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Nogo za oko?

Kdo pravi,
da bližnjice
ne obstajajo?
Spoznajte najboljše
pomočnice za urejanje
presnove, pospeševanje
metabolizma, razstrupljanje
in krepitev zdravja!
Odkrijte, zakaj so začimbnice
v dveh tretjinah sveta zdravilo
prve izbire.

Spočijte oči, berite
tiskane novice!
Če te novice berete v tiskani obliki, vas bo
razveselil podatek, da v povprečju besedilo z
računalniškega zaslona beremo 25-krat počasneje kot s papirja.
Dolgotrajno strmenje v računalniški zaslon sicer
ne poškoduje oči, vendar jih zelo utruja. Takrat
redkeje mežikamo, zato se
sluznica hitreje izsuši, posledica pa so bolj napete in
utrujene oči.
Zato se naročite na naše
novice in jih berite brez naprezanja, v naravi, na vrtu,
ob kavici ali čaju v kavarni. Majhen format, majhna
teža in veliko vsebine!

Naročite se še danes!

Prispevek (8 €) lahko poravnate na tri načine:
Prek spletne knjigarne:
WWW.SHOP.ZAZDRAVJE.NET
Z nakazilom na:
TRR - SI56 0201 1025 5748 080

Vabljeni k branju!
Vse priročnike lahko prelistate
in naročite v spletni knjigarni
www.shop.zazdravje.net ali
naročite na telefonski številki:
(051) 884 148 (vsak delavnik
od 9. do 13. ure).
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Če vaše ime ali naslov vsebuje sičnike in
šumnike ali če se naslov za pošiljanje razlikuje
od naslova na položnici, prosimo, da nam naslov za pošiljanje novic sporočite na e-naslov
posljite.novice@gmail.com ali na Društvo
Ognjič, Grajska pot 16, 4220 Škofja Loka.
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V reviji Preventiva so nedavno objavili izsledke
raziskave o vidu, v kateri je sodelovalo deset tisoč
anketirancev iz enajstih držav. Rezultati so zanimivi. Kar 70 odstotkov vprašanih bi raje ostalo
brez ene noge, kot da bi izgubili vid. Raje bi živeli
deset let manj, kot da bi bili slepi. Ni nam uspelo
najti vira te raziskave, zagotovo pa ponuja zanimiv premislek o tem, kako pomembne so oči – in
kako nesorazmerna je naša skrb zanje s tem, kar
nam dajejo.
Dandanes so oči veliko bolj na udaru, kot so bile
še pred stotimi leti. To je naše najbolj bombardirano čutilo in naš najbolj obremenjen mišični
sklop. Nešteto slik, posnetkov, programov ... v
katere nenehno gledamo, jih izmenjujemo ali pa
nas z njimi bombardirajo drugi, oči sili, da delajo kot še nikoli doslej. Poleg tega njihov urnik
podaljšujemo z umetno svetlobo, jih utrujamo
z zrenjem v zaslone, povrhu pa jih še vse slabše
hranimo.
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prinašajo tveganja in tudi vsemogočne niso. Zato
smo se odločili tokratno številko novic posvetiti
tem »oknom v svet«. Upamo, da boste v njej našli dovolj nasvetov, da bosta vaš vid in zdravje v
celoti še boljša.
Sanja Lončar, urednica
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Alfred Vogel –
varujmo svoje oči
BESEDILO IZ KNJIGE LJUDSKI ZDRAVNIK
JE Z ZALOŽNIKOVIM DOVOLJENJEM POVZELA
ADRIANA DOLINAR, DR. VET. MED.

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

Vračanje k naravi in naravnim
ritmom lahko pomaga tudi
utrujenim in izčrpanim
očem. To je za zaščito oči
priporočal tudi Alfred Vogel.

Vračanje k naravi in naravnim
ritmom lahko pomaga tudi utrujenim
in izčrpanim očem. To je za zaščito
oči priporočal tudi Alfred Vogel.
ŠTIRI TEDNE BREZ ELEKTRIKE
Dokler ni bilo umetne razsvetljave, s katero lahko poljudno podaljšujemo dan, smo hodili spat
pravočasno. Temu ustrezno je bilo tudi manj ljudi
z bolnimi, slabotnimi in utrujenimi oči, kot jih
je danes. Zato preizkusite povsem preprosto in
svojevrstno zdravilo – kolo časa pomaknite nazaj
in bodite štiri tedne brez električne razsvetljave,
je v knjigi Ljudski zdravnik zapisal Alfred Vogel!
Kako?!? Preprosto, pravi Vogel, temu magičnemu
tehničnemu dosežku in udobnosti sodobne razsvetljave se izognete tako, da v tem času preprosto
ne prižigate luči (seveda tudi ne zaslonov, ki jih
napaja elektrika). Razbolele, pekoče in utrujene
oči, ki nočejo več služiti, kot je treba, si bodo zaradi te usluge že kmalu opomogle. Da kljub najboljšim namenom ne bomo zapadli v skušnjavo
in v mraku prižgali luči, moramo temu ustrezno
spremeniti življenjski slog in urediti delo.
Nekoč so se ljudje v mraku sprostili, spočili in se
pripravili, da dan zaključijo s krepčilnim spancem; poskusimo še sami štiri dolge tedne ravnati
enako. Kmalu se bomo prepričali, zakaj je narava
ustvarila dve vrsti svetlobe, žarečo sončno luč in
milo, pomirjujočo lunino svetlobo. »Poskusi delati v medli svetlobi lune. Ne boš dolgo voljan.
Mesec te bo uspaval, in če boš pustil delovati čaru
lune, se boš pogreznil v globok, miren spanec. Če
boš noči pustil njene pravice, se boš ob prvem
sončnem žarku vesel prebudil, ne da bi bil zaspan
in utrujen, z občutkom, da se nisi dovolj spočil in
bi se želel obrniti še na drugo stran in spati dalje.
Kar bi moral utrujen opraviti pri umetni svetlobi,

boš ob polni jutranji svetlobi igraje dokončal.
Presenečen boš, kaj lahko naredi naravni način
življenja. Hkrati pa boš začuden, kako si se okrepil in kako so se hkrati popravile tudi tvoje oči.«
Umetna luč, ki leta in leta nenaravno obremenjuje in izčrpava naše oči, ne bo več delovala škodljivo, če bomo svoje življenje prilagodili dnevnemu
ritmu, ritmu dneva in noči. Tak je pač naravni,
biološki red. Bolj ko se temu redu upiramo, bolj
trpijo naše oči in videti je, da kmalu ne bo sodobnega človeka, ki ne bi nosil očal. Premalo mislimo
na posledice svojega nenaravnega življenjskega
sloga. Tako smo se pogreznili v umetno atmosfero, da ne znamo več prisluhniti naravi, da bi od
nje izvedeli in se poučili o naravnem ritmu stvari.
Kaj bi bilo z rastlinami, če bi bile dan in noč izpostavljene umetni svetlobi in se ponoči ne bi
mogle spet obnoviti? Njihove celice bi se utrudile
in okvarile, normalna dejavnost bi se zmanjšala.
Zakaj se še človek kot krona stvarstva ne podvrže
harmoničnim zakonom narave? Zakaj naj bi tisti,
ki bi lahko zgodnje jutro izkoristil kot krepčilno
darilo, namesto tega ob čudovitem sončnem dnevu ležal v postelji in spal, potem pa ponoči poskušal nadomestiti vse, kar je zapravil zjutraj? Zakaj
nemirne noči namesto spanca pred polnočjo, ki
nas utrdi za delo prihodnjega dne?
»Počivajmo, ko mine dan, da bi mogli spet krepki na delo, ko pride zmagovito jutro. Naše oči in
vse naše telo bodo imeli blagodejno korist od tega
naravnega utripa. Posebno pomlad in poletje nas
vabita, da bi to poskusili. Zima se zbudi šele, ko
se pojavi luč, a na žalost s tem podaljša tudi dan
in ga raztegne v noč. Zato se odločimo za očem
in ne nazadnje celotnemu telesu koristne ukrepe
na veselo pomlad. Ozdraveli in okrepili se bomo,
če bomo svojim očem naklonili delo pri dnevni
svetlobi in jih obvarovali umetne svetlobe žarnic
ponoči.«

NAJ VAM BO DELO V UŽITEK
»Dokazano je, da ob napornem psihičnem delu
oko zelo trpi. Zato toliko bolj naravno in neprisiljeno bomo živeli (in delali), toliko bolje bo to
za naše oči,« je menil Vogel. Če ste utrujeni od
dela, spanec pred polnočjo nedvomno koristi tudi
očem. Če se ne morete pomiriti, sprostiti in zaspati, pomaga pripravek iz baldrijana ali hmelja,
pa tudi kapljice iz soka svežega cvetočega ovsa.

NEGUJTE SOLZNE ŽLEZE
Solzne žleze, skrite v jamicah zunanjega zgornjega očesnega kota, se ne praznijo le med jokom.
Pomembne so tudi za zaščito očesa, saj s tem, ko
vlažijo veznico in roženico, preprečujejo izsušitev, hkrati pa odplavljajo bakterije, prah in tujke.
Vsako težavo, kot je denimo vnetje nosnega kanala in solznega mešička, zato čim prej odpravimo,
da bodo oči deležne ustrezne nege. Vnetje solznega mešička lahko pomirimo s toplimi zeliščnimi
obkladki iz kamilice in smetlike. Pri blagih vnetjih izdatno pomaga tudi izpiranje oči s toplim čajem iz slezovih korenin, ki smo mu dodali nekaj
kapljic Voglove tinkture iz ameriškega slamnika.
Ljudje, ki delajo v prašnem okolju, si morajo vsak
dan očistiti veke (pri tem naj bodo oči zaprte) z
vato, namočeno v tinkturo iz ameriškega slamnika. (Kako jo pripravite, smo nedavno pisali v naših novicah.) S tem boste odstranili umazanijo,
prah in bakterije. Pri morebitni zamašitvi solznega kanala so dobrodejni obkladki iz gline, pripravljene v presličinem čaju. Če se stanje ne izboljša,
obiščite zdravnika. Kadar se vnamejo očesne veznice, oči izpirajte s čajem iz smetlike in ognjiča.

Smetlika (Euphrasia stricta), ognjič in kamilica so prva
pomoč pri težavah z očmi.

NAHRANITE OČI
Korenje vsebuje veliko očem koristnega provitamina A, zato je Vogel svetoval tudi kuro s svežim
korenčkovim sokom. Ker so pomemben sestavni
del mrežnice (del očesa, ki nam omogoča videti
to, kar gledamo) tudi DHA omega 3 maščobne
kisline, je koristno uživati dovolj omega 3 maščobnih kislin, bodisi s hrano bodisi v obliki prehranskih dopolnil. Med temi je zdaj na voljo tudi
Voglov omega 3 kompleks iz lanenega olja in alg.
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uporabi, se je nabralo statistično zadostno število
dokazov za oceno uspešnosti oziroma tveganja.
Kot poročajo številne raziskave, na katerih sloni
tudi sklepno poročilo ameriške zvezne agencije
za zdravila FDA, je poseg vse prej kot varen in
neproblematičen.
Najpogostejša laserska operacija oči (LASIK)
povzroča suhost oči. V poročilu FDA lahko preberemo, da v treh mesecih po tovrstnem posegu
ta težava doleti kar 30 odstotkov pacientov, ki
predtem niso poznali suhosti oči. Poleg tega so
ugotovili, da lahko poškodbe živčevja roženice
med lasersko operacijo oči pripeljejo do kronične
bolečine (nevralgija roženice).

Je laserska
operacija rešitev
za dioptrijo?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Pri tej tematiki je težko priti
resnici do dna. Ponudniki tovrstnih
posegov zagotavljajo, da so varni,
in se hvalijo s tisočimi opravljenih
posegov brez slehernih zapletov.
Toda pregledovanje spletnih forumov razkrije,
da ni težko najti posameznikov, pri katerih sta
se vid in splošno počutje po tovrstnem posegu
nepopravljivo poslabšala. Mnogi med njimi celo
navajajo, da jim je poseg opravil prav ponudnik,
ki se hvali, da pri njem nikoli ne pride do zapletov.

KOMU VERJETI?
Smo že dovolj izkušeni, da vemo, da splet prenese
vse? Spletne klepetalnice in forumi pogosto prinašajo prikrito oglaševanje (denimo pričevanja
neobstoječih oseb, ki hvalijo in priporočajo posameznega ponudnika) ali pa blatenje konkurence
(»oseba« opisuje svoje slabe izkušnje s tekmecem). V pomoč ni niti statistika pohval in kritik,
saj ne ponuja objektivne podobe.
Ko gre za laserske operacije LASIK, ki so najdlje v
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Med pogostejše težave sodijo tudi motnje vida
pri šibkejši svetlobi (bleščanje, dvojni vid, zaslepitev …). Poročilo FDA pravi, da se s tovrstnimi težavami v šestih mesecih po operaciji LASIK sreča
skoraj vsak peti pacient.
Raziskava FDA iz leta 2014 je pokazala, da je
kar 45 odstotkov pacientov, ki pred operacijo z
izjemo dioptrije niso imeli nikakršnih težav z vidom, tri mesece po posegu poročalo o vsaj enem
simptomu.

