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V Slovenski politiki
ni
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da so bila
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Antona
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Kemični koktajli
na vsakem koraku

Ozaveščanje o kemi
čnih nevarnostih vsa
kdanjega življenja je bil
a tema delavnice, ki
jo je v okviru tedna ke
mične varnosti organiziral Urad za kemika
lije pri Ministrstvu za
zdravje. Delavnica, na
menjena ozaveščanju javnosti, je bila 31
. 5. v mariborskem
Rotovžu. Različna po
dročja tveganj so
predstavile Simona Fa
jfar, Tatjana Kruder,
Sanja Lončar (Društvo
og
(UKC Ljubljana), Marja njič), Lucija Šarc
na Peterman (ZPS) in
Irena Mraz (Društvo
Planet Zemlja).
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Tihi konec sveta
Veliko ljudi pričakuje konec sveta v obliki apokaliptičnih dogodkov, Nezemljanov, nuklearnih eksplozij ali novih vojn. Hollywoodska teatralnost,
ki smo je vajeni, se odraža tudi na prerokbah, s
katerimi se radi ukvarjamo.
Kaj pa, če bo konec naše civilizacije tih in neopazen? Kaj, če izginemo tako tiho kot tisoče rastlin in
živali, ki so po naši zaslugi že izgubljene in večina
planeta niti ne ve, da so kdaj obstajale?
Igranje s hormoni, s katerimi smo posegli v rastline, živali in posledično tudi v človeka, je veliko bolj
nevarno, kot si upamo predpostaviti. Posledice že
živimo, le da niso prisotne na naslovnicah naših
medijev in se jih zato manj zavedamo.
S pohodom gensko spremenjenih organizmov, ki
se že prosto križajo v naravi, z nenadzorovanim radioaktivnim sevanjem, ki še vedno uhaja iz japonskih reaktorjev, z vse večjim elektromagnetnim
sevanjem, ki še kako moti naš hormonski sistem,
ter s tisočerimi kemikalijami, ki se v naših telesih
mešajo in ustvarjajo neznane »koktajl učinke«, je
naš planet prizorišče največjega globalnega eksperimenta v zgodovini človeštva.
In vse to le zaradi pohlepa peščice, ki si želi več
moči in denarja, ter lenosti množice, ki je vse ponujeno sprejela kot lažjo rešitev. Genocid, ki ga
danes izvajamo sami nad seboj, je rezultat našega
prepričanja, kaj se splača in kaj ne. Fizično je svet
le materializacija našega razumevanja sveta. Sami
sebi odžiramo energijo, sami dušimo svojo svobodo, ustvarjalnost, ljubezen … Težave v spolnosti
pa so le bilanca naše energijske »zadolženosti«.
Nočemo dojeti, da ima stvarstvo zelo preprosto
matematiko: neizčrpna energija je tam, kjer je
brezpogojna ljubezen. Ostalo je le kraja energije.
Všeč mi je rek, ki pravi, da se kamena doba ni končala, šele ko so porabili vse kamne. Zato upam, da
se bo človeštvo uspelo obrniti k svetlobi, še preden preizkusimo vse odtenke teme.
Sanja Lončar, urednica
O krizi spolnosti smo pisali že v junijski številki leta
2008. Vse, kar smo takrat zapisali, velja še danes. In
ker je ta številka novic v celoti na voljo v PDF arhivu
novic na naši spletni strani www.zazdravje.net, vam
jo toplo priporočamo v branje.
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Feminizirana narava
Besedilo: Anton Komat

Začnimo pot na bregovih Kolumbije
v državi Washington. James Nagler,
profesor zoologije na Univerzi v Idahu,
je odkril nenavadne spremembe pri
postrvih v tej reki. Skoraj vse ulovljene
ribe so bile videti samice. Samci so
izginili, toda kam?
Preiskava DNK teh rib je pokazala, da je bilo mnogo samcev navidezno ženskega spola, toda njihovi kromosomi so imeli kombinacijo, značilno
za samce, XY, namesto ženske XX. Na Naglerjeva
presenetljiva odkritja so se hitro odzvali v Veliki
Britaniji in tamkajšnje oblasti so podprle enake
raziskave v britanskih rekah. Ugotovitve so bile
presenetljive: v dveh onesnaženih rekah so bile
razmere enake kakor v Kolumbiji. Polovica rib
je bila normalnih samic, druga polovica pa niso
bile niti ženskega niti moškega spola. Britanski
www.zazdravje.net 		

raziskovalci so čudna dvospolna bitja imenovali
ribe »srednjega« spola (intersex). Njihove gonade niso bile niti ovariji niti testisi, temveč oboje
hkrati. Raziskovalci so na histoloških rezih videli
čudno tkivo, ki je ustvarjalo spermije in jajčeca.
Presenetljivo je bilo, da so dvospolne postrvi našli
pod iztoki čistilnih naprav, nad njimi pa jih je bilo
bistveno manj. Nekaj je bilo torej v vodi in tisto,
kar je povzročalo feminizacijo postrvi, je prihajalo
naravnost iz čistilnih naprav. Toda tega dramatičnega dogajanja niso opazili samo pri ribah. V
jezeru Apopka na Floridi je Louis Guillette naletel na aligatorje z nenavadno majhnimi penisi.
Preiskava krvi samcev je pokazala izjemno povišanje titra ženskih spolnih hormonov, medtem ko
so bili moški komajda merljivi. Raziskave je na floridskih pumah leta 1995 nadaljeval C. F. Facemire
in odkril, da so samci popolnoma neplodni. Tudi
pri nas je bila opravljena prva tovrstna raziskava
na ribah reke Ljubljanice, ki jo je opravila Katedra
za ihtiologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani v
letu 2008. Skupaj so vzorčili 56 rib osmih vrst, torej je bilo preiskano relativno manjše število rib.
V končnem toku reke Ljubljanice je bilo najdenih
10,5 % samcev »srednjega spola«, ki so histološko
dokazovali prisotnost kemikalij z učinkom hormonskih motilcev. Raziskave bi bilo nujno treba
nadaljevati v večjem obsegu v daljšem časovnem
obdobju in s tem vzpostaviti redni monitoring
onesnaženja vodotokov, vendar oblast ni hotela
dodeliti denarja za kaj takega. Ona že ve, zakaj! Saj
poznate tisto perverzijo oblasti o »vznemirjanju«
javnosti!

Kemična kastracija moških
Sodobna civilizacija ustvarja kemikalije, ki v naravi
nikoli niso obstajale. Mnoge so estrogenomimetiki
(imajo učinek estrogenih hormonov). Plastika vsebuje številne aditive, ki se dodajajo za ohranjanje
prožnosti embalaže in spadajo med ftalate, ki so
dokazano estrogenomimetiki. Plastična embalaža
za pijače ima zaradi dodanih ftalatov velik estrogenomimetični učinek, zato je pitje tekočin iz plastenk močno tvegano za zdravje. Tudi številni široko uporabljani pesticidi imajo estrogeni učinek
in enako velja za plastificirane prevleke konzerv s
hrano. Vse te nevarne kemikalije po kanalizaciji in
prek čistilnih naprav najdejo pot v reke in jezera
ter tam povzročajo usodne posledice pri ribah,
aligatorjih in drugih živalskih vrstah. Raziskovalci
so prišli do osupljivih ugotovitev, da tudi ostanki
kontracepcijskih tablet ali zdravil za nadomestno
hormonsko zdravljenje (Hormone Replacement
Therapy, HRT) v urinu žensk spodbujajo podobne
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procese. Estrogenomimetične kemikalije sprožajo feminizacijo moških. Že dolgo je znano, da
se je v zadnjih štiridesetih letih število semenčic
pri zahodnih moških zmanjšalo kar za polovico.
Pričakovana potrditev domneve, da se tisto, kar
se dogaja živalim, dogaja tudi ljudem. Moška neplodnost se je zaradi tega povečala kar za štirikrat,
s 4 odstotkov leta 1965 na več kot 10 odstotkov
leta 1982, danes pa je 16-odstotna. Čedalje bolj
se znižuje tudi starost neplodnih moških. Zdaj ni
sposobna imeti otrok že približno četrtina. Kaj pa
ženske, kakšen je vpliv nanje? Opaženo je, da se
meja, ko spolno dozorijo, pomika čedalje niže.
Marcia Herman-Giddens je opravila raziskavo,
s katero je zajela kar 17.000 mladih Američank
in to nedvomno dokazala. Prej so bile osemletnice z menstruacijo izjema, danes pa je to pravilo – Kaplowitz je našel kavkaške deklice, ki so
dobile prvo menstruacijo že pri sedmih letih, in
Afroameričanke celo pri šestih letih. Pri osmih letih imajo deklice že vidno razvite prsi. V Portoriku
so zdravniki dokazali povezavo med prezgodaj
razvitimi dojkami in povečano koncentracijo ftalatov v krvi deklet. S prstom se je spet kazalo na
plastično embalažo pijač. Določen vpliv je imelo tudi tropsko podnebje tega otoka, ki z višjimi
temperaturami pospešuje izločanje ftalatov v embalirano tekočino. Raziskovalce je vodila Ivelisse
Col, ugotovitve njihove študije pa je objavila revija Environmental Health Perspective. Pomenljiva
je že njena naslovnica, ki napoveduje članek – na
njej je mlado dekle, ki pije vodo iz plastenke.

Plastificiranje življenja
Prezgodnja puberteta deklet je globalni pojav in
čedalje bolj priteguje pozornost medijev. Toda ti
se ne lotevajo bistva težave. Zgovoren primer je
Time, ki je 30. oktobra 2000 pisal o tem pojavu,
vendar ga ni povezoval z dogajanjem v naravi in s
težavami moških. Dodatni estrogen pa vpliva tudi
na odrasle ženske. O povezavi učinkov estrogena
in silovitega porasta raka dojk se vztrajno molči.
V zadnjih petdesetih letih se je število obolelih
dramatično povečalo, toda tudi o tem ne govori
nihče. Zanimivo je, da je rak dojk dokazano povezan s »plastificiranjem« zahodnega industrializiranega sveta. Pri ženskah v tretjem svetu je tveganje, da bodo zbolele za rakom dojk, bistveno
manjše. Številne študije potrjujejo, da ga poveča
že preselitev v urbano okolje. Na razvoj bolezni
torej vpliva predvsem okolje, genetične dejavnike
pa poudarjajo le tisti, katerih cilj je zakriti resnico. Na prvi pogled imata dve popolnoma različni
5
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resnici, o feminizaciji zahodne kulture in o učinkih
okoljskih estrogenov, jasno prepoznaven skupni
imenovalec.

Nas čaka usoda Rimljanov?
Spremenjena človeška psihologija in patološka endokrinologija sta v najtesnejši povezavi z
okoljskimi estrogeni. Naštejmo le klinične simptome: TDS (Testicular Dysgenesis Sindrome) z
zmanjšanim številom semenčic, s pomanjkanjem
moškega spolnega hormona testosterona in porastom raka mod (350 % v zadnjih dvajsetih letih),
prezgodnja puberteta pri deklicah, silovit porast
raka dojk in endometrioze pri odraslih ženskah
ter kongenitalnih malformacij pri dečkih, kakor
sta hipospadija in kriptorhizem. Napadeni sta
človekova duševnost in spolnost. Sočasnost obeh
procesov je naravnost zastrašujoča. Lahko navedem še en podatek, ki to ponazarja: leta 1950 je
bilo na ameriških univerzah 70 odstotkov diplomirancev moških, danes jih je samo še 43 odstotkov in njihovo število se še zmanjšuje. Če bo šlo
tako naprej, bo zadnji moški diplomiral leta 2067.
Pomagajmo si še z grafičnim prikazom, brez statističnih prevar in manipulacij, pa bomo videli, da
se graf upadanja števila semenčic pri moških v
ZDA popolnoma ujema z grafom upadanja deleža diplomirancev moškega spola. Ujemanje obeh
pojavov, kulturnega in endokrinega, nam le potrjuje vso dramatičnost družbenega dogajanja.
Domneva se, da je rimski imperij propadel, ker
se je njegovo prebivalstvo zastrupilo s svincem.
Vzrok je bila vsakodnevna izpostavljenost nevarnemu svincu v glazuri posodja in v vodovodu.
Toksikolog Jerome Nriagu piše, da nevroloških
simptomov zastrupitve takrat nihče ni povezoval
s svincem. Nihče ni opravil kontrolnih poskusov,
ni primerjal, denimo, prebivalstva, ki je bilo v stiku s svincem, s tistim, ki ni bilo. Znanosti v sodobnem smislu takrat pač še ni bilo. Ali se ne dogaja
nekaj podobnega tudi zdaj s hormonskimi motilci? Zakaj ne opravijo obsežnejše raziskave, ki bi
primerjala »plastificirano« prebivalstvo s »primitivnim«, ki še ne uporablja množično plastike in
pesticidov?
Več kot očitno je, da se svet dramatično spreminja v nekaj, česar človeška civilizacija še ne pozna.
Nedoumljivo pa je, da to ne skrbi prav nikogar.
So spremembe že tako globoke in vpliv estrogenomimetikov tako močan, da sta oba procesa
otopila naše zaznave in zato ne opazimo grozeče
nevarnosti?
www.zazdravje.net

Nižam holesterol,
dvigujem potenco,
otrok pa ni!
Besedilo: Adriana Dolinar

Mnogo je sinteznih »zdravil«, ki imajo
poleg glavnega učinka, ki naj bi bil za
organizem zaželen, tudi stranske, tako
imenovane neželene učinke. Naj tu
omenimo le dva takšna pripravka, ki
lahko s stranskimi učinki onemogočita
reprodukcijsko sposobnost.
Težava neplodnosti ni le na strani žensk, 40 % vseh
težav z neplodnostjo naj bi bilo tudi zaradi neplodnosti moškega. Kadar par torej ne more zanositi,
je dobro preveriti kakovost sperme pri moških.
Posebej pa bodite pozorni, če uživate zdravila, kot
so statini, ki nižajo holesterol, ali če uporabljate
čarobne tabletke za dvig potence. Zakaj?
Previsoke vrednosti »škodljivega holesterola« naj
bi po mnenju sodobne medicine slabo vplivale na
naše zdravje, saj naj bi povzročale bolezni srca in
www.zazdravje.net 		

ožilja. Farmacija je hitro izračunala, da ima kar dve
tretjini Slovencev v starosti med 25. in 64. letom
povišano raven holesterola v krvi. Za te težave je
ponudila med drugim tudi skupino zdravil, ki jim
poljudno rečemo statini. Ti naj bi zavirali tvorbo
holesterola in ga tako zniževali. Vendar imajo doseženi učinki tudi svojo ceno, ki se izraža v stranskih učinkih. Osebe, ki so takšne pripravke jemale,
namreč poročajo o apatiji, pojavih depresivnega
stanja, motnjah spomina, težavah z očmi, trebušnih bolečinah, pojavu simptomov, podobnih gripi, bolečinah v mišicah (te nakazujejo na razpad
tkiv, ki lahko resno ogrozijo tudi zdravje ledvic
itd.), motnjah v delovanju jeter, slabosti, bruhanju, kožnih izpuščajih, pojavu raka in celo zmanjšanju potence. O koristnosti torej lahko sklepate,
šele ko seštejete vse pluse in minuse ter ocenite
splošno zdravstveno stanje na dolgoročni ravni.
Ko govorimo o plodnosti, nas tokrat najbolj zanima delovanje statinov na padec plodnosti.
Statini namreč v jetrih delujejo tako, da zavirajo
nastajanje encima, ki je potreben za nastanek holesterola. Holesterol pa je poleg drugih pomembnih funkcij tudi pomembna osnova, iz katere se
tvorijo spolni hormoni. Če torej holesterola ni, bo
tudi produkcija spolnih hormonov motena, kar se
lahko pokaže tudi kot prej navedeni padec potence. Zmanjšanje potence pa ni dobra novica niti za
zdravo spolnost niti za uspešno zaploditev otroka, če načrtujete družino.
Odločitev glede jemanja teh pripravkov je seveda vaša in če ne drugega, bodite pozorni vsaj na
zgoraj navedene težave, ki jih lahko povzroči pripravek, in se o morebitnem pojavu teh posvetujte
z zdravnikom. Ta naj bi vam tudi vsaj na tri do šest
mesecev nadzoroval stanje jeter. Za trezen premislek pomaga tudi dejstvo, da statini blokirajo tudi
nastanek pomembnega koencima Q10, ki naj bi
bil izredno koristen za zdravje srca, ki naj bi ga varovali prav statini.
V zadnjem času je bilo izvedenih tudi veliko raziskav, ki so pokazale pomembno povezavo med
količino Q10 v telesu in kakovostjo semenčic pri
moških. Pri jemanju 300 mg koencima Q10 (raziskava je opravljena na koencimu najbolj uveljavljenega svetovnega ponudnika naravnega Q10 Kaneka) se je pokazalo, da je prišlo do izboljšanja
v gibljivosti, količini in morfologiji semenčic. (J.
Urol 2009 jul: 182(1):237-48)
Tudi študija italijanskih znanstvenikov je pokazala, da je količina Q10 v semenski tekočini v
neposredni povezavi s številčnostjo in z gibljivostjo moških spermijev. (J. Endocrinol Invest. 2009
Jul;32(7):626-23) Ob tem Q10 omogoča tudi boljšo zaščito spermijev pred encimi, ki bi jih lahko
razkrojili še pred oploditvijo.
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Napačno je povezovati potenco in plodnost.
Potenco lahko izsilimo tudi s čudežnimi tabletkami, vendar so škodljivi vplivi takšnih pripomočkov
na plodnost pogosto zamolčani.
Tako raziskovalci z Univerze v Queensu v Belfastu,
Severni Irski, poročajo, da naj bi viagra v semenskih celicah povzročala prehitro izločanje prebavnih encimov, ki so normalno sproščeni ob pravem
času in na pravem mestu, to je ob srečanju z jajčno celico, kjer lahko uspešno razgradijo steno jajčne celice in dokončajo oploditev. Posledice so za
tiste, ki želijo spočeti otroka, logične.
Torej namesto zatekanja k hitrim rešitvam, ki, kot
vidite, niso brez posledic, raje razmislite o celostni
krepitvi zdravstvenega stanja. Srce in ožilje, zaradi
katerih nižate holesterol, lahko učinkovito varujete tudi z zdravim načinom življenja. Prav tako je
zdrava spolnost logična posledica zdravega načina življenja, ki seveda od vas terja več iskrenosti
do priznavanja in spreminjanja tega, kar vam stoji
na poti do ravnovesja telesa in duha.

Za pomoč pa še nekaj namigov
Dobro je vedeti, da lahko povišan holesterol vrnete v normalo tudi z zadostnim pitjem vode.
Več o tem si preberite v knjigi dr. Batmanghelidja
»Voda«.
Prav tako pomaga uživanje antioksidantov, kot so,
na primer, vitamin C, vitamin E itd. Že znani raziskovalec na področju varovanja srca in ožilja, dr. L.
Pauling, je dejal, da ni čudno, da je več primerov
srčne kapi v zimskih mesecih kot spomladi ali poleti, ko so ljudje bolje preskrbljeni z vitaminom C.
Vitamin C naj bi tudi zaviral čezmerno nastajanje
holesterola, saj spodbuja ključni encim za pretvorbo holesterola v žolčne kisline. To zmanjša nepotrebno obremenjevanje žilnih sten z maščobnimi oblogami. Vitamin E naj bi za štirikrat bolj
zmanjšal verjetnost srčne kapi kot najboljše razpoložljivo zdravilo zatrjuje profesor Moriss Brown
z Medicinskega inštituta Univerze v Cambridgeu.

