
Glavobol pa je lahko tudi posledica vnetja obnosnih votlin. Zato je treba odpreti zamašene nosne
prehode, da se lahko nakopičeni gnoj, ki povzroča
pritisk in glavobol, izloči. Kombinacija petih zelišč v rastlinskem zdravilu, ki je v obliki tinkture,
www.zazdravje.net

Sinupret, je na voljo že za otroke od drugega leta
naprej. Sicer pa je dobrodošla inhalacija z zeliščnimi čaji kamilice ali eteričnimi olji evkalipta, poprove mete ipd., ali pa s slano vodo itd.

»Auuu«, boli trebušček
Ni nujno, da gre za zastrupitev s hrano ali za virozo, ko boli trebušček. Tudi stres (skrbi itd.) je lahko krivec. Ta se torej lahko pojavi kot bolečina v
območju želodca, ko naši otroci vstopajo v nova
okolja, kot sta vrtec, šola, ali ko so postavljeni pred
nove preizkušnje (šolski testi, nastopi itd.). Stres se
bo, na primer, v obliki bolečega želodca, še prej izrazil, če vaš otrok popije premalo vode. Ker je voda
v telesu nujna vsepovsod, ni odveč, če bolečine
v želodcu pri otroku najprej poskusite odpraviti
s kozarcem ali z dvema čiste vode. Voda namreč
odločilno vpliva na ublažitev stresa in umiritev
razdraženega želodca. Nadalje pomagajo boleči
krč v želodcu umiriti pogovor o skrbeh, ki otroka
mučijo, sproščujoči sprehod v naravi, ustvarjanje,
glasba itd. Kadar bolečina v želodcu (ali krč, napetost v želodcu, težave s kislino, spahovanjem
itd.) kljub zaužitju vode ne mine, poskusite z rastlinskim zdravilom Iberogast iz devetih zelišč
(obrečnega grenika, angelike, prave kamilice, navadne kumine, pegastega badlja, melise, poprove
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mete, krvavega mlečka, sladkega korena itd.). To
na naraven način umirja težave tako v zgornjem
kot v spodnjem delu prebavne poti. Boleč želodec
pa pomagajo premagati tudi čaj ingverja, pa čaj
mete, melise itd. Tudi masaža trebuha s kremo ali
z oljem sivke blaži krč in sprošča bolečino.
Kadar se vaš najmlajši družinski član zvija od bolečih črevesnih kolik, ni nujno dneve in noči obupavati ob njem, ko neutolažljivo joka. Preverite raje,
kakšno je stanje njegove črevesne flore. Črevesni
flori ne kaže ravno dobro, če opažate katerega
koli izmed naslednjih znakov: napihnjen trebušček, vetrovi, glivično vnetje ritke, smrdeče blato,
driska, zaprtje, neprebavljeni koščki hrane v blatu
itd. Črevesno floro ruši tudi neustrezna prehrana
(premočni mlečni nadomestki, preveč sladkorja,
konzervansi v hrani, premalo vode itd.). Ni odveč
preveriti tudi, kaj jeste sami (če dojite). Najbolje,
da si zabeležite, kaj ste zaužili takrat, ko se kolike pri otroku pojavijo, in se tisti hrani izogibate.
Izogibajte se tudi hrani, ki napenja in lahko s tem
povzroča krče. To so, na primer, brokoli, fižol, čebula, mastna hrana itd. Prav tako se črevesna flora
poruši ob jemanju antibiotikov, kortikosteroidov,
oralne kontracepcije itd. Lahko jih (vsaj prva dva)
zaužije otrok ali pa doječa mamica. Z dojenjem se
ostanki antibiotikov prenesejo na otroka in lahko
povzročijo prebavne motnje, vključno z bolečimi
črevesnimi kolikami. Zelo pomembno pa je tudi
vprašanje, v kakšnem stanju ste vi tisti dan, ko
otroka zvija v trebuščku in joka. Včasih smo motnja, ki povzroča otroku boleč krč v črevesju, tudi
mi sami, saj z glavo, polno skrbi, nervoze, jeze,
strahu, negujemo otroka, on pa z jokom protestira, saj čuti, da nas ni zares ob njem.
Torej boste z malo pozornosti lažje našli vzrok
težavam in na ta način izločili moteče dejavnike.
Bolečine v trebuhu, ki so posledica porušene črevesne flore, pa lahko po naravni poti odpravite s
prebiotiki in/ali probiotiki. Prebiotik je, na primer,
koncentrat fermentirane sirotke, ki vsebuje desnosučno mlečno kislino. Par kapljic tega, pomešanih v žlički vode, lahko večkrat na dan (trikrat)
ponudite tudi najmlajšim. So pa ob hujših težavah
na voljo tudi probiotiki – koristne črevesne bakterije, s katerimi na novo naselimo poškodovano
črevesno floro. Najdemo jih v obliki kapsul, prahu,
žvečljivih tablet, tekočine itd. Obstajajo pa tudi
pripravki, ki so obenem prebiotiki in probiotiki.
T. i. simbiotiki vsebujejo probiotične bakterije in
prebiotik v obliki vlaknine, kot so, na primer, indijski trpotec, yacon, topinambur itd. Da je odpravljanje bolečih težav s črevesjem s krepitvijo
črevesne flore zares učinkovito, poroča tudi vse
več tovrstnih raziskav. Krepitev črevesne flore namreč pomaga tudi pri hujših bolečinah v črevesju,
kot je, na primer, sindrom razdražljivega črevesja.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Boleče krče v črevesju umirjajo tudi prej navedeno rastlinsko zdravilo iz devetih zelišč, masaža trebuščka, gretje trebuščka s termoforjem (če otroku
to ustreza), nanašanje na trebušček naravne kreme ali olja z dodatkom kapljice čistega eteričnega
olja, na primer, sivke, bazilike ali poprove mete itd.
Pitje čaja mete, komarčka, janeža itd.