»IMAMO NAJBOLJŠO
TEHNOLOGIJO!«
Ker je beseda LASIK postala problematična,
zdaj izvajalci ta poseg ponujajo pod drugačnimi imeni, pri čemer omenjajo naprave, ki naj bi
prispevale, da je poseg varnejši in učinkovitejši.
Verjetno gre v resnici za izpopolnjene tehnološke
rešitve. Toda ali so res 100-odstotno učinkovite in
varne, bo pokazal šele čas.
Težava je v tem, da te najnovejše tehnologije še
niso prestale dovolj neodvisnih kliničnih raziskav, ki bi pokazale njihove dejanske učinke in
varnost. Številne so namreč v rabi šele nekaj let,
zato bo treba na zanesljivo statistiko še počakati.
Ker je poseg na očeh, ne glede na to, s kakšno
tehnologijo ga opravijo, zagotovo nekaj, česar ni
mogoče »izbrisati«, roženice pa tudi ni mogoče
povrniti v staro stanje, je tveganje še vedno v domeni loterije. Kaj vam pomaga 95-odstotna statistika uspešnosti posega, če se boste znašli med
tistimi 5 odstotki z nepopravljivimi posledicami?
Na to, da ima lahko celo uspešen poseg trajne

posledice, opozarja tudi raziskava, opravljena leta
2015. Ta je pokazala, da morajo osebam, ki imajo
za sabo poseg LASIK, v povprečju operirati
sivo mreno kar deset let prej kot drugim osebam z enako dioptrijo. Neka
druga raziskava iz istega leta je
pokazala, da morajo ljudem, ki
so prestali operacijo LASIK,
sivo mreno v povprečju operirati šest let prej.
Trenutno tudi ni kakega enotnega kredibilnega centra s
podatkovno bazo o zapletih pri
laserskih operacijah, namenjenih
odpravi oz. zmanjšanju dioptrije.
Zagotovo moramo biti veseli tako hitrega napredka oftalologije, saj je dandanes mogoče rešiti

Ste že srečali kavboja z očali?
BESEDILO: SABINA TOPOLOVEC

Ste že kdaj razmišljali o tem, da bi si vid povrnili
po povsem naravi poti? Torej ne z operacijo, lečami ali očali, temveč – z vajo. Da vaje še kako
delujejo, dobro ve gospod Leo Angart. Razvil je
namreč posebno metodo, ki jo predstavlja na
delavnicah za odrasle in otroke po vsem svetu.
Junija bo vnovič v Sloveniji.
Gospod Angart je nekoč tudi sam nosil očala
z visoko dioptrijo, nato pa je začel podrobneje
raziskovati področje vida. Sprva je sledil metodam okulista dr. Batesa, nato pa razvil še svojo.
Po samo treh mesecih doslednega izvajanja vaj
si je za vedno povrnil vid. Tako še zdaj, pri 75
letih, vsakodnevno prebira spletno časopisje,
in to na mobilnem telefonu. Vseeno priporoča
uporabo ustreznih filtrov, ki vsaj nekoliko zaščitijo oči.
Vadba je vsekakor pomembna, toda brez napora tudi maratona ni mogoče preteči, pomenljivo

tudi težave, ki so nekoč povzročale izgubo vida.
Če imamo resnično zelo visoko dioptrijo ali kake
druge težave z očmi, ki nam že zdaj onemogočajo normalno življenje, je premislek o tovrstnem posegu na mestu.
Odlično je, da dandanes kirurgi
brez večjih zapletov operirajo sivo
mreno, zamenjajo roženico in
nasploh za naše oči storijo marsikaj, kar je še pred desetimi leti
veljalo za znanstveno fantastiko.
Ali to pomeni, da se velja podvreči prav vsakemu posegu, ki nam ga
ponujajo, pa je odločitev, ki jo mora
sprejeti vsak zase.
Številne znanstvene vire o zapisanih trditvah najdete v spletni
različici tega članka, ki je objavljena na strani www.zazdravje.net.

pove. Seveda so vaje za povrnitev vida veliko
nežnejše in prijaznejše do organizma, saj se
med njihovim opravljanjem ne naprezamo in
ne znojimo, zanje tudi ne potrebujemo veliko
časa. Od nas zahtevajo zlasti umiritev in posvečenost sebi, srečanje s sabo tukaj in zdaj. Veliko
vaj namreč poteka na energijski ravni, z masažo akupresurnih točk in podobno. Pri tem je
seveda pomembno, da metodi zaupamo, da jo
izvajamo dosledno in da smo pri tem vztrajni.
Da deluje, opazimo že po dveh dneh, kolikor
traja njegova delavnica.
Gospod Angart na delavnici zelo nazorno opozori na zablode sodobne očesne industrije, ki
služi s prodajo dragih očal, leč in operacij, pri
čemer se nobena od teh metod niti ne dotakne
vzroka za slabovidnost. Še več, nobena operacija, naj je še tako draga, ne zagotavlja dosmrtnega zadovoljstva. Ste opravili lasersko korekcijo
vida, pa so vam pozabili povedati tudi to?
V današnjem času, ki nas sili k nenaravnemu
vedenju, kot sta bedenje ob umetni svetlobi do
poznih nočnih ur ter čezmerno zrenje v zaslone vseh vrst in velikosti, ki nas obenem prikuje
na stol in nam onemogoči gibanje na svežem
zraku, so vaje za oči nujne, če boste želeli s svojimi očmi brati tudi na stara leta. Če res tako
radi berete, vzemite v roke knjigo, ki je do oči
precej prijaznejše kot zrenje v zaslon.
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večji vnos omenjenih antioksidantov s prehrano
povezan z manjšim tveganjem za nastanek sive
mrene in starostne degeneracije rumene pege oziroma makule, očesnih okvar, za kateri sicer obstajajo minimalne možnosti učinkovite preventive.
Raziskovalci domnevajo, da lahko ta karotenoida
s svojo sposobnostjo ščitenja makule pred oksidativnimi poškodbami in staranjem, ki jih povzroča svetloba, spodbudita zdravje oči, kar dosežeta
tako s svojim antioksidacijskim delovanjem kot s
filtriranjem UV-svetlobe.

Zaščitimo
zdravje oči
BESEDILO: DIANA VLAHNIČ, CERTIFICIRANA
SVETOVALKA TRADICIONALNE KITAJSKE MEDICINE

Po tradicionalni kitajski medicini
(TKM) so težave z očmi povezane
z biopotencialom jeter, saj velja, da
se jetra odpirajo v oči. Po TKM so
torej oči čutilo, povezano z jetri – če
imate kakršne koli težave z očmi,
denimo z zamegljenim vidom, s
pordelimi, suhimi ali srbečimi očmi,
je to lahko znak, da se energija
jeter v telesu ne pretaka gladko.
Ker je pomlad čas, ki ga v TKM povezujemo z
elementom lesa, ta pa predstavlja jetra, so lahko
težave, povezane z očmi, spomladi še opaznejše in
večje. Jetra lahko zelo okrepimo z uživanjem primerne hrane in antioksidantov; zdaj tudi raziskave potrjujejo nesporno povezavo med zdravjem
oči in vnosom antioksidantov. Kako ti pomagajo
ščititi zdravje naših oči?

LUTEIN
K zdravju oči lahko pristopimo z uživanjem specifičnih antioksidantov. Mednje spadata lutein in
zeaksantin. Raziskave so namreč pokazale, da je
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Zdi se, da je lutein povezan z zaščito pred starostno degeneracijo makule (glavni vzrok slepote
pri starejših odraslih). Ljudje, ki so se zaščitili pred
makularno degeneracijo, so poročali, da so s hrano zaužili približno 6 miligramov luteina na dan.
Za izboljšanje absorpcije je treba lutein v dopolnilni obliki (prehransko dopolnilo) jemati skupaj
s hrano, ki vsebuje maščobo, predvsem pa izbrati
prehransko dopolnilo z luteinom, pridobljenim iz
naravnih virov, saj ga ti vsebujejo največ.

BOROVNICE
Delovanje izvlečka borovnic na izboljšanje vida
so kot prvi raziskovali francoski raziskovalci, in
sicer na pilotih Kraljevega vojnega letalstva med
drugo svetovno vojno. Jemanje ekstrakta borovnic je imelo za posledico boljšo nočno ostrina
vida, hitrejšo prilagoditev temi in hitrejšo obnovo ostrine vida po izpostavljenosti bleščanju.
Izvlečki borovnic so bogati s flavonoidom, znanim kot antocianozid, ki ima močan vpliv na
izboljšanje pretoka krvi, kar posledično pomeni
boljše dovajanje kisika v oči.
Antocianozid pospešuje obnovo rodopsina, vijoličnega pigmenta, ki ga očesne celice uporabljajo
za nočni vid. Poleg tega močni antioksidacijski
učinki borovnic ščitijo oči pred poškodbami zaradi prostih radikalov, ki povzročijo razvoj katarakte (siva mrena) in makularne degeneracije
(degeneracija rumene pege). Kolagenski zaščitni
učinki borovnic igrajo pomembno vlogo tudi
pri preprečevanju in zdravljenju glavkoma.
Borovnice lahko zmanjšajo tveganje za nastanek
nekaterih zapletov, povezanih s težavami pri uravnavanju krvnega sladkorja, kot sta katarakta in
retinopatija. Neka raziskava je pokazala, da lahko
standardizirani izvleček iz borovnic pomaga pri
poškodbah mrežnice pri ljudeh z retinopatijo.

LIKOPEN
Najbogatejši karotenoid v paradižniku je likopen, temu pa sledijo fitoen, fitofluen, zeta karoten, gama karoten, beta karoten, nevropsoren
in lutein. Izkazalo se je, da pri posameznikih z
nizko koncentracijo likopena obstaja dvakrat večja verjetnost, da se bo pri njih razvila starostna
degeneracija makule. Biorazpoložljivost likopena se izboljša s toploto in z maščobo, zato je domača paradižnikova omaka odličen vir likopena.
Absorpcijo karotenoidov izboljša tudi sočasno
uživanje maščobe, zato poskrbite, da bo v paradižnikovi solati tudi hladno stisnjeno oljčno olje.

BOROVO LUBJE
Številne klinične raziskave so pokazale, da izvleček borovega lubja prispeva h krepitvi drobnih
kapilar v očesu. Raziskovalci so te raziskave opravili zato, ker je bilo predtem dokazano, da borovo lubje krepi obtočilni sistem. Prosti radikali
poškodujejo telo ter povečajo tveganje, da pride
do srčnega napada, poškodbe živcev, katarakte,
slepote in kapi. Poleg tega, da ima borovo lubje

odlične antioksidacijske lastnosti, se je pokazalo,
da poveča pretok krvi v mrežnici in izboljša vizualne procese.

CINK
Cink je potreben za dva pomembna encima v
mrežnici, ki sta nujna za zdrav vid. Dvojno slepa raziskava, v okviru katere so skupini ljudi leto
do dve vsak dan dodajali cink, je pokazala, da je
bila stopnja izgube vida pri ljudeh z degeneracijo makule znatno manjša. Cink ima v telesu pomembno vlogo pri proizvodnji antioksidacijskih
encimov, poleg tega omogoča zdravo delovanje
imunskega sistema.
Poskrbite, da boste vsak dan zaužili obilo antioksidantov, ki jih vsebujeta sadje in zelenjava pisanih barv. Uživajte borovnice in drugo jagodičevje,
zelenjavo različnih barv (rumena, rdeča, oranžna,
zelena, vijolična …) in temno zeleno listnato zelenjavo ter tako preplavite telo z antioksidanti, bioflavonoidi, vitamini in minerali. Taka hrana bo
podprla tudi biopotencial jeter, zato boste tudi v
pomladnih dneh imeli manj težav z očmi.

Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov

Med migrenskim glavobolom je raven serotonina nizka. Migreno lahko sproži tudi padec ravni
glukoze v krvi, prav tako stresne situacije. Tisti, ki
jih pesti migrena, imajo pogosto tudi skeletne nepravilnosti, denimo zamik v vratnih vretencih ter
napete in boleče mišice vratu, ramen in hrbta. Z
odpravljanjem teh težav naj bi bilo mogoče obvladati tudi migreno in z njo povezane motnje vida.

VISOK KRVNI TLAK

Štiri težave, ki
vplivajo na naš vid
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR, DR. VET. MED.

Motnje vida lahko povzročijo
tudi migrenski glavobol, visok
krvni tlak, diabetes in stres. Zakaj
ob teh težavah pride do motenj
vida in zakaj nam lahko pri
tem pomaga konopljin CBD?
MIGRENSKI GLAVOBOL
Ta vrsta močnega, kljuvajočega glavobola zelo pogosto pesti ženske. Pri večini se napadi, ki lahko
trajajo od nekaj ur do nekaj dni, pojavijo enkrat
do trikrat na mesec. Bolečina navadno nastopi na
eni strani glave. Poleg slabosti, bruhanja ter občutljivosti na hrup in svetlobo jo lahko spremlja tudi
začasna motnja vida. Ta se lahko kaže v obliki zamegljene točke v vidnem polju, točkastega izpada slike ali pa bliskajočih, obarvanih, zvezdastih
ali cikcakastih mest v vidnem polju. Vid je lahko
móten že pred nastopom migrenskega glavobola,
navadno pa izzveni ob njegovem nastopu. Čeprav
je neprijetna, pa migrenska motnja vida po napadu povsem izgine. Natančni vzroki za migrenski glavobol niso znani, znano pa je, da gre med
drugim za motnje na žilah, živčevju in hormonih.
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Optimalni krvni tlak je potreben tudi za optimalno preskrbo očesa prek krvnih žil, ki ga oskrbujejo. Zato lahko tudi motnje krvnega tlaka, še
posebno, če so dolgotrajne, povzročijo težave z
vidom. Visok krvni tlak zviša tudi tlak v žilah, ki
oskrbujejo oči in druge predele glave. Posledica
tega je glavobol, lahko pa pride tudi do krvavitev
iz nosu ali zamegljenega vida. Ta lahko nastane
kot posledica prizadetih krvnih žil, ki oskrbujejo mrežnico. Če pravočasno ne poskrbimo za
obvladovanja krvnega tlaka, lahko pride tudi do
slepote.

