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brezplačen izvod

Tema meseca:

Rak? Ne, hvala.

Začimbni peskovnik
Poskrbimo za RES zdravo življenje!

Enodnevna delavnica, v kateri bomo odkrivali
skrivnosti začimb, bo v naslednjih terminih:

14. in 15. julij - Zeliščna kmetija Žunko,
Bresternica (6 km od Maribora),
od 10. do 20. ure.
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Za dodatne informacije in prijave pokličite
Damjano na tel. št. 041 770 120 vsak delovnik med 9. in 13. uro ali po e-pošti:
delavniceSZZ@gmail.com
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Popolna kombinacija omega maščobnih kislin
podpira številne življenjske procese, kot so:
• krepitev srčne mišice,
• pospeševanje okrevanja po bolezni,
• izboljšanje koncentracije in razpoloženja,
• izboljšan videz kože,
• zaščita celic pred prezgodnim staranjem,
• vzdrževanje prave ravni holesterola,
• pomagajo premagovati tudi čustvene padce,
nihanja razpoloženja in vročinske oblive.

Dišeča

spoznanja

Če so tudi v vas začimbe vzbudile
vedoželjnost, čutila in lakoto po novih
spoznanjih, vas vabimo na tridnevni
začimbni seminar v Avstrijo.
Seminar bo vodila Sanja Lončar, za prevajanje
lokalnih vsebin iz nemščine pa bo skrbela Sabina
Topolovec, ki jo poznate tudi kot soavtorico knjige
Ščepec rešitve.

TERMINI in PRIJAVE:
Tudi v 100 ml embalaži !
LJUBLJANA BTC (hala 18)
MARIBOR QLANDIA
KRANJ MERCATOR PRIMSKOVO
KOPER PLANET TUŠ
NOVA GORICA QLANDIA

1. termin: od 6. do 8. julija
2. termin: od 20. do 22. julija
Cena programa je 220 EUR + kotizacija
za seminar 90 EUR
Za bolj natančen program in več info. pišite
na e-naslov: delavniceszz@gmail.com ali
pokličite na 041 770 120 vsak delavnik med
9. in 12. uro.
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Rak kot
preizkušnja
Ko pomislimo na bolezni 16. stoletja, se takoj
spomnimo na kugo. Ko se bodo naši zanamci spominjali 20. stoletja, se bodo zagotovo
spomnili na raka – bolezen, ki je ustvarila največ straha in zaznamovala tudi čas, v katerem
živimo.
Govorim v pretekliku, saj močno upam, da se bo
našim zanamcem uspelo vrniti k izvirni kodi in k
vzrokom, ki so za pojavi. Če bodo ostali v centrifugi gašenja požarov in ukvarjanja s simptomi,
potem bo seveda rak še vedno kuga 20. in 21.
stoletja.
Farmacija je, z izjemo gastrointestinalnih stromalnih tumorjev, bolj ali manj v slepi ulici in si
statistike preživetja lepša predvsem z bolj zgodnjim odkrivanjem novih bolnikov. Zato pa
je na razpolago vse več informacij o naravnih
načinih preprečevanja in zdravljenja raka, od
katerih imajo mnogi tudi trdne dokaze o svoji
učinkovitosti.
Vsem je skupno, da zahtevajo sistemsko pospravljanje telesa in duha!
Danes smo torej pred izbiro. Prevzeti odgovornost, dojeti vzroke raka in jih odpravljati ter tako
težave reševati, preden dosežejo sistemske razmere, ki jim rečemo rak, ali ostati pasivni, prestrašeni plačnik, ki vso odgovornost prelaga na
tiste, ki na raku služijo (ne glede na to, ali so to
zdravniki ali zdravilci), upa na čarobno zdravilo
in se tolaži, da je za vse kriva genska okvara, okolje ali nekaj tretjega.
Za tiste, ki ste pripravljeni prevzeti odgovornost
in se odločiti za življenje brez raka, smo pripravili
nekaj zanimivih podatkov in iztočnic za razmišljanje. Še veliko dobrih vsebin vas čaka na spletu
(če boste sledili priporočenim spletnim povezavam), za poletno branje pa vam toplo priporočamo knjigo Lotharja Hirneiseja – Kemoterapija
pozdravi raka in zemlja je ravna plošča.
Sanja Lončar, urednica
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raka, kakšno kombinacijo čustvenih, biokemičnih,
strukturnih in energijskih sestavin rak vsebuje,
saj lahko šele potem z bolnikom zasnujeta pravo
strategijo okrevanja. Ta pa ne obsega samo odstranitve ali umika tumorja, temveč pomeni tudi
nadaljnjo podporo in uravnoteženje rakavega
bolnika, saj prav bolnikova telo in duh v resnici
odločita, ali se bo rak umaknil ali bo napredoval.
Dr. John Diamond pravi, da je treba že na začetku odgovoriti na zelo pomembno vprašanje, ali
se je bolnik sploh pripravljen spoprijeti z rakom.
Čeprav je to vprašanje pri bolniku, ki je sam prišel
po pomoč k zdravniku, videti sprva nesmiselno,
izkušnje dr. Diamonda kažejo, da ni tako. Nekateri
bolniki si kljub vsemu v resnici ne želijo ozdraveti,
temveč bi se, na primer, radi čim prej podali v drugo razsežnost, so utrujeni od življenja, nekateri se
želijo spopasti z rakom po svoje in so k zdravniku
prišli le po trenutno tolažbo, ali da jim predpiše
kaj proti bolečinam in podobno.