Boleči udarci, piki insektov
Pri bolečih udarcih (buška na čelu, udarec v golenico ob padcu itd.), ki so največkrat posledica
neprevidnega dirjanja naših malih nadebudnežev, pa tudi poškodb ob športu itd., pa je poleg
ledu, ki zmanjša nastajanje otekline, učinkovito
tudi nanašanje protivnetno delujočega gela arnike. Ker preprečuje vnetje in zmanjšuje oteklino,
zmanjša tudi bolečino. Ob pravočasni uporabi
(takoj po udarcu) se na mestu udarca oteklina ali
modrica sploh ne bo pojavila. Seveda pa ga tudi
tu ni čez ljubeč objem, da najhuje mine, ustrezna
hidracija telesa pa bo poskrbela za hitro sanacijo
prizadetega dela telesa. Kadar najmlajše popikajo
insekti in mesto pika boli, pomaga nanos eteričnega olja čajevca, sivke in tudi gel arnike na prizadeto mesto.
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Jok zaradi bolečin v območju zob, dlesni
Bolečine v dlesnih se lahko pojavijo v obdobju,
ko našim malčkom izraščajo zobki. Pomagate jim
lahko na različne načine. Na primer, da si poiščejo
ustrezen predmet za žvečenje (temu namenjeno
igračko, lahko tudi vaš prst, ko ga pestujete itd.).
Nadalje jim lahko dlesen, kjer zobki izraščajo,
večkrat na dan zmasirate. Na dlesen lahko 1- do
3-krat na dan nanesete tudi kanček ekološkega
prahu klinčkov. Ti med drugim delujejo izrazito
protibolečinsko. Dlesen lahko namažete tudi z naravnim gelom, ki vsebuje hialuronsko kislino. To je
naravna sestavina našega telesa, ki pospešuje celjenje, zmanjšuje vnetje, krepi sluznice in na ta način pomaga tudi pri bolečem izraščanju zobkov.
Pomaga tudi nanašanje čistega eteričnega olja
čajevca na prizadeto dlesen. 1- do 3-krat na dan
kanete kapljico eteričnega olja na konico svojega
prsta in nato z njim otroku zmasirate dlesen.
Pri vnetju zoba in/ali dlesni se je dobro izkazalo
tudi uživanje klamatskih alg. Protivnetni in čistilni
učinek alge omogoča hitro sanacijo prizadetega tkiva, kar zmanjša tudi oteklino in bolečino.
Seveda pa tudi tu ne pozabite otroku ponuditi dovolj čiste vode, da se bo vneto tkivo prej prečistilo.

www.zazdravje.net

biodinamika v vsakdanjem življenju

biodinamika v vsa

Če so znanstveniki z neštetimi poskusi uspeli
dokazati, da imajo rastline spomin, čustva in intuicijo*, zakaj se nam zdi tako nemogoče, da bi
bila Zemlja kot veliko bolj kompleksen organizem
zmožna enakega?
Puščavnica Anastazija, šamani in nešteto senzibilnih ljudi nam poskušajo posredovati sporočilo
matere Zemlje, ki jo boli vse, kar z njo in na njej
počnemo. Če ste brali knjige o Anastaziji, potem
poznate njeno mnenje, da so vrtičkarji trenutno
edini na tem svetu, ki skrbijo za ljubeči odnos do
Zemlje. So edini, ki ji izražajo hvaležnost in ljubezen. So redki, ki Zemlji zaželijo dobro jutro in jim
ni vseeno, ko vidijo, kako se po njej posipavajo
strupi. S tem jo tolažijo, mirijo in s svojo ljubeznijo
tudi zdravijo.