DIABETES
Oba tipa sladkorne bolezni (1 in 2) lahko sčasoma
pripeljeta tudi do poškodb krvnih žilic (retinopatija), ki oskrbujejo oko oziroma mrežnico. Sprva
pride le do blagih motenj vida, ki pa lahko napredujejo in pripeljejo celo do slepote, zlasti če je
sladkorna bolezen slabo obvladovana. Posamezne
krvne žile se lahko poškodujejo celo do te mere,
da se zamašijo, zaradi česar očesa ne oskrbujejo
več s krvjo, pri čemer se poškoduje tudi očesni
živec. Odvisno od stanja in trajanja diabetesa se
lahko na obeh očesih pojavi zamegljen vid, slabo
razlikovanje barv, plavajoče pike v vidnem polju (nekakšne »smeti«), temna polja, izguba dela
vidnega polja, pa tudi popolna izguba vida. Da
bodo poškodbe očesnih žil čim manjše, je treba
sladkorno bolezen dobro obvladovati, odpravljati
dejavnike tveganja, ki stanje ožilja še poslabšujejo
(visok krvni tlak, stres, kajenje …), in redno nadzirati stanje oči.

STRES
Zaradi stresa se v telesu poveča raven stresnega
hormona kortizola. Če je stres kronične narave,
lahko kortizol z ustvarjanjem neravnovesja v avtonomnem živčnem sistemu in ožilju negativno

vpliva na oči in možgane. Stres je lahko tudi eden
glavnih povzročiteljev glavkoma (povečan očesni
tlak) in obolenja očesnega živca (optična nevropatija). Obe težavi lahko povzročita resne motnje
vida. Raziskovalci menijo, da tako kot lahko poškodba vida povzroči stres (zaskrbljenost, depresija), tudi kronični stres lahko povzroči poškodbo vida ali pa je razlog za nadaljnje poslabšanje
obstoječe motnje vida. Zato predlagajo, da naj bi
terapija za ohranjanje vida obsegala tudi različne
tehnike za blaženje in obvladovanja stresa.1

Raziskava iz leta 2017 razkriva, da bi lahko CBD
pomagal pri obvladovanju povišanega krvnega
tlaka. CBD namreč znižuje povišan krvni tlak, ki
ga povzroči stres.3
CBD kaže tudi izjemne potenciale za obvladovanje diabetesa. Izraelska raziskava iz leta 2006, ki
so jo opravili na podganah, je namreč razkrila, da
lahko CBD zaščiti očesne žile pred poškodbami
zaradi diabetesa. Izraelska raziskava iz leta 2008,
opravljena na miših, pa je pokazala, da uživanje CBD zmanjša pojavnost diabetesa. Izraelski
znanstvenik Mark J. Rosenfeld o CBD celo meni,
da utegne ublažiti ali celo pozdraviti diabetes.
Kanabidiol naj bi bil pomemben pomočnik tudi
pri obvladovanju stresa. J. A. Crippa in njegovi
kolegi z Univerze São Paulo v Braziliji menijo, da
naj bi CBD deloval na serotoninski receptorski
sistem, s čimer naj bi pozitivno vplival tudi na zaskrbljenost, depresijo in različne oblike odvisnosti (npr. kajenje).
3 Khalid A. Jadoon et al., »A single dose of cannabidiol
reduces blood pressure in healthy volunteers
in a randomized crossover study«.

ALI STE VEDELI ...
»» da je diabetes eden od najpogostejših
vzrokov za nastanek slepote pri odraslih?
»» da je na svetu skoraj 40 milijonov slepih
ljudi in šestkrat toliko ljudi z okvaro
vida?

K O N O P L J A

B R E Z

R E C E P T A !

Podprimo krvožilni sistem!
CBDex® FORTEMA 3%
in

ZAKAJ NAM LAHKO PRI NAŠTETIH
TEŽAVAH POMAGA KONOPLJIN CBD?
Novejše raziskave iz leta 2018 so pokazale na potencial kanabinoidov (tudi CBD) za obvladovanje
migrenskih glavobolov, saj delujejo antikonvulzivno, protivnetno in protibolečinsko, poleg tega
umirjajo siljenje na bruhanje. Dobrodošli naj bi
bili tako v preventivne namene kot tudi za obvladovanje akutnih migrenskih napadov.2

1 B. A. Sabiel et al., »Mental stress as consequence and cause
of vision loss: the dawn of psychosomatic ophthalmology
for preventive and personalized medicine«.
2 Pinja Leimuranta et al., »Emerging Role of
(Endo)Cannabinoids in Migraine«.

CBDex® FORMIG 5%

imata pomembno vlogo
pri nastajanju kolagena za
normalno delovanje žil.

INHALE CBDex® FORMIG,
100% naravna inhalacijska
tekočina s CBD (250 mg), za
dodatno podporo in umiritev
med ponavljajočimi glavoboli.

PRODAJNA MESTA: POSLOVALNICE SANOLABOR IN IZBRANE
SPECIALIZIRANE TRGOVINE.

PODROBNEJE V SPLETNI TRGOVINI: www.biomons.com
ali na tel.: 040 614 617 ter na el. pošti: info@biomons.com
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Zakaj otroci vse
slabše vidijo?
BESEDILO: SABINA TOPOLOVEC

Tistih nekaj šolskih sistematskih
pregledov je med drugim namenjenih
tudi preverjanju vida. Gotovo ne
brez razloga, vsaj zadnja leta ne. Ko
so nam kot otrokom pregledovali
vid, je bil v razredu komaj kdo z
očali. Zdaj so lahko srečni tisti, ki
jih še nimajo. Pa imajo ti otroci
res le srečo, morda dobre gene,
nemara živijo sredi gozda?
Nič od tega. Imajo pa to srečo, da njihovi starši sledijo zdravi kmečki pameti in jih vsak dan
naženejo v gozd ali na igrišče in jim dovolijo, da
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se domov vrnejo umazani. Ali pa srečo, da starši
skrbno bdijo nad vsebino na krožniku. Predvsem
zadnja leta pa veliko srečo, da so njihovi starši
ponosnejši na to, da so otroci zdravi, kot da pri
dveh letih obvladajo vse pametne naprave v hiši.
Če imajo vse to, imajo skoraj zagotovo tudi zdrave oči.

NOVOROJENČKOV NASMEH?
Nas sploh kaj bolj razveseli kot brezzobi nasmešek, menda namenjen – nam? Toda bolj ko se
trudimo, da bi ujeli dojenčkov pogled, bolj mu
škodujemo, saj so otrokove oči skoraj do drugega leta »narejene« za gledanje naokrog, na daleč.
To preprosto pomeni, da je treba otroku ponuditi svobodo in gibanje, pri čemer bo lahko oči
usmerjal v vse smeri in pri tem krepil tudi tako
imenovani periferni vid.

ŠEST UR ZA ZASLONOM …
Otroci, stari od pet do šestnajst let v povprečju
preživijo za zaslonom šest ur in pol na dan, pravijo podatki tržne raziskave Childwise. Ne le da
marsikateri med njimi zaspi in se prebudi s telefonom v roki ter ga uporablja celo na stranišču, med

sprehodi in odmori (ali celo med poukom), otroci računalnik uporabljajo tudi za šolske namene – včasih zares, spet drugič gre le za pretvezo.
Raziskave tudi kažejo, da računalnik na neustrezni višini, prilagojeni odrasli osebi, neustrezna
svetloba in drugi dejavniki, otrok pri tej prostočasni dejavnosti ne motijo, zato pri njej vztrajajo in
si sistematično kvarijo vid.

HIPERAKTIVNOST ALI SLAB VID?
Zanimivo je, da je hkrati z »epidemijo« slabega
vida pri otrocih zaznati tudi vse več vedenjskih
in drugih motenj. Niso redki primeri, ko otrok
zaradi slabovidnosti dobi napačno postavljeno
diagnozo ADHD. Ali z drugimi besedami, če s
celostnim pristopom gradimo otrokovo zdravje,
otrok ne bo ne hiperaktiven ne slaboviden.

TRI REŠITVE ZA ZDRAVE OČI:
VSAK DAN VSAJ DVE URI NA PROSTEM
Otrok bi moral za zdrave oči vsak dan (ne glede
na vreme) na prostem preživeti vsaj dve uri, kar
seveda velja tudi za odrasle. Pri tem je pomembno, da je zunaj podnevi, saj naravna svetloba igra
pomembno vlogo, poleg tega je lahko otrok medtem tudi telesno dejaven.

»» rumena in rdeča sadje ter zelenjava, kot
so korenje, sladki krompir, zimske buče,
paradižnik, marelice,
»» hrana, ki vsebuje veliko vitamina E: sončnična
semena, mandlji, avokado,
»» hrana, bogata z vitaminom C: peteršilj,
drobnjak, jagodičevje, citrusi, paprika, kivi,
»» hrana, bogata s cinkom: bučna semena, ovseni
kosmiči, čičerka,
»» hrana, bogata z omega 3 maščobnimi
kislinami: orehi, lan, hladno stiskana olja
(orehovo, laneno, konopljino), losos, sardine.

TELEFON IN RAČUNALNIK
NISTA ZA MAJHNE OTROKE
Otrok do dvanajstega leta sploh ne bi smel uporabljati mobilnega telefona, saj do te starosti krvno-možganska pregrada še ni povsem oblikovana,
poškodbe, ki jih povzroča elektromagnetni smog,
pa so lahko nepopravljive. Če otrok napravo res
nujno potrebuje, naj ta ne bo pametna; omogoča
naj le klice in pošiljanje sporočil. Pri sebi naj ga
ima samo takrat, ko ga nujno potrebuje.
C

M

Y

CM

MY

ZDRAVA PREHRANA

CY

CMY

Otroku pripravljajte sveža, polnovredna živila. Za
oči sta še posebno blagodejna antioksidanta lutein in zeaksantin, poleg tega pa še vitamini A, C
in E, cink ter esencialne maščobne kisline. Nekaj
primerov:
»» zelena listnata zelenjava (špinača, kodrolistni
ohrovt, blitva …) bo otroka oskrbela z
omenjenima antioksidantoma, ki obenem
delujeta protivnetno,
K
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Recepte za jedi, prilagojene
otrokom, ki vsebujejo obilo omenjenih živil, lahko
poiščete v knjigi Zdravilna
moč začimb za otroke. V
njej boste našli tudi recepte
za slastne namaze iz sončnic, orehov in mandljev, pa
tudi za »ponarejena« pire
in pomfrit …

Recept za pokušino, povzet iz knjige
Zdravilna moč začimb za otroke!

HRANA, KI KVARI VID
Visoka procesirana prehrana, ki vsebuje slabe
maščobe, povečuje tveganje za nastanek slabovidnosti. Na črnem seznamu praviloma najdemo
naslednja živila: margarina, čokolada (mlečna),
pecivo, pomfrit in oreščki (praženi in soljeni). Na
drugi strani so ugotovili, da tveganja zmanjšuje
prehrana, bogata z omega 3 maščobnimi kislinami. Tudi sladkor v pijačah in živilih vseh vrst je
neposreden sovražnik oči. Torej res ni vseeno, ali
ima otrok prost dostop do sladkarij in procesirane hrane, ki vsebuje ravno veliko sladkorjev in
slabih maščob.

ZAČIMBE ZA BOLJŠI VID?
Rešitev ni v tem, da vse
prepovemo in zavržemo
vsebino polovice hladilnika. Spremembe
uvajajmo postopoma,
predvsem pa poskrbimo, da bo na jedilniku
čim več koristnih živil.
Otrok najbrž že ve, da je
korenček dober za oči, zato
mu lahko predstavite še kakšno od začimbnic
(najbolje, da jih skupaj
zasadita, negujeta in z
njimi kuhata).
Pri utrujenih in
vnetih očeh pomaga koromač. Iz
njega pripravimo
čaj ali obkladek,
otrokom pa bo teknil tudi ocvrt (zelenje). Bazilika vsebuje
karotenoida lutein in zeaksantin,
ki tvorita
pigmentni del očesne mrežnice in tako ščitita
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PAŠTETA, POLNA SONCA

»»
»»
»»
»»
»»

120 g sončničnih semen
1,5 dl oljčnega olja
2 stroka česna
4 žlice sesekljanega peteršilja
sol in sok polovice limone

Sončnična semena namočimo in jih en dan
kalimo. Pretlačimo jih s paličnim mešalnikom. Dodamo oljčno olje, stisnjen česen,
limonin sok in peteršilj. Solimo po okusu.
Premešamo in postrežemo na polnovrednem kruhu. Če želimo vsebnost omega 3
maščobnih kislin še povečati, v pašteto vmešamo žlico čistega ribjega olja. V zadnjem
času je mogoče dobiti tudi ribje oilje brez
nadležnega vonja.
vidne celice pred UV-žarki. Pri vsakodnevni uporabi računalnika si lahko prav z njo pomagamo
kot z »notranjimi« sončnimi očali. Vrtnica zdravi
različna infekcijska, vnetna in degenerativna stanja oči. Peteršilj pomaga pri vnetih očeh, vnetju
očesne veznice, očesnih okužbah in lajšanju s tem
povezanih težav.