Med zelišči pomagajo
Pomaga še: artičoka, česen, zeleni čaj, rdeči kvasni
riž, kurkuma itd. Med dodatki k prehrani pomagajo še arginin, olje borage, karnitin, krom, koencim
Q10, DHA kislina, ribje olje, folna kislina, izoflavoni, vitamin B3 itd. Pomagate pa si lahko tudi z
obiskom pri homeopatu, ki vam bo predpisal homeopatske pripravke.
Seveda pa se ne osredotočajte zgolj na fizično
krepitev zdravja, saj je rešitev namreč v ravnovesju telesa in duha!
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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 varni 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

Zdravje
reprodukcijskih
organov
Priredila: Adriana Dolinar

Hipofiza in razvoj spolnih žlez, spolnih
organov, regulacija nosečnosti …
Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomembnejših pionirjev naravnega zdravljenja v
20. stoletju

Na Voglovih straneh smo že veliko
pisali na temo zdravja prostate,
težav z zanositvijo itd., zato si
oglejte več o teh težavah v arhivu
novic. Zbirka Voglovih nasvetov
v nadaljevanju pa je tokrat
namenjena podpori pri reševanju
nekaterih drugih težav na področju
spolnih organov in reprodukcije.
Tokrat bomo razveselili še vse
navdušence Voglovih zapisov - v
pripravi je namreč nov Slovenski
prevod originala Voglovega
»Ljudskega zdravnika«. Prevod bo
tokrat vseboval tudi tista poglavja,
ki v slovenščino še niso bila
prevedena!
www.zazdravje.net 		

Kot mali nevidni general, ki upravlja veliko vojsko, ali kot pomembni mož v komandnem stolpu
mednarodnega letališča vodi in usmerja na tisoče konjskih sil in raketnih letal, tako deluje tudi
mala, za bob velika hipofiza. Nekaj gramov težko
žlezo so nekdaj imeli za okrnec. Veliko presenečenje so povzročila prva poročila o hormonski vlogi hipofize in o tem, da sprednji in zadnji reženj
hipofize izločata povsem različne hormone. Tako
naj bi imela mala žleza pomembne življenjske
funkcije!
Hipofiza zavzema med hormonskimi žlezami
ključni položaj, saj upravlja ščitnico, nadobistnico in spolne žleze. Dokazano je, da hipofiza posredno ali neposredno vpliva na vse življenjske
funkcije. Skupaj s priželjcem uravnava rast. Ker je
celosten razvoj spolnih žlez in spolnih organov
odvisen od hipofize, se ima hermafrodit za svojo
usodo zahvaliti tej žlezi, ki ni pravilno razvita ali
pa ne deluje pravilno. Brez sodelovanja hipofize
je normalna nosečnost nemogoča. Naj omenimo
še, da je od zadnjega režnja hipofize odvisno, ali
se bo pojavil bolezensko povišani krvni pritisk,
preveliko ali premajhno izločanje vode in celo
sprožitev materničnih popadkov. Znanost še ni
uspela v celoti spoznati hormonske sestave te
male žleze. Zato tudi še nimamo umetne sinteze
teh hormonov. Pri težavah s hipofizo pa si lahko
s previdnostjo pomagamo s homeopatskimi pripravki. Pripravke hipofize smemo dajati le v majhnih homeopatskih količinah, saj lahko glede na
občutljivost bolnika pride do hudih motenj.
Kot pomemben upravljalni center moramo hipofizo varovati in negovati. Zaradi pomembnih nalog
je skrita na dnu lobanje v varnem kotičku. Nanjo
lahko vplivamo le s splošno zdravstveno nego. To
pomeni, da moramo telesu privoščiti dobro hrano, veliko spanja, gibanja in dihanja na svežem
zraku itd. Če torej vse to upoštevamo, bomo celostni skrbi za zdravje posvetili več pozornosti in
zdravja ne bomo brez potrebe krhali. Tako bomo
ohranili tudi polno zdravje spolnih organov.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Ščitnica, jod in aktivnost spolnih žlez …
Prebrali ste, da je pravilno delovanje hipofize nujno za pravilno delovanje ščitnice. Zanimivo pa je
tudi naslednje - delovanje ščitnice in spolnih žlez
je prav tako tesno povezano. Če dajemo, na primer, pretežkemu bolniku, ki ima težave s premalo delujočo ščitnico, jod v rastlinski obliki, potem
postane njegova ščitnica aktivnejša in izloča več
hormonov. Tako se poveča oziroma pospeši tudi
celokupna presnova. Zaradi povečane telesne dejavnosti prične izginjati tudi odvečno maščevje,
posledično pa tudi spolne žleze delujejo bolje in
so aktivnejše. Kakšen jod torej uživati ob motnjah
delovanja ščitnice in s tem spolnih žlez?
Jod je muhasta snov, ki je že mnogim raziskovalcem povzročila glavobol. V večjih količinah je hud
strup, brez njega pa ne moremo živeti. Jod sodi
med tiste elemente, ki so potrebni le v neznatnih
količinah, pa so vendarle tako pomembni kot
tipka, s katero spravimo v pogon ali zaustavimo
zapleteni stroj. Pretežni del joda je v ščitnici in žlezah z notranjim izločanjem, v telelsu pa ga je razporejenih le preostalih 5 %. V ščitnici se jod spoji
z aminokislino v tiroksin. Izredno zanimiva je ugotovitev, da je količina joda v krvi pri vseh ljudeh
na svetu enaka, pa naj živijo v gorah, ob morju, na
daljnem severu ali na tečaju.

Naša domača kreša vsebuje jod in nam lahko koristi, vendar se njeno delovanje ne more primerjati z učinkom v morju rastočih rastlin, kot je, na
primer, rjava morska alga - haloga. Jod se namreč
nahaja v kamninah, iz njih se sprošča z njihovim
prhanjem, raztopi ga dež in voda ga odnese v
reke, reke pa v morja. Zato je v morju obilo joda,
kot tudi vseh ostalih, v vodi topnih mineralov, ki
jih reke prinašajo v morja. Za razliko od različnih
soli, ki v morju obstanejo, jod ponovno izhlapi in
se z dežjem, roso, oblaki in s snegom znova vrača
v zemljo, tako da morje vrne zemlji letno na stotine ton joda. V gorskih dolinah pa joda kljub temu
9
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pogosto primanjkuje prav zaradi izpiranja tega z
vodo.
Pri uvedbi jodirane soli v prehrano je botrovalo
opazovanje, da ljudje ob morskih obalah nimajo
golšavosti - to so pripisovali uporabi morske soli,
ki vsebuje jod. Žal pa so pravilno spoznanje napačno izkoristili. Umetni izdelek še zdaleč nima
istega delovanja kot naravni izdelek. Motenj ščitnice je veliko in če gre za pretirano delovanje ščitnice, utegnete ob jemanju jodirane soli doživeti
razbijanje srca, srčne motnje, notranje frfotanje in
razburjenje. Če se vam to zgodi, se izogibajte jodirani soli. Morska sol je za organizem odlični dobavitelj joda in v krajih, kjer je, na primer, doma golšavost (pomanjkanje joda), se priporoča izključna
uporaba pristne morske soli. Če morski soli dodamo še začimbe, dobimo odlično zeliščno sol. Še
boljše od uživanja morske soli je uživanje zgoraj
navedenih morskih rastlin, zlasti pacifiške morske
haloge, ki jo najdemo tudi v pripravku Kelp.

Vnetje mod in neplodnost …
Orhitis je vnetje mod. Ta nevšečnost je dokaj pogosta, žal pa se bolniki bojijo oditi k zdravniku, saj
se tega stanja sramujejo. Vendar pa vnetja mod
ne smemo prezreti, saj lahko ta bolezen povzroči neplodnost, če jo zanemarimo. Tega se morajo zavedati predvsem mlajši moški, sicer lahko
zanje iz tega nastane težka življenjska težava,
zato morajo biti zelo pazljivi. Do okužbe mod z
bolezenskimi klicami lahko pride prek krvnega
obtoka. Ni nujno, da so to vedno povzročitelji
spolnih bolezni. Če ima, na primer, kdo pljučno
tuberkulozo, lahko kri zanese bakterije tuberkuloze tudi v moda. Vnetje mod je, na primer, tudi
pogosta komplikacija pri mumpsu. Bolnika spravi v zelo mučen položaj. Tudi druge nalezljive
bolezni lahko povzročijo vnetje mod. V vsakem
primeru je potrebno takojšnje zdravljenje. Pri
notranjem zdravljenju so se dobro obnesli veliki
odmerki kapljic Echinaforce: od 10 do 20 kapljic
na uro! Čez noč damo na vneto mesto ilovnat obkladek. Pripravimo ga tako, da v presličnem čaju
zmešamo ilovico v kašo. Kaši dodamo jušno žlico
šentjanževega olja zaradi boljšega zdravilnega
učinka in zato, da ilovica ostane mehka. Nerodno
je namreč, če se ilovica strdi in postane prhka.
Izmenoma lahko dodajamo obkladke z zgnetenimi zeljnimi listi. Če zeljni listi povzročijo prehud
odziv, raje nadaljujmo zdravljenje s pomirjevalnimi ilovnatimi obkladki. Na vsak način pa moramo
poskrbeti za redno iztrebljanje.
Voglovi zapisi so z založnikovim dovoljenjem povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor.
www.zazdravje.net

Kemična
karantena
rodnih žensk
Besedilo: Anton Komat

V trenutku, ko ženska prejme
potrditev svoje nosečnosti,
stopijo v veljavo štiri železna
pravila, ki vodijo njeno
življenje v času do poroda:
ne kadi, izogibaj se alkoholu,
jej čim več sadja in zelenjave,
prični z redno telesno vadbo.
Ta pravila so se v desetletjih
trdno vgradila v zavest naše
družbe. Toda nova spoznanja
o delovanju motilcev
hormonov in drugih okoljskih
toksinov, kot so, na primer,
težke kovine ali pa pesticidi,
nam postavljajo najmanj dve
dramatični vprašanji:
1. Ali je zadostno varovanje
materinega zdravja le v času
nosečnosti?
2. Ali noseča ženska lahko zgolj
sama poskrbi za svoje zdravje?
Glede na dejstva, da se okoljski hormoni kopičijo v maščobnem tkivu ženske tudi v času pred
nosečnostjo in se v nerojenega otroka sproščajo
prek posteljice, v rojenega pa prek materinega
mleka, je odgovor na prvo vprašanje negativen.
Prav tako pa je negativen tudi odgovor na drugo
vprašanje. Ženske danes ne vedo, katera hrana
prinaša največja tveganja in v kateri vodi se lahko znajdejo okoljski hormoni, niso obveščene o
območjih bivanja, ki prinašajo večjo verjetnost
vnosa okoljskih hormonov, skratka niso poučene
o tem, kako znižati svoja in otrokova zdravstvena
tveganja na najnižjo možno raven. V celotnem
obdobju rodnosti bi morala biti vsaka ženska
temeljito poučena o varnem življenju, celovito
obveščena o zdravi hrani in biološko neoporečni
pitni vodi ter pod posebnim biološkim varstvom,

www.zazdravje.net 		

ki mu lahko rečemo tudi »kemična karantena«.
Tak preventivni pristop bi moral poleg svetovanja in osveščanja obsegati tudi obvezen pregled
njenega maščobnega tkiva in mleka na vsebnost
okoljskih hormonov. Glede na usodne biološke
in zdravstvene posledice ter strahotne družbene
stroške kontaminacije še nerojenih otrok z okoljskimi hormoni je to, poleg hitre odstranitve teh
strupov iz okolja, še edina možna pot. Svet mora
postati varen za človeške zarodke, saj so to najbolj
ranljiva človeška bitja.
Zdravniki govorijo nosečnicam, naj jedo čim več
sadja in zelenjave. Toda zadnja analiza stanja v
EU, ki jo je dne 15.10.2008 objavil program PANEUROPE, je porazna. Skoraj polovica, torej 48 %
vseh vzorcev sadja, zelenjave in poljščin, je bila
kontaminirana s kar 354 vrstami pesticidov, med

Skupaj za zdravje človeka in narave

10

katerimi prednjači pet pesticidov, ki spadajo med
najhujše hormonske motilce, 23 pesticidov pa
dosega tako visoke koncentracije, da lahko govorimo že o akutnih tveganjih zastrupitev. Analiza
govori, da gre tokrat za 20-odstotno povečanje
vsebnosti nevarnih snovi glede na stanje pred
petimi leti. Obenem je nesprejemljivo, da otroci v vrtcih in šolah dobivajo najcenejšo hrano iz
industrijske proizvodnje, torej »svinjarijo«, ne pa
biotsko pridelane hrane, ki jim po vseh načelih
zdravja pripada.

Motnje na zvezah
Hormonski motilci (HDC-Hormone Disrupting
Chemicals) so snovi, ki zmedejo komunikacijo nevroendokrinega sistema in povzročajo hormonske motnje, motnje v razvoju zarodka, sesutje
imunskega sistema, uničijo plodnost in sekundarne moške spolne znake ter posredno sprožajo rakava obolenja, predvsem na razplodnih organih.
To so popolni strupi, ki delujejo že v koncentracijah, ki so tisočkrat nižje od meje detekcije najsodobnejše analitske kemije. Skratka, v vzorcu jih
meritev ne zazna. Njihovo delovanje proučujejo z
biomonitoring metodami. Med te strupe spadajo, na primer, dioksini in PCB-ji, najdemo pa jih
v kemičnih gnojilih, pesticidih, barvah, plastiki,
oblogah konzerv, detergentih, aditivih in celo v
nekaterih farmacevtskih in kozmetičnih izdelkih.
Izogibajte se stikom hrane in pijače s plastiko in
uživajte hrano, ki izvira nižje s prehranske verige.
Na primer, če ste v ribarnici in imate na izbiro tri
vrste rib, sardele, osliče ali tune, potem izberite
sardele. Zakaj? V prehranski verigi se strupi biomagnificirajo približno s faktorjem deset na vsak
člen prehranske verige. Če ima sardela enoto strupa, potem ima oslič, ki se hrani s sardelami, deset
enot, tuna, ki pleni osliče, pa stokrat več enot strupa. Če se odločite za tune, jih boste biomagnificirali v svojih telesih tisočkrat več! HDC prehajajo z
matere na plod prek posteljice in tudi prek mleka,
s katerim ga doji. Če tehta mati, na primer, 64 kg
in spije dva litra vode na dan, njen otrok pa tehta
8 kg in spije liter vode na dan, nam enostaven račun pove, da otrok na enoto telesne teže prejme
štirikrat več strupov kot njegova mati. Ob tem pa
nima dobro razvitega imunskega sistema in hematoencefalne bariere. Kemično nasilje nad otroki je gnusen ekološki kriminal!
Kupujte torej biotsko pridelano hrano, najdite si
svojo kmetijo (in še veseli vas bodo) ali pa obdelujte svoj vrt in pazite na zdravo vodo. Zaupajte le
preizkušenim blagovnim znamkam in verjemite,
da boste za svoje zdravje najbolje poskrbeli sami,
taka preventiva pa je obenem še brezplačna.
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Nega v nosecnosti
in po porodu
Celostni, kakovostni naravni Weledini
izdelki na osnovi mandljevega olja –
za zdravo nosečnost, nežen porod,
dobro počutje v času dojenja in lepo
telo po porodu.

Olje za nego v nosečnosti preprečuje nastanek strij.
Olje za dojke pri dojenju prekrvavi tkivo in pregreje
dojke, koža postane voljna in gladka. Eterično olje iz
koromača in kumine spodbuja nastajanja mleka. Na
voljo je tudi aromatičen čaj pri dojenju z janežem,
kumino, koromačem in triplatom. Olje za masažo
presredka rahlja tkivo presredka ter povečuje njegovo
elastičnost. Olje za trebušček dojenčka z eteričnim
oljem majarona, rimske kamilice in kardamoma
pospešuje prebavo. Nežna masaža trebuščka z oljem
lahko ščiti pred neprijetnim zvijanjem.

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana,
Kočevska cesta 42, 1291 Škofljica.
www.zazdravje.net

Novi zapleti ali
logične posledice?
Besedilo: Adriana Dolinar

Nosečnost spremlja vse več
zapletov, kot so preklampsija,
eklampsija in zlasti Hellp sindrom.
Ali res gre za nove bolezni, ali
so to le nova znanstvena
imena za posledice, ki logično
spremljajo vse bolj izčrpano
in zastrupljeno telo
nosečnice?

Srhljivo je poslušati mamice, ko mi razlagajo, da
se je njihovo telo v nosečnosti naenkrat začelo
obnašati, kot da se želi čim prej znebiti otroka iz
telesa, da bi obvarovalo sebe. In res lahko tudi v
strokovni literaturi zasledite, da je zlasti ob pojavu
Hellp sindroma potreben čimprejšnji porod, sicer
se nosečnici zaradi nenavadnega samouničevalnega odziva njenega telesa ne piše nič dobrega.
Ker je to stanje, za katerega medicina ne pozna
vzroka, v njem pa se ne bi rada znašla nobena bodoča mamica, si oglejmo, kaj se da narediti, da se
tem težavam morebiti izognemo.

Kaj opisujejo izrazi preklampsija,
eklampsija in Hellp sindrom?
Preklampsija je pojav visokega krvnega pritiska
(nad 140/90 mm Hg), izzvanega v nosečnosti.
Zanimivo je, da nekateri strokovnjaki ta pojav
imenujejo tudi toksemija. Toksemija je stanje, ko
organizem oslabi in ne more več sproti izločati
strupov (tudi tistih, ki v telesu normalno nastajajo
vsak dan). Če so vnosi oziroma nastajanje strupov
večji kot njihovo izločanje, se zadržujejo v telesu
ter s tem zastrupljajo kri in tkiva. Posledično se
nas lotevajo utrujenost, glavoboli, razdražljivost,
www.zazdravje.net 		

neprijetni telesni vonji in druge drobne nevšečnosti. Ključni vzrok za nastanek toksemije je
trajajoča obremenitev organizma, pa naj gre za
neustrezno hrano, pomanjkljivo hidracijo, pretiran psiho-fizični napor, pomanjkanje gibanja,
svežega zraka itd. Preklampsija se pojavi pri 5 do
10 odstotkih nosečnic. Spremlja jo lahko pojav
beljakovin v urinu ali nastanek oteklin (edemov).
Običajno se pojav razvije med 20. tednom nosečnosti in koncem prvega tedna po porodu. Glavno
tveganje tega pojava je prezgodnja ločitev posteljice od maternične stene, kar onemogoči plodu
nadaljnji razvoj. Eklampsija je hujša oblika preklampsije, pri kateri se pojavijo še napadi krčev
in nezavest. Po statistiki se razvije pri eni od dvestotih žensk s preklampsijo. Glavni zaplet pri hudi
preklampsiji in eklampsiji pa je HELLP sindrom smrtno nevarno stanje odpovedovanja več organov, med drugim tudi jeter kot glavnega organa
presnove. Čeprav je Hellp sindrom lahko posledica napredovane oblike prejšnjih dveh obolenj, pa
se lahko pojavi tudi neodvisno od prej navedenih
težav. Hellp sindrom lahko berete kot klic telesa
na pomoč, vendar gre za kratico začetnic težav,
ki jih ta prinaša: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Plateletts. V prevodu to pomeni, da gre
Skupaj za zdravje človeka in narave
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za razpadanje rdečih krvničk, povišane vrednosti
jetrnih encimov (znak okvare jeter) in nizke vrednosti krvnih ploščic - trombocitov (znak motnje
strjevanja krvi in s tem večja nevarnost izkrvavitve
med in po porodu). Zaradi velike količine razpadlih produktov tkiv v krvi lahko pride do resne
okvare ledvic. Poleg laboratorijsko vidnih znakov
pa je za Hellp sindrom značilna tudi močna bolečina v zgornjem desnem delu trebuha, zaradi
povečanja jeter nadalje slabost, glavobol in bruhanje (nosečnice omenjajo bruhanje žolča). Ta
pojav poveča zdravstveno tveganje za nosečnico,
saj lahko povzroči poškodbe živčnega sistema,
krvnih žil, pljuč, ledvic in ostalih organov. Otrok
pa je izpostavljen tveganju pomanjkanja kisika
in zastoja rasti zaradi manjšega dotoka krvi skozi posteljico. Sam HELLP naj bi bil sicer relativno
redek pojav. Zasledijo ga namreč približno enkrat
na 200 do 300 nosečnosti.