Ali Zemljo boli?

Ali bo to dovolj, da se umiri njena bolečina in ustavi njena upravičena jeza? Vsa naša intelektualna
moč je nič v primerjavi s silami, s katerimi razpolaga Zemlja. Katastrofa na Japonskem je pokazala, kakšen je napuh naše znanosti, ki »ni računala« s takšno močjo narave. Pa je Gaja le kihnila!
Če smo pošteni, je razdejanje, ki sta ga ustvarila
potres in cunami, manjše od tistega, kar ga še vedno ustvarjajo poškodovane nuklearke (o čemer
vsi naši mediji nesramno molčijo). Ali smo dojeli
sporočilo, da nam je bolj kot narava nevarna naša
lastna tehnologija, s katero se igramo, ne znamo
pa je obvladati, ko gre kaj narobe?

Za nekatere je Zemlja le kup prsti
in kamnin, iz katerih človek, kot iz
samopostrežne trgovine, pobira, kar
si želi in nato na blagajni »pozabi«
poravnati račun. Za druge pa je Zemlja
mati, Gaja, ki čuti, daje in ljubi. Te
druge prvi pogosto imenujejo pesniki,
umetniki, fanatiki, filozofi ali primitivna
plemena. Pa je res tako?

Težave pa prinašajo tudi dobre novice. Med ostalim prav nevarnost sevanja ponovno obuja zanimanje za biodinamiko. Razlog je zelo preprost. Še
po Černobilu so bile oblasti presenečene, da na
biodinamičnih posestvih, čeprav so bila na kontaminiranem območju, ni bilo izmerjenega sevanja.
Sodelovanje z Zemljo, ki upošteva tako materialni
kot energijski vidik, je v praksi pokazalo svojo moč.
In kaj, če znanost tega (še vedno) ne zna razložiti –
pomembno je, da to deluje. Tako kot so vse učene
razlage, ki jih poslušamo, popolnoma nepomembne in neuporabne, če v praksi ne delujejo.

Znanstveniki so se dolgo posmehovali tezi, da je
Zemlja samostojen organizem, vendar zdaj vse
bolj dopuščajo to možnost. V zadnjem času se vrstijo tudi materialni dokazi, da je Zemlja več kot le
»prizorišče«, na katerem se prepleta kup organizmov. Danes so prav znanstveniki dokazali, da ima
Gaja svoje lastno valovanje in svoje aminokisline,
kar jo okarakterizira kot bitje in ne kot snov.
Kaj pa čustva? Ali jih Zemlja ima? Večini ljudi, ki
so jih uspeli vzgojiti tako, da jim deluje predvsem
leva, racionalna polovica možganov, se to vprašanje zdi smešno in celo religiozno. Pa je res tako?

* Če ne veste, o čem govorimo, vam priporočamo
v branje knjige »Tajni život biljaka«, »Tajni život zemlje« in podobne.

www.zazdravje.net 		

Ker zgodba o sevanju še zdaleč ni končana, vam
svetujemo, da se čim prej povežete z najbližjim
društvom za biodinamiko, spoznate biodinamične principe dela in si izdelate svoj »barelski kompost« (rečejo mu tudi kompost po Mariji Thun),
s katerim boste varovali vse površine, za katere
lahko skrbite.
Seznam najbližjega društva poiščite na www.zveza-ajda.si.
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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

SREDA, 4. MAJ

BACHOVE CVETNE ESENCE –
UPORABA PRI RASTLINAH IN
ŽIVALIH
Mladinski center Dravograd, ob 18. uri
Tematsko srečanje z Majdo Ortan.
Informacije: 041 340 871
Organizira: Društvo Ajda Koroška
SOBOTA, 7. MAJ

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
Društvo Ajda Vrzdenec, od 10. do 17. ure
Tečaj bo potekal v obliki sedmih celodnevnih srečanj, ki jih bo vodila Meta Vrhunc.
Dopoldanski del je namenjen teoriji, po skromnem skupnem kosilu pa teorijo udejanjamo.
Kotizacija za 7 srečanj je skupaj 100 €.
Nadaljnja srečanja še: 14., 21. in 28. maja ter 4.,
11., 18. in 25. junija.
Prijave na: 01 754 07 43 ali meta.vrhunc@siol.
net; Organizira: Društvo Ajda Vrzdenec