Presežek modre svetlobe, zlasti če je migetajoča,
tako kot pri večini LED-žarnic, tudi hitreje poškoduje oči. Znanstveniki ga vse pogosteje povezujejo tudi s hormonskimi motnjami in depresijo.

MELATONIN NI LE USPAVALO
Melatonin je tudi močan antioksidant, ki ponoči
odigra vlogo »muce copatarice« – pregleda tkiva
in onemogoči razmnoževanje okvarjenih celic.
Da bo še jasneje: melatonin nas varuje pred degenerativnimi boleznimi in nastankom rakavih
celic. Brez melatonina bodo tudi naši možgani
pospešeno propadali, saj se možgani brez globokega spanca morejo regenerirati.

Poznate ceno
varčne svetlobe?
BESEDILO SANJA LONČAR

Poznate občutek, ko med dolgotrajnim večernim delom ob računalniku
oči postanejo kar trde? Čutite
utrujenost, oči se vam že zapirajo,
ko pa ležete, ne morete zaspati?
Telo je utrujeno, spanca pa ni, ker telesu primanjkuje melatonina. Prav presežek modre svetlobe, ki
ga oddajajo naši računalniki in LED-razsvetljava,
zmoti naš normalni ritem zaznavanja dnevnega
časa. Presežek modre svetlobe je namreč značilen
za jutranje ure. Tako telo pod vplivom takega svetlobnega spektra meni, da je čas za dejavnost, zato
ne izloča melatonina. O tovrstnem vplivu LEDžarnic in zaslonov se vse premalo piše in govori,
zato večina ljudi ne zna povezati čedaljega slabšega spanca s svetlobo, ki so ji izpostavljeni.

PREVISOKA CENA ENERGETSKIH
PRIHRANKOV?
V ospredju je ozaveščanje o energijski varčnosti
novih rešitev, nihče pa ne izračuna, koliko stane
pospešeno izčrpavanje telesa, pomanjkljiva regeneracija in zmoteno razstrupljanje, ki bi ga moralo telo opraviti v času globokega spanca.

Melatonina bi torej potrebovali čim več, njegovega izločanja se za nič na svetu ne izplača zavirati.
Ali ste vedeli, da lahko LED-svetloba celo do 80
odstotkov zmanjša izločanje melatonina v telesu?
Američani to težavo rešujejo tako, da melatonin
uživajo kot prehransko dopolnilo, zvečer pa si pri
delu z računalnikom nadenejo očala, ki filtrirajo
modro svetlobo.
Toda zakaj se ne bi težave lotili pri izviru in melatoninu preprosto omogočili nemoteno nastajanje?

STARA DOBRA ŽARNICA
V prostorih, v katerih delam, šivam, kuham, berem … potrebujem svetlobo, ki ne miglja, ne vsebuje preveč modre svetlobe in ne vpliva na izločanje hormonov. Torej potrebujem staro dobro
žarnico z žarilno nitko.
Res je, da je take žarnice v naših trgovinah vse
težje dobiti, lahko pa jih prinesete ali jih po spletu
naročite iz držav, v katerih jih še vedno prodajajo.
K sreči nimajo roka uporabe, zato si lahko priskrbite dolgoletno zalogo.

Vse, kar morate
vedeti o svetlobi,
ki telesu ne bo
škodovala, lahko
preberete v
priročniku Naravne
rešitve za možgane.
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Tako kot spomladi ugotovite, da bi bilo dobro
pomiti okna in opraviti generalno čiščenje doma,
ima tudi telo spomladi največ volje za veliko pospravljanje. Zato izkoristite ta trenutek in mu pomagajte, da bo izkoristilo ta zagon in se najhitreje
prenovilo od znotraj.
O tem, kako z encimi, antioksidanti in omega 3
maščobnimi kislinami pomagati jetrom, ste veliko prebrali že na prejšnjih straneh. Naštetemu je
koristno dodati še moč zdravilnih rastlin, zato ne
pozabite na pegasti badelj, ki je najučinkovitejša
pomoč pri obnovi jeter in blokiranju strupov.

Čisto telo za
jasen vid
BESEDILO: SANJA LONČAR

Hrani velja dodati tudi čim več začimbnic, ki hitro
čistijo strupe in onemogočijo njihovo kopičenje v
telesu. Poleg čemaža, ki v teh dneh ne sme manjkati, poskrbite, da bo v vaši prehrani dovolj peteršilja,
origana, kurkume, majarona in drugih učinkovitih
pomočnikov pri velikem pospravljanju jeter.
Če naj bo čiščenje globinsko, je treba iz telesa izločiti tudi vse, kar se je pozimi naložilo v sklepih,

Kot ste najbrž opazili, se v skoraj
vsakem besedilu dotaknemo
povezave med strupi in vidom.
To ni le posebnost tradicionalne kitajske medicine. O tem, kako kopičenje strupov vpliva na vid,
so veliko vedeli že naši predniki z vseh celin. Tudi
v Evropi smo bili nekoč – celo v »temnem srednjem veku« – tozadevno veliko bolj razsvetljeni,
kot smo dandanes.
Tudi Hildegarda piše o tem, da so jetra glavni vir
očesnih težav, slabega vida in glavobolov. Pri tem
ne svari le pred zunanjimi strupi, temveč tudi
pred tistimi, ki izvirajo iz naših misli in čustev,
predvsem jeze.

SPOMLADANSKO POSPRAVLJANJE
Številni ljudje opažajo, da njihova dioptrija niha.
Pozimi bi potrebovali močnejša očala kot poleti.
Tudi to je jasen kazalnik, da več zadrževanja na
prostem in uživanje naravnejše hrane dosežeta,
da telo pospeši razstrupljevalne procese. Pomlad
je idealen čas za očiščevalne kure. Enako število
postnih dni namreč ne doseže enakega rezultata,
če post izvajate spomladi, poleti ali pozimi. Pravi
čas je pomladni čas!
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Najnaravnejše
razstrupljanje
Vsak dan smo izpostavljeni toksinom iz
okolja. Ker se jim ne
moremo popolnoma
izogniti, poskrbimo
za zaščito. Kapljice
Pegasti badelj Soria Natural očistijo in zaščitijo jetra. Telo lahko tekoči ekstrakt pegastega badlja izkoristi v celoti. Vas pri izbiri izdelka zanima, koliko »še živega« dela rastline
vsebuje? Kapljice Soria Natural so pripravljene tako, da ohranijo vse aktivne snovi, ki organizem spodbujajo k obnovi. Ne vsebujejo
alkohola, konzervansov in dodatkov. Zaradi
uporabe sodobnih postopkov priprave so do
25-krat učinkovitejše od običajnih kapljic.
Primerne tudi za vegane. Na voljo v lekarnah,
prodajalnah Sanolabor in specializiranih trgovinah. www.soria-natural.si

podkožju in medceličnini. Pospravljanje namreč
ne bo učinkovito, če ne bomo uživali več vode ter
s tem spodbudili ledvice k hitrejšemu odplavljanju umazanije. Pri tej nalogi je najboljša pomočnica breza. Kura z brezovo vodo za nekajkrat poveča izločanje kislih presnovkov, kar boste hitro
občutili v obliki manjšega zastajanja vode, gibčnejših sklepov in manj vnetij.
Brezova voda dobesedno odplakuje umazanijo.
Kdor je zamudil priložnost in si ni postregel z brezovo vodo iz gozda, lahko uporabi ustekleničeno.
Nabiramo lahko tudi brezove liste ali pa uporabljamo brezove izvlečke, ki jih redčimo z vodo.

Prvi slovenski bio brezov sok
iz Gorjancev in Bele krajine

V severnih deželah se je čiščenje telesa z brezo
uveljavilo že pred stoletji in velja za najboljši način, kako hitro umiriti revmatske težave in putiko.
Tudi energijsko gledano je breza drevo, ki »vleče
iz nas«. Če se zadržujete ob njej, vas utegne – v
nasprotju z drugimi drevesi – celo izčrpati. Zato
jo uporabljajte le, kadar želite, da iz telesa izvleče
slabo energijo in bolezen. Več o tem lahko preberete v knjigi Zdravilna energija dreves.

NOVA IZBRANA
LETINA 2019

ČIŠČENJE ZAHTEVA »PRETRESANJE«
Tako kot morate pri pomivanju steklenic raztopino z detergentom pretresti ali pa ga nanesti na
ščetko, nato pa z njo drgniti po umazani površini,
tudi telo potrebuje pospešeno pretakanje, če naj
limfni sistem umazanijo odpelje vse do izhoda.
Limfa nima drugega pogona kot gibanje. Pri tem
nimam v mislih priprav na maraton ali skrajnih
naporov, ki zgolj pospešijo nabiranje kislin v mišicah. Najboljša podpora pri čiščenju telesa je
umirjeno in kontinuirano gibanje: sprehodi, delo
na vrtu, zmerno kolesarjenje, plavanje …

KAKO SE REŠITI ČUSTVENIH STRUPOV?
Smisel posta ni le v odpravljanju snovnih smeti.
Če ga izvajamo pravilno, nam pomaga dojeti, da
nismo ujetniki telesa in da nam je vedno na voljo veliko več energije, kot se nam zdi. Če smo že
začeli s Hildegardo, lahko tudi sklenemo z njeno
mislijo: če post ni namenjen povezavi z najvišjim,
bo le okrepil našo nečimrnost, s čimer bomo telesu bolj škodovali, kot mu pomagali. Če se nam
uspe razstrupiti strahov, iz katerih se hitro razvijejo še skrbi, žalost, jeza in pohlep, bo naše življenje zagotovo čistejše, vid pa jasnejši – v vseh
pomenih besede.

BREZ
A
DODANEG
JA
R
O
K
D
A
L
S
Brezov sok je na voljo v prodajalnah Sanolabor, Intersparih,
večjih hipermarketih Mercator, Maxi-ju, Kalčku in drugih
specializiranih prodajalnah s tovrstno ponudbo.

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

www.brezov-sok.si
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Oksidativni stres povzroča številne celične poškodbe (oksidacija celičnih maščob, poškodbe
beljakovin …), slabo vpliva na njihove funkcije
ter s tem vodi v nastanek raznovrstnih obolenj.
Med posledice oksidativnega stresa ne spadajo
le srčno-žilna obolenja, vnetja sklepov, različna
avtoimunska obolenja, obolenja dihal, oslabljena
odpornost, Parkinsonova bolezen, hitrejše staranje … in rak, ampak tudi motnje vida, denimo
zaradi sive mrene, starostne degeneracije rumene
pege in glavkoma. Kako oksidativni stres poškoduje očesno lečo?

Oči in
oksidativni stres
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR, DR. VET. MED.

Kaj je oksidativni stres? Kako
je povezan z zdravjem oči in
zakaj lahko z njegovim celostnim
obvladovanjem pozitivno
vplivamo tudi na oči?
KAJ JE OKSIDATIVNI STRES?
Oksidativni stres nastane, kadar je zaradi določenih razlogov v telesu več prostih radikalov, kot jih
lahko telo nevtralizira z antioksidanti.
Prosti radikali ali tako imenovane reaktivne kisikove spojine nastajajo kot stranski produkt
oziroma odpadni material celic. Njihova raven je denimo visoka v primeru telesnih vnetij.
Nastajanje prostih radikalov pospešujemo tudi z
vdihavanjem onesnaženega zraka (cigaretni dim,
mestni zrak, zrak v kemičnih tovarnah in delavnicah …), z uživanjem hrane in pijače, polne
strupenih snovi (ostanki pesticidov, težkih kovin,
aditivov, hormonskih motilcev …), z uživanjem
nekaterih sinteznih zdravil, z uporabo kozmetike,
ki vsebuje nevarne kemikalije, z izpostavljanjem
UV-sevanju in radiaciji ter s kroničnim psihičnim stresom.
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OKSIDATIVNI STRES IN
POŠKODBE OČESNE LEČE
Očesna leča je prozorna bikonveksna struktura,
ki s fokusiranjem omogoča, da oko oblikuje ostro
sliko različno oddaljenih predmetov. Prozorne
beljakovine leče med drugim omogočajo, da se
vsa svetloba, ki pade na oko, prenese v notranjost
očesa, na očesno mrežnico. Mrežnica ob pomoči čutnih celic oziroma fotoreceptorjev sprejema
svetlobne dražljaje, ti pa se po vidnem živcu prenašajo v možgane, kjer nastane slika, ki jo gledamo. Neprožnost, zameglitev (siva mrena) in druge poškodbe leče lahko pripeljejo do motenj vida.
Očesna leča je na oksidativni stres občutljiva bolj
kot druga očesna tkiva, saj se njene vlaknaste celice, polne prozornih beljakovin (kristalini), ne obnavljajo. Če so epitelijske celice leče izpostavljene
nevarnim prostim radikalom, pride do motenj v
vlaknastih celicah. Tedaj pride do prečnega povezovanja in združevanja prozornih strukturnih
beljakovin leče, kar vodi v nastanek katarakte.1
Preprosteje povedano, zaradi poškodb, ki so posledica delovanja prostih radikalov, se leča zamegli. Svetloba, ki pride do leče, se popači. Popačena
svetloba obsije mrežnico, posledica pa je moteno
zaznavanje videnega.