Kje iskati vzroke?
Natančnega vzroka za pojav teh težav medicina
ne pozna. Do neke mere naj bi za te težave krivili
posteljico oziroma neustrezno imunsko skladnost
med nosečnico in plodom, vendar je tudi to le posledica izvirnih vzrokov, o katerih pišemo skorajda
na vsaki strani te številke.
Morda bomo lažje razumeli naravne zakonitosti,
če se zgledujemo po živalskem svetu. Če so torej
za žival pogoji življenja slabši (pogoji prehrane,
zunanje temperature, bolezni itd.), je tudi sposobnost oploditve in uspešnega dokončanja brejosti
slabša. V tem primeru tudi pojavi zvrgov - splavov
niso redki. Narava ima svojo (nam včasih kruto)
pot. S pogledom v njeno modrost utegnemo neradi ugotoviti, da nam tudi skozi pojav zgoraj navedenih težav želi povedati, da nekaj ne delamo
prav in da so celostni pogoji za uspešen razvoj
ploda in varno nosečnost za nosečnico okrnjeni.
Temu v prid govorijo tudi dejstva, da se, na primer, preklampsija (verjetna predhodnica drugih
dveh težav) pogosteje pojavlja pri nosečnicah, ki
nosijo dvojčke, trojčke, pri ženskah, starejših od
40 let, pri diabetikih in tistih ženskah, ki že imajo
povišani krvni pritisk (ta je tudi pogosti spremljevalec toksikacije, dehidracije in zakisanosti).
Če se v nosečnosti zastrupljanje in zakisanje nadaljujeta (konzervansi, poživila, zdravila, alkohol,
tobak itd.), povečane potrebe po vitaminih in rudninah (E, C, Mg itd.) pa niso sproti zadovoljene,
nastaja vse večji minus v bilanci.
Prav tako se omenja tudi teorija anomalij krvnih
žil, ki se v času nosečnosti namesto običajnega
razširjanja skrčijo. To povzroči manjši pritok krvi
v ledvice, jetra in navsezadnje tudi do ploda.
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Zanimivo je, da v strokovni literaturi navajajo, da
se preklampsija in eklampsija ne odzivata na jemanje diuretikov, ki pospešujejo odvajanje seča
in vode iz telesa, prav tako pa se ne odzivata na
dieto z malo soli. Zato v tem stanju nosečnicam
svetujejo večje pitje vode in normalno uživanje
soli. V knjigah dr. Batmanghelidja »Voda« je povezava med visokim pritiskom in dehidracijo natančno opisana.
Če ste pred nosečnostjo še nekako shajale z manj
vode, lahko v času, ko potrebuje plod že za svojo
delitev celic ogromno vode, dehidracija pripelje
do zelo hudih zapletov. Težave z ožiljem so le ene
izmed njih. Tudi visok pritisk, zakisanost in zastajanje strupov, dvig sladkorja in holesterola lahko
nastanejo le zato, ker ne pijete dovolj vode.

Narave se ne da prelisičiti
Vse več terapevtov opozarja, da so »nove težave«
posledica nenaravnih poti zanositve, kot so umetne oploditve. Tam, kjer telo matere ni sposobno
po naravni poti narediti vsaj prvega koraka do nosečnosti, to je oploditve, ki je znak vsaj minimalne pripravljenosti telesa na sprejem in donositev
otroka, so tudi nadaljnji koraki vprašljivi (razplet
nosečnosti, razvoj ploda, razvitost otroka, zdravstveno stanje otroka itd.). Kadar so, na primer,
ledvice (v celostnem pomenu) v slabem stanju,
so običajno prisotne tudi težave z zanositvijo,
težave v nosečnosti in težave z zdravjem otroka. To ni skrivnost, znano je vsem tradicionalnim
medicinam. Zato je logično, da ni rešitev, kako
Naravo prelisičiti, na primer, z umetno oploditvijo,
in upati na dober razplet, temveč je rešitev v tem,
da poskrbimo za okrepitev celostnega zdravja,
predvsem zdravja ledvic, ki so ključnega pomena
za uspešno spočetje in zdravo nosečnost. Če je
energetski potencial ledvic ustrezen, verjetno ne
bo bistvenih težav s spočetjem in z nosečnostjo.
Če pa je ta pomanjkljiv do te mere, da ne dovoli niti spočetja, potem tudi umetna oploditev ne
more zapolniti tega primanjkljaja. S takšno bližnjico telo dobesedno posilimo z nalogo, ki ji ni kos
v celoti!
Ko se torej sprašujemo, kako preprečiti najhujše,
je univerzalen odgovor - s prisotnostjo, s čutenjem vsakega trenutka, s prepuščanjem stvarstvu
in odgovor bo na dlani za vsakogar, in sicer tak,
kakršnega potrebuje. Splošno pa velja, da je treba pred zanositvijo in med nosečnostjo poskrbeti
za čim boljše stanje telesa in duha! Če ne morete
zanositi, ne rinite z glavo skozi zid, raje ugotovite,
zakaj vam ta korak še ni dan, kaj morate pred tem
še postoriti bodisi na fizični, psiho-socialni ali duhovni ravni.
www.zazdravje.net

sposobnost telesa, da spočne in nosi otroka.
Vzrok za težave pa je v vitalnosti ledvic. Te so neposredno odgovorne za stanje rodil, naš biopotencial, toploto v telesu. Lahko tudi preprosteje
rečemo, da imamo ali pa nimamo energije, da
nekaj izpeljemo.

Hrana, ki daje vitalnost spolnim
organom
Ledvični potencial in s tem rodila
lahko dopolnjujemo s kakovostno
biodinamično in ekološko hrano,
ki je večinoma temne in črne barve. To so zmleti črni sezam (zlasti
v divjih in nehibridnih oblikah),
črna in rdeča leča, črni fižol, črna
soja, čičerika, suhe slive, melone
itd. H krepitvi ledvic in rodil odlično
pripomorejo tudi gomolj zelene, gomolj koromača, pastinak in koleraba.

Črna hrana za
spolno moč!
Besedilo: Nadja Baćac

Imate beli tok, obenem pa ste
prepričane, da je to običajno? Podobno
mnenje imate o boleči menstruaciji?
Moški, morda težav z uriniranjem niste
povezali s tem, da je razlog v težavah s
prostato? In da je vse skupaj odvisno od
vitalnosti vaših ledvic?
In kaj ima to skupnega s hrano? Večina bi vas verjetno pomislila, da nič. Pa ima! In sicer zelo veliko.
Če jeste hrano, ki je procesirana, konzervirana,
mrtva in obremenjena s pesticidi, ki je pridelana
z umetnimi gnojili in blatom iz čistilnih naprav,
če vsebuje GSO-je, E-je, hormone in hormonska
zdravila, potem to povzroča upad ledvičnega potenciala, s tem pa številne težave urogenitalnega
sistema: pekoče uriniranje, srbečico in vnetje nožnice, prezgodnji izliv sperme, neplodnost, miome in celo raka prostate, materničnega vratu itd.
Vse navedeno uničuje spolno moč, nenazadnje
www.zazdravje.net 		

Ker je čas svežega peteršilja, lahko tako
liste kot koren uporabite za pospešitev izločanja urina. Sok s svežim peteršiljem ali čaj iz korena bosta delovala blagodejno na vnetje ledvic in
mehurja. Podobno diuretično in čistilno delujejo
beluši. Pri težavah s prostato, ko zastaja urin, pa
bodo blagodejno delovale bučne peške in bučno olje (iz nepraženih bučnic), pa tudi orehovo
olje, orehi in lešniki.

Intervencija za povečanje živih in
življenje sposobnih spermijev
Plodnost in erektilna sposobnost izgineta zaradi pomanjkanja cinka in folne kisline! Na nizozemskem Univerzitetnem kliničnem centru v
Nijmegenu so že leta 2002 dokazali, da se je tudi
moškim, ki niso imeli merljivega pomanjkanja
cinka ali folne kisline, plodnost povečala po šestmesečnem jemanju dodatkov, in sicer 66 mg cinka in 5 mg folne kisline dnevno. Cink, ki ugodno
vpliva na rodila, vsebujejo žita, ki imajo globoke
korenine: pira, kamut, enozrnica (pirica) in dvozrnica (emmer). Folne kisline je največ v špinači,
beluših, avokadu, brstičnem ohrovtu, pastinaku
in rdeči pesi. Ne pozabite na vitamin E (arganovo
olje, olje pšeničnih kalčkov, oreščki, zelena listnata zelenjava), ki deluje zaviralno na rast rakavih
celic prostate in zavira raka dojk.

Zdrave ledvice pomenijo tudi zdrava
rodila
Brusnica (sok, izvlečki plodov) preprečuje
naselitev bakterij na stene sečil. Gre za snov
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Seveda moramo ob vsem tem piti dovolj vode! Le
zadostna hidriranost omogoča, da se bakterije iz
urinarnega trakta tudi odplaknejo. »Kadar je telo
dobro hidrirano, so izpolnjeni vsi fiziološki in hormonski pogoji za zadovoljujoče spolno življenje
in več kot primerno spolno slo. Poleg tega bosta
kozarec ali dva vode pred »dogodkom« moškim
zagotovila trdnejšo in trajnejšo erekcijo, ženskam pa veselje za sodelovanje.« Tako je zdravnik
Batmanghelidj zapisal v svoji knjigi Telo kliče po
vodi. Slikovit prispevek o hidriranosti pa ste lahko
gledali tudi v naši 6. televizijski oddaji o ženskih
težavah. Če ste jo zamudili, si jo lahko ogledate na
www.zazdravje.tv.

Zdravilna koprivina juha
Za ženske težave in čiščenje ledvic lahko uporabite liste koprive (bela, rdeča in lisasta mrtva
kopriva). Če se ne znajdete, nobena ni strupena, so pa nekatere vrste neokusne. Pripravite si
zdravilno juho iz kopriv. Potrebujete le 10 minut.
In nikar naj vas ne odvrne od tega to, da bi vas
spekle. Povaljajte jih v kuhinjski krpi, da onemogočite žgalne laske. Sama pripravim koprivino
juho tako, da prepražim čebulo na kokosovi masti (lahko uporabite tudi oljčno olje), jo zalijem z
vodo, ko zavre, v lonec pa dodam večji šop listov
in vršičkov kopriv. Zelo kratko pokuham, na koncu dodam še slanico iz himalajske soli ter začimbe
(muškatov orešek, koriander, peteršilj). Če vam je
ljubše, lahko juho na koncu spasirate s paličnim
mešalnikom. Taka ima še močnejši okus, kot zakuho pa lahko proti koncu dodate še črno lečo, ki ste
jo predhodno namakali in skuhali, ali zamešajte
žlico zmletega črnega sezama.

SEZAMOVO KREPČILO
Črni dragulj izpod Himalaje

Zakladnica energije in regenerativnih snovi

 proti osteoporozi,
 z veliko vsebnostjo visokovrednih rastlinskih

beljakovin (za vegetarijance),

 zaradi vsebnosti kalcija, magnezija je izrazito

pomemben za otroke in mladostnike, rekonvalescente, nosečnice in ženske v meni.

Prodaja: prodajalne z zdravo prehrano,
Sanolabor, spletna trgovina: trgovina.pharmos.si
Informacije in svetovanje: Princeton, d.o.o.,
tel. 041 760 809, www.pharmos.si

TEŽAVE Z MEHURJEM?

NIČVEČ
Izdelek Brusnifem forte vedno svetujem za
preprečevanje okužb sečil in kot podporno zdravljenje pri hudih vnetjih mehurja in sečnih poti.
Svetujem ga kot izdelek prvega izbora. Vsaka
ženska bi morala imeti Brusnifem forte doma,
tiste s ponavljajočimi vnetji sečil pa tudi v torbici!

www.medex.si

proantocianidin (PAC), ki spremeni obliko in celično steno bakterij ter s tem prepreči okužbo, ki
se rada pojavi ob vnetju nožnice ali srbečici zunanjega spolovila. Ameriški znanstveniki z inštituta
Worcester Polytechnic Institute so ugotovili, da je
lahko brusnica alternativa antibiotikom pri vnetju
sečil, še posebej v boju z bakterijo E. coli, ki vse pogosteje postaja odporna na antibiotike. Podobno,
a bistveno manj učinkovito delujejo borovnice in
slive.

Za boleče menstruacije pomaga omega-3
Za boleče krčenje maternice v času menstruacije
je krivo pravzaprav vnetje. Izhaja iz predispozicije, da je prekurzor za vnetno dogajanje omega-6
maščobna kislina, ki se nahaja v mišicah maternice. To naravno stanje poslabšamo s prehrano, ki
je pre-bogata z omega-6 maščobnimi kislinami
oziroma s hrano živalskega izvora. Bolečina pa
je lahko tudi posledica nakopičenih čustev, ki se
15
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Helena Istenič, dr. med., spec. gin. in por.
Zanesljiva naravna pomoč pri
ohranjanju zdravih sečil.

www.zazdravje.net

morajo očistiti. Tako pri ženskih vnetjih kot pri
vnetju prostate pomagajo olja, bogata z omega-3 maščobnimi kislinami (laneno, konopljino,
krilovo olje itd.). Maternične krče sproščajo tudi
koper ter kuminin in koromačev čaj. S tem pospešijo menstruacijo, s svojim fitoestrogenskim
delovanjem pa pomagajo tudi urediti menstruacijski cikel.

Proti raku na rodilih
Rak prostate povezujejo z izgubo encima glutation transferaze, ki je sposoben nevtralizirati rakave
celice prostate. Protitumorna rastlinska snov sulforafan ga ponovno aktivira. V visokih količinah
se sulforafan nahaja v rastlinah iz družine križnic:
cvetača, zelje, ohrovt, brstični ohrovt, največ med
njimi brokoli, predvsem kalčki brokolija.
Za moške v zrelih letih pa postajajo vse bolj zanimive tudi jagode palmeta (vrsta palme iz Južne
Amerike), ki se pri nas dobijo v obliki registriranih naravnih zdravil (ker je rastlina na Z listi).
Fitosteroli iz te rastline odpravljajo težave moških
z uriniranjem, ki nastanejo zaradi benignega povečanja prostate. Palmeto dokazano ustavi rast
prostate. Poveča celo proizvodnjo sperme in dviguje libido, saj naj bi vplival na raven testosterona.
Križnice pa so pomembne tudi v prehrani ženske,
saj vsebujejo tudi snov indol-3-karbinol, ki ima
močno anti-estrogensko aktivnost in učinkuje
preventivno protitumorno na endometrij maternice, poleg tega pa tudi preprečuje rast fibroidnih
izrastkov maternice.

Zaživite polno!
Ledvice so nosilni organ naše notranje moči, volje, naše (za)vesti. Naj ne bo vaš način delovanja
skozi strah, ne oklevajte, ne vztrajajte v starih
vzorcih in navezanostih samo zaradi strahu. Tudi
to neposredno črpa vaše ledvice in rodila! Takrat

Zakaj je vse več
inkontinence?
Če pazljivo berete naše novice, verjetno že
sami ugotavljate, da zelo pogosto omenjamo energijo ledvic, ki odločilno vpliva tudi
na naša rodila in vse zapiralke.
Ko to esencialno energijo prekomerno izčrpavamo (k temu prispevajo strahovi, preobremenjenost telesa s strupi, poživila in
nekatera zdravila), energija upada, kar je
razvidno tudi iz vse bolj pogostega uhajanja
urina, čemur rečemo inkontinenca.
Mišice medeničnega dna zelo pogosto postanejo ohlapne po porodu, zlasti če je bil ta
nenaraven in za nosečnico travmatičen.
O inkontinenci se v zadnjem času vse več
piše, vendar o vzrokih in naravnih rešitvah
slišimo zelo malo. Uporaba vložkov načeloma ni sporna (če so iz naravnih materialov),
vendar je veliko bolj pametno tudi na tem
področju delovati na vzroke.
Mišice medeničnega dna lahko treniramo
in jim zelo uspešno povrnemo kondicijo že
v nekaj tednih. Pozitivne spremembe bomo
opazili ne le pri izboljšanju nadzora nad uriniranjem, temveč tudi v večji energiji in bolj
zadovoljivih spolnih odnosih. Za ta namen
obstajajo tudi praktični pripomočki. Bodite
pozorni le na njihovo sestavo in kakovost
izdelave. Sluznica nožnice je občutljiva in
absorbira snovi enako kot sluznica ust. Zato
je pomembno, da so tovrstni pripomočki izdelani iz naravnih snovi, kot je silikon, ali iz
plastičnih snovi brez škodljivih topil in barvil.
Enako velja za lubrikante. Zaupajte le certificirano naravnim.
vam tudi najbolj izbrana in kakovostna, biodinamično ali ekološko pridelana hrana ne bo veliko
pomagala. Naj bo vsako vaše dejanje izvedeno po
vaši vesti in z ljubeznijo, najprej do sebe. Pomislite
na to tudi takrat, ko boste naslednjič pred izbiro,
kaj dati v usta. Zakaj si ne bi, zdaj ko to veste, privoščili obilo kakovostne hrane za ledvice, sečila in
rodila? Lahko je še več kot le zdrava, zato si preberite tudi članek o afrodiziaku.
Ste že med rjuhami in boste članek do konca prebrali ob jutranji kavi?
Zaradi pomanjkanja prostora vire objavljamo na
www.zazdravje.net v sklopu istega članka.

www.zazdravje.net 		
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Naravno načrtovanje
družine
V času naraščajočega zanimanja za
življenje v skladu z naravo čedalje bolj
pridobivajo na ugledu tudi metode
naravnega načrtovanja družine (NND).
Tako zaradi svoje zanesljivosti pri
uravnavanju spočetij, pa tudi zato,
ker beleženje znakov plodnosti daje
neprecenljive podatke o dogajanju v
ženskem telesu.
Če želimo odgovorno in osrečujoče živeti svojo
spolnost, se moramo najprej zavedati svoje plodnosti. Čeprav rodna doba žensk v povprečju traja 40 let, večina žensk ne razume, zakaj pride do
menstruacije, kako se plodnost spreminja in kdaj
lahko ženska zanosi.