SREDA, 18. MAJ

Z DOMAČEGA VRTA IN POLJA
– VEDNO VEČJI POMEN
SAMOOSKRBE
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Lj.-Dobrunje, ob 20. uri
Predavala bo ga. Mihaela Zalokar, predsednica
Ajde Gorenjska.
Informacije: 041 364 897
Organizira: Društvo Ajda Sostro
SOBOTA, 21. MAJ

SPOMLADANSKO SREČANJE Z
IZKOPAVANJEM PREPARATOV
Srečanje bo hkrati tudi 3. del tečaja biodinamike za začetnike. Teorija: biološko-dinamični
preparati, izdelava in uporaba. Praksa: izkopavanje preparatov in priprava za hrambo.
Organizira: Društvo Ajda Vrzdenec
NEDELJA, 29. MAJ

IZKOP PREPARATOV
Pri članih Aniti in Darku v Pečarovcih 123,
ob 13. uri
Informacije: biodinamiki.pomurja@gmail.com
ali 040 373 332 (od 17. do 21. ure)
Organizira: Društvo za BD gospodarjenje
Pomurje

SOBOTA, 7. MAJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Domačija Vočne, Breg pri Žirovnici, od 16.
do 18. ure
Izkopavanje B-D pripravkov in opravila za tekoči mesec.
Organizira: Ajda Gorenjska

SOBOTA, 4. JUNIJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Domačija Vočne, Breg pri Žirovnici, od 17.
do 19. ure
Opravila za tekoči mesec. Mešanje gnoja iz
roga proti suši.
Organizira: Ajda Gorenjska

ČETRTEK, 12. MAJ

POJMOVANJE IN RAZVOJ
RODOVITNOSTI TAL V
BIODINAMIČNEM KMETIJSTVU
Domžalski dom v Domžalah, Ljubljanska
58, ob 19. uri
Predava: Dr. Matjaž Turinek; Prispevek: 3 EUR
Informacije: 041 323 249
Organizira: Društvo Ajda Domžale
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Deževniki zdravijo zemljo
Ali ste vedeli, da deževniki uspešno čistijo prst
tudi radioaktivnih snovi? Ekološki kompost, ki
so ga predelali deževniki, in zdrave deževnike
lahko naročite na: 03 577 5210, 051 612 456
(g. Vili Petaci) ali: oazapj@siol.net. Na voljo so
tudi različna ekološka žita, krompir, čebula in
drugi izdelki.
www.zazdravje.net

Naravne rešitve
proti klopom
Besedilo: Sanja Lončar

Klopi znajo biti prava nadloga, vendar
tako kot za vsako težavo tudi zanje
velja naslednje: poskusimo dojeti, kaj
se dogaja, preden ukrepamo. Tako kot
vsako bitje imajo tudi klopi svoj način
delovanja. Za trenutek pozabite na svoj
strah, vzemite si nekaj časa in spoznajte
svojega “sovražnika”.

Kot smo že večkrat zapisali v naših novicah, imajo
klopi, tako kot mnogi drugi krvosesi, radi vlago
in temo. Tako kot vse “vampirje” jih je strah sonca
in močne svetlobe. S tem nista mišljena le fizična
svetloba in Sonce, temveč vse, kar ima podobno
valovanje, ki ga klopi dojemajo kot neprijetno
svetlobo.
Klopi se radi zadržujejo v še vlažni travi, temačnih
delih gozdov in na listavcih. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj jih ni na iglavcih? Enostavno zato, ker
imajo smola in eterična olja, ki jih oddajajo iglice,
valovanje svetlobe, ta pa klope odganja. Podobno
visoko valovanje imajo tudi citrusi, sivka, bazilika
– zato ta eterična olja uporabljajo za pripravo naravnih repelentov, ki odganjajo klope in komarje.
Izkušnje z naravno zaščito so različne. Eni mi
povedo, da se jim, odkar uporabljajo naravne
pripravke, ni prisesal niti en klop, drugim pa se
je kljub repelentom to zgodilo. Ne želim soditi o
ljudeh, vendar tudi na tem področju opažam, da
„zaskrbljeni“ bolj pogosto postajajo tarča klopov
kot tisti, ki se z njimi ne obremenjujejo.
Tudi to je povezano z našim valovanjem. Ko gremo v naravo z navdušenjem, veseljem in izžarevamo dobro voljo, smo preveč „sončni“ in kot
takšni klopom manj zanimivi. Ko pa se po gozdu
sprehajamo nervozni, s polno glavo misli in skrbi,
oddajamo veliko bolj „temačno“ valovanje, ki je
zanje zelo mamljivo. Znanstveniki so tudi z meritvami potrdili, da se valovanje človeka v skrbeh ali
strahu zelo razlikuje od valovanja človeka, ki je zadovoljen in ljubeč. Če ne verjamete, se spomnite,
kako se odzove pes, ko sreča človeka, ki je jezen ali
prestrašen. Zakaj bo napadel človeka, ki mu „nič
noče“ in je le prestrašen? Pes enostavno sprejema le valovanje, in valovanje jeze ali strahu je, na
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Obliže lahko nalepimo kamorkoli - na pohištvo, posteljnino, torbe in nahrbtnike,
zibelke in otroške vozičke, pa tudi na kožo. Povsem naravni in povsem varni.