CELOSTNO OBVLADOVANJE
OKSIDATIVNEGA STRESA LAHKO
POZITIVNO VPLIVA NA OČI
Telo ima svojo antioksidativno obrambo, ki celice ščiti pred prostimi radikali. Nevtralizira jih

1 Sylvia Santosa et al., »Oxidative stress in ocular
disease: Does lutein play a protective role?«

z dvema vrstama antioksidantov, encimskimi in
neencimskimi. Encimski antioksidanti so denimo glutation peroksidaze, glutation reduktaze,
superoksid dismutaze in drugi. Med neencimske
antioksidante spadajo antioksidantni vitamini (vitamina C in E, betakaroteni …) in reducirani glutation, ki
je obenem najmočnejši telesni
antioksidant, služi pa tudi kot
telesni indikator prisotnosti
oksidativnega stresa.

Pri tem boste učinkovitejši, če boste hkrati odpravljali tako vzroke za nastanek oksidativnega
stresa kot njegove posledice. Če je denimo vzrok
za njegov nastanek premalo spanja in počitka,
ukrepajte in si zagotovite dovolj obojega.
Če uživate hrano, v kateri so sledi
pesticidov, težkih kovin, konzervansov, aditivov, barvil in drugih
škodljivih snovi, začnite uživati
ekološka živila in se s tem izognite škodljivim snovem, ki
povzročajo oksidativni stres.
Če psihični stres blažite s cigaretami, z alkoholom ali s pretiranim delom, s tem prenehajte in
poiščite telesu prijaznejše oblike
obvladovanja stresa itn.

Različne raziskave navajajo
povezavo med nekaterimi očesnimi obolenji (starostna siva
mrena, starostna degeneracija
mrežnice, glavkom, diabetična retinopatija) in upadom ravni najmočnejšega telesnega antioksidanta (glutation)
– ne le lokalno, v očesnih tkivih, ampak tudi sistemsko, v krvi. To pomeni, da za zdravje oči ni
pomembna le pomoč antioksidantov, kot so lutein, zeaksantin in drugi, ki očesna tkiva ščitijo lokalno, ampak tudi podpora telesu pri sistemskem
obvladovanju oksidativnega stresa.

Primanjkljaj glutationa ter posledično
obremenjenost jeter (povišana raven jetrnega
encima GGT (gama glutamil transferaza) je indikator oksidativnega stresa), ledvic in drugih organov zaradi posledic oksidativnega stresa lahko
blažite s posebnimi prehranskimi dodatki, ki niso
le vir antioksidantov, ampak podpirajo splošno

Koda zdravja in lepote

ORIGINAL Kaskadna

fermentacija – patentirano v podjetju Dr. Niedermaier® Pharma

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

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

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

www.regulat.si

100% BIOLOŠKO
100% NARAVNO
100% VEGANSKO

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

regeneracijo telesa. To pomeni, da dvigujejo
celično energijo, spodbujajo jetra k boljšemu
delovanju, pospešujejo nastajanje glutationa,
pomagajo pri razkisanju in razstrupljanju,
urejajo delovanje prebavil, krepijo črevesno
floro …
Med dobre pomočnike, ki blažijo posledice
oksidativnega stresa, sodijo tudi kaskadno fermentirani biokoncentrati Dr. Niedermaierja,
izdelani iz ekološkega sadja (acerola, fige, datlji, limone …), zelenjave (čebula, artičoke, zelena …), začimb (ingver, kurkuma, žafran …)
in oreščkov (orehi …). Ti med drugim oskrbujejo telo z esencialnimi aminokislinami,
polifenoli, flavonoidi, vitamini, minerali,
desnosučno mlečno kislino in osnovnimi
gradniki telesnih encimov. Biokoncentrata
Regulatprobio in Regulatprometabolic je preverjalo več kot štirideset kliničnih raziskav.
Po podatkih iz dela Regulat – more energy for
cells Waltraud Lessing, dr. med., uživanje teh
preparatov dokazano podpira telo v boju z
oksidativnim stresom, na primer izboljša delovanje jeter in ledvic. Vrednosti jetrnih encimov so boljše: GGT za več kot 61 odstotkov,
GOT za več kot 47 odstotkov in GPT za več
kot 69 odstotkov. Poveča se tudi nastajanje
telesnega antioksidanta glutationa. Vrednost
glutationa se lahko poveča za 400 odstotkov,
poveča se tudi telesna energija. V povprečju
so izmerili do 187-odstotni porast energije
celic (proizvodnja ATP).

Širši pogled,
za več zdravja
INTERVJU S PROF. DR. RAUOM

Da se očesni zdravnik ukvarja le
z vašimi očmi, stanje vaših jeter,
vaš jedilnik in življenjski slog pa
ga ne zanimajo, sprejemamo kot
nekaj normalnega. Enako velja za
številna druga področja, zato ne
preseneča, da alopatska medicina
zmore le omiliti simptome, ne zna pa
trajno pozdraviti telesa kot celote.
O tem, kako je mogoče pozdraviti tudi to, kar pogosto velja za neozdravljivo, bo maja v Ljubljani
predaval resnično velik človek in strokovnjak,
prof. dr. Rau, ki je že sedemindvajset let strokovni vodja svetovno znane švicarske Klinika
Paracelsus, ki deluje po načelih biološke medicine.

Za optimalne rezultate v boju z oksidativnim
stresom je dobro telo in s tem tudi oči z omenjenimi biokoncentrati podpirati najmanj tri
mesece.
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KAKO REVMATOLOG IN
INTERNIST POSTANE ZDRAVNIK
BIOLOŠKE MEDICINE?
Poleg znanja je življenje dr. Rauu
podarilo tudi veliko zdravstvenih težav.

Alergije, nevrodermitis in astma, ki
so ga pestili od otroštva, so v veliki
meri sodelovali pri spremembi
njegovega pogleda na medicino.
Za vse bolezni so me zdravili s številnimi alopatskimi, torej zaviralnimi terapijami, ne z zdravilnimi terapijami. Niso delovale, neželeni učinki pa
so bili močni. Šele ko sem začel razumevati, da
pri mojih težavah igrata veliko vlogo črevesje in
intoleranca na kravje mleko, ki me verjetno spremlja že od otroštva, sem se začel prehranjevati
vegansko. Stanje se je zelo izboljšalo. Ko pa sem si
dal odstraniti vse amalgamske zalivke v zobeh, so
tako alergije kot astma popolnoma izginile, in to
po več kot tridesetih letih!
Podobno sem opažal pri svojih pacientih. Pri številnih bolnikih sem se počutil popolnoma nemočen. Učinkovale so samo zaviralne terapije, denimo kortizon in nesteroidni antirevmatiki, bolezni
pa nisem znal pozdraviti.
Priznam, prav izboljšanje stanja pri tistih, ki so
mi priznali, da uporabljajo tudi alternativne in
prehranske terapije, me je spodbudilo, da sem
spremenil svoj pristop. Zdaj, po dvajsetih letih,
ima biološka medicina terapevtske pristope, ki
pozdravijo tovrstna kronična obolenja in celo avtoimunske bolezni.

V Ljubljani boste predavali o tako
imenovanih nedefiniranih bolezenskih
stanjih. Verjetno je veliko ljudi, ki hodijo
od specialista do specialista, njihovo
stanje se slabša, specialisti pa samo
ugotavljajo, da to »ni primer zanje?«
Specializacije so najslabše, kar se je lahko zgodilo moderni medicini. Prav specializacije namreč
prispevajo k njeni neučinkovitosti in k visoki ceni
tovrstnega zdravstvenega modela. Poleg tega večina alopatskih preiskav, kot so slikanja z MRI in
CT ter endoskopije, sploh ni potrebnih.
Spremembe v medicini prihajajo iz »baze«.
Bolniki so tisti, ki vse glasneje zahtevajo nove pristope, saj vidijo, da ortodoksna medicina ne deluje pri boleznih, s katerimi se srečujemo danes.
Dandanes največji delež stroškov zdravstvenih zavarovalnic, pa tudi smrti povzročijo

Klinika Paracelsus - pred 58 leti jo je ustanovil
zdravnik dr. Walter Winkelmann, eden
najbolj znanih naturopatov tistega časa in
ustanovitelj švicarske zveze naturopatov.

S prihodom dr. Raua leta 1992 se je klinika
začela širiti, ne samo zunaj meja kantona,
temveč tudi mednarodno. Zdaj je svetovno
priznana klinika, ki dosega odlične uspehe
pri zdravljenju na različnih področjih. V
okviru klinike sta tudi onkološki in zobozdravstveni center, ki delujeta po načelih biološke medicine.
Prof. dr. Rau je tudi predavatelj in dekan
Švicarske akademije za biološko medicino,
ki deluje že petindvajset let, na njej pa se izobražujejo zdravniki z vsega sveta.
»nedefinirane bolezni«. To niso več srčno-žilne
bolezni ali rak, marveč presnovne bolezni, nepojasnjene nevrološke motnje, nadledvična utrujenost, sindrom kronične utrujenosti, zgodnji kognitivni upadi, avtizem … Enako velja za izredno
občutljivost na okužbe, tako pri odraslih kot pri
otrocih. Specialisti so pri tem nemočni, saj moderna ortodoksna medicina ne pozna pristopa, ki
bi temeljil na »izgradnji« zdravja. Največji razlog
za njeno neuspešnost je prav specializacija.
Neozdravljive bolezni ali bolezni z »neznanimi
vzroki« so neozdravljive zgolj zato, ker se ni nihče
poglobil v vzroke, ker ni bilo znano ozadje presnovnih procesov ali pa niso upoštevali pomembnega dejavnika »izstradanosti celic«. Biološka
medicina podpira ter obnavlja normalno delovanje celičnih funkcij in celovitost organov.

Diagnoze se v sodobnem času kar
množijo. Vsak dan se rojevajo nova
imena, sindromi, kode virusov …
Pa je res toliko novih bolezni?
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Večina »novih diagnoz« je zgolj opisnih, ničesar
pa ne povedo o vzrokih, o motenih funkcijah
organov. Resnično dosledna biološka medicina
nikoli ne obravnava zgolj diagnoz ali simptomov,
ampak obravnava ljudi, da bi odkrila vzroke za
neučinkovitost celic ali organov.

S celostno obravnavo pacientov z
»nedefiniranimi« boleznimi imate
dolgoletne izkušnje. Kako se biološka
medicina loteva takih pacientov?

Črevesje je največji organ, poškodbe črevesja (ki
jih bolniki večinoma sploh ne prepoznajo) pa
pripeljejo do vnetij po vsem telesu, nevroloških
poškodb in poškodb imunskega sistema. Oskrba
in zdravljenje črevesja, skupaj z individualno določeno prehrano, so lahko najpomembnejši dejavnik pri zdravljenju kroničnih bolezni.

Zelo dosledno sledimo pristopu treh stebrov biološke medicine po dr. Rauu, ki razkriva najpogostejše vzroke »nedefiniranih« bolezni, nato pa
individualno obravnavamo vse telo.

Celicam primanjkuje elementov v sledeh, vitaminov, esencialnih maščobnih kislin in aminokislin. Sodobno prehranjevanje vodi v kronične bolezni. Pri glavnini sodobnih bolezni so v
pomoč dopolnila, ki telo oskrbijo z elementi v
sledeh, fosfolipidi, izbranimi peptidi in aminokislinami. Na voljo so sodobne oblike testiranja, ki
zdravniku biološke medicine povedo, česa bolniku primanjkuje in kaj velja dodajati.

Dandanes večino kroničnih bolezni sopovzročijo
toksične obremenitve. Toksične obremenitve zavirajo delovanje celičnih funkcij in so lahko vzrok
za avtoimunske bolezni, diabetes, rakave bolezni
in večino nevroloških bolezni. Toksične obremenitve lahko preprosto diagnosticiramo in zdravimo, kar zelo izboljša bolezenska stanja.

Tako pri vseh bolnikih z multiplo sklerozo opažam pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin.
Pred odpravo tega primanjkljaja njihove terapije
niso prinašale rezultatov. Naše razstrupljevalne
terapije, skupaj z dodajanjem hranil, prinašajo
velika izboljšanja tudi v primerih napredovale
multiple skleroze.

Kako dejavno je pacient vključen v
zdravljenje po metodi biološke medicine?
Koliko pomagajo naprave, terapije
in prehranska dopolnila, koliko pa
sprememba prehranjevanje, ukvarjanje s
sabo, sprememba življenjskega sloga …?
Na začetku so za uspešnost terapij ključni detoksikacija, regeneracija črevesja in prehranski
dodatki, pozneje pa so pomembne spremembe
prehranjevanja in življenjskega sloga. Po letu ali
dveh so naši bolniki v veliko boljšem stanju, če že
ne zdravi. To velja tudi za bolnike, ki so jim povedali, da potrebujejo operacijo sklepov ali črevesja, žilne opornice ali dosmrtno jemanje zdravil!