Menstrualni cikel - ključ do plodnosti
S poznavanjem ženskega cikla bolje razumemo,
kdaj je najboljši čas za zanositev in kdaj se ji lahko
z gotovostjo izognemo, kako različni kontraceptivi vplivajo na ženski cikel (na primer odsotnost
menstruacije pri uporabi hormonske kontracepcije) in njeno zdravje ter znamo prepoznati spremembe, ki lahko kažejo na morebitne zdravstvene težave rodil. Zavedanje plodnosti pa moškim
in ženskam omogoča tudi razumevanje fizičnih
in čustvenih sprememb v času cikla in v različnih
življenjskih obdobjih, ko je plodnost zmanjšana
(puberteta, po porodu, predmenopavza, po ukinitvi hormonske kontracepcije).

Katere znake lahko opazujemo?
Naravne metode slonijo na opazovanju ženskega
cikla in se opirajo na ugotovitev, da je oploditev
mogoča le v plodnih dneh.
Ženska v času cikla večkrat začuti vlažen občutek
in opazi izcedek iz nožnice. To je nekaj povsem
17
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normalnega in običajnega, saj gre za sluz materničnega vratu, ki semenčicam omogoči preživetje
in je eden izmed ključnih dejavnikov za zanositev. Sluz je pokazatelj naše plodnosti in tako kot
se plodnost v času cikla spreminja, se spreminja
tudi izcedek. V času največje plodnosti se sluz
spremeni v spolzko »avtocesto«, ki prisotnim semenčicam omogoči hiter in zanesljiv prihod do
svojega cilja.
V času cikla pa se spreminja tudi bazalna temperatura. Ta je v prvem delu cikla nizka, v drugem
pa višja. Da bo novo razvijajočemu se bitjecu
kar najbolj prijetno, telo pripravi topel sprejem,
zato se telesna temperatura ob ovulaciji dvigne
in ostane dvignjena do naslednje menstruacije.
Temperatura nam pove, v kateri fazi cikla se nahajamo ter nam daje vpogled tudi v to, ali je v ciklu
prišlo do ovulacije ali ne.

Zanesljivost
Metode, ki temeljijo na vsakodnevnem opazovanju, so visoko zanesljive (več kot 99-odstotno) pri
preprečevanju zanositve, pomembno pa je, da se
ženska oziroma par pravilno naučita metode in
jo tudi pravilno uporabljata. Le tako boste lahko
z gotovostjo določili plodne in neplodne dneve v
ciklu. V povprečju lahko ženska zanosi le šest dni
v ciklu - pet dni pred ovulacijo in na dan ovulacije. Ali je zaradi teh nekaj dni vredno dan za dnem
ogrožati svoje zdravje in spolno življenje s škodljivo kontracepcijo?
Če iščete metodo »kontracepcije«, ki je zanesljiva,
naravna in neškodljiva ter uporabna tudi v primeru, ko si par želi zanositi, ki je primerna prav za
vsako žensko, ki si to želi, in ki obenem omogoča
vpogled v lastno zdravje, potem so naravne metode načrtovanja družine prave za vas.

Več kot le »kontracepcija«
Naravne metode pa ne prinašajo koristi zgolj pri
uravnavanju rodnosti, temveč so tudi pokazatelj
reproduktivnega zdravja ženske. Številni zdravniki v tujini se že izobražujejo na tem področju ter
na podlagi zabeleženih ciklov postavljajo diagnoze in terapije za različne zdravstvene težave (npr.
odsotnost ovulacije, prekratka poovulacijska faza,
zmanjšana plodnost, izvenciklične krvavitve itd.).

Kako začeti?
Najlažje in najbolj zanesljivo se metod naučite
na tečaju. V Zavodu iskreni.net že dve leti uspešno vodimo tečaje po simptotermalni metodi
Sensiplan, ki je ena izmed najsodobnejših in
znanstveno potrjenih naravnih metod.
Več o naravnem načrtovanju družine in terminih tečajev pa si preberite na www.nnd.si.
www.zazdravje.net
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Ni vsaka hrana
energija
Besedilo: Sabina Topolovec,
Fotografije: Franc Muren

recepti

recepti

dni stara moka (običajno je moka na prodajnih
policah veliko starejša) mrtvo živilo, ki je v veliki
meri izgubilo svoje dragocene snovi? Da polnega okusa sveže mletih žit, ki jim nihče ni odvzel
otrobov, sploh ne omenjamo. Morda le še namig:
splača se kupiti takšnega, ki melje tudi koruzo, čičeriko in sojo, ki so v brezglutenski dieti prav tako
dovoljene.

V tej številki se vse vrti okrog splošnega
primanjkljaja energije, čigar posledice
čutimo tudi na spolnosti, plodnosti in
veselju do življenja.
Če želimo s hrano, ki jo zaužijemo, pridobiti več
energije, kot je bomo angažirali pri presnovi, je
treba telo razbremeniti živil, ki nas zakisajo in
zasluzijo.
Na splošno v naši civilizaciji zaužijemo preveč
živalskih beljakovin in preveč škrobov. Če bi bili
slednji vsaj kakovostni, bi še šlo, toda niso. Naša
peciva, kruhi in testenine so zgled popolnoma
mrtve, oksidirane in tudi za zdravega človeka težko prebavljive hrane. Če bi jih delali sami, iz sveže
zmletih kakovostnih žit in z velikim deležem brezglutenskih sestavin, bi bilo vse skupaj veliko lažje
prebavljivo, telo pa veliko bolj oskrbljeno z dragocenimi rudninami.
To ni zapleteno in je bolj poceni, kot si mislite, pa
še telo in denarnica vam bosta hvaležna za takšno
spremembo. Da se boste lahko sami prepričali, kaj
vse se da pripraviti, smo tokrat pripravili popolnoma brezglutenske piškote in testenine.
Če boste ob tem zmanjšali tudi svoj vnos živalskih beljakovin in namesto mleka, na primer, začeli uporabljati sojino, riževo mleko ali napitke iz
oreščkov (mandljevo, lešnikovo in podobno mleko), bi vam telo hitro pokazalo svojo hvaležnost.
Glutena ne vsebujejo proso, riž, ajda, koruza, kvinoja in amarant. Če pa ga želimo dodati, je najbolje, da posegamo po starih sortah, kot so pira,
kamut, enozrnica, dvozrnica itd., ki vsebujejo
lažje prebavljivi gluten in obenem tudi zelo dragocene rudnine, ki jih v sodobnih hibridnih žitih
primanjkuje.
Nepogrešljiv pripomoček za predelavo žit v moko,
zdrob, drobljenec in otrobe je kakovosten mlinček
na kamne. Če ste kadar koli kupovali moko iz prej
navedenih žit, ste zagotovo naleteli na dve težavi:
ali je zelo draga ali pa je sploh ni mogoče kupiti. Investicija v mlinček se vam zato hitro povrne
in kar je najpomembneje, kmalu vam bo hvaležno tudi vaše telo. Ali ste vedeli, da je le mesec
www.zazdravje.net 		

Vas zanima, kako vse skupaj deluje v praksi?
Ponujamo vam nekaj namigov v prepričanju, da
boste še boljše recepte hitro iznašli tudi sami.
Veliko užitkov pri ustvarjanju!
Če ni drugače navedeno, vse cene izhajajo iz prodajalne DM.

Piškotki falotki
Lahko pa tudi piškoti brez glutena, jajc, bele
moke, belega sladkorja, mleka, škodljivih maščob.
Ah, zateženo! Raje naj bodo Piškotki falotki.
Za 450 g piškotov potrebujete:
• 150 g sveže mlete riževe moke (iz
polnovrednega bio riža) – 0,38 EUR
• 150 g sveže mlete koruzne moke – 0,11 EUR
(Ekološka kmetija Zdolšek)
• pol žličke vinskega kamna (namesto
pecilnega praška) – 0,05 EUR
• 15 g mletih praženih bio lešnikov – 0,21 EUR
• 15 g mletih praženih bio mandljev – 0,25 EUR
• 120 g margarine iz nestrjenih in nepregretih
maščob Gourmet – 0,76 EUR (Mercator)
• 100 ml vode
• 100 g surovega, nerafiniranega trsnega
sladkorja Mascavo – 0,46 EUR
• 1 žlička mletega cimeta – 0,02 EUR
• noževa konica čiste burbonske vanilije – 0,05
EUR
• nastrgana lupinica eko pomaranče
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Brezglutenski piškoti –
konvencionalni 150 g
Brezglutenski piškoti – bio 150 g
Domači brezglutenski piškoti – bio
150 g

recepti
2,29 – 3,19 EUR
3,10 EUR
0,76 EUR

Da vseh primesi, ki jih industrijski piškotki vsebujejo, da se čim dlje ohranijo na prodajnih policah,
niti ne omenjamo!

Kvinojine testenine
Kvinoja je odlično živilo. Obožujejo jo vegetarijanci, saj vsebuje veliko beljakovin in je prijetnega okusa. Obožujejo jo tudi vsejedci, ki si iz nje
pripravljajo rižoto oziroma kvinoto na tisoč in en
način. Kuhana je v slabih 15 minutah. Kadar se
naveličamo drobnih zrnc, jo zmeljemo v moko in
iz nje pripravimo domače testenine. In te, kljub
temu da ne vsebujejo glutena, po okusu prav nič
ne zaostajajo za običajnimi. Poskusite!
Za 380 g svežih (oziroma približno 250 g posušenih) testenin potrebujete:
• 180 g sveže mlete kvinojine moke – 0,76 EUR
(Mediacor)
• 20 g sveže mlete čičerikine moke – 0,05 EUR

MLINI IN KOSMIČNIKI, SOKOVNIKI
Najbogatejša ponudba lesenih, ročnih in električnih mlinov na kamen, s katerimi meljemo žita, z določenimi modeli
pa tudi sojo in koruzo ter mline z valji iz plemenitega jekla, s
katerim lahko poleg žit meljemo tudi oljna semena, kot so mak
in lan. Kosmičniki pa vam služijo za pripravo svežih kosmičev iz
ovsa, ajde, pire itd...
Za vas imamo na zalogi tudi najkvalitetnejše sokovnike
Green Star, Green Power Kempo in Vitamix.

ŽITA, SEMENA IN STROČNICE BIOTOP
Iz sestavin zamesite testo in ga pustite počivati na
hladnem približno pol ure. Z rokami oblikujte piškotke (precej vlažno testo) in jih položite na velik
pekač, obložen s peki papirjem. Pecite na 175 stopinj 20–25 minut. Ohlajene lahko po želji premažete s stopljeno čokolado (priporočamo temno
čokolado Plamil, ki je brez glutena).
450 g odličnih in popolnoma brezgrešnih piškotkov nas stane 2,29 EUR , približno eno uro časa in
nekaj dobre volje. Poglejmo, kaj se zgodi, če ta čas
namenimo nakupovanju:
19
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Vsa zrna so kvalitetna, dobro očiščena, nepoškodovana in
pridelana po evropskih standardih za ekološko pridelavo.
Poleg že znanih vrst žit vam nudimo tudi žita, ki po naravi ne
vsebujejo glutena, kot so proso, ajda, amarant, kvinoja ter
pražita, ki ne povzročajo alergij, kot so
pira, kamut
in emer. Prav tako vam nudimo tudi več
vrst semen za pripravo kalčkov,
kot so rukola, alfa alfa, meti in
rdeča redkvica ter glinene in
steklene kalilnike.

Informacije, servis in naročila:
MEDIACOR, d.o.o., Obrtniška ul. 9,
Šmarje pri Jelšah, T.: 03 817 11 70
www.zdravahrana-biotop.si

mediacor.celje@siol.net

Trgovina ZDRAVO: TC Celeiapark
Aškerčeva 14, 3000 Celje, T.: 03 544 14 60

www.zazdravje.net
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(Mediacor)
3 žlice sveže mletega lanu – 0,05 EUR
30 g olivnega olja – 0,29 EUR
70 g + 5 žlic vode
20 g drobno sesekljanega svežega čemaža,
kopriv, peteršilja ali po želji
• 1 zravnana žlička soli
Zmeljemo kvinojo in čičeriko (čičerika mora biti
pred tem vsaj čez noč namočena in nato posušena). Čičerikino moko pomešamo z dvema žlicama
hladne vode. Mleti lan pomešamo s tremi žlicami
•
•
•
•

vroče vode. Oboje zmešamo s kvinojino moko in z
ostalimi sestavinami ter na hitro zamesimo testo,
ki naj počiva na hladnem približno pol ure. Testo
na tanko razvaljamo (na pomokani površini s kvinojino moko). Razrežemo in skuhamo v vrelem
kropu. Kuhamo približno 4 minute.
In še kratka primerjava z industrijskimi brezglutenskimi testeninami:
Bio riževe testenine 250 g (spletna
trgovina Biovan)
Brezglutenske testenine,
konvencionalne, 500 g
Domače bio kvinojine testenine
250 g
www.zazdravje.net 		

2,94 – 3,19 EUR
1,79 EUR (250 g)
1,15 EUR

Za konec še nekaj namigov, kaj še lahko pripravite
iz sveže mletih brezglutenskih žit:
• Žitne kašice za dojenčke (zmeljete žličko
prosene kaše, ajdove kaše, riža, kvinoje,
amaranta, koruze oziroma delate poljubne
kombinacije in malčku vsak dan ponudite
drugačno kašico). Zakuhate v vodo ali mleko.
• Iz istih žit lahko zmeljete tudi zdrob (npr.
proseni, rižev, koruzni).
• Brezglutenski kruh iz različne kombinacije
sveže mletih mok.
• Brezglutenski kruh posušite in pripravite
domače brezglutenske drobtinice.
• Iz sveže mlete riževe ali prosene moke lahko
skuhate okusen domač puding (recept v
januarskih novičkah).
• Sveže mlet rižev, proseni ali koruzni zdrob
zakuhate v različne sadne sokove, dodate
nekaj suhega sadja ali oreščkov in v nekaj
minutah ustvarite sladico, ki se ji nihče ne bo
mogel upreti.
• Ostale žitne obroke, na primer pico, palačinke,
različna peciva ipd.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Skrivnosti
afrodiziakov
Besedilo: Sanja Lončar

Beseda afrodiziak vedno nosi v
sebi obljubo, da bo okrepila spolno
željo in fizične zmogljivosti. Njena
priljubljenost se s stoletji in tisočletji
ni zmanjšala. Ker je spolna moč očitno
obratno sorazmerna »tehnološkemu in
družbenemu razvoju«, lahko rečemo
celo, da je v zahodnem svetu iskanje
»izgubljenih svetov spolnosti« postalo
bolj aktualno kot kadar koli prej.
Beseda afrodiziak naj bi prihajala od Afrodite –
boginje ljubezni. Očitno smo spregledali sporočilo, da je odprtost za božansko energijo brezpogojne ljubezni najboljši vir energije in kot takšna
najboljši afrodiziak.
Raje kot v sebi ljudje primanjkljaj energije skozi
vsa stoletja iščejo na tržnicah in v lekarnah. Raje
bi jo kupili kot dosegli. In ker je želja tako velika, je
tudi cena, ki so jo »potrebni« pripravljeni plačati,
temu primerna.
Afrodiziaki so bili vedno dragi. In obratno – za večino dragih snovi so pretkani trgovci radi zatrjevali (in to počnejo še vedno), da gre za afrodiziake.
Čim večja je obljuba, toliko višja je cena!
www.zazdravje.net 		

Danes, ko imamo znanost, ki je po dolgem in
počez preiskala vsako snov in jo zelo zabava »reprogramiranje« naših možganov, hormonov in
živčevja s pomočjo kemikalij, vemo veliko več o
tem, kako takšne snovi delujejo. Odvisno od principa delovanja lahko vse snovi, ki jih imenujemo
afrodiziaki, razvrstimo v tri skupine.

Najprej energija, nato užitek
V prvo skupino uvrščamo koristne snovi (živila,
začimbe, eterična olja, zdravilna zelišča itd.), ki dejansko dvigajo energijski potencial, regenerirajo
telo, odpravljajo pomanjkanje dragocenih snovi
in tako na naraven način dvigajo zmogljivosti.
Uživanje takšnih snovi ni tvegano. Še več, je krepčilno, in sicer ne glede na to, ali imate v načrtu miren spanec ali divjo neprespano noč.
Med takšne koristne snovi sodi kar nekaj začimb,
o katerih na široko pišemo v knjigi Ščepec rešitve.