Klop STOP
klopa odžene,
ker mu smrdi!

Naprodaj v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Ekskluzivni zastopnik: STIRIA s.p., Gosposvetska 84, 2000 Maribor, tel.: 02/250 01 36, www.stiria.si, e-pošta: info@stiria.si
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žalost, zelo podobno. Eno in drugo je odsotnost
valovanja ljubezni. Torej pes vidi vašo TEMO in
tega ga je strah, zato bo napadel. Če vidi svetlobo,
vam bo le veselo pomahal z repom.
Zato je najboljša obramba pred vsemi nevšečnostmi gozda, da vanj stopate tako kot Kekec. V
eni roki nosite Sonce, v drugi pa zlati smeh.
Vse, kar sem zapisala, je resnično, vendar vem, da
bodo mnogi, ki bodo to prebrali, zamahnili z roko,
češ da je preveč filozofsko ali poetično, da bi bilo
res.

Če vam „poezija“ ne zadostuje
Če vaš razum potrebuje tudi kakšno snov, s katero
se boste obvarovali, ni z njimi prav nič narobe, le
dobro je treba pogledati, kaj imamo na razpolago. Sredstva za odganjanje klopov znajo namreč
vsebovati tudi precej toksične kemikalije, ki lahko
dolgoročno škodujejo bolj kot sami klopi.
O razlogih, zakaj bi se izogibali pripravkom, ki
vsebujejo kemikalijo DEET, smo že pisali (na www.
zazdravje.net v iskalnik vtipkajte besedo "deet" ali
"klopi").
Na srečo obstajajo tudi povsem naravna sredstva,
ki odganjajo žuželke s pomočjo zeliščnih izvlečkov. Rastline, ki jim to dobro uspeva, so, na primer,
evkaliptus, limona, cimet, limonska trava, nim …
Pomanjkljivost je, da jih moramo bolj pogosto
nanašati, vendar smo vsaj varni pred morebitnimi
toksičnimi učinki.
V zadnjem času ponudniki naravnih izdelkov iščejo vse bolj učinkovite recepture. Zelo zanimivi so
poskusi z izvlečkom paradižnika, ki mu rečejo tudi
klop-stop. S poskusi so ugotovili, da je naravna
snov iz paradižnika po moči delovanja primerljiva s kemičnimi repelenti, vendar brez tveganja
toksikacije.
Precej novosti je tudi v oblikah uporabe. Tako
imamo poleg pršil in losjonov na razpolago tudi
obliže, ki jih ni nujno nanašati na kožo. Lahko jih
pritrdimo na oblačila, obutev ali torbico in bodo
okrog nas oddajali zaščitni vonj.
Kot preverjeno sredstvo proti bolham, klopom in
drugemu mrčesu v Dalmaciji že stoletja poznajo
rastlino dalmatinski bolhač. Iz nje se pridobiva piretin – naravni insekticid, ki ga uporabljajo tudi v
naravnih pripravkih proti mrčesu. Če imate rastlino doma, jo lahko namočite v alkohol in z alkoholno raztopino škropite površine, s katerih želite
odgnati mrčes.
Torej bodite svetloba in „bitja teme“ vas bodo pustila pri miru. Če pa notranje svetlobe zmanjka, si
jo lahko izposodite tam, kjer jo je uskladiščila narava – v eteričnih oljih in rastlinskih izvlečkih.
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TV oddaja Zazdravje
Oddaje lahko spremljate na treh TVkanalih. Po končanem predvajanju pa so
vse na voljo tudi na www.zazdravje.tv.
Prva majska oddaja bo posvečena ženskim težavam, kot so krčne žile, hormonske
težave, težave s sklepi ter težave v meni.

TV RTS

nedelja, 8. 5. ob 18.30
ponedeljek, 9. 5. ob 14.30
četrtek, 12. 5. ob 22.30
sobota, 14. 5. ob 8.00

TV VESELJAK

ponedeljek, 9. 5. ob 20.15
sreda,11. 5. ob 12.15
nedelja,15. 5. ob 16.15

TV VAŠ KANAL

sreda, 11. 5. ob 18.15
sobota, 14. 5. ob 17.45
nedelja, 15. 5. ob 12.30
V drugi majski oddaji pa bomo vzeli pod
drobnogled problematiko hujšanja.