Kmalu boste predavali tudi v Ljubljani …
Kdo bo imel največ koristi od tega,
da pride na vaše predavanje?
Vsi zainteresirani laiki, vsi strokovnjaki z odprtim umom, predvsem pa bolniki z boleznimi, ki
smo jih opisali. Tudi starši, zainteresirani za svoje
otroke.
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Koliko minut smo vam že
prihranili?
Če smo vam s svojim delovanjem pomagali najti odgovore,
hitreje rešiti težave, prihraniti denar, začutiti, da v svojih
razmišljanjih in dilemah niste sami, ali pa vas morda
navdihnili za premike …
Če menite, da smo vam prihranili ali polepšali kako uro, nam
to lahko povrnete s kako minuto svojega časa.
Dohodnino ste državi že dali, zdaj imate možnost, da delček
tega zneska usmerite k nevladnim organizacijam, ki delujejo
v javnem interesu. S tem nimate nobenega dodatnega
stroška, saj boste zgolj izkoristili svojo davkoplačevalsko
pravico, da odločate o tem, kam bo šlo 0,5 odstotka
dohodnine, ki ste jo že plačali.

PROSIMO, POŠLJITE OBRAZEC ŠE DANES!

PROSTOR
ZA
ZNAMKO

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za finance
DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE
p.p. 631, Šmartinska cesta 55
1001 Ljubljana

Zahvala
Hvala vsem, ki ste nam z doniranjem dela
dohodnine, s prispevki in s pošiljanjem poštnih
znamk pomagali narediti več, kot bi sicer.
V zadnjem letu smo ob pomoči tako zbranih sredstev priredili več kot 50 predavanj,
ki so bila za udeležence brezplačna, izdali 9 številk tiskanih novic in 49 številk
elektronskih novic, posneli 18 videoprispevkov, ki so na voljo tudi na spletu, ter
omogočili brezplačno promocijo dogodkov več kot 30 društvom in organizacijam.
Poleg tega vzdržujemo ažuren spletni koledar dogodkov in nenehno raziskujemo
številne teme, ki vsem nam pomagajo, da živimo bolj kakovostno in ozaveščeno.
Društvo Ognjič

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
(ime in priimek davčnega zavezanca)		

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte)

(pristojni finančni urad, izpostava)

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

Društvo "Ognjič" za naravno
in kvalitetno življenje

49145738

0,5 %

v/na

dne
(podpis zavezanca/ke)

odgovornih za spomin, pa tudi v očesnem ciliarniku, ki je v primeru pomanjkanja joda verjetno
odgovoren za nastanek glavkoma.

Ah, kako
čudovite oči!
Bi želeli imeti take, filmsko
velike oči? Raje ne!
Izbočene oči so eden od znakov, da z vašo ščitnico ni vse, kot bi moralo biti. Tudi občutljivost oči
in težave z vidom lahko namigujejo, da je treba
vzeti pod drobnogled presnovo.

Ker smo v tokratnih novicah že pisali o povezanosti diabetesa in težav z vidom, velja omeniti še
to, da povišani vnosi joda merljivo vplivajo tudi
na izboljšanje stanja pri diabetesu. Dr. Jorge G.
Flechas opisuje svoje raziskave, ki jih je opravil
na diabetikih. S povečanim vnosom joda (od
50 do 100 miligramov) je pri vseh udeleženih
diabetikih dosegel, da se je zmanjšala potreba
po zdravilih za nadzor diabetesa, nekaterim pa
se je stanje tako izboljšalo, da jih sploh niso več
potrebovali.

ZANIMIVOST:
Če se vam naslov filma 50 odtenkov sive zdi pretiran, kaj šele
porečete na ugotovitev znanstvenikov, da lahko oko odrasle osebe
razlikuje med 500 odtenki sive?

Za zdrave oči potrebujemo veliko vitamina A –
prav zato že od malega poslušamo, da je treba grizljati korenček! Poleg tega nam ne sme primanjkovati niti selena in joda.

Po statistiki Svetovne zdravstvene
organizacije je poleg magnezija in
selena jod eden od treh mineralov, ki
jih našemu telesu najbolj primanjkuje.
Ker se ščitnični hormoni aktivirajo v jetrih, vam
je verjetno jasna tudi ta povezava. Oslabljena jetra
pomenijo oslabljen vid in oslabljeno ščitnico.
Odličen vir vseh naštetih in številnih drugih
mineralov v sledeh so morske alge, zato ne preseneča, da postajajo sestavni del učinkovitih prehranskih terapij za razstrupljanje ter za krepitev
imunskega in obnovo hormonskega sistema.
Dr. Robert Rowen navaja, da so visoke koncentracije joda izmerili v predelih možganov,

Kar manjka v telesu se pozna tudi v očeh.
Ko podpremo ščitnico pomagamo tudi očem.
Rjave morske alge pripomorejo k ohranjanju optimalnega prebavnega udobja1,2,
spodbujajo dobro prebavo2 in presnovo za več energije2, ohranjajo zdravje kože1,3,
zmanjšajo absorpcijo maščobe1. Prehranske vlaknine omogočajo lažje odvajanje2.
Jod prispeva k normalnemu delovanju ščitnice in proizvodnji ščitničnih hormonov,
delovanju živčnega sistema, kognitivnih ter nevroloških funkcij in zdravi rasti otrok.
* 1-ASCOPHYLLUM NODOSUM, 2-FUCUS VESICULOSUS, 3-JOD (NARAVNA OBLIKA)

Poiščite v prodajalnah Sanolabor in Norma,
Lekarnah, ter ekoloških trgovinah

Več na www.bio24.si Tel.: 051 801 500
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navadno povzroči ožige in celo izgubo listov. Šele
naslednji listi, torej tisti, ki zrastejo na soncu, so
trpežni in jih sončni žarki ne motijo več.
Ali vam bo sonce koristilo ali škodovalo, je torej
odvisno od tega, ali spomladi pridete na sonce
popolnoma nepripravljeni, torej kot roža iz rastlinjaka, ali pa s soncem nenehno prijateljujete.

UV-žarki –
prijatelji ali
sovražniki?
Maja so vsi mediji preplavljeni
s svarili, da kože ne smete
izpostavljati sončnim žarkom,
saj jo bodo UV-žarki poškodovali
in postarali. Pa je to res?
Če ste brali naš priročnik Resnice in zmote o soncu,
veste, da ima ta zgodba tudi drugo plat. Ali sonce
poškoduje drevje, travo, cvetlice na jasi? Zagotovo
ne – sončna svetloba jih le hrani in krepi. Drugače
je s sadikami, ki so bile doslej le na okenskih policah ali v rastlinjakih. Pri teh srečanje z UV-žarki

Ko ne vemo točno kaj je diagnoza,
pokličemo na pomoč rastline, ki znajo
težavo prepoznati in jo odpraviti. Aloe
vera bo v vsakem telesu delovala
drugače - odvisno od tega kje je težava.
Prodaja: TRGOVINA.PHARMOS.SI.
Informacije in svetovanje: Medical center d.o.o.,
tel. 041 401 600, www.pharmos.si.
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Izogibanje sončnim žarkom dolgoročno pripelje
le do oslabitve imunskega sistema, pospešenega
staranja ter razkroja kosti in mišic. S tem morda
res zmanjšamo tveganje za pojav ene od oblik kožnega raka, vendar obenem povečamo tveganje
za nastanek skoraj štiridesetih drugih oblik raka,
ki so vse povezane s pomanjkanjem vitamina D.
Vitamin D3 telo najlažje razvije ob pomoči UVžarkov. Ločnica med zdravilom in strupom je vedno, tudi v tem primeru, stvar količine. Vsak dan
nekaj malega sončnih žarkov je torej zdravilo, celodnevno praženje pa strup.
Koža mora neovirano zaužiti potrebno količino
UV-žarkov, zato je najbolje dan začeti tako, da
se v zgodnjih jutranjih ali poznih popoldanskih
urah vsaj 15 do 20 minut nezaščiteni nastavljamo
soncu. Če se nameravamo na soncu zadrževati
tudi takrat, ko so sončni žarki močni, je smiselno
čez telo »potegniti roleto«. To pomeni uporabo
pokrival, oblačil ali sredstev z mehanskimi filtri
na osnovi titanovega dioksida. Tovrstni filtri ne
prodirajo v kožo, nimajo kemičnega vpliva na celice in ne delujejo kot hormonski motilci. Sončne
žarke filtrirajo že na koži, hkrati z negovalnimi
olji in antioksidanti pa zmanjšujejo oksidacijski
stres ter pomagajo koži, da zaužite žarke čim lažje
»prebavi«.

VAJA DELA MOJSTRA
Rastline, ki so tudi same izpostavljene skrajnemu
UV-sevanju, za svoje preživetje razvijejo močne
antioksidante. Prav antioksidanti pomagajo tudi
naši koži, da hitreje »prebavi« sončne žarke, poleg
tega preprečujejo poškodbe, ki jih ti povzročajo.
Verjetno vsi poznajo alojo vero in jojobo, od rastlin z našega območja pa med najučinkovitejše
spada planika. Roža, ki jo vsi poznamo kot simbol
Alp, je zaščitena in je ne smemo nabirati, lahko pa
jo vzgojimo, nato pa njen zgornji del uporabimo za
izvlečke. V Weledi to počnejo na nadmorski višini
1500 metrov, planike pa gojijo po biodinamičnih

načelih in iz semen. Te so nato osnova za pripravo
naravnih sredstev, s katerimi kožo zaščitimo pred
škodljivimi vplivi UV-žarkov.

KAJ PA SONČNA OČALA?
Strokovnjaki svarijo, da lahko močno UV-sevanje
poškoduje oči. UV-žarki imajo škodljiv vpliv na
zunanje dele oči, pa tudi na notranje strukture,
kot sta roženica in znotrajočesna leča.
Ker je koža okrog oči izredno tanka, se ob večjem
izpostavljanju UV-žarkom na njej prej razvijejo
gubice in druge poškodbe. Dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom lahko povzroči nastanek
sive mrene, razvoj starostne degeneracije rumene
pege in druge očesne bolezni. Poškodbe mrežnice
pa lahko pripeljejo tudi do degeneracije rumene
pege.
Dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom lahko
povzroči tudi nastanek pterigija – benigne tvorbe
na veznici. Pterigij je pogostejši pri ljudeh, ki veliko časa preživijo na soncu in vetru, zlasti v vročih
in suhih podnebjih.

Če oči izpostavljamo močnim UVB-žarkom (dolge ure na plaži, smučanje brez zaščitnih očal, alpinizem, plezanje …), tvegamo opekline roženice.
To stanje je lahko zelo boleče in utegne povzročiti
celo začasno izgubo vida.
Občutljivost na svetlobo povečujejo tudi nekatera
zdravila, kot so diuretiki in pomirjevala. Oči so
veliko občutljivejše tudi v primeru, da imate za
sabo laserski poseg za korekcijo vida, če so vam
operirali katarakto ali če so vam vstavili lečo brez
UV-zaščite.

KAKO SE ZAŠČITITI PRED
UV-SEVANJEM?
Ko gre za zaščito oči, potrebujemo sončna očala, ki blokirajo UVA- in UVB-sevanje. S stališča
naprezanja oči je zelo uporabna samodejna zatemnitev (angl. fotogrey), saj vas bo obvarovala
škiljenja in vam prihranila gubice okrog oči. Res
pa je, da lahko tovrstna pomoč poleni oko; brez
takih leč oko potrebuje več časa, da se prilagodi
spremembam svetlobe, kot pri ljudeh, ki svoje oči
nenehno »trenirajo«.

NARAVNA
ZAŠČITA ZA
NEŽNE POLJUBE
SONCA.
TAKOJŠNA
ZAŠČITA

NARAVNA ZAŠČITA, KI DELUJE
Zaščita pred soncem direktno po nanosu
Zaščita, ki se vidi
#naravnosončenje

Certificirana
NARAVNA
Nega

www.weleda.si
Distributer za Slovenijo:
BB BIO.SI d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin,
M: 041 410 733, P: 01 5008 741, info@bb-bio.si, www.bb-bio.si
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POMEŽIKNIMO (SI)!
Sodoben čas na sili v skoraj neprestano zrenje v
različne ekrane. Ob tem to dejavnost vedno več
ljudi prostovoljno opravlja tudi za domačimi
stenami. Statistike gledanosti in obiska spletnih
strani kažejo, da smo pozimi skoraj dvakrat več
pred televizijskimi zasloni kot poleti. Tudi obisk
spletnih strani je skoraj za 30-50% večji. Poraste
tudi uporaba mobilne telefonije.

Sindrom
pisarniških oči
– poskrbimo, da
bo očem lažje
BESEDILO: SABINA TOPOLOVEC

V hladnejšem času smo običajno
veliko v zaprtih prostorih. V njih
je zrak najpogosteje presuh in
posledica na očeh so hitro vidne.
Pojavijo se pordelost, oči nas
pečejo, srbijo, lahko tudi bolijo.
Položaj jim še dodatno otežimo z
dolgotrajnim zrenjem v različne
ekrane. Kaj storiti, ko so posledice
že tu oziroma ali se teh v takšnih
okoliščinah sploh lahko ubranimo?
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Če pustimo ob strani neugodne vplive elektrosmoga, katerih posledice se bodo verjetno v polni
meri pokazale šele čez desetletje ali dva, pa nam
oči račun izstavijo takoj. Ali ste vedeli, da ob zrenju v ekran komaj kdaj pomežiknete z očmi? Če v
običajnim okoliščinah na minuto pomežiknemo
od deset- do petnajstkrat, pri zrenju v ekran lahko
to storimo le še ena- do dvakrat.
Zato je pomembno, da se med delom za npr. računalnikom, večkrat zazrete v daljavo, npr. skozi okno, če pa nam prostor tega ne omogoča, si
zaprte oči prekrijte z obema rokama. V takšnem
premoru vztrajajte minuto do dve.