LANENO IN
KONOPLJINO
OLJE

NATURATA

• neoksidirano
• ekološko
• hladno stisnjeno

KJE KUPITI: www.biovan.si

Skupaj za zdravje človeka in narave
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Zgodovinsko je najbolj čislan ingver, za katerega
so bili vsi antični zdravniki in samostanski zeliščarji prepričani, da dviga energijo, regenerira in
spodbudno vpliva na libido. Iz tega razloga ga je
sveta Hildegarda priporočala le zelo izčrpanim.
Zdravim ga je odsvetovala, saj bi, po njenem mnenju, pri takšnih zbudil preveč živalskosti.
Podoben sloves se je dolgo držal tudi najdražjih začimb: popra, žafrana, cimeta, klinčkov
(nageljnove žbice) in muškatnega oreščka.
Afrodizični sloves žafrana in popra znanost ni potrdila, pri ostalih pa so ugotovili, da res vplivajo na
regeneracijo, dvig energije in kakovost semenčic.
Teko je, denimo, cimet v narodnem izročilu vedno veljal za afrodiziak. To v zadnjem času potrjujejo tudi poskusi na miših, ki so pokazali, da
uživanje cimeta izboljšuje številčnost in gibljivost
spermatozoidov.
Čili je druga pogosta sestavina afrodizične kuhinje. Kljub temu, da tako »zažiga«, čili v možganih
sprošča endorfine in s tem ustvarja dobro počutje
ter spodbuja. Zato se mu mnogi ne morejo upreti
in so za enako dobro počutje prisiljeni zaužiti vedno več čilija, celo za ceno, da s tem poškodujejo
prebavila.
Tudi za tiste, ki niso imeli toliko zlata, da bi si privoščili eksotične začimbe, je imela narava rešitev.
Danes vemo, da imajo mnoge legende o začimbah še kako svojo utemeljitev.
Luštrek dviga energijo ledvic, zaradi česar spodbuja delovanje sečil in rodil. Znano je, da pomaga
sprožiti menstruacijo. Vsebuje pa tudi hormonom
podobne dišavne vabe, t.i. feromone, ki prek vonja
spodbujajo spolni nagon. V njegovih koreninah je
prepoznavna signatura mod. Torej so ga v vseh jezikih pravilno imenovali Ljubček (lovage). Očitno
so tudi vedeli, kaj počnejo, ko so se dekleta kopala
v luštrekovih listih, da bi pritegnila moškega, ali ko
so moškim stregli vino z luštrekovimi listi.
Tudi janež je bil vedno dostopen množicam.
Poznan je kot topla začimba, ki krepi telo, spodbuja delovanje vseh organov, ščiti pred okužbami
in krepi živčevje. Tudi tradicionalna kitajska medicina ga priporoča pri spolni oslabljenosti, impotenci in razdražljivem mehurju.
Koriander je bil v Palestini in Egiptu afrodiziak
številka ena.
Zanimivo je, da so sodobne klinične študije dokazale, da tudi šetraj upravičeno uvrščajo med
afrodiziake. Dokazali so, da pomaga odpraviti
prezgodnji izliv sperme. Če ga uživamo s temnimi
stročnicami, ki krepijo ledvični potencial, sečila in
rodila, je še posebej učinkovit.
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BIO presna maca v prahu
koncentrat 6:1

Na voljo v trgovinah Sanolabor, trgovinah
z zdravo hrano in hipermarketih Mercator.

www.zazdravje.net

Popotnica za poročno noč
V mnogih kulturah obstaja tradicija, da mladoporočencem pred prvo nočjo postrežejo z medom
in orehi. Ta tradicija je še kako upravičena, saj tako
med kot tudi orehi krepijo energijo ledvic in spolovil. V Maroku pa so medu in oreščkom (pri njih
uporabljajo mandlje) dodali še dragoceno arganovo olje, ki vsebuje veliko revitalizirajočih snovi
in vitamina E. Tako je nastal zelo krepčilni afrodiziak amlou. V Angliji so v srednjem veku mladoporočencem za »popotnico« postregli posset –
mešanico mleka, rumenjaka, sladkorja, cimeta in
muškatnega oreščka. Podobne navade najdemo
na vseh celinah. Povsod so pravilno sklenili, da je
pri veliki porabi energije treba zaužiti dober vir
beljakovin, veliko vitamina E in zdrav sladkor, kar
najdemo v vseh tovrstnih receptih.
Med zdravilnimi rastlinami pa so si skozi zgodovino največ pomagali z rastlinami, kot so ginseng
ali ženski ginseng (Angelica Keiskei Koidzmi, poznana še kot japonska angelica ali ashitaba).
Gomolj mace (lat. Lepidium meyenii), je navidezno
podoben redkvici in ga shranjujejo s sušenjem.
Rastlina uspeva v ekstremnih pogojih Andov na
višinah okrog 4.000 metrov in je zelo odporna. Že
pred 5.000 leti je bila rastlina poznana po tem, da
zelo dviga raven energije in je dobra za dvig plodnosti. Inki so si z njo dvigali energijo pred bojem,
po končanih bojih pa jo je bilo prepovedano uživati, saj bi preveč okrepila spolno slo. Da to niso le
pravljice, pričajo tudi sodobne klinične študije, ki
so pokazale, da uživanje mace izboljša kakovost

Končno!
V juniju se končno obeta rojstvo knjige,
ki jo mnogi že dolgo pričakujete.

Ščepec

reŠitve
Zamolčane zdravilne
moči začimb

O vsebini knjige ter možnostih prednaročanja in s tem povezanih ugodnosti
preberite več na www.zazdravje.net.

www.zazdravje.net 		

Čim bolj neverjetno ... Toliko bolje
Zgodovina afrodiziaka vsebuje veliko skrajno
čudnih receptur, zaradi katerih so po nepotrebnem trpele mnoge živali. Verjetno je, da
tudi tistim, ki so to uživali, ni bilo prav veliko do spolnosti. V ta namen so se pripravljali
zvarki, v katerih so kot glavne sestavine uporabljene genitalije spolno močnih živali, kot
so jeleni, osli, konji, tigri, nosorogi ter celo
kuščarji in krokodili.
in gibljivost spermijev. Zahodnjaki so pred kratkim odkrili maco in postaja danes vse bolj priljubljena kot krepčilno in vitalizirajoče prehransko
dopolnilo. Veliko je pričevanj o blagodejnih učinkih na simptome menopavze. Seveda pri tem ni
vsaka maca enako učinkovita. Obstaja več vrst
mace (črna, škrlatna, rumena itd.). Zelo je odvisno
tudi od pogojev rasti, sušenja (najboljša je tista,
ki ni sušena na visokih temperaturah, saj lahko
takšna ohranja koristne snovi tudi do sedem let).
Pomembna je tudi koncentracija, ki je odvisna od
prisotnosti škrobov. Manj škrobov v pripravku pomeni več koncentriranih učinkovin.
Tudi matični mleček regenerira telo, spodbuja in
povečuje nastanek sperme, obenem pa krepi libido. Predstavljajte si, da matica na dan izleže več
jajčec, kot je sama težka, in ob vsem tem naporu zaužije le matični mleček - tako si boste lahko
predstavljali, kakšna moč se skriva v tem čudežnem hranilu. Seveda tudi na tem področju velja,
da je treba biti pozoren pri izbiri pripravkov. Po
moči delovanja se nič ne približa temu, da zaužijete svež matični mleček neposredno iz čebeljega
panja. Prva naslednja dobra izbira je surovi matični mleček, ki je konzerviran v medu, ali liofilizirani
matični mleček v tekočini oziroma kapsulah (pri
nas vse oblike ponuja Medex).

Manj blokad, več užitka
Druga vrsta snovi, s katerimi si mnogi poskušajo
pomagati, deluje tako, da rahlja zavore, s čimer
sprošča več energije za užitke. V to skupino dejansko sodi veliko snovi, ki sicer res »odstranjujejo
zavore«, vendar le navidezno dajejo več energije.
Alkohol, razne droge in tabletke dejansko vplivajo
le na naše možgane, telo pa je z vsem tem le dodatno oropano energije.
Naši predniki so uporabljali veliko bolj naravne
načine, da se telesno in čustveno pripravijo na
spolne užitke. Eterična olja imajo to moč, da s
svojim valovanjem vplivajo na naše možganske
valove. Tako je danes tudi znanost potrdila, da
Skupaj za zdravje človeka in narave
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sandalovina, vanilija, cimet, muškatna kadulja, jasmin ali vonj damaščanskih vrtnic zelo
vplivajo na sproščanje, uglaševanje valovanja
obeh partnerjev in rahljanje zavor. Podobno delujejo tudi glasba, svetloba in izbrane barve.
Črna in rdeča sta barvi z valovanjem, ki delujeta na korensko in spolno čakro. To so pripadnice
najstarejše obrti odlično obvladale tudi brez poznavanja te teorije. Pred javnimi hišami je vedno
gorela rdeča luč, med najbolj erotično pa vedno
uvrščajo rdeče in črno spodnje perilo.

Kemija, ki se ne ozira na telo
In kaj nam ostane, če se požvižgamo na potrebe
telesa po regeneraciji ter mehko delovanje vonjav in zdravilnih učinkovin, ki nam olajšajo, da
se uglasimo sami s seboj? Gola sila, seveda!
V takšno, tretjo skupino snovi sodijo sodobni dosežki farmacije, ki težave, ki jih povzroča naša odsotnost (izčrpanost od razmišljanja, preračunavanja, strahov in skrbi), ne želi reševati, temveč jih
prezreti. Sodobna medicina pravilno prepoznava, da ima vse več ljudi težave v spolnosti. Te celo
s pomočjo veliko denarja in promocije vztrajno
povzdiguje v status bolezni, s prenapihnjenimi
statistikami pa posameznikom sporoča, da naj
ne skrbijo, saj niso edini. »Poglejte, koliko ljudi
ima enake težave kot vi.« Da je težav vse več, se
strinjamo, tisto, česar moja vest nikakor ne more
sprejeti, pa je, da bo vse to »ozdravil« zdravnik s
čudežno tabletko. Torej ni pomembno, ali vam
ni do spolnosti zato, ker ste izčrpani, žalostni, zaskrbljeni – tabletka bo iz vašega telesa naredila
seksualno orodje »s pritiskom na gumb«.
Dejansko gre v tem primeru za dodatno ožemanje že izčrpanega telesa, ki ga s pomočjo kemičnih trikov silimo v »delovanje«.
Spolnost ima svoj lastni varovalni mehanizem
pred zlorabo. Ne deluje v odsotnosti.
Poskusite imeti spolni odnos in obenem razmišljajte o službi, berite borzno poročilo, bodite izredno žalostni ali premišljujte o skrbeh, ki jih prinaša prihodnost. To seveda ne gre! Spolni organi
delujejo, le če ste priklopljeni na vir energije, ki
se mu reče “tu in zdaj”. Če ste nekje drugje, to
čutite vi, vaš partner in tudi vaše telo to dojame
ter se na to takoj odzove. In prav to poskuša farmacija “popraviti” s kemikalijami, ki se ne ozirajo
na vaše stanje telesa in duha ter izzivajo želeni
odziv nekaterih organov, četudi telo pri tem ne
sodeluje. Predstavljajte si, kakšen razcep pri tem
nastaja med tistim, kar zavest ve, in tistim, kar
razum s “čudežnimi tabletkami” izsili. Mislite, da
bo takšna zloraba ostala nekaznovana? Račun z
obrestmi bo prišel, le da z odlogom.
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Veselo na sonček,
a po pameti!
Besedilo: Sabina Topolovec

Sončna svetloba je življenjsko
pomembna za zdravo telo in duha,
pri tem pa ima tudi neposreden vpliv
na naše spolno življenje. Se vam
zdi, da je zdaj čas za »ampak«? Če
redno spremljate televizijske oglase,
berete skrb vzbujajoče članke, ki nam
vcepljajo strah pred soncem, in se
mu temu primerno pridno izogibate
ali pa se z njim srečujete, prevlečeni
z debelo plastjo »zaščitnih« sredstev,
imate verjetno v rokavu vsaj deset
argumentov, da me prepričate v
nasprotno. Verjemite, da jih dobro
poznam. Čeprav se populistično
usmerjenim medijem umikam
vsaj toliko kot marsikdo soncu, je
pravzaprav nemogoče, da me ne bi
prestregli. Zato je vprašanje, koliko ste
seznanjeni z drugo platjo zgodbe? In
ali ste ji sploh pripravljeni prisluhniti?
Pa začnimo postopno. Premočni sončni žarki
povzročajo v telesu stres. Zato se koža hitreje
stara in gubice nastopijo hitreje, kot bi sicer. Če
se izpostavljamo soncu, ko je to najmočnejše, in
v takšnem početju vztrajamo predolgo, tvegamo sončne opekline, ki nedvomno povzročajo
www.zazdravje.net

raka kože. Zato je industrija razvila zaščitna sredstva z različno visokimi zaščitnimi faktorji (SPF), ki
naj bi nas obvarovala pred škodljivimi vplivi močnega sonca. Preden izrečete »hvala«, sledi velik
»ampak«. Organizacija Environmental Working
Group (www.ewg.org) navaja, da kar 83 % teh izdelkov vsebuje snovi, ki so škodljive tako za človeka kot tudi za okolje, pri tem pa nas ščitijo precej
manj, kot si mislimo.
Edina pot, da premagate glavobol, ki vam ga povzroča drobno natisnjeni spisek neznank na deklaraciji izdelka, je, da se o njih podučite vsaj toliko,
da veste, čemu se izogibati. Dobra novica je, da
zgolj za to res ne potrebujete niti posebnega znanja kemije niti nadarjenosti za tuje jezike. Dovolj
bo že droben listek v denarnici, ki vam bo še kako
v pomoč. Poglejmo na rdeči semafor!
Sporni UV filtri: 4-MBC (4-methyl-benzyl-dencamphor) oziroma MBC, OMC (octyl-methoxycinnamate), oxybenzon (benzophenone-3), HMS in
OD-PABA (octyl-dimethyl-para-amino-benzoicacid) domnevno delujejo kot hormoni. Prek kože
dospejo v človeško telo in se dokazano nahajajo
v materinem mleku. Benzophenone-3 (oxybenzon) poleg tega deluje alergijsko. Tudi benzophenone-1 in benzophenone-2, kot tudi 3-benzylidencamphor domnevno delujejo hormonsko.
Benzophenone-1 in benzophenone-2 v Evropi
nista dovoljena kot sončna zaščitna filtra, lahko
pa se uporabljata kot dodatka. Benzophenon-2 se
lahko kot dodatek uporablja v parfumskih oljih.
Parabeni vseh vrst so konzervansi in hormonski
motilci. Nalagajo se v telesu, na primer v tkivu
prsi, in so dokazano kancerogeni.
Študija ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) odkriva, da je pri 97 %
Američanov prisoten oxybenzon, ki se množično
uporablja v kremah za sončenje. Povezujejo ga z
alergijami, motnjami hormonskega ravnovesja,
poškodbami celic. Isto kemikalijo v drugi študiji
povezujejo s prenizko porodno težo deklic, katerih
matere so bile navedeni snovi izpostavljene med
nosečnostjo. Oxybenzon omogoča hitrejše vpijanje kreme v kožo, obenem pa omogoči hitrejšo in
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Nasveti za zdravo sončenje:
• Popijte dovolj tekočine (vode) in uživajte
zdravo hrano. Karotinoidi v rumeno,
oranžno in rdeče obarvani zelenjavi
zavirajo proste radikale, ki jih ustvarjajo
sončni žarki. Pred škodljivimi vplivi ščiti
tudi vitamin E.
• Uporabljajte le povsem naravna, organsko
certificirana sredstva za sončenje. Zaščitni
faktor naj kljub konstantnim opozorilom
farmacije, zdravnikov in drugih avtoritet,
ki jim ne bi smeli tako slepo zaupati, ne
bo previsok. Ali veste, koliko UVB žarkov
zavira krema z zaščitnim faktorjem 40
(pri tem, da so na prodajnih policah tudi
takšne, ki krepko presegajo SPF 50) v
primerjavi z zaščitnim faktorjem 20? Z
SPF 40 dobite le 1,5 % zaščite več (97,5 %)
kot vam jo nudi SPF 20. Zato pa toliko več
hudo sporne kemije! Ali ste vedeli, da že
SPF 8 zavira kar 87,5 % UVB žarkov?
• Na sonce pojdite v zgodnjih jutranjih
in dopoldanskih urah. Čara spokojnega
morja, čistega ozračja in nežnih žarkov
ne more odtehtati opoldanska gneča
niti na najlepši plaži tega sveta. Takrat ne
potrebujete nikakršne zaščite.
• Ne pozabite, da vas sončni žarki ujamejo
tudi skozi debele krošnje borovca, zato
enake previdnostne ukrepe upoštevajte
tudi v senci.
• Ne pozabite, da je treba zaščitno sredstvo
nanesti večkrat. Del tega pustimo v morju,
poleg tega se znojimo, ga odstranimo z
brisačo, nekaj pa ga izhlapi.
lažjo pot v krvni obtok tudi drugim kozmetičnim
pripravkom. Organizacija Environmental Working
Group je na ameriškem trgu leta 2008 našla kar
600 izdelkov za sončenje, ki vsebujejo to snov,
dve leti pozneje pa v 60 % vseh analiziranih pripravkov za sončenje. Posebno pozornost velja
tudi na tem mestu nameniti otrokom. Površina
otroške kože je v razmerju z njihovo težo večja kot
pri odrasli osebi, zato so ti mnogo bolj izpostavljeni navedeni kemikaliji. Otroci poleg tega nimajo
enake zmožnosti izločanja škodljivih snovi iz telesa kot odrasli, poleg tega so njihovi ne povsem
razviti organi bistveno bolj podvrženi škodljivim
vplivom spornih kemičnih dodatkov v različnih
kozmetičnih pripravkih. Ker je pred njimi, vsaj v
teoriji, več let življenja, imajo tudi več možnosti,
da se v prihodnjih letih razvijejo določene bolezni. Proizvajalcev spornih kozmetičnih pripravkov
vse to očitno ne zmoti.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Iz študije FDA (ameriškega Urada za živila in
zdravila) razberemo, da je verjetno hudo sporen
tudi vitamin A v obliki sestavine retinyl palmitate, dodatek, ki so ga našli v kar 41 % izdelkov za
sončenje. Če ga uporabljamo na sončni svetlobi,
kar je pri izdelkih za sončenje pravzaprav pravilo,
tvegamo kožnega raka. Čeprav 100-odstotno zanesljivih dokazov še ni, se mu je nedvomno bolje
izogniti.
Na trgu je tudi vedno več krem za sončenje, ki vsebujejo nano delce. Tu gre predvsem za cinkov ali
titanov dioksid, ki sta lahko razdrobljena v nano
delce. Težava je v tem, da se nano delci posamezne
snovi obnašajo povsem drugače kot snov v svoji
izvorni obliki. Nano delci iz cinkovega in titanovega dioksida omogočajo hitrejšo absorbcijo, koža je
brez belega leska, druge kemikalije pa s pomočjo
navedenih delcev prodrejo globlje v kožo.
Izdelki za zaščito pred soncem se absorbirajo v
kri in lahko ogrožajo zdravstveno stanje človeka.
Nekatere sestavine, ki v določenem izdelku tvorijo
zaščitni faktor, povezujejo s toksičnimi reakcijami,
druge ob izpostavitvi sončni svetlobi sproščajo
proste radikale, delujejo kot estrogen ali kot motilci hormonov. Veliko izmed njih jih je povezanih

s kožnimi alergijami.
Edini resnično varni so proizvodi, ki vsebujejo le
zeliščne sestavine in mineralne filtre, ki ne vključujejo nano delcev. Le takšni filtri namreč kožo
ščitijo brez draženja. Certifikati, kot so Ecco cert,
Cosmebio (Cosmetique Bio), Soil Association,
BDIH, Natrue itd. ne dovoljujejo uporabe nano
delcev, zato certifikat obenem pomeni tudi zagotovilo varnosti pred to tehnologijo.
Po zatišju, ki ga je sprožila sprememba pravilnika,
ki je zahtevala višjo UVA zaščito, se trg naravnih
izdelkov ponovno postavlja na noge. Naravnim
ponudnikom je tako uspelo zadovoljiti tudi nove
zahteve s snovmi rastlinskega izvora. Večina jih še
vedno kot osnovni filter uporablja titanov dioksid,
ki ostaja na površju kože in deluje kot ogledalo, ki
žarke odbija, kar je najbolj naraven in varen način zaščite. Posamezne recepture pa se seveda po
kakovosti in učinkovitosti razlikujejo, odvisno od
kakovosti drugih uporabljenih snovi.
Najbolj kakovostni izdelki uporabljajo jojobine
lipide, to so maščobe, ki odlično prenašajo UV žarke in ne oksidirajo. Tudi prisotnost aloe vere je več
kot zaželena. Njeno kompleksno delovanje sproti
vlaži kožo, odpravlja posledice stresa, ki ga lahko

Zaščita
človeka pred
soncem
Zaščita
zemlje pred
človekom.