TV RTS

nedelja, 22. 5. ob 18.30
ponedeljek, 23. 5. ob 14.30
četrtek, 26. 5. ob 22.30
sobota, 28. 5. ob 8.00

TV VESELJAK

ponedeljek, 23. 5. ob 20.15
sreda, 25. 5. ob 12.15
nedelja, 29. 5. ob 16.15

TV VAŠ KANAL

sreda, 25. 5. ob 18.15
sobota, 28. 5. ob 17.45
nedelja, 29. 5. ob 12.30

www.zazdravje.net
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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 ali z našim sodelovanjem, označujemo s kompasom.

SOBOTA, 7. MAJ

SE OBETA LAKOTA?
Planet tuš Kranj, dvorana 5, od 10. do 14. ure
Kaj bomo jedli, ko se sesuje globalni trg? Ali lahko
preprečimo, da bodo trije od štirih Slovencev lačni? Kaj se da narediti? Kaj se že dogaja? Vabljeni
na predavanje Antona Komata "Ogrožena prehranska varnost Slovenije in njeno reševanje",
kjer boste izvedeli grenka dejstva ter inspiracijske
možnosti, kako se da problem reševati in kako to
počnejo drugod po svetu.
Predavanje bo v kino dvorani, s pričetkom ob
10.30. Vstop je prost.
Med 10. in 14. uro vabljeni na stojnice v avli
Planeta Tuš, kjer se bodo predstavila društva, ki
si aktivno prizadevajo za pridelavo lokalne hrane.
SOBOTA, 7. MAJ

TEČAJ HAVAJSKE MASAŽE LOMI
LOMI
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
2-dnevni tečaj, ki poteka preko vikenda, organizira Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa
Duilio La Tegola, mojster havajske masaže Lomi
Lomi. Havajska masaža Lomi Lomi je globoko
sproščujoča masaža. Zelo je učikovita pri odpravi stresa, glavobola, duževne stiske in napetosti v
telesu. Cena seminarja je 250 €.
Prijavite se lahko do 5. maja. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si
NEDELJA, 8. MAJ

SPOZNAJMO NAŠA ZELIŠČA
Vremščica, ob 8.30
Pod vodstvom zeliščarke Jadranke Jerina boste
www.zazdravje.net 		

podrobno spoznali rast in razvoj zdravilnih rastlin
ter skrivnosti njihovega nabiranja in priprave zeliščnih čajev. Dodatne informacije: www.zdravpodjetnik.net ali 041 836 011. Organizira: Društvo
Zdrav podjetnik
PETEK, 13. MAJ

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt in
osteopat. Cena celotnega tečaja je 550 €.
Prijavite se lahko do 11. maja. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si
SOBOTA, 14. MAJ

SE OBETA LAKOTA?
Planet tuš Koper, dvorana 6, od 10. do 14. ure
Enako kot 7. maja v Kranju.
SOBOTA, 14. MAJ

HRANA ZA ŽIVLJENJE = HRANA, KI
DAJE ENERGIJO
Kidričeva 57, Trzin, od 9. do 16. ure
Hrana je lahko zdravilo in strup, odvisno od izbora
in kvalitete živil in njihove priprave. Na predavanju boste tako spoznali nekaj zanimivih dejstev
o delovanju našega telesa, prebavi in presnovi
hrane, učinkih različnih zdravih in manj zdravih živil na naše telo, energiji, ki jo imajo različna živila
ipd. Po predavanju bomo nadaljevali s prikazom
priprave celovitega makrobiotičnega obroka, izbranega in pripravljenega glede na trenutni letni
čas (zima), ki ga boste tudi poskusili. Cena: 75 EUR
Prijave in informacije: Barbara Sršen, 041 303 302
in/ali barbara.srsen@gmail.com
NEDELJA, 15. MAJ

DAO V KUHINJI - OKREPIMO SRCE
Kulinarični studio, Rečna ulica 6, Ljubljana, od
10. do 14. ure
Okrepimo srce s slastnimi obroki in se poslovimo
od zmedenosti, slabega spomina, nizkega pritiska, slabe prekrvavitve, nespečnosti, bolečin v prsnem košu in ostalih srčno-žilnih bolezni.
Delavnico po načelih TKM vodi Živa Pogačnik,
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Dao inštruktorica. Cena tečaja: 40 EUR. Obvezne
prijave do 9. 5. na: 040 75 22 66 ali ziva.pogacnik@
gmail.com
PONEDELJEK, 16. MAJ