POSKRBITE ZA USTREZEN
POLOŽAJ RAČUNALNIKA
Tudi položaj ekrana je velikokrat tisti, ki težave z
očmi le še stopnjuje. V prvi vrsti je pomembno, da
ta ni nameščen neposredno pod oknom. Če prihaja do odsevov z ekrana, poskrbite, da so okna
ustrezno zastrta. Pomembno je tudi, da je monitor nekoliko nižje od višine oči. Z vsemi temi

Skupaj za zdravje na delovnem mestu!

pomembnimi ukrepi
oči ne boste obremenjevali po nepotrebnem.

POMEMBNI STA VLAGA V
PROSTORU IN TELESU
Najbolje je gotovo ravnati preventivno in preprečiti pojav suhih, pekočih, utrujenih in pordelih
oči. Pozimi, ko so prostori ogrevani, v njih
običajno primanjkuje vlage. To prostoru
najbolj preprosto vrnemo tako, da na
grelno telo postavimo posodo z vodo,
ki bo izhlapevala v prostor.
Pomembno je tudi, da obenem poskrbimo tudi za ustrezno hidracijo svojega
telesa, saj ravno pozimi zmotoma največkrat menimo, da ne potrebujemo toliko tekočine, ker se ne potimo. Posledično je pri večini
ljudi telo bolj dehidrirano pozimi. Poskrbimo torej za vnos vsaj dveh litrov vode dnevno.

Pri umskem delu, ki zahteva veliko koncentracije, na preventivne ukrepe radi pozabimo. Šele ko
nas oči pečejo in skelijo, se umaknemo od ekrana in razmišljamo, kaj storiti. V prvi vrsti bomo
očem gotovo privoščili počitek. Kratek sprehod
po svežem zimskem zraku ne bo dobro del
le očem, temveč vsemu telesu.
Hitro olajšanje pa očem prinašajo tudi
kapljice za oči, imenovane tudi umetne solze. Ob tem je najbolje posegati
po naravnih, ki vsebujejo hialuronsko
kislino. Ravno ta se v velikih količinah nahaja tudi v očesni steklovini. A.
Vogel kapljice za oči poleg te vsebujejo še
izvleček navadne smetlike, ki jo že iz ljudskega
zdravilstva dobro poznamo kot čudežno rožico
za težave z očmi.
Vir: www.avogel.si/indikacije/sindrom_
pisarniskih_oci.php, (dostop april 2019)

Od maja 2019 dalje

UŽIJ ZDRAVO
PRIKLOPI SE NA NARAVO

IN KAJ, KO SO TEŽAVE ŽE TU?

POSLOVNI SESTANEK, KOLEGIJ, SEJA
v 180 let stari kraški hiši ~ MOTIVACIJSKI TEAMBUILDING,
SEMINAR na zeliščnem vrtu in v začimbnem nasadu~
SREČANJE ZAPOSLENIH, OBLETNICA
na kraškem borjaču
Službeni & družabni dan v paketu
AVTENTIČNO, OKUSNO IN POUČNO
ZELENO DOŽIVETJE ZA VAŠE PODJETJE
ZAČINJENI KULINARIČNI HODI (zajtrk, kosilo ali
večerja) z ZELIŠČNIMI SPREHODI med odmori ~
KONCENTRAT KORISTNIH NARAVNIH REŠITEV
za podporo vašemu zdravju doma in v službi ~
PRISTEN KRAŠKI AMBIENT, rezerviran samo za Vas
Zeliščno-Etnološka Domačija Belajevi
Kačiče - Pared 13, 6215 Divača
M. 041 697 737, E. info@belajevi.si
W. www.belajevi.si

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

koledar dogodkov

Koledar
dogodkov
V koledarju
objavljamo dogodke, ki jih prireja-

jo različna društva in organizacije iz vse Slovenije.
Ker v redakciji nimamo možnosti, da bi preverjali
kakovost vseh predavanj, delavnic in seminarjev,
se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v projektu Skupaj za
zdravje človeka in narave.

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

PETKI IN SOBOTE V MAJU

SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA
Ljubljana, (pet., 3., 17. in 31.) od 15.30 do 17.30
Maribor, (sobota, 4. in 18.) od 9.30 do 11. ure
Celje, (sobota, 4. in 18.) od 13. do 14. ure
Novo mesto, Grosuplje (sobota, 11. in 25.)
od 9. do 10. ure
Več informacij na www.zelenikrog.si.
SOBOTA, 4. MAJ

VRAG SE SKRIVA
V PODROBNOSTIH
Žalec, Vrt zdravilnih rastlin IHPS
(ob Eko muzeju), ob 10. uri
O najpogostejših napakah pri uporabi zdravilnih
rastlin in izdelavi zdravilnih pripravkov bo govorila Sanja Lončar. Spoznali boste, kako pravilno
uporabljati zdravilne rastline in kako iz njih izdelati pripravke z največjo močjo. Prireja: IHPS
Žalec, v okviru Dnevov odprtih vrat.
TOREK, 7. MAJ

ČREVESNA HIGIENA ZAPOVEDUJE
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura
trgovina, Bratuževa 1, ob 17.30 uri
Ali veste, da je vaša prebava dobra šele takrat, ko
blato nima neprijetnega vonja? Predava dr. Iztok
Ostan. Informacije, prijave: info@vitalina.si, www.
vitalina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.
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SREDA, 8. MAJ

7. EKOPRAZNIK V ČRNOMLJU
Črnomelj, Zadružna cesta 16, pred stavbo
Upravne enote Črnomelj, od 10. do 16. ure
Možnost nakupa ekoloških pridelkov lokalnih
pridelovalcev, ozaveščanje javnosti o prednostih
ekološkega kmetovanja in izmenjava semen.
Informacije: Marija (040) 254 667, marija.marincek@gmail.com. Prireja: Združenje za ekološko
kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
SREDA, 8. MAJ

VRTIČKANJE, IZMENJAVA
IZKUŠENJ IN SEMEN
Praše pri Mavčičah, Skupni vrt v Prašah pri
Mavčičah, vsako sredo od 16. do 19. ure
Pripravili bomo zemljo za setev, sejali in sadili
rastline ter okopavali. Med delom bomo izmenjevali izkušnje, po delu pa semena. Informacije in
zemljevid: www.sorskopolje.si.
ČETRTEK, 9. MAJ

KAKO SE OBVAROVATI PRED
ELEKTROMAGNETNIM SMOGOM
Maribor, DMSBMT, Heroja
Jevtiča 5, ob 16. uri
O nevarnostih nevidnega strupa – elektromagnetnega smoga in o ukrepih, s katerimi lahko
obvarujemo svoje zdravje ter zmanjšamo izpostavljenost škodljivim vplivom mobilne telefonije,
wi-fi omrežij in drugih virov škodljivih sevanj, bo
predaval Igor Šajn, strokovnjak stavbne biologije.
Prispevek: brezplačno. Prireja: DMSBMT.
PETEK, 10. MAJ

DREVESA SO PESMI, KI JIH
ZEMLJA PIŠE NEBU
Dravograd, Mladinski center, Koroška
cesta 50, ob 17. uri
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Predstavitev tretje knjige Drevesa – miti, legende,
zdravilnost. Predava Ana Marija Kolman.
Informacije: http://www.dravit.si/mladinske-dejavnosti/mladinski-center.html.
PETEK, 10. MAJ

50. STRAŽIŠKA TRŽNICA
Baragov trg, Stražišče pri Kranju
Od 17. do 19. ure lokalna ekološka in konvencionalna tržnica ter prevzem naročil. Predstavitev
kranjskih krajevnih skupnosti z desnega brega
Save ter njihovih posebnosti, značilnosti in drugačnosti: petje, kulinarika, degustacije, krajevne
znamenitosti, ples, turistične kmetije …
Informacije: www.sorskopolje.si.
PETEK, 10. MAJ

ANTROPOZOFSKI POGLED NA SMISEL
ČLOVEKOVEGA BIVANJA IN NJEGOVO
DUHOVNO POSLANSTVO NA ZEMLJI
Domžale, Domžalski dom,
Ljubljanska 58, ob 19. uri
Smisel človekovega bivanja na zemlji, ljudje kot
duhovna bitja in povezanost človeka z njegovim
okoljem. Predava Jani Urbanc, filozof in prevajalec del Rudolfa Steinerja. Prispevek: prostovoljni
prispevki. Informacije: Jože Grabljevec (041) 323
249, ajda.domzale@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Domžale.
SOBOTA, 11. MAJ

FESTIVAL ZDRAVJA
IN OBILJA 2019
Maribor, Narodni dom, Ulica kneza
Koclja 9, od 14.45 do 20.30
Na dogodku bodo predavali: Sanja Lončar: Kako
do več energije; Bene Behrič: Borelioza – kuga
današnjega časa; Manica Rampre: Zakon privlačnosti in transurfing realnosti; Gregor Obronek:
Ajurveda za popolno zdravje
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Celoten program si lahko ogledate na www.nd-mb.si. V času dogodka se boste lahko ob stojnicah pogovarjali z vsemi predavatelji, spoznali delovanje različnih društev in uživali v dobri družbi.
Prodaja vstopnic: prizidek Večera, (02) 235 31 12,
vzivo@vecer.com, www.vecer.com/vzivo, Eventim.
SOBOTA, 11. MAJ

PRIPRAVA VRTA NA SETEV, SETEV,
IZMENJAVA IZKUŠENJ IN SEMEN
Zbilje pri Medvodah, delavnice Skupnosti
Barka, Zbilje 1k, od 9. do 14. ure
Z varovanci Skupnosti Barka ter z njihovimi starši in skrbniki bomo obdelovali zemljo, širili vrt,
pripravljali gredice za setev, sejali zgodnje posevke in izmenjavali izkušnje. Ob 13. uri bomo
pojedli enolončnico. Prinesite domača semena za
izmenjavo. Informacije: www.sorskopolje.si.
SOBOTA, 11. MAJ

RADA SE IMAVA – IN PRIDRUŽIL
SE NAMA BO OTROK
Kranj, Mestna knjižnica Kranj,
Gregorčičeva 1, od 10. do 12. ure
Na delavnici bomo spoznali veščine za krepitev
partnerskega odnosa med nosečnostjo in po rojstvu otroka. Govorili bomo o spremembah v odnosu med partnerjema, ko postajata mama in oče.
Vodi dr. Zalka Drglin. Prispevek: brezplačno.
Informacije in prijave: info@mamazofa.org.
NEDELJA, 12. MAJ

KAKO (ZARES)
ZDRAVIJO RASTLINE?
Maribor, Botanični vrt Maribor,
učilnica, ob 10. uri
Če bi zdravilne rastline delovale zgolj z učinkovinami, tako kot delujejo sintezna zdravila,
bi se številne zdravstvene težave ponovile takoj
po prenehanju jemanja. Vendar ni tako! Kako
so naši predniki prepoznali in uporabljali moči
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zdravilnih rastlin? Kaj od tistega, kar so videli v
njih, nam ostaja skrito? Dandanes še kako potrebujemo védenje o resničnih močeh rastlin. Če ste
pripravljeni na rastline pogledati drugače, vabljeni na predavanje Sanje Lončar!
Predavanje bo v okviru majskega sejma.
PONEDELJEK, 13. MAJ

SKRIVNOST (ZDRAVJA)
JE V ODNOSU
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SREDA 15. MAJ

DREVESA SO PESMI, KI JIH
ZEMLJA PIŠE NEBU
Nova Gorica, Srečna hiša, Ulica
Gradnikove brigade 53, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 10. maja.
https://fundacijazadobroljudi.si/srecna-hisa/.
SREDA, 15. MAJ

Kamnica pri Mariboru,
Vrbanska cesta 97, ob 18. uri

PREDAVANJE: DVAJSET LET
BIODINAMIKE NA KMETIJI PR’CAJHNU

Posvečenost, zbranost, koncentracija, notranji
mir, razsodnost, prištevnost, prisotnost … Vse te
besede skušajo opredeliti največje bogastvo, ki si
ga človek prizadeva doseči vse od rojstva do smrti, obenem pa se s tem tudi izogniti bolezni. Ob
iskrenem odnosu do sebe lahko človek ljubi sebe,
sočloveka, naravo. Je zlit s stvarstvom, s čimer je
optimalno poskrbel za svoje zdravje.

Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom Zadvor,
Cesta II. grupe odredov 43, ob 19. uri

Kadar zbolimo, je pomen iskrenega odnosa do
sebe toliko večji, saj nas bolezen opomni, da smo
na to pozabili. Če želite težave obvladati hitro in
učinkovito, vabljeni na predavanje, ki razkriva,
kako doseči to brezplačno bogastvo in kljub vsem
sodobnim obremenitvam ostati zdrav. Predava
Rajko Škarič. Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka. Prispevek: brezplačno.
TOREK, 14. IN 28. MAJ

VRTIČKANJE ZA DRUŽINE IN
DRUŽENJE NA SKUPNEM VRTU
Zbilje pri Medvodah, delavnice Skupnosti
Barka Zbilje 1k, od 16. do 19. ure
Starši z majhnimi in večjimi otroki, vabljeni, da
svoj prosti čas izkoristite za druženje z otroki in
spodbujanje njihovega zanimanja za delo z rastlinami. Starši bomo sejali in okopavali, otroci
pa nam bodo pomagali in se igrali na peščenem
dvorišču. Prijave: matjaz.jerala@siol.net.
Informacije: www.sorskopolje.si.
Prireja: Društvo Sorško polje.
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Predavanje mag. Andreje Videmšek, nosilke dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Prispevek: zaželen
prispevek v znesku 3 €. Informacije: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
SREDA, 15. MAJ

RADA SE IMAVA – IN PRIDRUŽIL SE
NAMA BO OTROK
Ljubljana, Združenje Naravni začetki,
Zaloška 54, od 18. do 19.30
Vodeno srečanje za starše ima enako vsebino kot
delavnica v Kranju 11. maja.
Prireja: Združenje Naravni začetki.
SREDA, 15. MAJ

POLETNA NEGA LAS IN KOŽE
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura
trgovina, Bratuževa 1, ob 17.30.
Spoznajte naravne rastlinice, s katerimi boste
enostavno negovali kožo in lase tudi poleti, ko so
lasje zaradi sonca in soli še posebno izpostavljeni! Predava Sonja Velikanje. Informacije in prijava: info@vitalina.si, www.vitalina.si.
Prireja: Vitalina – natura trgovina.
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ČETRTEK, 16. MAJ

9. EKOPRAZNIK V BREŽICAH
Brežice, pred Osnovno šolo
Brežice, od 12. do 16. ure
Možnost nakupa ekoloških pridelkov lokalnih
pridelovalcev, ozaveščanje javnosti o prednostih ekološkega kmetovanja. Informacije: Zvone
Černelič (051) 363 447.
Prireja: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Posavja in Bele krajine v sodelovanju
z Osnovno šolo Brežice.
OD PETKA, 17. MAJA, DO NEDELJE, 19. MAJA

8. DNEVI ODPRTIH VRAT NA
VRTU ZDRAVILNIH RASTLIN
Dol pri Ljubljani, Osredke 45, od 10.
do 14. ure in od 16. do 19. ure
Vodeni ogledi vrta ob 10. in ob 17. uri, svetovanje, prijava na delavnice. Možen nakup izdelkov
in presežkov sadilnega materiala. Vodi Sabina
Grošelj, prof., holistična zeliščarka.
Prispevek: brezplačno. Informacije: (031) 251
608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com.
SOBOTA, 18. MAJ

KONOPLJA IN KOŽA
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, Lindek 22,
Frankolovo (20 min. od izvoza Celje
Center), več informacij o lokaciji na
041 969 770, od 15.00 do 19.00
Imate suho kožo? Vas srbi? Ali imate v hiši najstnika, ki ga mučijo mozolji? Želite izvedeti zakaj
se težave s kožo pojavljajo in kako jih čim bolj celostno obvladati?
Veste, da vam je lahko v pomoč pri omenjenih
(in številnih drugih) problemih tudi konoplja?
Vas zanima, kako? Potem vabljeni na predavanje
s praktično delavnico, ki vam bo razkrilo, kako
s povsem naravnimi in enostavnimi rešitvami
izboljšate stanje kože. V sklopu delavnice boste
izdelali tudi 3 kozmetične izdelke.
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Predavajo: Rajko Škarič, Adriana Dolinar in
Alenka Zapušek. Za natančnejši program, ceno in
prijave kličite na 031 214 045 vsak delavnik med 8
in 10 uro ali pišite na zaobuditevcloveka@gmail.
com. Zadnji rok za prijave: 16.5.2019.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka
in Kmetija Vrhivšek.
SOBOTA, 18. MAJ

MEDENI DAN OB
SVETOVNEM DNEVU ČEBEL
Posestvo Sončni raj, od 10. do 18. ure
Dogodek že drugo leto zapored ponuja številna
zanimiva predavanja, s katerimi želimo vzbuditi zavedanje, da ljudje znatno bolj potrebujemo naravo, kot narava potrebuje nas. Predavajo
Sanja Lončar, doc. dr. Tanja Bagar, Dušan Donko,
Jasmina Kandorfer, Miša Pušenjak, Nataša Ferant
in Nina Medved. Informacije in prijave: www.medenidan.si.
TOREK, 21. MAJ

PRIPRAVA TELESA NA POLETJE PO
TRADICIONALNI KITAJSKI MEDICINI
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura
trgovina, Bratuževa 1, ob 17.30
Z upoštevanjem predavateljičinih nasvetov boste
lahko v poletje zakorakali z dobrim počutjem,
obilo energije, z zdravimi lasmi, nohti in kožo ter
brez celulita! Predava Diana Vlahinič.
Informacije in prijava: info@vitalina.si, www.vitalina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.
ČETRTEK, 23. MAJ

ŠKRIPLJETE? KAKO POSKRBETI
ZA VITALNOST SKLEPOV?
Nova Gorica, Sr(e)čna hiša, Tumova 5, ob 18. uri
Pomembnosti sklepov se večinoma zavemo šele
takrat, ko zabolijo, mi pa smo prisiljeni obmirovati. Znamo doumeti, kaj je povzročilo težave in
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kako jih odpraviti po celostni in naravni poti? Ali
pa se še naprej ne bomo zmenili za opozorilno
rdečo luč in se ob pomoči protibolečinskih pripravkov vozili proti nadaljnjemu propadanju sklepov, skupaj z vsemi posledicami, ki jih to prinaša?
Vabljeni na predavanje o tem, kako pravočasno in
celostno poskrbeti za ohranjanje vitalnosti sklepov,
kako po naravni poti obvladovati težave s sklepi.
Predava: Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.
ČETRTEK, 23. MAJ

AJURVEDA, ZNANOST O
ŽIVLJENJU, NAM LAHKO POMAGA
OHRANITI ZDRAVJE IN VITALNOST
Postojna, Knjižnica Postojna,
Trg padlih borcev 5, ob 19. uri
Marija Kočevar bo predavala o pomenu telesne
konstitucije, o tem, kako jo ugotovimo, razkrila
pa bo tudi, kakšna hrana in katera zelišča so primerna za posamezne konstitucije. Ustvarimo ravnovesje in z njim zdravje. Prispevek: brezplačno.
OD PETKA, 24. MAJA, DO 26. MAJA

ZELENI ODDIH
Mala nedelja, Bioterme
Bi si radi ob koncu tedna napolnili baterije, spoznavali zeliščarske in čebelarske skrivnosti, uživali v domačih dobrotah in družbi somišljenikov?
Z vami bodo Sanja Lončar, Iris Kline Arih, resonančna coachinja (https://resonancnicoaching.
si/) in Tanja Arih Korošec. Informacije: (02) 229
83 60, (02) 252 16 19, tanja.arih@aritours.si, www.
aritours.si. Prireja: Arih Tours.
PETEK, 24. MAJ, IN SOBOTA, 25. MAJ

ODKRIVANJE ZAKLADNICE
RUDOLFA STEINERJA
Slovenske Konjice, Osnovna šola Špitalič pri
Slovenskih Konjicah, Šolska ulica 3.
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V petek od 18.30 do 20.30 (prispevek 10 €),
v soboto od 9.00 do 16.30 (prispevek 20 €.)
Predaval bo Johannes Entfellner. Tema: razumeti Zemljo kot bitje, o alkimijskih procesih narave
v krogotoku letnih časov. Obvezne prijave: Katja
(031) 342 107, zeliscni.vrt.majnika@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Štajerska.
SOBOTA, 25. MAJ

ŠVICARSKA SKRIVNOST: USPEŠNO
ZDRAVLJENJE »NEDEFINIRANIH«
IN KRONIČNIH BOLEZNI Z
BIOLOŠKO MEDICINO
Ljubljana, Radisson BLU Plaza Hotel,
Bratislavska cesta 8, od 9. do 13. ure
Predaval bo prof. dr. Thomas Rau, dolgoletni strokovni direktor Paracelsus Clinic, največje klinike
holistične medicine v Evropi. Spregovoril bo o
pristopu k zdravljenju težkih in »nedefiniranih«
bolezni po načelih biološke medicine, ki jo prakticira že sedemindvajset let in z njo dosega izjemne
uspehe. Med te bolezni spadajo sodobna obolenja, kot so mialgični encefalomielitis, kompleksne
zdravstvene težave brez natančne diagnoze ter
vse kronične in ponavljajoče se bolezni, skupaj
z onkološkimi boleznimi. Seminar bo potekal v
angleškem jeziku s simultanim tolmačenjem v
slovenščino. Prispevek: 18 €.
Dodatne informacije in prijave: www.bioloska-medicina.si. Daljši napovednik je na voljo na
spletnem naslovu www.zazdravje.net.
Prireja: Swiss Biological Medicine Academy v sodelovanju z Eubiosa, d. o. o.
SOBOTA, 25. MAJ

STROKOVNA EKSKURZIJA
NA ŠTAJERSKO
Odhod avtobusa: ob 5.50, z
avtobusne postaje v Lescah.
Ogledi: Permakulturni vrt v Mariboru, Urbani
ekološki vrtovi v Mariboru in kmetija Matjaža
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Turineka Zlate misli v Jareninskem Dolu, ki ima
ekološki in Demeter certifikat. Informacije in prijave: (041) 948 336, monika.brinsek@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.
NEDELJA, 26. MAJ

ZDRAVILNE MOČI CVETLIC
Bresternica pri Mariboru, Kmetija
Žunko, Srednje 17, od 10. do 17. ure
Če hranimo zgolj hladni razum, ne smemo biti
presenečeni, če začne – podobno kot plevel – izrivati vse naše druge dele. Če čutite, da potrebujete več čuječnosti, senzibilnosti, miline v duši …
začnite hraniti tudi ta del sebe. Cvetovi so odlična hrana, ki jo potrebuje predvsem naše subtilno
telo. Le zakaj bi ga pustili lačnega, če pa je na dosegu roke toliko cvetov?
Sanja Lončar bo poskrbela, da boste spoznali več
kot petdeset cvetov različnih rastlin, ki jih lahko
uživamo, shranjujemo in si z njimi na različne načine pomagamo. Vida vas bo presenečala z okusi
cvetja, o katerih se je učila pri Jeleni de Belder.
Posebna pozornost bo namenjena vrtnicam, zato
bo z nami tudi Eva Stajnko, ki vam bo razkrila,
katere vrtnice so najprimernejše za kulinariko,
kozmetiko in zdravljenje, kako ravnati z njimi in
kaj vse lahko dobimo iz njih.
Prispevek: cena seminarja znaša 55 € ter obsega
zajtrk, kosilo, sladico, pokušine in delovno gradivo. Informacije in prijave: (041) 770 120 (med 9.
in 12. uro), delavniceszz@gmail.com.
ČETRTEK, 30. MAJ

NARAVNA POMOČ ZA PRAVILNO
DELOVANJE ŠČITNICE
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura
trgovina, Bratuževa 1, od 12. do 18. ure
Brezplačno individualno svetovanje (naročanje
na 20 minut) o težavah s ščitnico in o drugih težavah s hormonskim neravnovesjem! Svetovalka:
Tamara Bukovec. Prijave: info@vitalina.si, www.
vitalina.si. Prireja: Vitalina – natura trgovina.
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SOBOTA, 1. JUNIJ

KONOPLJA IN PREBAVILA
Frankolovo, Kmetija Vrhivšek, Lindek
22, Frankolovo, od 15. do 19. ure
Vas napenja, vas pestijo driske, zaprtje … ali celo
peče zgaga? Se ob stresu težave s prebavili še
okrepijo? Zaradi težav s prebavili pešata tudi vaše
počutje in energija? Vabljeni na predavanje, na
katerem bomo osvetlili, kakšen pomen imajo prebavila za zdravje in vitalnost, kaj uničuje občutljivo mikrobno življenje v črevesju in kako različne
težave s prebavili odpraviti po naravni poti, tudi s
pripravki, čaji in z jedmi iz konoplje. Te boste med
praktičnim delom delavnice pripravili tudi sami.
Program, cena in prijave: (041) 969 770, alenka@
kmetija-vrhivsek.si. Zadnji rok za prijave: 30. 5.
Predavajo: Rajko Škarič, Adriana Dolinar in
Alenka Zapušek. Prirejata: Združenje za obuditev
celostnega človeka in Kmetija Vrhivšek.
PETEK, 7. JUNIJ

ZAKAJ BOLI?
PREDAVANJE O BOLEČINI
Domžale, Ajda Domžale,
Ljubljanska 58, ob 19. uri
Kaj sporoča bolečina? Ali znamo vzpostaviti odnos do bolečine in zakaj je to pomembno?
Sredstvo proti bolečinam: da ali ne? Vas zanima,
kakšen je celosten in naraven pristop k obvladovanju bolečine? Kaj storiti, ko protibolečinska
sredstva ne pomagajo več? Vabljeni na predavanje, ki razkriva odnos med vzrokom in posledico,
ko govorimo o bolečini. Izvedeli boste tudi, kakšne vrste bolečin poznamo – in kako lahko bolečino obvladamo celostno in naravno. Predava
Rajko Škarič. Prireja: Ajda Domžale. Prispevek:
od 3 do 5 €.
Ker so novice pretesne za vse teme, ki jih obdelujemo v okviru projekta, lahko naše prispevke berete
tudi vsak torek v razširjeni rubriki Naravno in
enostavno v revijah Zarja in Pomagaj si sam.
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