Štiri bistvene sestavine bolezni

Rak kot splet
dejavnikov
Besedilo: Daja Kiari

Zdravniki v svetu, predvsem v Zahodni
Evropi in Združenih državah Amerike,
medicinsko znanje čedalje pogosteje
dopolnjujejo še z drugimi metodami, saj
si želijo čim uspešneje zdraviti rakave
bolnike in kmalu ugotovijo, da samo
medicinsko znanje ni dovolj.
Eden izmed takšnih zdravnikov je tudi W. John
Diamond. Iz medicine je diplomiral leta 1973 v
Johannesburgu v Južnoafriški republiki, se specializiral v patologiji na Univerzi v Capetownu, v svoji
deželi, in v New Yorku. V medicinski akupunkturi
se je izuril na Univerzi v Kaliforniji, klasični homeopatiji na Berkeleyju in v nevralni terapiji na
Ameriški akademiji za nevralno terapijo v Seattlu.
Dr. John Diamond meni, da je razumevanje mehanizmov raka podobno odstiranju čebulnih listov.
Telesni simptomi so le vrh ledene gore, pod njo pa
se skrivajo še številni drugi.
Za zdravnika je bistveno, da ugotovi, kaj je sprožilo
www.zazdravje.net 		

Dr. John Diamond meni, da je zdravnikova naloga predvsem dobro presoditi, kaj je potrebno za
uspešno zdravljenje bolnika kot osebe, ne pa se
osredotočiti samo na bolezen.
V ospredju njegovega zanimanja je torej bolnik,
rak je šele na drugem mestu. Takšen prijem se
razlikuje od prijemov drugih zdravnikov uradne
medicine, saj se ti po medicinski doktrini takoj
usmerijo na raka in ga skušajo odpraviti, bolnika
kot osebo pa zanemarijo. Ravnanje dr. Diamonda
pa se razlikuje tudi od prijemov alternativnih
zdravilcev, ki pa so preveč usmerjeni samo v krepitev imunskega sistema in spodbujanje samozdravljenja. Dr. Diamond skuša bolnika opogumiti
na vseh ravneh, in sicer z znanjem uradne in alternativne medicine, saj je prepričan, da je mogoče
ozdraveti samo tedaj, če je človek telesno in duševno uravnotežen - šele takšen se zmore spoprijeti z vsakdanjim stresom.
Če so stres in odgovori telesa uravnoteženi, je človek dosegel homeostazo; to pomeni, da ohranja
»notranje okolje v območju, ki je optimalno za
življenje«, da je zdrav. Če je stres premočan ali so
telesni odzivi nanj prešibki, se ravnotežje poruši in
človek zboli. Bolezen je lahko sprva prikrita, brez
bolezenskih znakov, če pa se nadaljuje, se pokažejo tudi ti: najprej kot motnja biokemije v telesu,
nato kot prizadetost celic in organov ter nazadnje
kot prizadetost vsega telesa − rak.
Dr. John Diamond meni, da je treba tako kot pri
vseh boleznih tudi pri raku upoštevati in obravnavati štiri poglavitne sestavine: čustveno-mentalno, biokemično, strukturno in energijsko.
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1. Čustveno-mentalna sestavina
Ta je najpomembnejša, vendar se klasična medicina z njo najmanj ukvarja. Že kot otroka, včasih celo
kot zarodek v maternici, nas prizadenejo različne
stvari v družini, šoli, širšem okolju. Da bi ohranili
čustveno in biološko ravnotežje ter se zavarovali,
ustvarimo nekakšen obrambni zid. Če nam je, na
primer, oče govoril, da nismo za nobeno rabo in
iz nas nič ne bo, se lahko na to odzovemo tako,
da postanemo pasivni, začnemo tudi sami verjeti
v takšno trditev in napoved svoje usode, ali pa se
odzovemo drugače, postanemo pretirano dejavni, na vseh področjih skušamo dosegati kar največ
in dokazovati, da oče nima prav.
Nobeden izmed teh načinov ni dober. Pri pasivnem odzivanju, ko čustva potlačimo, jih ne izražamo, prizadenemo telo. Posledica tega, so na primer, bolečine v trebuhu, fibromialgija ali celo rak.
Po drugi strani pa pretirana dejavnost povzroči
izgorevanje, saj človeku ne glede na to, koliko se
trudi, ni nikoli dovolj priznanja. Takšno naprezanje
povzroči želodčno razjedo ali srčni napad.
V obeh primerih je zdravnikova naloga pomagati bolniku, da se zave, kaj ga žene v takšno ali
drugačno odzivanje, nato pa mora, da bi dosegel
zdravo ravnotežje, začeti spreminjati vzorec svojega odzivanja.

2. Biokemična sestavina
To ugotavljajo z različnimi biokemičnimi analizami, kot so analiza detoksikacije, preverjanje stanja metaboličnih in energijskih poti, hormonov,
vsebnosti težkih kovin, količine rudninskih snovi,
vitaminov in podobno. Te informacije omogočajo zdravniku, da predpiše ustrezno spremembo
prehrane, svetuje prehranska dopolnila in/ali hormonsko podporo. Ti ukrepi razstrupijo telo in ga
preskrbijo s potrebnimi snovmi.

3. Strukturna sestavina
Da bi določili to strukturno sestavino bolezni,
ugotavljajo stanje mišic, kosti in skeleta. Če se
izkaže, da stanje ni takšno, kot bi moralo biti, je
treba težave odpraviti z različnimi metodami, najpogosteje z akupunkturo, s kiropraktiko, z osteopatijo, s kraniosakralno terapijo, z mioterapijo in z
nevralno terapijo.

4. Energijska sestavina
To sestavino bolezni večina zdravnikov in tudi
bolnikov težko razume. Pri njenem preverjanju
se ugotavljata pretočnost in stanje življenjske
energije či, ki po energijskih meridijanih teče
5
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skozi telo. Motnje v pretoku te energije povzročajo slabše delovanje notranjih organov in zmanjšujejo splošno delovanje imunskega sistema.
Energijski pretok uravnotežijo akupunktura, zdravilna zelišča, predvsem kitajska, in homeopatija.
Pri bolnikih z rakom se akupunktura lahko uporablja za zviševanje ravni energije in krepitev imunskega sistema, za dobro počutje, simptomatično
obravnavo stranskih učinkov obsevanja in kemoterapije ter zmanjšanje bolečin. Kitajska zelišča
vplivajo na energijske meridijane podobno kot
akupunktura. Uporabljajo se za okrepitev ali podaljševanje učinka akupunkture, za krepitev organov, prizadetih zaradi kemoterapije in obsevanja.
Zelo učinkovito opomagajo kostnemu mozgu, da
ustvari nove imunske celice. Z zelišči se zdravijo
tudi opekline na koži in bolečine, nastale zaradi
obsevanja.
Homeopatija pomaga vplivati na čustvene vzorce, pridobljene v otroštvu ali pozneje, saj ti velikokrat pospešijo nastanek raka.
Če te vzorce spremenimo dovolj zgodaj, ko je
rak šele na začetku, bolezen verjetno ne bo napredovala. Homeopatijo lahko uporabljamo tudi
simptomatsko za zmanjšanje slabosti in stranskih
učinkov kemoterapije in obsevanja.