Kuharska delavnica: Osvežilne
kreme in sladoledi
Zavod BOB, Robbova 15, Ljubljana, ob 17. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega
tečaja je 25 € na osebo. Informacije in prijave na:
041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.com
PONEDELJEK, 16. MAJ

LOTHAR HIRNEISE V SLOVENIJI
Pritličje časopisne hiše Delo, Dunajska 5,
Ljubljana, ob 12. uri
Ob
izidu
slovenskega
prevoda
knjige
„Kemoterapija zdravi raka in Zemlja je ravna plošča“ prihaja v Slovenijo njen avtor.
Vabljeni, da se udeležite pogovora z Lotharjem
Hirneisejem. Zanimivo in poučno bo!
Ponovitve še: ob 18. uri v knjižnici Domžale; 17.
maja ob 12. uri v Mestni knjigarni v Mariboru;
17. maja ob 16.30 uri v Hotelu Štorman v Celju.
Organizira: Založba Orbis
SREDA, 18. MAJ

Kuharska delavnica: Osvežilne
poletne sladice
Vita center Naklo, ob 17. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega
tečaja je 20 € na osebo. Informacije in prijave na:
031 367 896 ali recepcija@vitacenter.si
NEDELJA, 22. MAJ

KAJ SE DOGAJA Z ZDRAVJEM
NAŠIH OTROK?
Festival družin, Terme Olimia, hotel Sotelia,
ob 13. uri
Ali bodo res naši otroci prva generacija, ki bo živela krajše od svojih staršev? Zakaj je vse več otrok s
trajnimi in težkimi bolezenskimi zapleti? Kako na
njihovo zdravje vplivajo prehrana, zdravila, cepiva
... in kaj lahko storimo, da jim okrepimo imunski
sistem in okrepimo zdravje?
Predavali bosta Sanja Lončar in Adriana Dolinar.
Na festivalu bo tudi stojnica projekta Skupaj za
zdravje človeka in narave.
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Organizira: Zavod iskreni.net
PONEDELJEK, 23. MAJ

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
15-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med tednom od 17. do 21.
ure. Predavatelj na tečaju bo Dejan Putrle, biolog
in pedagoški delavec.
Cena celotnega tečaja je 70 €. Prijavite se lahko
do 20. maja. Prijave in informacije na tel: 01 54 63
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si
TOREK, 24. MAJ

KAJ NAS UNIČUJE IN KAJ NAS
ZDRAVI?
Knjižnica Slovenska Bistrica, ob 19. uri
O tem, kako v današnjem času ohraniti zdravje in
se izogniti pastem nevarnih ponudb, bo predavala Sanja Lončar. Vstop je prost.
Organizirata: Društvo gobarjev in zeliščarjev
Slovenske Bistrice in matična Knjižnica Slovenska
Bistrica.
ČETRTEK, 26. MAJ

ALI STE PRIPRAVLJENI NA
SPREMEMBE?
Knjižnica Slovenj Gradec, ob 18. uri
Toliko nam napovedujejo – od kataklizem do
zmage ljubezni in višje zavesti. Komu verjeti?
Nedvomno nas čakajo spremembe. Ali se na njih
lahko pripravimo? Kako ločevati med rešitvami in
le drugače “zapakiranimi” zavajanji? Vabljeni na
predavanje Sanje Lončar.
Organizira: Ajda Koroška
PETEK, 27. MAJ

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica
5, Koper
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt in
osteopat. Cena celotnega tečaja je 550 €.
Prijavite se lahko do 25. maja. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si

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

SOBOTA, 28. MAJ

TEČAJ PRIPRAVE NARAVNE
KOZMETIKE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
2-dnevni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje in terapevte, poteka med vikendom. Tečaj
vodi Anamarija Pažin Morović, aromaterapevtka.
Aromaterapija je terapija, pri kateri uporabljamo
eterična olja. Na tečaju boste spoznali delovanje
eteričnih olj, njihovo pripravo in uporabo v aromakozmetiki. Naučili se boste pripravljati celostno naravno kozmetiko.
Cena celotnega seminarja je 250 €. Prijavite se
lahko do 26. maja. Prijave in informacije na tel: 01
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si
NEDELJA 29. MAJ

5. Dan ekovasi: PREPROSTOST
BIVANJA - utrip življenja v
nastajajoči eko vasi
Razazija, od 10. do 18. ure
Vrata bodo odprli prebivalci ene od nastajajočih ekovasi in z vami podelili del svojega načina
življenja: zaključna dela v eko gradnji - ilovnati
ometi, spoznavanje in nabiranje zdravilnih zelišč,
vsakodnevna opravila na enostaven in okolju prijazen način, življenje na kmetiji, ...
Dodatne informacije in obvezne prijave: www.
ekovas.si
torek, 31. maj