Ekološko certificirana zaščita pred soncem
Popolna linija izdelkov za zaščito pred soncem.
Za vse tipe kože, za vso družino.
100% mineralna zaščita brez nanodelcev. Zagotovljeno
brez parabenov, ftalatov in naftnih derivatov. Pri Ecocert
Greenlife certificirana naravna in ekološka kozmetika z
visoko vsebnostjo prave aloje, ki ščiti in vlaži vašo kožo.
Na voljo
poslovalnicah
DM v Sloveniji
27 v vseh
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povzroča sonce, in preprečuje poškodbe zapisa
DNK v naši koži. Odvisno od razumevanja fiziologije kože razni ponudniki izdelkom dodajajo tudi
rastlinske izvlečke, ki imajo preverjene antioksidativne, protivnetne ali pomirjevalne učinke.
V novi generaciji izdelkov zasledimo tudi nove
naravne rešitve, kot so 1-3 propanediol, ki so ga
pridobili iz koruznega sladkorja in v izdelkih nadomešča petroleum liquidum, ki je pogost v konvencionalnih izdelkih. Novost so tudi naravni alkoholi,
ki jih pridobivajo iz korenine rastline yucca, še ene
na sonce odporne rastline, ki omogoča, da so naravni izdelki stabilni tudi pri visokih temperaturah.

Ko je torej nujno poseči po izdelkih za sončenje,
bodite strogi in uporabljajte le resnično neoporečne pripravke. Ne pozabite na dnevni odmerek
vitamina D, ki vam ga že po nekaj minutah sončenja brez zaščite brezplačno podari Sonce. Vitamin
D krepi kosti in imunski sistem, ščiti pred več vrstami raka (vključno z rakom na prsih, debelem
črevesu, ledvicah in jajčnikih) ter ugodno vpliva
na skoraj vsa telesna tkiva. V zadnjih dveh desetletjih uspemo zbrati vedno manj vitamina D, čemur botruje veliko dejavnikov. V epidemioloških
študijah so prišli do zaključka, da se prenizka raven vitamina D povezuje s porastom smrti zaradi
kardiovaskularnih bolezni in raka debelega črevesa, verjetno pa tudi s kožnim rakom, z metaboličnimi boleznimi, s hipertenzijo in s preveliko telesno težo. Če vas vse to še vedno ni prepričalo, vas
naslednje zagotovo bo. Vitamin D je v neposredni
povezavi z libidom. Moški, ki nimajo pomanjkanja
vitamina D, imajo občutno več testosterona od
tistih, ki jim navedenega vitamina primanjkuje.
Sodeč po študiji, opravljeni na 2.300 moških, je
tako raven vitamina D kot tudi testosterona najvišja avgusta in najnižja marca.
Kljub temu, da število primerov kožnega raka
močno narašča, temu gotovo ne botruje Sonce
samo po sebi. Že dejstvo, da se zaradi domnevne zaščite, ki nam jo obljubljajo zlasti visoki SPF
faktorji, na soncu dobesedno pečemo, k navedeni bolezni doprinese ogromno. Običajne kreme
za sončenje le slabo ščitijo pred UVA žarki, ki na
žalost ne povzročajo opeklin, zato pa kožnega
raka. Zanimivo je tudi, da je tega največ prav v
državah, ki veliko uporabljajo navedena zaščitna
sredstva, v Evropi, tako na Norveškem, v Švici kot
na Danskem. Se vam te države zdijo kot resnične
oaze sonca? Po drugi strani pa je kožnega raka
najmanj prav tam, kjer bi to najmanj pričakovali
– v sredozemskih državah!

Nevarnosti za
reproduktivne organe
certifikat NaTrue
za ekološko
kakovost
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Pred kratkim sem na enem izmed zdravstvenih
forumov naletela na odgovor priznanega zdravnika, ki je na vprašanje, ali je med nosečnostjo
varno uporabljati neki kozmetični pripravek s
kopico zelo škodljivih snovi (med drugim parabeni in PEG derivati), odgovarjal, da te snovi ne
prehajajo v krvni obtok in da zato ne morejo imeti
vpliva na plod. Na moj dobronameren ugovor je
Skupaj za zdravje človeka in narave
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podal odgovor, ki smo ga vajeni, in sicer da nas
zakonodaja ščiti pred nevarnimi snovmi in da če
bi bile navedene snovi res tako nevarne, kot sem
zapisala, bi bile že zdavnaj odstranjene s prodajnih polic oziroma bi jih lahko na recept predpisal
zgolj dermatolog.
Lahko rečem le to: »To bi si vsi želeli.« Pomenilo
bi namreč, da lahko dobršen del skrbi za svoje
zdravje prenesemo v roke tretjega, kar sicer mnogi v dobri veri res počnejo. Resnica je na žalost
daleč od tega. Po nekaj izmenjanih elektronskih
sporočilih je do podobnega zaključka prišel tudi
navedeni zdravnik. Toda le zato, ker si je vzel čas,
da je zadevo podrobneje proučil.
Pa si oglejmo, čemu se je v kozmetiki nujno treba
izogniti (poleg že navedenih sestavinah v kozmetiki za sončenje).
DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin)
in MEA (monoethanolamin) - Ob stiku z nitritom tvorijo nitrozamine, na primer NDEA
(N-nitrosodiumdiethanolamin), močno kancerogeno snov, ki škodujejo zlasti ledvicam in jetrom.
Te kemikalije povzročajo alergične reakcije, dražijo oči in podobno. Najdemo jih v številnih šamponih, gelih za tuširanje in milih.
FORMALDEHID - Kancerogena snov, pogosto
težko razvidna z deklaracije. Včasih ga navajajo
kot formalin, lahko pa je sestavni del snovi hydantoin ali tenzidov, kot je sodium lauryl sultat.
PARAFINI (PARAFINUM LIQIUDUM) - Večinoma
proizvedeni iz nafte.
SODIUM LAURYL SULFAT (SLS) - Pogosto prisoten v šamponih, zobnih kremah in podobnem.
Draži oči, povzroča izpadanje las, prhljaj in razjede
v ustih. V kombinaciji z drugimi snovmi lahko tvori rakotvorne nitrozamine. Zlahka prehaja v telo in
se nalaga v srcu, pljučih, jetrih in možganih.
DIŠAVE - Pogosto na osnovi nafte. Povzročajo
glavobol, vrtoglavico, oteženo dihanje, bruhanje, draženje kože in mnoge preobčutljivostne
reakcije.
FTALATI - Motijo endokrini sistem, zmanjšujejo
število semenčic, motijo reproduktivni sistem,
po nekaterih študijah povzročajo raka na jetrih.
Najdemo jih skrite tudi v besedi parfum, zato so
varni le certificirani izdelki.
PEG DERIVATI - Lahko naredijo kožo prepustno in
dopuščajo vnos tujih snovi. Z njihovo pomočjo se
snovi vpijejo v globlje plasti kože in tako pridejo
tudi do krvnega obtoka.
PARABENI (butyl-, propyl-, isopropyl-, methyl-,
ethylparaben)
Povzročili so že mnogo alergičnih reakcij in izpuščajev na koži. Raziskave so potrdile, da so šibko
estrogenski in se absorbirajo v telo skozi kožo.
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Vaginalni boji?
Besedilo: Nadja Baćac

Ko potožite, da vas »tam spodaj«
grozno srbi in da je izcedek spremenjen,
alopatska doktrina večinoma predpiše
sintetično antimikotično kremo na
podlagi klotrimazola kot prvo izbiro. Če
ta ne pomaga, hitro sledi še sistemska
kura antimikotika, včasih tudi kar
estrogenska terapija. Tako se ponavadi
začne vrtiljak: ko vam je bolje, z njega
sestopite, nato pa spet kmalu sedete
nanj. In se vrti. Že vrsto let.

diagnosticiral? Vam je vzel bris? Samo na podlagi
opisa vaših težav? Simptomi so si velikokrat preveč podobni. Tudi sami lahko na podlagi merjenja
kislosti nožnice z indikatorskim lističem ugotovite,
ali gre za prisotnost patogenih mikroorganizmov
– pH vrednost zdrave nožnice mora biti med 3,8 in
5. Težave zunaj (na ustju nožnice in sramnih ustnicah) še ne pomenijo tudi težav znotraj (v nožnici).
Imate močan izcedek? Je gladek? Ne? Gladek izcedek bi pomenil bakterijsko vnetje. Če povrhu še
smrdi, ste staknili bakterijsko vaginozo. Je grudast
in bel? Potem so na pohodu glivice, zlasti če ima
izcedek vonj po ribah in je sluznica pordela, boleča, uriniranje pekoče. Simptomi, podobni tem, pa
se pojavijo tudi, kadar se laktobacili prekomerno
razrastejo, čeprav je to redkejši pojav.
Prav v tem trenutku milijoni ljudi bijejo boj proti enocelični glivici. Kandida je zelo raznolik rod
kvasovk, a ko govorimo o njej, pogosto mislimo
na Candido albicans. V običajnih okoliščinah sicer
neškodljiva prebivalka vaginalne sluznice postane prava nadloga, ko se prekomerno razraste. Pri
ženskah je najpogostejša oblika glivične okužbe
prav vaginalna kandidoza.

Kaj jih povzroča?

Daleč je še od tega, da bi vam vzeli bris za prisotnost mikroorganizmov, preden vam dajo takšno
standardno terapijo. Če ne pomaga prva, bosta
pa druga ali tretja. Dokler se ne naveličate. K sreči
obstaja tudi vse več takšnih zgodb, ko vas ginekolog poduči, da je treba nositi bombažno perilo
in ohlapna oblačila, ki ne stiskajo mednožja, vam
predlaga tampon, namočen v jogurt ali pa v razredčen kis. Nad takimi kvazi banalnimi nasveti nekatere zamahnejo z roko, češ: »To pa že vem in ne
pomaga.« Ste sploh poskusile? Ali je bilo tudi to
preveč banalno? Pri naravnih rešitvah je potrebna
potrpežljivost in vztrajnost ter reševanje težave
na celosten način. Na ta način ne bomo kar sami
zdravstva silili, da bo njegova prva izbira samo
kemija!

Zaradi zmanjšanja naravne kislosti nožnice v drugi
polovici menstrualnega ciklusa, v času nosečnosti
ali v obdobju menopavze se kandida rada razraste.
Gre za naravno igro hormonov, v kateri prevlada
hormon progesteron, ki spodbuja kopičenje glikogena. Glikogen je celični sladkor, ki pa ga izkorišča
tudi kandida za svojo prekomerno razrast.
Tudi semenčice vplivajo na kislost (sperma je bazična). Po spolnem odnosu se lahko pH v nožnici bistveno poveča in postane rahlo bazičen. Od
zdravstvenega in psihičnega stanja (stres, strah ali
zadovoljstvo) ženske ter uravnoteženosti njene
vaginalne flore pa je odvisno, kako hitro bo sposobna spet harmonizirati nožnične prebivalce.
Po spolnem odnosu si lahko pri težavah pomagate z naravnimi rešitvami za hitro vzpostavitev
kislosti (boraks, sirotka, eterično olje čajevca).
Poskrbite pa tudi, da pridejo tja sveži sevi laktobacilov (kapsule). Če želite zanositi, naredite daljši
časovni zamik, preden kar koli uporabite. Že po
2-3 minutah pridejo spermiji v jajcevod, vi pa za
vsak primer le počakajte še 6 ur s tovrstno pomočjo. Sicer pa sterilno notranjost maternice pred
vdorom tujkov varuje tudi varovalna sluz materničnega vratu.

Pa imate res glivice?

Če kandido zgolj zatirate, ne boste uspešni!

Morda sploh nimate glivičnega vnetja, četudi vam
je zdravnik predpisal antimikotike. Kako je glivice

Znano je, da so pri odpravljanju težav s kandido
nadvse pomembni kakovostni probiotiki. Da bi
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lahko naselili novo črevesno floro, je treba te »vojake« na fronto poslati prve! Če so težave hude,
najbolje hkrati oralno in vaginalno za črevesno in
vaginalno floro. Šele ko »sveža vojska« zavzame
strateške položaje, potem napoči čas, da razbohoteno kandido uničujemo dodatno tudi z drugimi
sredstvi. Naj bodo ta čim bolj naravna.

Naravno v boj proti kandidozi genitalij
V lekarnah in specializiranih trgovinah so na voljo
različni probiotiki z različnimi sevi koristnih mlečnokislinskih bakterij, tako oralnih za črevesno floro (NutriFlor, Yogermina, WAYA ...) kot vaginalnih
(Gynolact, Gynophilus ...) in oralnih za krepitev
vaginalne flore. Pozorni bodite, da so v visoko potenciranem številu in da je med pomožnimi snovmi čim manj sintetičnih.
Za vzdrževanje kisle nožnične flore lahko prizadeto sluznico spolovil spirate z razredčeno sirotko ali molkosanom, ali pa uporabite tampon iz
ekološkega bombaža, namočen vanjo. Če vas bo
sprva peklo, je to zaradi načete sluznice, kar je posledica vnetnega stanja. Vztrajajte!
Sami si lahko pripravite mešanico iz kokosove
maščobe (protiglivično in protibakterijsko delovanje) ter ji dodate nekaj kapljic dvakrat destiliranega ali ekološkega eteričnega olja čajevca.
S tem mažete spolovilo. Lahko pa uporabite tampon, namočen v močno razredčeno olje čajevca:
žlico in pol olja zmešate v kozarcu vode ter pustite
tampon v nožnici čez noč. Lahko poskusite še z
enim zanimivim receptom: strok česna date zjutraj v nožnico, zvečer pa kapsulo lactobacilov in to
ponavljajte tri do sedem dni.
Odlična nega, ki s številnimi študijami dokazano

deluje proti kandidozi, so pripravki na podlagi horopita (Kolorex). Poleg poliglodiala (tadeonala)
horopito iz deževnih pragozdov Nove Zelandije
vsebuje še vsaj tri druge sestavine proti glivicam
in plesnim. Prav tako pa tudi močna antioksidanta, flavonoida taksifolin in kvercetin. Preprečuje
tudi nastanek vnetij.
Na trgu obstajajo pripravki za lokalno uporabo
na osnovi izvlečkov grenivkinih pešk, vodnega
popnjaka, olja listov čajevca, ognjiča, kamilice,
žajblja. Geli na osnovi vitamina C ali aloe vere
uravnavajo pH vrednost vaginalne sluznice in jih
lahko uporabljamo daljši čas ter kot preventivo.
Boraks v obliki kapsul se vstavi v nožnico vsako
jutro in zvečer od 3 do 7 zaporednih dni, če imate
kronične težave, pa vztrajajte vsaj dva tedna - še
bolje, če kar mesec dni. Študije kažejo, da je učinek borove kisline, iz katere nastane boraks, izredno dober in pomaga kar 98 odstotkom žensk.
Pripravki na osnovi hialuronske kisline
(Cicatridina ...) pomagajo celiti razjede vaginalne
sluznice zaradi vnetij.
Umivanje genitalij naj ne bo več kot enkrat dnevno s čisto vodo ali čajem iz kamilice, ognjiča ali
taheeba, lahko spirate tudi s sirotko.
Izbrane so samo nekatere preverjene naravne
metode za odpravljanje fizičnega nelagodja pri
kandidozi. Možnosti, ki jih ponuja narava, je ogromno, zato bo vsak našel svojo. Le vztrajati je treba in pustiti naravi, da opravi svoje. Takrat se bo
tudi nori vrtiljak začel vrteti v drugo smer in se bo
nemara kmalu celo zaustavil. Pa ne samo vaš! Še
kakšen.
Zaradi pomanjkanja prostora vire objavljamo na
www.zazdravje.net v sklopu istega članka.

Narava ga je naredila, znanost potrdila!
Brez sintetičnih dodatkov.

naravna krema za stopala in prste

Kolorex izdelki uravnavajo spremembe na
koži, ki jih povzroča kandida:
• Vaginalna kandidadoza
• Infekcije na intimnih delih pri moških
• Nekomplicirane glivične okužbe
• Ekcemi, tudi pri otrocih
• Mozoljavost
• Koprivnica

Foot & Toe Cream –

Intimate Care Cream –

naravna krema za intimno nego

POPOLNA NEGA

Naravna lekarna v dveh tubah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Ekskluzivni uvoznik: Stiria - Hočevar Alenka s. p., tel.: 02/25-00-136.

www.stiria.si, www.kolorex.si
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Elektrosmog in
hormonske motnje
Priredila: Sabina Topolovec

Leta 1879 smo dobili prvo žarnico in s
tem vstopili v obdobje elektrike, ki nam
je prineslo ogromno koristi in prednosti.
Toda z vedno večjimi razsežnostmi
tehnologij smo postopoma spletli
nevarno gnezdo številnih zdravstvenih
težav, ki jih pred dobrimi 200 leti nista
mogla predvideti niti genija Nikola Tesla
in Thomas Edison
Elektromagnetno sevanje, ki ga ustvarjajo mobiteli, različni oddajniki, električne naprave in brezžična tehnologija, vplivajo na naše zdravje, saj
motijo delovanje hormonskih in drugih telesnih
dejavnosti. Ustvarjajo električna in magnetna
polja, ki tvorijo gosto meglo elektromagnetnih
valov. Govorimo o t.i. elektromagnetnem sevanju,
ki je danes že od 100 do 200 milijonkrat močnejše
kot pred stotimi leti. Divji razmah brezžične tehnologije v zadnjih letih, denimo mobilnih aparatov, tehnologije bluetooth, brezžičnega interneta
in podobno, je resda prinesel udobje, na žalost pa
tudi veliko težav. V zadnjih 25 letih smo izpostavljeni ogromnim količinam elektromagnetnega
sevanja. To ima vpliv na našo homeostazo (ravnotežje vseh telesnih funkcij), ki jo je vpliv elektrosmoga zmotil v tolikšni meri, da je naše telo že v
www.zazdravje.net 		