Prehrana rakavih bolnikov
Rakave celice jemljejo telesu zelo veliko energije,
zato rakavi bolniki hitro hujšajo. Potrebujejo torej
prehrano, ki zapolni energijski primanjkljaj, predvsem žita, zelenjavo, stročnice in sadje.
Če je bolnik za kako živilo preobčutljiv, ga mora
prenehati uživati, sicer še dodatno obremenjuje
že tako obremenjeni imunski sistem. Večina ljudi je preobčutljiva na mlečne izdelke in pšenico,
zato dr. Diamond rakavim bolnikom svetuje, naj
ta živila prenehajo uživati. Mlečne izdelke je dobro opustiti, četudi bolnik zanje ni preobčutljiv,
saj vsebujejo tuje beljakovine (kravje mleko), te
pa še dodatno obremenijo nestabilni imunski
sistem. Obremenjujejo ga tudi beljakovine iz žit,
predvsem gluten. Zato je bolje, da bolniki pšenice

Bioprotector - učinkovita
zaščita pred sevanji!
Certifikati pooblaščenih
laboratorijev treh držav
objavljeni na
www.bioprotector.si.
V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o.,
Tel.: 01/515-0331, 040-891-108, 040-891-081.

www.zazdravje.net

ne uživajo, temveč raje izberejo ajdo, amarant ali
kvinojo.
Dr. Diamond meni, da je treba za vsakega bolnika ugotoviti najustreznejšo kombinacijo beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. Po njegovih
izkušnjah je veliko bolnikov občutljivih tudi na
ogljikove hidrate; tudi njihovo uživanje je treba
zmanjšati, prečiščene ogljikove hidrate (sladkor,
belo moko in bel riž) pa opustiti. Zelo naj bi tudi
omejili uživanje hrane z veliko škroba − kruha, testenin, riža.
Večini rakavih bolnikov primanjkuje beljakovin;
uživajo naj več rib in stročnic ter si pomagajo še
z dopolnili.
Od različnih diet se je kot najboljša izkazala makrobiotična prehrana.
Rakavi bolniki pa morajo takoj prenehati uživati
rdeče meso, morda so izjema le bolniki s krvno
skupino nič, ki ga sicer lahko uživajo, vendar zelo
zmerno.
Za rakave bolnike so nujna tudi prehranska dopolnila, saj rak telo oropa zaloge hranil, samo s
hrano pa se teh ne da hitro napolniti. Toda tudi pri
tem ni treba pretiravati. Boljši so zmerni odmerki
vitaminov in rudninskih snovi kakor preveliki, saj
bi ti obremenili biološke procese v telesu.

Razstrupljanje telesa
Pri razstrupljanju se je treba najprej izogniti strupenim snovem v zraku, vodi in hrani.
Nevarne so tudi škodljive plesni, ki lahko že same
po sebi povzročijo bolezni.
Da bi bil imunski sistem učinkovitejši, je nujno
telo razstrupiti, in sicer predvsem črevesje, jetra,
ledvice, limfo in kožo.
Skoraj vsi rakavi bolniki imajo težave z zaprtjem.
Zaprtje preprečuje ustrezno vsrkavanje hranilnih
snovi, obenem pa omogoča prehajanje škodljivih snovi v kri. In ker je črevesje pravzaprav zelo
Informacije na:

www.ran.si
info@ran.si
04 511 17 27
040 557 257

zobozdravstvena dejavnost
in zobni rentgen
Holistični pristop pri zdravljenju
vaših zob
www.zazdravje.net 		

pomemben del imunskega sistema, je treba zanj
dobro skrbeti. Tudi zdravi ljudje moramo uživati
hrano z veliko vlakninami, malo maščobami in
probiotike, da se poveča količina koristnih sestavin v telesu.

Težave z zobmi pospešijo
nastanek raka
Po čeljustih in zobeh potekajo vsi
poglavitni telesni
energijski meridijani, zato težave z
zobmi in dlesnimi
lahko
povzročijo
tudi motnje v pretoku življenjske energije, in tako tudi težave
v delovanju organa, ki mu prizadeti meridijan pošilja energijo. Domnevajo, da nekateri
bolniki lahko zbolijo za rakom tudi zaradi slabih zob ali obolelih dlesni.
Oglejmo si težave, ki nastanejo zaradi slabo
oskrbljenih zobnih kanalov. Zobozdravnik
skuša rešiti boleči zob tako, da odstrani zaradi bakterij vneti živec, nato pa zobne korenine napolni z inertno snovjo. To se zelo
težko opravi povsem sterilno, saj bakterije
največkrat ostanejo ujete v zobnih strukturah, dentalnih tubulih. V slabo očiščenem
zobnem kanalu so ostanki mrtvega ali propadajočega tkiva in ti nenehno motijo nemoten pretok življenjske energije či skozi
določen telesni meridijan. Mikrobi se širijo,
lahko prizadenejo še druge zobe in se razselijo po telesu.
Tudi mešane kovine v ustih – nikel in živo srebro ustvarjajo stalne električne mikrotokove,
in tudi ti nenehno motijo pretok življenjske
energije skozi tamkajšnje meridijane.
Zdaj je že dognano, da živo srebro, ki se izlužuje iz zobnega amalgama, škoduje imunskemu sistemu in med drugim vpliva tudi
na limfocite in monocite, celice, ki varujejo
pred rakom. Zavira tudi nastajanje glutation-peroksidaze, encima, ki je bistven za
razstrupljanje telesa in antioksidantne sisteme. Glutation-peroksidaza z reduciranim
glutationom reducira vodikov peroksid do
vode ali pa reducira organske perokside in
tako varuje celico pred poškodbami s temi
molekulami.
Če ti sistemi ne delujejo prav, rakaste celice
laže nastajajo, že nastale pa se množijo.
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Rak je velik biznis!
Besedilo: Sabina Topolovec

Ob besedi rak marsikdo postane
zmeden. Po eni strani se tolažimo
z obljubami, da se danes raka da
pozdraviti, po drugi pa ga enačimo s
smrtjo. V stanju tolikšne odsotnosti
je običajnih več scenarijev: hlastno
preizkušanje tisoč in ene metode hkrati,
slepo zaupanje onkologiji ali, morda
najpogosteje, preskušanje obojega – v
obratnem vrstnem redu. Z vzrokom
bolezni se ukvarja le redko kdo. Zato so
prognoze za raka v resnici vedno slabše!