DAN KEMIČNE VARNOSTI
Dvorana Rotovž, Maribor, ob 17. uri
V okviru dneva kemične varnosti, Urad za kemikalije organizira delavnico: seznanitev javnosti
z izdelki v vsakodnevnem življenju, ki vsebujejo kemikalije, ter njihova varna in pravilna
uporaba.
Podrobnosti o dogodku v našem spletnem koledarju na www.zazdravje.net
SOBOTA, 4. JUNIJ

TEČAJ HAVAJSKE MASAŽE LOMI
LOMI - nadaljevalni
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
2-dnevni tečaj, ki poteka preko vikenda, organizira
Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa Duilio

www.zazdravje.net 		

La Tegola, mojster havajske masaže Lomi Lomi.
Havajska masaža Lomi Lomi je globoko sproščujoča masaža. Masaža se izvaja nežno, toda globoko, s počasnimi, ritmičnimi gibi. Zelo je učikovita
pri odpravi stresa, glavobola, duževne stiske in
napetosti v telesu. Cena seminarja je 250 €.
Prijavite se lahko do 2. junija. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si
nedelja, 5. junij

ZAMOLČANE ZDRAVILNE
MOČI ZELIŠČ
Ekomuzej hmeljarstva, Žalec, ob 10. uri
V okviru Ekofesta bo predavala Sanja Lončar.
Vstopnina: 5 EUR
TOREK, 7. JUNIJ

ZDRAVILNA ZELIŠČA V NARAVI
Zbor pri Župnijskem domu v Šentvidu pri
Stični, ob 16. uri
V družbi mag. pharm. Jožeta Kukmana se boste
sprehodili na Obolno in spoznavali zdravilna zelišča ter njihovo uporabo. Informacije na: 051 360
477.
NEDELJA, 12. JUNIJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH
RASTLIN
Vojsko nad Idrijo
Bolje je vedeti, kot imeti. Zakaj bi tvegali, da ob
izrednih dogodkih ostanemo lačni, če je hrana
povsod okrog nas? Če jo znamo prepoznati in
pravilno uporabiti, seveda!
Enodnevno delavnico s spoznavanjem, nabiranjem in pripravo užitnih divjeraslih rastlin bo vodil Dario Cortese.
Zagotovljena sta malica in kosilo iz divjeraslih dobrot. Cena delavnice je 25 €. Zadnji rok za prijavo
je tri dni pred datumom delavnice.
Informacije in prijave na: delavniceszz@gmail.
com, če nimate e-pošte, pa na: 031 214 045 (torčet, 17-18 h).

Več dogodkov in podrobnejše opise preberite
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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regionalne novice in dogodki

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

Bi želeli naše
novice prejemati
na dom?
Finančna sredstva nam ne
omogočajo kritja stroškov
pošiljanja na individualne
naslove. Če bi želeli naše
novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga lahko nakažete na TRR: 0201 1025
5748 080, Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok
54, 1292 Ig. Namen: Prispevek.
Priporočamo se za 7 EUR ali več. Vsak prispevek nam pride prav, da lahko še naprej širimo
mrežo vrtcev, šol in zdravstvenih domov, ki jim
pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.
Banka nam žal ne nudi popolnih podatkov pošiljateljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam pošljete kopijo plačane položnice, ali nam popolne
podatke (ime, naslov, datum plačila) posredujete
po e-pošti na naslov posljite.novice@gmail.com. S
tem boste zagotovili, da bodo obvestila nemoteno
prihajala na vaš naslov.

BZZZZZZZZZ

ZZZZ

100% naravna sredstva
proti klopom,
komarjem in
ostalemu mrčesu.

Vabljeni v Svetovalni Kotiček
Združenja za obuditev
celostnega človeka
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 …?
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.

Eko spletna trgovina www.ekosi.si

Vse za vašega EKOtroka
• organske bombažne pleničke,
• kopalne pleničke, copatki za v vodo,
• lesene igrače,
• kozmetika,
• presne žitne ploščice,...

Eko spletna trgovina www.ekosi.si | info@ekosi.si

Svetovalni kotiček je poleg rednega programa namenjen tudi celostni in naravni podpori ob najpogostejših težavah naših otrok.
Oglasite se lahko tudi vse, ki bi si ob težavah
v nosečnosti želele pomagati na naraven in
celosten način.
Svetovanje bo:
• 17. 5. v Čajarni na Glavnem trgu 17 v Novem
mestu, tel.: 07 33 70 160