resni nevarnosti.
Število študij, ki dokazujejo, da je sicer nevidno
elektromagnetno sevanje vedno večje breme
našemu telesu, stalno narašča. Če vas zanimajo
podrobnosti, si oglejte izvirni članek, kjer je na
koncu navedenih čez 40 različnih virov. Tako naj
bi elektrosmog povzročal nekatere vrste raka
(predvsem tumorje v glavi, očeh, ušesih in levkemijo), splave, razvojne nepravilnosti, kronično
utrujenost, glavobol, vrtoglavico, srčne težave,
avtizem, učne težave, nespečnost, Alzheimerjevo
bolezen in drugo. Nekateri avtorji, med njimi tudi
dr. Robert Becker, avtor knjige Cross Currents: The
perils of Electropollution, ki je bil dvakrat nominiran za Nobelovo nagrado, menijo, da je elektrosmog trenutno največja nevarnost za naše okolje,
ki je ne presegata niti globalno segrevanje ozračja
niti vedno večja uporaba kemikalij.
Človeško telo sestoji iz 100 milijard celic, ki med
seboj komunicirajo s pomočjo zapletenih, nizkofrekvenčnih elektromagnetnih signalov in biokemičnih reakcij. Tako se prenašajo informacije,
ki se nato spremenijo v biokemične in fiziološke
procese v telesu. Če je telo stalno izpostavljeno
elektromagnetnemu sevanju, to močno zmoti komunikacijo med celicami. Celice slabše delujejo,
celična membrana otrdi, v celico ne morejo več
dospeti hranila, strupi pa ostajajo v njih. Številne
študije potrjujejo škodljiv vpliv elektromagnetnega sevanja na imunski sistem, sintezo encimov,
živčni sistem, naše razpoloženje in obnašanje.
Hormoni imajo zelo širok vpliv na delovanje številnih telesnih funkcij. Že najmanjša hormonska
nihanja lahko povzročijo velike fiziološke spremembe v telesu. Če želimo ohraniti zdravje, je
zato zelo pomembno, da ohranjamo hormonsko
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Če vas navedena tema skrbi in ne veste, kako
se lotiti odpravljanja motečih dejavnikov, vam
priporočamo, da to najprej storite v spalnih
prostorih. Med spanjem smo veliko bolj občutljivi na moteče vplive kot podnevi. Najvažnejše
ukrepe povzemamo po izvrstni knjigi Električni
smog (avtor: Dominik F. Rollé):
• DECT telefon ne sodi v spalnico, saj ta vso
noč pošilja impulze v vaš živčni sistem.
Naprava seva tudi skozi steno, zato pazite,
da ni nameščena nad ali ob spalnici.
Prenosnemu telefonu se je najbolje povsem
odpovedati.
• Ne uporabljajte budilke, ki je priključena
na električno omrežje. Radijske ure na
baterijsko napajanje na oddaljenosti vsaj 50
cm od telesa so na splošno varne.
• V spalnici imejte čim manj električnih
instalacij. Čez noč izključite vse naprave,
predvsem transformatorje in napajalne
postaje za elektronske naprave.
• Kakovost spanja bistveno izboljšate tudi,
če v spalnici nimate vključene televizije ali
računalnika. Če se jima nikakor ne morete
odpovedati, jima pred spanjem prekinite
napajanje in redno prezračujte prostor.
• Energetsko varčne žarnice in fluorescentne
cevi v spalnici niso primerne. Poleg
znatnega magnetnega in električnega
polja ustvarijo manjši delež ionizirajočega
sevanja. Najbolj primerne so svetilke
z žarnicami, saj povzročajo najmanj
elektrosmoga in proizvajajo neoporečno
kakovost svetlobe.
ravnovesje. Tega lahko porušijo številni dejavniki,
s katerimi je prežet naš vsakdan: stres, strupene
snovi, neustrezna prehrana, pomanjkanje spanja,
sintezna zdravila, prav gotovo pa tudi elektromagnetno sevanje. V naših možganih se nahaja endokrina žleza, t.i. epifiza, ki je, enako kot oko, občutljiva na svetlobo. Gre za eno najpomembnejših
žlez v našem telesu. Epifiza ustvarja hormon melatonin. Odkrili so ga pred 50 leti, danes pa je
poznan kot čudežni hormon, saj uravnava veliko
funkcij na področju rasti in zdravja ter nudi močno
zaščito pred rakom. Melatonin se prične ustvarjati
približno uro in pol po tem, ko zaspimo. Študije
so potrdile, da se koncentracija hormona dvigne v
temi, medtem ko je podnevi nižja. Epifiza se odzove na signale vidnih živcev, zato svetloba ponoči
zavira proizvodnjo melatonina. Pri tem je umetna
svetloba slabša od naravne. Melatonin vpliva na
številne fiziološke procese v telesu, med drugim
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• Izogibajte se vključenim kablom, ki
tečejo okoli postelje, in zvitkom kabla, ki
ležijo pod posteljo. Pri zvitem kablu hitro
naraste napetost telesa na več kot 4 V, kar
dolgoročno povzroča zdravstvene težave.
• Motnje spanja in zakisanost telesa
povzročajo tudi električne grelne odeje in
vodne postelje. Posteljo zato segrejte pred
uporabo in preden ležete brezpogojno
potegnite vtič iz vtičnice. Pri dobri
vodni postelji je dovolj že lastna telesna
temperatura, da ostane topla čez noč.
• Kovinske postelje ojačajo sevanja in
delujejo kot dodatne antene. Raje izberite
naravni les obdelan le z naravnimi premazi.
• Električno nastavljiva ležišča uporabljajte le,
če ste od njih odvisni zaradi zdravstvenih
težav.
• Ne uporabljajte žimnic s kovinskimi
vzmetmi. Tudi te potencirajo sevanje.
• Električne peči, ki se med spanjem
segrevajo z močnimi tokovi, so v spalnici
problematične. Dokler temperatura
dopušča, ponoči gretje izključite, najbolje
kar v razdelilni omarici.
• Najpozneje takrat, ko so nespečnost,
živčnost in zakisanje postali težava, se
splača namestiti stikalo za izklop omrežja
na električni napeljavi spalnice. Vgrajeno
stikalo za izklop omrežja prekine tok takoj,
ko je ugasnjena zadnja luč.
• Če imate satelitsko anteno, naj bo ta od
postelje oddaljena vsaj 12 metrov.

tudi zelo učinkovito uničuje proste radikale in
poskrbi, da celična delitev poteka pravilno. Zato
verjetno ni treba posebej poudariti, da je zelo
pomembno, da telo proizvede primerno količino
melatonina vsak dan. Pomislite, v kakšnem prostoru spite? Če so v spalnici nameščeni brezžični
telefon, mobitel, digitalna ura, CD-predvajalnik,
radio, računalnik, televizija in podobne naprave,
je proizvodnja melatonina na zelo nizki ravni.
Ženske, ki so poklicno bolj izpostavljene elektromagnetnemu sevanju, so dokazano bolj izpostavljene raku na prsih, enako velja tudi za moške. Elektromagnetno sevanje pa ne vpliva le na
proizvodnjo hormona melatonina. Znanstvenik
in fiziolog dr. Charles Graham je ugotovil, da pri
ženskah, ki so ponoči izpostavljene močnejšemu elektromagnetnemu sevanju, močno naraste
proizvodnja estrogena, kar prav tako povečuje
tveganje za raka na prsih. Pri moških se pri enakih
www.zazdravje.net

pogojih spanja zniža količina hormona testosterona, kar povečuje tveganje za raka na modih in raka
prostate.
Elektromagnetno sevanje vpliva tudi na raven stresnih hormonov. Močna izpostavljenost elektrosmogu dviguje raven adrenalina in kortizola. Oba se
ustvarjata v nadledvični žlezi. B. Blake Levitt, avtor
knjige Electrical Fields, meni, da konstanten, prikrit
stres, kakršnega ustvarja elektromagnetno sevanje,
vpliva na vsako telesno funkcijo, vključno z našim
reprodukcijskim sistemom. Elektrosmog tako vpliva
na plodnost, zvišuje krvni pritisk, slabi imunski sistem in podobno. Že krajša obdobja, v katerih smo
izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju, denimo
pri uporabi brezžičnega telefona, sprožijo močno
povišano proizvodnjo adrenalina. Drugi stresni hormon, kortizol, ima pomembno vlogo pri presnovi
glukoze, pri uravnavanju krvnega pritiska, sproščanju inzulina, uravnavanju hormonskega ravnovesja
in imunskem sistemu. Raven kortizola vpliva tudi na
našo storilnost in spomin. Zato ne preseneča, da je
bilo s študijami potrjeno, da elektromagnetno sevanje povzroča povišane količine kortizola v telesu.
O škodljivih vplivih mobilne tehnologije smo že veliko govorili, zato se na tem mestu ne bi ponavljali.
Omenimo naj le, da se najpomembnejše telesne
žleze (epifiza, hipofiza in hipotalamus) nahajajo v
možganih, zato lahko pretirana uporaba mobilnega aparata povzroči močne motnje hormonskega
sistema. Te se odražajo tudi pri vedno pogostejši
nemoči naravnega spočetja, izgubi spolne sle, telesni izčrpanosti brez vidnega razloga, motnjah spanja in drugih simptomih. Zato previdno pri uporabi
mobilnega telefona, brezžičnih telefonov in ostale
brezžične tehnologije.
Elektrosmog je danes na praktično vsakem koraku
in v našem okolju se mu je nemogoče povsem izogniti. Kar pa ne pomeni, da ne moremo sami storiti
marsičesa, da raven elektromagnetnega sevanja kar
najbolj znižamo. Vsak ukrep prinese dodatno točko
in vsaka ravnodušnost nove tegobe. Vprašanje pa
je, ali jih bo vaš zdravnik znal razvozlati.
Povzeto po: http://www.nexus-magazin.de/artikel/
lesen/elektrosmog-und-hormonstoerungen

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 		

Vas komarji izčrpavajo bolj kot sevanje?

Zakaj so eni popikani
in drugi ne?
O komarjih in klopih smo že precej
pisali. Kot nadaljevanje naše strategije
»preden začneš uničevati, poskusi
razumeti«, je pred vami še nekaj
zanimivih spoznanj, ki vas lahko
obvarujejo pred nadležnimi krvosesi.
Pogosto nas sprašujete, zakaj komarji ene ljudi
pikajo, druge pa ne. Kako izbirajo, kaj jim bolj
tekne?
To vprašanje je zelo zanimivo tudi za znanstvenike, zato so na to temo naredili tudi nekaj zanimivih študij. Prišli so do spoznanja, da je pri
izbiri odločilen naš vonj. Tisti, ki ste bolj sladko
dišeči, ste za komarje manj zanimivi. Sladko dišeče komponente, ki jih imenujejo ketoni, torej
komarje odganjajo.
»Komarji lahko zaznajo zelo širok spekter različnih kemikalij in signalov, ki jim pomagajo
poistovetiti vonj s človeškimi bitji. Višje koncentracije teh ketonov nekako prelisičijo komarje,
tako da mislijo, da tisto, kar vohajo, niso človeška bitja,« je dejal dr. James Logan, eden izmed
raziskovalcev.

Kaj privablja komarje?
Komarji se še posebej spravijo na tiste, ki imajo
na površini kože visoko koncentracijo steroidov,
kot je holesterol. Napačno bi bilo skleniti, da so
žrtve tisti z višjim holesterolom. Tisto, kar šteje,
je način predelave holesterola v telesu. Tisti,
ki ga učinkovito predelujejo, izločajo njegove
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stranske produkte tudi skozi kožo in prav to je
»surovina«, ki je za komarje zelo vabljiva.
Poleg tega krvosese zelo privlačijo odvečne količine kislin, kot je urinska. Torej lahko sklepamo, da
imajo mesojedci, tisti, ki uživajo alkohol, kavo ali
so pod stresom, več možnosti, da jih bodo popikali komarji.
Verjetno boste pomislili, zakaj potem komarji tako
neusmiljeno popikajo tudi dojenčke? Pa ti ne jedo
mesa, ne popivajo in, vsaj upamo, niso v hudem
stresu. Znanstveniki pravijo, da je pri dojenčkih in
nosečnicah skrivnost njihove „vabljivosti“ za komarje tudi v večji prisotnosti ogljikovega dioksida
v izdihanem zraku.
Za konec pa dodajmo še en kriterij. Komarji izbirajo bolj toplokrvne. (Ne marajo »mrzle juhe«!) Zato
smo pri športu, ko smo bolj vroči ter izločamo več
kislin in ogljikovega dioksida, še posebej zanimivi
za male krvosese.

Zakaj pikajo le samice?
Verjetno že poznate podatek, da pikajo le samice. Kri ni nujno hranilo za komarje, temveč gre za
»prehransko dopolnilo«, ki ga samice potrebujejo
za pospešeno zorenje jajčec.

Globalizacija komarjev

Zaščita, vendar kakšna?
Ker ste iz zgoraj napisanega verjetno sklenili, da
nismo vsi ljudje enaki, tudi sredstva proti komarjem ne bodo enako delovala na vsaki koži. Gre za
to, da bi bilo morda kakšno eterično olje v kombinaciji z vonjem kože, pri katerem prevladujejo
ketoni, povsem učinkovito, pri nekom drugem, ki
komarjem diši kot »posladek«, pa bodo ti potrpeli
smrad sredstva proti komarjem in kljub odbijajoči
vonjavi pičili.
Sami sebe najbolj poznamo, zato bomo tudi najlaže ugotovili, katero sredstvo je za nas najbolj učinkovito. Pri izbiri vam toplo svetujemo, da poiščete
naravne pripravke, sicer se lahko zgodi, da bomo
eno težavo kar hitro zamenjali z drugo in varnost
pred komarji »plačali« s preveč zaužite kemije.
Odlična izbira so tudi vsi izdelki, ki se lahko nanašajo, lepijo ali pritrjujejo na oblačila – če seveda v
vašem primeru delujejo.
Verjetno ste že opazili, da znajo biti komarji zelo
prebrisani in se čez dan uspešno skrijejo v omarah
ali pod posteljo. Toda četudi jih ne vidite, jih lahko
odženete. Za to ne potrebujete agresivnih insekticidov. Zadostuje, da prostor zakadite s suhim žajbljem, smiljem, z bolhačem ali s sivko. Učinkovita
so tudi nekatera kadila in dišeče palčke.

V zadnjem času dežujejo tudi vprašanja o tigrastih komarjih, ki so jih že zaznali na naših tleh in
se od navadnih razlikujejo po tem, da pikajo tudi
podnevi, njihovi piki pa so bolj srbeči in boleči.
Tudi o tem krožijo svarila, da prenašajo smrtonosne bolezni, zato objavljamo izjavo epidemiologinje Tatjane Frelih z Zavoda za zdravstveno varstvo
Nova Gorica (ZZV), objavljene v časniku Delo:
»Da so tigrasti komarji prenašalci smrtonosnih
bolezni, je nekoliko prenapihnjeno, res pa je, da
prenašajo kar nekaj bolezni,« razloži Frelihova.
Trenutno je »najbolj priljubljena« chikungunya,
virusna okužba, ki jo povzroča virus chikungunya.
Bolezen so prvič opazili v nekaterih afriških državah in ima naslednje simptome: vročina, obolenje
sklepov, lahko se pojavijo tudi izpuščaji po okončinah in po trupu. Za zdravega človeka bolezen
ni nevarna. Nevarna je lahko za starejše in mlajše
ljudi ter tiste, ki imajo oslabljeni imunski sistem.
Težava tovrstne okužbe je, da cepivo ali specifično zdravilo proti tej bolezni ne obstaja, obolele
se lahko zdravi le simptomatsko. Frelihova še dodaja, da bi bil pik komarja lahko usoden le v primeru, če ima posameznik že neko bolezen ali ima
zmanjšano odpornost imunskega sistema.
Tigrasti komarji poleg chikungunya prenašajo še
virusno obolenje denga.
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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.

PETEK, 3. JUNIJ

KONCERT ISKRIVA POZITIVA – ZA
DRUGAČNO SEDANJOST
KUD France Prešeren v Ljubljani, ob 19. uri
Koncert rokovskih glasbenih skupin Billysi, Los
Ventilos, KillKenny in zanimive skupine recikliranih glasbil EkoArt. Projekt bo oplemeniten z
ozaveščevalno razstavo in ostalimi dejavnostmi,
kjer bodo mladim predstavljeni različni pozitivni
primeri odgovornega delovanja v svetu.
Organizira: Umanotera in Humanitas
NEDELJA, 5. JUNIJ

ZAMOČANE ZDRAVILNE
MOČI ZAČIMB – PREBAVILA
EKOFEST Žalec v Ekomuzeju ob 10:30 uri, 4.
nadstropje
O dragocenih spoznanjih, pozabljenih ali spregledanih močeh začimb bo predavala Sanja Lončar.
Izvedeli boste, kako natančno delujejo različne
začimbe na prebavne težave (driske, zaprtost, napenjanje, glivice, bakterijske okužbe) ter kako jih
pravilno uporabiti za zdravje in užitke.
Vstopnina: 5 EUR.
TOREK, 7. JUNIJ

KUHARSKA DELAVNICA: VEGANSKE
SLADKE IN SLANE DOBROTE
Zavod BOB, Robova 15, Ljubljana (za
Gospodarskim razstaviščem), ob 17. uri
Če ste na poti k zdravemu načinu prehranjevanja,
pa ne veste, kako začeti, vam bo ta delavnica dala
veliko zamisli. Delavnico bo vodila ga. Marta Ribič,
ki bo z vami podelila svoje dolgoletne izkušnje
priprave veganske pehtranove potice s tofujem,
veganske lešnikove potice s čokolado, veganske borovničeve torte s čokolado ter veganskih
www.zazdravje.net 		

polpetov iz prosene ali ajdove kaše, iz okare in
pora ter iz bučk in kopriv. Cena triurnega tečaja je
20 EUR/osebo. Informacije in prijave: 031 67 22 34
ali martincek2907@gmail.com.
ČETRTEK 9. junij

HUJŠANJE PO NAČELIH
TRADICIONALNE KITAJSKE
MEDICINE
na OŠ Franceta Prešerna Kranj, ob 19. uri
Junijski sklop štirih predavanj:
9. 6.: Debelost in načela tradicionalne kitajske medicine: vzroki, ki privedejo do debelosti
16. 6.: Prehranski slog: pravila zdravega prehranskega sloga, kombiniranje posameznih živil
23. 6.: Gibanje in samomasaža: vplivne točke za
spodbujanje presnove in čiščenja telesa
30. 6.: Moja izbira: tehnike samopomoči za lažje
doseganje ravnovesja telesa
Predavatelj: Petra Globočnik Papuga; Cena: 14
EUR/predavanje, 50 EUR/ sklop štirih predavanj;
Informacije: www.tales-kranj.si, tales@t-2.net, 041
505 766; Organizira: Društvo Energija telesa in
duha Kranj
SOBOTA, 11. JUNIJ

EKSPERIMENTALNICA
ZELIŠČNIH ČAROVNIJ IN ZDRAVE
HRANE ZA OTROKE
Lunin festival v Ljubljani, Park Tivoli, od 10. –
17. ure
Če ne veste, kako bi približali otrokom zdrav način
življenja, zlasti na področju naravnih zdravilnih
pripravkov in polnovredne, zdrave hrane, divje raslih rastlin itd., vam lahko priskočimo na pomoč z
delavnico, na kateri bodo otroci sami:
- izdelovali svoje zdravilne pripravke, - zmešali
svoj čarobni zdravilni napitek, - spoznavali užitne
divje in zdravilne rastline, ali - celo posadili svojo
zdravilno rastlino in jo odnesli domov.
Starši boste lahko na delavnici otrokom v podporo, lahko pa se ta čas posvetujete o naravnih pripravkih in drugem na naši stojnici.
SOBOTA IN NEDELJA, 11. IN 12. JUNIJ

TERRAFEST
L" orto DEL SOLE, Bagnoli della Rosandra,
med polji Monte Cela, od 10. do 20. ure
Terrafest je preprosto druženje in zabava za vse, ki
se želijo srečati in spoznati. Dvodnevno druženje
Skupaj za zdravje človeka in narave
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poteka med polji Monte Cela, na prostem. Je praznik za otroke, ki vzbuja radovednost odraslih. Kar
nekaj bo tematskih delavnic za otroke, na katerih
bodo lahko izrazili svojo domišljijo in ustvarjalnost. Sodelovali bodo okoliški kmetje, predstavljene bodo dejavnosti, kot so: čebelarjenje, izdelava sira, sadjarstvo, peka itd. Prireditev se bo
odvijala na Sončnem vrtu, otroci se bodo lahko
igrali, si ogledali domače živali, odrasli pa morda
vzpostavili stik z drevesi.
Prijave in informacije na: ortodelsole@gmail.com
ali po telefonu: (040 399) 33 83 16 79 09.
NEDELJA, 12. JUNIJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH
RASTLIN
Vojsko nad Idrijo
Enodnevno delavnico s spoznavanjem, z nabiranjem in s 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
(tor. - čet., 17.-18. ure).
PETEK, 17. JUNIJ

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 Željko Radmanović, manualni terapevt, tuinolog in osteopat.
Cena celotnega tečaja je 550 €.
Prijavite se lahko do 15. junija 2011. Prijave in informacije po tel.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942,
www.higeja.si.
PETEK, 17. JUNIJ

TEČAJ TERAPEVTSKE 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. Pogoj za udeležbo na tečaju je poznavanje vsaj ene izmed masažnih tehnik!
Cena tečaja je 530 €. Prijavite se lahko do 15. junija 2011. Prijave in informacije po tel: 01 54 63 201,
GSM: 041 540 942, www.higeja.si.
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SOBOTA, 18. JUNIJ DO SOBOTE 23. JULIJ

POLSTENJE – FILCANJE
Kud Sredina, Vidovdanska 2, Ljubljana,
dopoldan in popoldan
Na delavnicah polstenja boste spoznali najstarejšo tehniko izdelave blaga. Začetniki bodo iz mikanke izdelali svoj prvi kos blaga, nadaljevalci pa
lahko ustvarite klobuke, torbice, copate itd. Več
informacij: Alja Venturini 040 298 723, alja.venturini@sredina.org in www.sredina.org.
SOBOTA, 18. JUNIJ

KUHARSKA DELAVNICA: OSVEŽILNE
KREME IN SLADOLEDI
Living Harmony center v Gaberju pri Lendavi,
ob 18. uri.
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega
tečaja je 25 € na osebo. Informacije in prijave na:
041 740 276 ali info@livingharmony.eu.
ponedeljek, 20. JUNIJ

KUHARSKA DELAVNICA: LAHKE JEDI
ZA POLETNE DNI
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.
SOBOTA, 2. JULIJ DO SOBOTE 9. JULIJ

POLETNI SREDNJEVEŠKI IN
POHODNI TABOR ZA OTROKE
Na ekološki kmetiji "Na Jasi", Preska nad
Kostrevnico, dodatno še od 10. do 16. 7. 2011
Počitniško druženje v prijetnem naravnem okolju,
ob otroških viteških igrah, polstenju, poslušanju
zgodb, rezljanju, nabiranju zdravilnih zelišč, pripravi srednjeveške hrane ob ognju, skrbi za živali,
plesu in petju.
Prijave in informacije: Primož Kočar, 031 311 225,
primoz.kocar@sredina.org.