Statistika napoveduje še
več obolelih za rakom
Kljub temu da nas uradne statistike tolažijo s podatki, da je vedno večja pojavnost raka v zadnjih
letih posledica vedno starejšega prebivalstva (več
kot polovica obolelih res zboli po 65. letu starosti),
pa je to le slaba tolažba, če vemo, da bodo mnogi
živeli v povprečju toliko (in vse dotlej tudi delali).
Če imamo srečo, nas torej rak morda doleti šele
na stara leta. Zadnja uradna slovenska statistika
raka (za leto 2008) napoveduje tistim, ki so rojeni
tega leta, precej klavrno prihodnost: do svojega
75. leta naj bi za rakom zbolel vsak drugi moški in
vsaka tretja ženska. Vendar pa namesto tega, da
7
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bi nas podatki prestrašili, raje storimo vse, da se
napoved ne bo uresničila. Če vas beseda "preventiva" preveč spominja na preventivne preglede
dojk, materničnega vratu, prostate in podobno,
kar naj bi nas, hudo zavajajoče, obvarovalo pred
rakom, bo bolj pravšnji njen prevod – preprečitev. Ne vem, koliko imajo obsevanje, biopsija in
podobne metode v resnici opraviti s preprečitvijo
bolezni (če že odmislimo podatke, da tudi takšni
posegi nemalokrat dokazano celo sami povzročijo raka), vem pa, da se z resničnim udejanjanjem
preprečevanja bolezni ne ukvarjajo niti sodobna
medicina niti vzgoja in izobraževanje niti današnje prehranske smernice, pa tudi informacije, ki
jih prikazujejo množični mediji, ne.
Tudi nekakšno splošno prepričanje, da je rak danes ozdravljiv, ne vzdrži podatkov iz Registra raka
v Republiki Sloveniji. Leta 2008 je za rakom zbolelo 12.180 ljudi, umrlo jih je 5.720. V incidenco
raka kar nekaj tipov (npr. ponovitev iste bolezni ali
istega tipa bolezni na parnem organu, …) sploh
ni zajetih, zato so prave številke v resnici še višje.
Najpogostejše vrste raka pri nas so kožni raki (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke,
pljuč, prostate in dojke (skupno kar 58 % novih
primerov rakavih bolezni), za katere celo uradna
statistika navaja, da so vsi povezani z nezdravim
življenjskim slogom. V istem dokumentu berem,
da se je groba incidenčna stopnja raka v Sloveniji
v zadnjih desetih letih (1998–2008) zvišala za 35
% pri moških in 30 % pri ženskah, groba umrljivostna stopnja pa v istem obdobju za 15 % pri
moških in za 20 % pri ženskah. Petletno relativno
preživetje je pri nekaterih vrstah raka res za nekaj odstotnih točk višje, vendar če obenem vemo,
da to pomeni le, da smo (fizično) živi še pet let od
prve postavitve diagnoze, pa čeprav popolnoma
izčrpani od neprestanih agresivnih terapij in morda že naslednje leto mrtvi, je tudi to le klavrna tolažba o resnični možnosti ozdravitve.

V nebo vpijoči stroški zdravljenja
uradne medicine
Dokončne ozdravitve si od sodobne medicine, ki
vztraja na agresivnem trojčku (operacija, kemoterapija, obsevanje) s hudimi in mnogokrat pogubnimi stranskimi učinki in negira obstoj naravnih,
poceni in mnogokrat dokazano delujočih rešitev,
še dolgo ne moremo obetati. Si pa zato ta ista uradna medicina in zlasti z njo neposredno povezana
farmacija z vedno več raka lahko obetata vedno
večje dobičke. Matematika je v tem primeru precej preprosta: več bolnih – več dobička. Da je vse
skupaj že naravnost groteskno, pa nam ta ista
industrija ponuja strahotno draga zdravila, ki povečini v resnici sploh ne delujejo (beri: človeka ne
www.zazdravje.net

pozdravijo). Ne poznam nobene druge panoge, ki
bi imela že v samem začetku zagotovljen denar.
Podatke, koliko znese povprečno zdravljenje enega rakavega bolnika, je na spletnih straneh pristojnih institucij zelo težko izbrskati, si pa zgolj v
ponazoritev izposojam tabelo, objavljeno v reviji
Medicina danes (z dne 14.7.2010):
Poraba citostatikov se povečuje. V letu 2009 sta
bila v ospredju erlotinib Tarceva (kar 35 % večja
poraba v primerjavi z letom 2008, stroški zanj so
se zvišali za 33 % glede na preteklo leto) in imatinib (stroški zanj so zrasli za 19 % v primerjavi z
letom 2008). Samo ta dva sta stala 7,2 milijona
evrov, poraba vseh citostatikov pa je bila v letu
2009 16,1 milijona evrov. Tudi poraba preostalih
citostatikov (sorafenib, suntinib, dasatinib, lapatinib, nilotinib) se hitro povečuje. (Vir: Medicina

Zakaj bi iskali drugje,

ko pa v naših specializiranih
prodajalnah dobite skoraj vse, o
čemer berete v teh novicah?
Naravna prehranska dopolnila, eterična olja,
naravna masažna olja, eko živila …
Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglavniki, za brezskrbno gibanje pa vam ponujamo široko paleto ortopedske obutve in pripomočkov.
Smo tudi največji ponudnik izdelkov naravne
kozmetike z različnimi eko certifikati.
Vabljeni v naši novi prodajalni - Qlandijo
Kamnik in Novo mesto, kjer vas čaka tudi
zelo dobra ponudba ekoloških izdelkov.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji.

www.sanolabor.si

www.zazdravje.net 		

Vrednost linije zdravljenja onkološkega
bolnika (Ena linija zdravljenja je, odvisno od
vrste raka in zdravila, najmanj šest ciklusov, ki
si sledijo v določenem časovnem zaporedju 7,
14, 21 ali 28 dni.)
Zdravljenje

(v EUR)

Rak pljuč s pemetreksedom

12.236

Metastatski rak debelega
črevesa s cetuksimabom

53.753

Metastatski rak debelega
črevesa z bevacizumabom

81.289

Limfom z rituksimabom

17.587

Napredovali rak dojke z
bevacizumabom

84.300

Rak dojke z lapatinibom

21.294

Sarkom s trabektidinom

35.997

Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (opomba: v
zdravljenje so všteti le stroški zdravila, ne pa tudi
pregledov, preiskav, prevozov, zapletov, ...)

danes, 20.10.2010) Le dve leti pozneje so le na
Onkološkem inštitutu za nakup zdravil za zdravljenje raka porabili kar 23,9 milijona evrov.
Izdelovalci zdravila ceno zanj določajo sami, ta
pa je izjemno visoka, in sicer kljub temu, da onkologi le težko ocenijo, kakšna bo medicinska korist zdravila. Nekateri slovenski onkologi so zato
predlagali, da bi uvedli sistem financiranja novih
zdravil, po katerem bi proizvajalec plačal prve tri
mesece zdravljenja, naprej pa zavarovalnica le v
primeru, če bi bilo zdravljenje uspešno. Takšen
predlog vsekakor pozdravljamo, čeprav je verjetnost, da bi bil sprejet globalno, zelo majhna.

Kriminalisti pri farmacevtih in onkologih
Na račun visokih cen zdravil se nekatera farmacevtska podjetja in lekarne le težko izognejo
skušnjavi, da bi poskušali na nedovoljen način
pospešiti njihovo prodajo. V časniku Der Spiegel
tako poročajo o številnih kriminalističnih preiskavah farmacevtov in onkologov v Nemčiji. Podjetje
Onkosachs je onkologom, če so predpisovali njihova zdravila, za enega bolnika plačevalo tudi več
sto evrov. Samo eden izmed njih naj bi v letih od
2005 do 2011 s favoriziranjem njihovih zdravil in
z lažnimi raziskavami zaslužil pol milijona evrov.
Vendar pa je to le eno izmed podjetij, proti katerim v Nemčiji trenutno potekajo preiskave, v katero so sicer vključeni tudi nekateri onkologi in
lekarnarji.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Stop vsemu naravnemu
Ob vsem povedanem je odgovor, zakaj današnja
medicina tako vneto zanika vsakršno naravno
zdravljenje, pravzaprav na dlani. Kljub temu da obstaja ogromno naravnih in mnogo cenejših terapij
(vitamin B17, različna olja, antioksidanti, zdravilne
gobe, razstrupljanje organizma, ...), o njih v zdravniški ordinaciji ne boste slišali ničesar. Zato pa bo
z velikimi tiskanimi črkami na naslovnici pisalo, da
je nekdo umrl, ker je zaupal "alternativcu", nikjer
pa ne bo omenjeno, da ga je ta dobil v roke, ko
je uradna medicina po neskončnih odmerkih kemoterapije in obsevanj nad njim dvignila roke. Za
naravne pristope je po tem, ko so za vami že izčrpavajoče terapije, mnogokrat prepozno. Prav bi
bilo, da ste seznanjeni z vsemi možnosti, preden se
odločite, kako se boste spopadli z rakom. Na tem
mestu vam ponovno priporočamo knjigo Lotharja
Hirneiseja Kemoterapija zdravi raka in zemlja je
ravna plošča. Ne prestrašite se njenega obsega.
Prebrali jo boste lažje kot gledate katero koli priljubljeno nadaljevanko, obenem pa se vam bo čas, ki
ga boste za to namenili, morda že jutri obrestoval.

V izbranih Tuš trgovinah vam
ponujamo bogat izbor svežega bio
sadja in zelenjave iz ekološke pridelave
s certifikatom, kjer lahko izbirate
med bio rukolo, motovilcem, solato,
paradižnikom, bananami, limonami,
česnom, kivijem, korenčkom ter drugo
bogato ponudbo. Vabimo vas, da
preverite našo ponudbo.
»eπnjev paradiænik

• v grozdih
Alegra, 500 g

Pravi nasvet je zlata vreden!
Veliko različnih zdravnikov in zdravilcev trdi,
da so našli rešitev za raka. Ali jim lahko verjamemo? Koliko so zares uspešni? Koliko nam
njihove metode lahko pomagajo v konkretnih primerih?
Lothar Hirneise je resnično naredil veliko
delo, ko je obiskal, proučil in se na lastne oči
prepričal o delovanju različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih načinov zdravljenja različnih oblik raka.

• Rukola

L Insalata, 125 g

Motovilec

L Insalata, 125 g

Njegova enciklopedija možnosti je verjetno
najbolj dragocena pomoč, ki jo lahko dobimo, da bi razumeli, preprečili ali se pravilno
spoprijeli z rakom.
Oglejte si njegova predavanja ali si preberite izvlečke iz knjige “Kemoterapija pozdravi
raka in zemlja je ravna plošča.”
http://www.budwig.si/kemo.
html (kliknite na spletne
povezave na dnu strani)
Njegova obsežna in temeljita
knjiga je na voljo za samo
39 EUR. Naročite jo lahko na
brezplačni telefonski številki
080 20 14, po elektronski pošti ogl@orbis.si ali na www.
budwig.si.
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• KorenËek
Alegra, 700 g

»esen

• Limone

Alegra, 150 g

Alegra, 500 g

VeË informacij o bio
ponudbi v izbranih
Tuπ trgovinah si
lahko preberete
na www.tus.si.
ENGROTU© d.d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

www.zazdravje.net

Medicinske gobe
Besedilo: Sabina Topolovec

Nekatere vrste gob imajo številne
zdravilne učinke, zato imajo v
sodobnem času vzdevek medicinske.
Dejstvo je, da ne gre za novo odkritje,
saj so jih v zdravilne namene uporabljali
že tisočletja pred nami. Mednje, med
drugimi, sodijo maitake, šitake, reishi
(Ganoderma Lucidum), kombuča in
mnoge druge.
Najpomembnejše sestavine v teh gobah so polisaharidi, med katerimi po zdravilnem učinkovanju izstopajo beta glukani. Različne vrste gob
vsebujejo različne oblike beta glukanov. V tradicionalni medicini so jih uporabljali predvsem kot
protibakterijsko, protivirusno in imunomodulativno zelišče. Tudi raziskave v zadnjih dvajsetih letih
so dokazale, da imajo imunomodulatorno delovanje, da zavirajo rast in razvoj raka, zmanjšujejo holesterol, delujejo antioksidativno in zmanjšujejo
povišani krvni pritisk. Ob vsem tem je pomembno vedeti, da za razliko od sodobnih načinov zdravljenja raka (kemoterapija, obsevanja, hormonske
terapije, operativni posegi) medicinske gobe nimajo akutnih in kroničnih toksičnosti ter ne povzročajo imunogenih, alergičnih in anafilaktičnih
pojavov. Pri uživanju medicinskih gob naj bodo
previdne le osebe, ki so občutljive na alergene
hišnih plesni.
www.zazdravje.net 		