Kot vidite, so zaradi pomanjkanja
prostora napovedniki zelo skrajšani.
Celotne opise predavanj in delavnic ter
še veliko drugih dogodkov, za katere je
zmanjkalo prostora, si preberite v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.
www.zazdravje.net

biodinamika v vsakdanjem življenju

biodinamika v vsa

Kako oživeti tla?

Kako ohraniti
plodnost tal?
Besedilo: Sanja Lončar

Kljub temu, da nas je na tem planetu vse
več, je rodovitnih tal vse manj. Zaradi
širitve puščav ali uničenja rodovitnosti
tal s pretiranim namakanem, gnojenjem
ali škropljenjem, smo že izgubili 40 %
rodovitnih tal na planetu.
Avstralska raziskava, o kateri smo že pisali, je pokazala, da izmed vseh načinov pridelave le biodinamični pristop izboljšuje sestavo in plodnost tal.
Ekološki način pridelave za silo uspeva ohranjati
ravnovesje, vendar se zaradi bolj grobih posegov
v obliki gojenja v rastlinjakih, močnega namakanja in uporabe različnih dovoljenih sredstev že
opažajo posledice na trajno rodovitnost tal.
Najbolj pošastna je situacija pri konvencionalni
pridelavi, ki uničuje življenje v tleh z umetnimi
gnojili in s široko uporabo pesticidov. Obljuba, da
bodo genski posevki zmanjšali porabo kemikalij, pa se je v praksi izkazala za napačno. Zgodilo
se je ravno obratno. Ker so rastline »oblikovane«
tako, da jih določeni pesticidi ne uničijo, se lahko
ti trosijo še v večjih količinah kot prej, kar za seboj
potegne tudi veliko večje posledice za življenje v
tleh.
www.zazdravje.net 		

Biodinamiki izhajajo iz stališča, da lahko le živa in
zdrava tla omogočajo zdrav in vitalen pridelek.
Zato, za razliko od konvencionalnih pristopov, ne
hranijo rastline, temveč hranijo tla.
Najpomembnejšo vlogo pri tem imajo komposti, ki jih skrbno pripravljajo, cepijo z zeliščnimi
pripravki in jih popolnoma zrele vdelajo v zemljo
jeseni, da so mikroorganizmi čez zimo dobro
oskrbljeni.
Drugo posebnost biodinamike bi lahko imenovali redno »sejanje« koristnih mikroorganizmov.
Verjetno ste že slišali, da biodinamiki zakopavajo
rogove z gnojem, ki se v zemlji kompostirajo šest
mesecev. Na takšen način nastajajo super-mikroorganizmi z velikimi reproduktivnimi močmi, ki jih
nato homeopatsko potencirane v obliki škropljenja trosijo po poljih ter tako dokazano poglabljajo
humozno plast in izboljšujejo mikrobiološko sestavo tal.
Tretji pomemben vir hranil, ki so jih tla biodinamikov deležna, so različne oblike zelenega gnojenja,
ki jih dajejo med posevki.
Za spodbujanje plodnosti pa so na voljo tudi različni zeliščni preparati, ki spodbujajo rast in cvetenje ter dodatno vplivajo na plodnost in rast.

Življenje je radodarno
Pred leti sem imela na predavanju g. Sormsa
priložnost slišati še eno veliko modrost narave. Znanstveniki so merili sestavo tal pred in po
posevkih ter so presenečeni ugotovili, da je bilo
nekaterih hranil veliko več po žetvi, kot jih je bilo
pred setvijo. Torej so rastline, namesto da bi zemljo izčrpale, to nahranile. Takšen pojav je bil
našim znanstvenikom poznan le pri stročnicah,
ki povečujejo količino dušika v tleh. Kako pa nastaja več kalija in drugih snovi, pa jim ni bilo jasno.
Podrobno opazovanje je pokazalo, da je narava
zelo ekonomična. V prvem delu svoje rasti seme
samo hrani rastlino s svojimi zalogami. Potem
sledi faza, v kateri si rastlina izposoja potrebna
hranila iz okolja. Ko pa je oblikovana in razvije
več listov, kot jih potrebuje, da nahrani običajno
količino ploda in semena, začne rastlina vračati
dragocene snovi v tla. Pri tem gre predvsem za
polisaharide, ki so odlična hrana za mikroorganizme, ki bivajo na lasnih koreninicah, njihovo hitro
razmnoževanje (in umiranje) pa ustvarja humus in
bogati tla. Torej zna rastlina hvaležno in z obrestmi vrniti tisto, kar si je izposodila. Človek je tisti, ki
posega v takšen naravni red in tako dolgoročno
ostaja brez tal, ki ga hranijo.
Skupaj za zdravje človeka in narave

38

akdanjem življenju

biodinamika v vsakdanjem življenju

ČETRTEK, 9. JUNIJ

RAZSVETLJENJE IN SODOBNI ČAS
Ob 19. uri, Domžalski dom v Domžalah,
Ljubljanska 58
Predava: dr. Fištravec Andrej. Prispevek: 3 EUR.
Info: 041 323 249; Organizira: Društvo Ajda
Domžale
SREDA, 15. JUNIJ

ZELIŠČA, PRIPRAVA IN UPORABA
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana Dobrunje ob 20. uri
Predava Jože Kukman, mag. farm. Info: 041 364
897; Organizira: Društvo Ajda Sostro
TOREK, 21. JUNIJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne; od 17.
do 19. ure
Odkopavanje in zakopavanje koprive.
Organizira: Društvo Ajda Gorenjska.
SOBOTA, 2. JULIJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne; od 17.
do 19. ure
Opravila za tekoči mesec. Mešanje kremen
iz roga, za žita. Organizira: Društvo Ajda
Gorenjska.

Na prodaj zdravo domovanje
in zdrava dejavnost!
Prodam biodinamično kmetijo v Beli Krajini,
kjer poleg kmetovanja gojimo zelišča, ki jih
predelujemo v rastlinska čistila za telo, lase,
zobe, kopeli za obolelo kožo, čistilo za živali, ...
Zato želim prodati posestvo in vse v zvezi z
našo dosedanjo dejavnostjo delavnim ljudem,
ki imajo radi sebe, naravo in stik z zemljo ter bi
moje izkušnje nadgradili še s svojimi zamislimi.
Posestvo obsega 1,5 ha sadovnjakov, 1 ha njiv,
14 ha gozdov. Cena po dogovoru oziroma primerljiva s ceno hiše v Ljubljani.
Naslov: Anka Černec, Zilje 55, 8344 Vinica
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Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00

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

www.zazdravje.net

Voda, izpostavljena
elektromagnetnemu sevanju
televizorja (levo).

Voda, ki je bila pred obsevanjem izpostavljena
besedam "ljubezen" in "hvaležnost" (desno).

Skrivnost vode

Voda, izpostavljena
elektromagnetnemu sevanju
mikrovalovne pečice (levo).

V teh novicah ste izvedeli za veliko
različnih težav, s katerimi se naša družba
srečuje na področju spolnosti. Ali sploh
obstaja naravna rešitev, s katero si lahko
olajšamo breme kemične in psihične
zastrupljenosti v današnjem času?
Nova knjiga Masaru
Emota
»Sporočilo
vode in vesolja« je
naravnost osupljiva.
Z merljivimi poskusi
je g. Emoto dokazal
tisto, kar vsi pogosto
ponavljamo, vendar
naš razum očitno
tega ne sprejema kot
»dokazano«. Dokazal
je, da je LJUBEZEN
RESNIČNO ZDRAVILO.
Oglejte si kristale vode, na katere so vplivali različni viri elektromagnetnega sevanja, in verjetno
vas bo stisnilo pri srcu, v kakšnem stanju mora biti
70 % našega telesa (toliko je namreč vode v telesu), ko smo izpostavljeni vsej tej nesnagi, ki nas
obkroža. Predstavljajte si, da vsebuje zarodek 95
% vode - tako boste dojeli, zakaj v teh novicah tolikokrat omenjamo pomen hidracije in notranjega
ravnovesja.
Nato si oglejte, kako malo je bila prizadeta voda,
ki je bila pred obsevanjem izpostavljena besedam
ljubezen in hvaležnost. Ali potrebujete še kakšen
dokaz, da je voda veliko več kot le snov?
www.zazdravje.net 		

Voda, ki je bila pred obsevanjem izpostavljena
besedam "ljubezen" in "hvaležnost" (desno).

In če sprejmemo, da je voda (lahko) živa, potem
nam postane vse bolj pomembno, kakšna je tista,
ki je v nas, in kakšno bomo zaužili.
Ker pri tovrstnih meritvah naši uradni znanosti
zmanjka »objektivnih metod«, se živost vode
in njeni vplivi na telo merijo na drugačne načine. Zelo preprost poskus pa je bil izveden tudi v

• Izboljša vitalnost in
kakovost pitne vode •
• Uredi strukturo vode •
| Enostavna namestitev na obstoječo pipo |

www.revitan-h2o.si
T: 031 638 077
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Sloveniji, ko so na prostovoljcih preverjali, kako
uživanje revitalizirane vode vpliva na posameznike. Zraven subjektivnega poročanja o boljšem
počutju in več energije, kar je potrdilo 62 % udeležencev, so merili so tudi druge parametre, med
ostalim tudi normalizacijo krvnega pritiska (ta je v
povprečju padel za 4 - 7 %) ter fizično moč stiska
rok, ki se je pri osebah, ki so uživale revitalizirano
vodo, dvignila za povprečno 10 % v času treh mesecev. Več o tem si lahko preberete na http://www.
revitan-h2o.si/PorociloRevitan6.pdf.
Voda, izpostavljena
elektromagnetnemu sevanju
mobilnega telefona (levo).

Voda, ki je bila pred obsevanjem izpostavljena
besedam ljubezen in hvaležnost (desno).

Voda, izpostavljena
elektromagnetnemu sevanju
računalnika (levo).

Voda, ki je bila pred obsevanjem izpostavljena
besedam "ljubezen" in "hvaležnost" (desno).

Za tiste, ki imate radi res trdne dokaze, pa še en
takšen: Raziskava betona je pokazala, da so pri
uporabi enakega cementa in enakega postopka z
uporabo revitalizirane vode dosegli do 33 % večjo
trdnost betona. Očitno se je v skrivnosti vode dobro poglobiti ter se ozavestiti, da lahko na vodo v
sebi in okrog sebe precej vplivamo in s tem izboljšamo več kot le lastno zdravje.
Več informacij o knjigi Sporočilo vode in vesolja
na www.vbz.si, info@vbz.si ali na 01 426 9571.
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V ZRCALU NARAVE
– sporočilo knjige

Knjiga »V zrcalu narave« prinaša 28 zgodb iz
narave. Pripoveduje nam jih radovedna deklica Frida z bujno domišljijo, ki se nenehno
čudi prizorom iz narave. Frida pravi: »Pogosto
se mi je zdelo, da živim svojo podobo v zrcalu
narave. Bila sem slikar, ki mora postati drevo,
če hoče naslikati drevo.« V ospredju je torej
čudenje otroka kot duhovna kategorija odgovornega in zrelega odraslega človeka. Že
veliki W. Goethe je zapisal: »Tu sem, da bi se
čudil!« Za spremembe zavožene civilizacije
ne potrebujemo novih teorij, študij in gore
podatkov, temveč zgodbe, ki burijo ustvarjalno domišljijo. Potrebujemo jih kot kruh za
vsakdanje preživetje. Današnja nenaravna in
protičloveška družba potrebuje ustvarjalne
ljudi, ki znajo, tako kot otroci, uporabiti svojo
domišljijo. Zato pri reševanju grozečih težav
sodobnega sveta ne potrebujemo »več znanja za večjo konkurenčnost«, temveč »več domišljije za velike spremembe«. Ne potrebujemo »davkoplačevalcev« in »potrošnikov«,
temveč »ustvarjalce vrednot nove etike« in
»ustvarjalne osebnosti za spremembe«. Le
tako se bomo izkopali iz te groze in ničevosti.
Danes, v svetu smrti, je moderna apokalipsa
in nič čudnega, da se še poglablja. Povsod
same krize, vendar nobenih sprememb! Če
hočemo, da se bo svet resnično spremenil,
potrebujemo ustvarjalnost vseh, tako otrok
kot odraslih. Sporočilo zgodb deklice Fride
je, da bistvo človekovega preživetja ni v sebičnem zadovoljevanju lastnih potreb, temveč v njegovi sposobnosti prenesti središče
svoje pozornosti s sebe na svet okoli sebe ter
uporabiti svoje znanje v korist preživetja skupnosti in v zagovor planetarnega življenja.
Fridine zgodbe so zato namenjene v branje
tako otrokom kot tudi odraslim, učencem in
učiteljem.
»Nagovor otroka je
zadnje, kar lahko
storim za vas,«
pravi avtor knjige
Anton Komat.
Knjiga je izšla v samozaložbi. Naročite
jo lahko na e-mail
anton.komat@gmail.
com ali po telefonu
na 041 641 483.
www.zazdravje.net

Šolski EKOVRTOVI
vabijo k sodelovanju

za načrtovanje šolskih ekovrtov po permakulturnih načelih, pod vodstvom Jožice Fabjan, strokovnjakinje za permakulturo.
Skupaj je na vseh delavnicah sodelovalo približno
100 učiteljic in učiteljev oziroma mentorjev ter
tudi nekaj ravnateljic in ravnateljev. V skupinah so
pripravljali predloge za načrt vrta na izbrani lokaciji, nato pa razpravljali in primerjali ter izbirali najboljše rešitve, spoznali so izdelavo visoke grede,
spiralnih gredic, pomen vodnih teles v ekološkem
vrtu itd.
Kot zanimivost naj morda omenimo, da je marsikoga zaskrbelo, ali je, na primer, zelišče, ki ga pridelamo na šolskem vrtu, sploh »dovoljeno« uporabiti v šolski kuhinji – kaj pa inšpekcija in HACCP
…? Kaže, da se bomo tudi temu morali posvetiti, saj se sodobne družbe vse bolj spreminjajo v
družbe strahu, predpisi in zlasti njihova razlaga pa
so včasih skregani z zdravo pametjo.

Besedilo: Anamarija Slabe, ITR

V okviru projekta »Šolski ekovrtovi« že
nastajajo prve gredice!
Projekt se je začel sredi januarja, njegov namen
pa je spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških
vrtov po vsej Sloveniji ter njihovo vključevanje v
pouk in vzgojo otrok, prav tako pa tudi oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov.
Sodelavke Inštituta za trajnostni razvoj so v aprilu
in maju letos na 15 izbranih šolah, vrtcih in dijaških domovih po vsej Sloveniji izvedle delavnice

Priročnik za pomoč šolam in
vrtcem pri naročanju ekoživil
Na Inštitutu za
trajnostni razvoj so
izdali »Priporočila
za zeleno javno
naročanje ekoživil«.
Namen Priporočil
je pomagati pri
uvajanju ekoloških
živil v javna naročila
šol, vrtcev in drugih
javnih ustanov.
Priporočila so v elektronski obliki dostopna na
spletni strani www.itr.si.

www.zazdravje.net 		

23. marca so izvedli tudi uvodni seminar za člane mreže, ki je potekal na Ministrstvu za šolstvo
in šport.

Vabimo nove člane
Nove šole in vrtci ste lepo vabljeni k vključitvi kadar koli – bolje prej kot pozneje, da boste zamudili
čim manj! V projekt oziroma v Mrežo šolskih ekovrtov se lahko vključujejo vse šole, vrtci, dijaški
domovi itd., ki jih zanima tema šolskega ekovrta.
Predstavitev projekta in PRIJAVA sta na voljo na
naši spletni strani www.itr.si.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Brezplačne počitniške ustvarjalnice
za otroke
Kud Sredina, Vidovdanska 2, Ljubljana, od 15.
7. do 4. 8. 2011, med 9. in 13. uro
Umetniško ustvarjanje z naravnimi materiali:
polstenje, rezljanje, oblikovanje gline, plesi ob
živi glasbi, igre, pripovedovanje viteških zgodb
in prijetno druženje v prostorih Kud Sredina in
na Ljubljanskem gradu. Na vse delavnice je vstop
prost. Podpora MOL. Informacije in prijave: Alja
Venturini, 040 298 723, alja.venturini@sredina.org,
www.sredina.org

Vabljeni v Svetovalni Kotiček
Združenja za obuditev
celostnega človeka
Se izgubljate v poplavi »zdravih« informacij?
Vas zanima celosten pogled na težave s
kandido, z osteoporozo ali s prebavnimi motnjami? Iščete trajne rešitve teh težav, pa ne
veste, kje in 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« ter priročnika »Vojna ali mir z
bakterijami«.
Če se želite prijaviti na posvet, pokličite na
spodnje telefone.
Svetovanja bodo:
• 8. 6. Sanolabor, Nova Gorica, 05 33 34 496
• 17. 6. Sanolabor Koper, 05 62 62 670
• 20. 6. Čajnica Novo Mesto, 031 348 045
• 21. 6. Meta Radovljica, 040 585 788