Medicinske gobe vsebujejo bioaktivne učinkovine, predvsem v obliki sestavljenih polisaharidov
(alfa in beta glukani), ki lahko zaradi velike razvejanosti aktivirajo limfocite T (makrofage, celice T ubijalke) in s tem aktivirajo imunski sistem.
Nekatere sodijo med vrhunska zelišča, ki jih danes uvrščajo med najučinkovitejše adaptogene.
Adaptogen je sredstvo, ki ni toksično in nima
stranskih učinkov, obenem pa deluje na celotno
telo, in sicer na način, da normalizira procese njegovega delovanja (npr. če je telesni parameter
visok ali nizek, ga adaptogen približa normalni
vrednosti). Nekatere gobe imajo nedvomno izrazito ugodne zdravilne učinke, med drugim: antibiotično delovanje, protivirusno, protibakterijsko
in protiglivično učinkovanje, zniževanje krvnega
pritiska, zmanjševanje koncentracije maščob v
krvi, protitumorsko delovanje v smislu zaviranja
rasti rakastih celic, spodbujanje celic T in naravnih
celic ubijalk, zdravljenje okužb, gripe, sladkorne bolezni, bolezni srca in imunskih motenj itd.
Zdravstvena zakonodaja v Evropi in ZDA uvršča
pripravke iz medicinskih gob med prehranska
dopolnila, medtem kot so zanje na Japonskem
uvedli termin "funkcionalna prehrana" (FOSHU
– Food for Specific Health Use). Da se jih večina
uvršča med prehranska dopolnila, pa gre verjetno
pripisati temu, da jih je (kot tudi sicer drugo naravno hrano nasploh) težko patentirati.

Reishi (Ganoderma lucidum)
Drevesna goba reishi je pri nas poznana tudi pod
imenom svetlikava pološčenka ali z latinskim imenom Ganoderma lucidum. Na Kitajskem je znana
kot "goba nesmrtnosti". Velja za eno izmed najbolj
Skupaj za zdravje človeka in narave
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cenjenih rastlin. Znanih je šest vrst, od katerih ima
vsaka svoje značilnosti in zdravilno učinkovanje.
Najdemo jo tudi v naših gozdovih. Raste predvsem na lesu listavcev, zlasti na hrastovih in kostanjevih štorih. Ganoderma lucidum vsebuje mnoge
zdravilne učinkovine, najučinkovitejše med njimi
pa so polisaharadi, triterpeni in organski germanij. Ker delujejo sinergijsko, Ganoderma lucidum
krepi imunski sistem, zavira rast in razvoj spremenjenih celic ter varuje jetra. Glavna učinkovina, ki
varuje pred rakom, so polisaharidi, ki se vežejo z
aminokislinami, aktivirajo t.i. limfne celice T in na
takšen način uravnavajo imunske odzive organizma. V povezavi z rakom reishi deluje na naslednje
načine:
• Razstruplja telo, pomaga povečevati ter
uravnavati imunski in endokrini sistem,
varuje pred nastankom tumorjev, izboljšuje
prekrvavitev in odstranjuje škodljive proste
radikale ter omejuje razširitev rakastih celic.
• Omeji lahko stranske učinke kemoterapije in
obsevanja.
• Povečuje razstrupljevanje jeter in tako
izboljšuje njihovo delovanje ter spodbuja
obnavljanje jetrnih celic.
• Povečuje apetit in lajša bolečine zadnjega
stadija raka.
Proizvodnja pripravkov iz gobe reishi se je v zadnjih desetletjih razvijala od čaja in praškov do
oljnih kapsul. Različni izdelki na trgu lahko vsebujejo izvlečke ali pa dele gob. Treba je ločiti med
tistimi, ki vsebujejo izvlečke s točno določeno
vsebnostjo beta glukanov, in izdelki, ki vsebujejo
le dele gob z neznano vsebnostjo aktivnih sestavin, saj je njihova učinkovitost lahko zelo različna.

Maitake (Grifola frondoza)

Japonsko pomeni "plesoča goba", verjetno zato,
ker so ljudje plesali od veselja, ko so našli to redko
in zelo cenjeno gobo. Na Daljnem vzhodu je cenjena kot medicinska rastlina, ki povečuje odpornost in pripomore k dolgemu življenju. Maitake
vsebujejo aktivne polisaharide, ki so močni
11
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spodbujevalci imunskega sistema. V povezavi z
rakom goba maitake deluje tako, da aktivira celično imunost, prepreči kancerogenezo v normalnih
celicah, zavre tumorsko rast, prepreči metastaziranje tumorjev, blaži stranske učinke kemoterapije in uravnava delovanje endokrinih žlez. Rakastih
celic ne uničuje neposredno, temveč z aktiviranjem imunskega sistema spodbuja organizem, da
se brani sam.

Šitake (Lentinus edodes)
Šitake je zelo cenjena goba. Tradicionalna kitajska
medicina jo uporablja že tisočletja. S številnimi
sodobnimi raziskavami podprte izkušnje tradicionalne medicine kažejo, da šitake pospešujejo
delovanje jeter in jih ščitijo pred poškodbami.
Šitake so dobrodejne tudi za srce in ožilje, saj
zmanjšujejo povečano raven skupnega holesterola v njej in izboljšujejo razmerje med LDL- in HDLholesterolom. Poleg tega redčijo kri in znižujejo
krvni pritisk, tako da redno uživanje teh gob lajša
delovanje srca. Posebne pozornosti so deležne

zaradi izrazito spodbujevalnega učinkovanja na
imunski sistem. V raziskavah, ki potekajo že več
kot tri desetletja in pol, so se, denimo, izkazale z
zaviralnim delovanjem na rakava obolenja, pri
čemer je po dosedanjem poznavanju najučinkovitejša sestavina šitak lentinan. Ob podpori nekaterih drugih sestavin učinkuje tudi preventivno
in zavira delovanje kancerogenov. Ker učinkujejo
tudi protivirusno, potekajo poskusi z izvlečki micelija, s katerim so dosegli spodbudne rezultate
pri zdravljenju aidsa. Poleg tega nekatere sestavine šitak delujejo protiglivično in protibakterijsko.
Masovno gojene šitake se sicer ne morejo primerjati z učinkovinami divjerastlih, kljub temu pa so
kakovostna in dobra hrana, ki je v Sloveniji dostopna tudi v eko kakovosti in po zmernih cenah.

Kombuča (Fungus Japonicus)

Kaj pove drobni tisk?
Pripravki iz Ganoderme Lucidum so bili že v
preteklosti dražji od zlata, zato ne preseneča, da v poplavi različnih ponudnikov mnogi
poskušajo tudi povprečne pripravke predstaviti kot najbolj zdravilne. Za lažje razlikovanje med pripravki je pomembno vedeti
naslednje:
Spore vsebujejo največ bioaktivnih sestavin,
zato so najmočnejši pripravki pripravljeni
kot izvlečki spor. Ker je ovojnica spor trda
in nepropustna, jo je treba z mehanskim stiskanjem počiti, da se lahko bioaktivne učinkovine sprostijo iz nje. Različni ponudniki to
počnejo na različne načine.
Oljni izvleček ni enak prašku, ki se naknadno
zmeša z oljem. (Predstavljajte si, da šentjanževo olje pripravljate tako, da v olje na koncu
primešate posušeno šentjanževko.) Na trgu
je precej pripravkov, ki ponujajo prašek spor
v olju, kar po delovanju ni primerljivo oljnim
izvlečkom. V stroki velja, da je najboljši način
priprave takšnega izvlečka hladna ekstrakcija
s CO2 .
Tretja oblika so pripravki z biomaso gobe.
Biomasa pomeni micelij, bet in klobuk gobe,
vendar zelo malo ali pa nič spor. Zato je vsebnost bioaktivnih učinkovin manjša, kljub
temu da je cena na gram pripravka bistveno
nižja.
www.zazdravje.net 		

Iz gobe se pripravlja fermentirani napitek, podoben jabolčniku. Tudi njen spekter delovanja na
človekovo zdravje je zelo širok, saj odlično čisti
kri in razstruplja jetra, ugodno deluje pri revmi in
artritisu, zmanjšuje zaprtje in podpira normalno
delovanje črevesja, deluje adaptogeno z uravnoteževanjem telesnih funkcij, kar se odraža v
zmanjševanju krvnega pritiska in uravnavanju
sladkorja v krvi. Kombuča vpliva na lažje izločanje
strupov iz telesa in preprečuje, da bi se prek sten
črevesja vsrkali nazaj v telo. Telesu torej pomaga
izločati strupene snovi, nekatere pa veže nase in
tako igra pomembno vlogo kot splošna zaščita
pred rakom.
Zdravilnih gob je čez 200. Po malem jih je koristno vključiti v svojo vsakodnevno prehrano in
tako poskrbeti za učinkovito preventivo, če pa se
že spopadate s težko boleznijo, pa so medicinske
gobe dobra naravna pomoč, pod pogojem, da
uživate naravne pripravke. Ob tem pa ne pozabite, da je iskanje vzroka, ki je bolezen povzročil, in
odprava tega zdravilo številka ena pri kateri koli
bolezni.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Izbira lesa za gojenje šitak

Šitake v
domačem vrtu
Besedilo: Jerneja Jošar

Japonske nazobčanke (Lentinula
edodes), bolje znane pod imenom
šitake, so ene najbolj zdravilnih gob.
Znižujejo holesterol in krvni pritisk,
varujejo jetra in krepijo imunski sistem.
Dokazano je, da učinkovine v gobah
delujejo protitumorno in ovirajo razvoj
virusa HIV.
Avtohtono rastejo v gozdovih Kitajske in Japonske.
Zaradi mnogih za zdravje pozitivnih učinkov so jih
kljub naravnim rastiščem že od nekdaj želeli tudi
pridelovati. Tako so pred tisoč leti razvili tehnike
za pridobivanje šitak, ki so jih do zdaj izpopolnili.
Zahvaljujoč tem tehnikam jih dandanes gojimo
po vsem svetu in so ene izmed najbolj razširjenih
gojenih zdravilnih gob.
Pridelovanje šitak za prodajo poteka v pripravljenih substratih, v zaprtih prostorih in pod nadzorovanimi pogoji. Doma pa se lahko poigramo z
gojenjem gob na drevesnih deblih. Pri tej tehniki
gojenja je sicer težko predvideti točen začetek
rasti, gobe zrastejo v intervalih in večinoma naenkrat ter samo dvakrat na leto. Vsekakor pa je
gojenje zelo enostavno in se ga lahko vsakdo loti
brez pomislekov. Potrebujemo le drevesno deblo
oziroma hlod, podgobje – micelij šitak, plastično
folijo za živila in vlažen ter senčen del vrta.
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Čeprav imamo v vrtu pred hišo verjetno največ
možnosti uporabe lesa sadnega drevja, je žal to še
najmanj primerno za gojenje šitak. Tudi les iglavcev se ne obnese. Najprimernejši so hrast, bukev,
gaber in kostanj, sledijo jim breza, jelša, vrba in
javor ter topol, platana in tulipanovec. Pri trših vrstah lesa (hrast) so pridelki večji, pri mehkejših vrstah (topol) pa je hitrejše preraščanje micelija. Ne
glede na to, kateri les boste izbrali, mora biti svež
in pridobljen iz zdravih dreves, saj tak še ni okužen z drugimi glivami. Prav tako ni vseeno, kdaj
ga posekamo. Če naredimo to v dobi mirovanja,
ko je vsebnost sladkorjev in drugih hranil najvišja,
bomo imeli največ pridelka. Les naj ima čim več
beljave. To je nov les v nastajanju in je mehkejši.
Zato ga micelij lažje preraste. Lubje mora biti čim
manj poškodovano, saj nudi micelijem zaščito.

Nanos micelija šitak
Debla nažagamo na polena dolžine 1–1,5 m in
premera 5–20 cm. Vanje v cikcak vzorcu zvrtamo
5 cm globoke luknje premera 4–8 mm. Število lukenj je odvisno od dolžine in premera polena. Npr.
pri polenu dolžine 1 m in premera 10 cm zvrtamo
20 lukenj v petih vrstah. V luknje namestimo z micelijem preraščene čepke, ki jih kupimo v vrtnih
centrih Kalia ali prek spleta (npr. http://www.zanaravo.com/cenik.html#cenik, http://www.ekositake.si/si/hobi-gojenje/index.html...). Porinemo
jih čisto do konca, pri čemer si lahko pomagamo s
kladivom. Zapolnjene luknje in konce polen premažemo z voskom, da preprečimo izhlapevanje
in vnos nečistoč.

Namesto čepkov lahko uporabimo micelij na žitu.
V tem primeru je bolje zvrtati širše luknje, vsaj
okoli 1,5 cm. Previdno jih napolnimo z micelijem
na žitu, da ne poškodujemo žitnih zrn, in zalijemo z voskom. Lahko nažagamo širša 10–30 cm
debela polena na krajše kose dolžine 50 cm. Na
odžagane dele nasujemo micelij na žitu, dodamo
žaganje, ki smo ga dobili pri žaganju debel in prekrijemo s plastično folijo.
www.zazdravje.net

Po končanem »cepljenju« postavimo polena v
zaveten in senčen del vrta, najbolje pod grmovje
ali ob severno steno hiše, vendar ne pod streho.
Najprimernejši čas za to opravilo je od aprila do
junija.

snovanje gob. Lahko si pomagamo tudi z udrihanjem po odrezanem delu hloda. Po namakanju jih
postavimo nazaj na senčno mesto. V kratkem času
začnejo rasti gobe.

Štori v vrtu
V vrtu lahko za gojenje šitak uporabimo tudi štore, vendar ti ne smejo biti trhli. Prav tako ni v redu,
če se iz njih izceja sok. V tem primeru malo počakamo, da se štor deloma posuši.
Štore lahko uporabimo na oba prej navedena načina, torej ali po obodu navrtamo luknje in vstavimo čepke z micelijem ali pa po odrezani ploskvi
potresemo micelij na žitu, pomešamo z žaganjem, prekrijemo z odrezanim delom in zaščitimo
s folijo.
Štor zaščitimo pred soncem.

Gobe zrastejo v intervalih in večinoma vse naenkrat. Pri nas se to zgodi dvakrat, jeseni in spomladi. Da nekaj raste "kot gobe po dežju", v našem
primeru drži dobesedno. Ob močnejših nalivih
lahko pričakujemo večjo obroditev gob. Enak
vpliv imajo tudi nagle ohladitve.
Na tako pripravljenih hlodih ali panjih lahko pričakujemo pridelek gob tudi do šest let.

Oskrba
V vročih poletnih dneh poskrbimo za vlago.
Najbolje je, če debla oziroma štore kar polijemo z
vodo. Tam, kjer smo hlode ali štore zaščitili s folijo,
večkrat preverimo, ali se pod njo ne nabira vlaga.
Kakor hitro se ta pojavi, folijo na nekaj mestih
prebodemo. Hlode pustimo čez zimo zunaj. Ne
potrebujejo nobene zaščite, saj je micelij odporen
na nizke temperature. Kakor hitro pride prva otoplitev, se micelij prebudi in začne rasti.

Rast micelija in gob
Kmalu po cepljenju se začne pod folijo razraščati
micelij, ki je na začetku bel, pozneje pa postane
rjavkast. Preraščanje traja nekaj mesecev in je
odvisno od vrste lesa, debeline polen, števila cepilnih mest in temperature oziroma podnebja. Na
Primorskem je to 4 mesece, v hladnejših predelih
Slovenije pa tudi do leto ali več. Za razraščanje micelija naj bo temperatura najmanj 15 ºC in največ
25 ºC. Preraščanje je najintenzivnejše pri temperaturi okoli 24 ºC. Če je nižja, je počasnejše.
Po fazi preraščanja snamemo folijo in hlode za
24 ur potopimo v mrzlo vodo. S tem pospešimo
www.zazdravje.net 		
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Najbolj poenostavljeno povedano, rak nastane,
ko pride to poškodb DNK, ki so lahko posledica
staranja, dehidracije, energijske nepretočnosti organov in tkiv, prevelikega toksičnega bremena ali
izpostavljenosti škodljivim sevanjem.
Navedene naravne snovi delujejo na različne načine. Nekatere predvsem kot močni antioksidanti,
s čimer preprečujejo poškodbe DNK, ki jih povzročajo prosti radikali. Druge preprečujejo vnetja
(delujejo proti virusom ali bakterijam), ki lahko
dolgoročno pripeljejo do okvar genskega materiala, tretje blokirajo vezavo strupov ali pospešujejo
razstrupljanje telesa.
Med najbolj raziskane naravne snovi, ki so v raziskavah potrdile močno delovanje na zaviranje razvoja rakavih celic, so bazilika, česen, črni poper,
gorčica, ingver, janež, klinčki, koromač, kumina,
kurkuma, limonina lupina, rožmarin, zeleni čaj,
sojina omaka in miso pasta.

Kako to dela
mati narava?
Besedilo: Sanja Lončar

Ali tudi vi menite, da več denarja, manj
onesnaženja, boljše zdravstveno varstvo
pomeni tudi manj obolelih za rakom?
Tudi sama sem dolgo živela v enaki
zmoti.
Če ste imeli priložnosti bivati na Daljnem vzhodu,
ste zagotovo tudi sami ugotovili, da prebivalstvo
živi v hudem onesnaženju, uživa oporečno vodo,
nima zdravstvenega zavarovanja in je izpostavljeno vsem umazanim tehnologijam, ki smo
jih v preteklih desetletjih umaknili iz Evrope in
Amerike. Kako je potem možno, da je verjetnost,
da bodo zboleli za rakom, tam od 10- do 30-krat
manjša kot v našem »razvitem svetu«?

Raziskave dr. Budwigove pa so pokazale tudi zelo
pomembno vlogo maščob pri nastanku in premagovanju raka. Hidrogenizirane maščobe neposredno prispevajo k njegovemu nastajanju, večkratno nenasičene maščobe z visokim deležem
omega 3 pa so se izkazale kot pomemben dejavnik regeneracije tkiv in uničenja rakavih celic.
Olja, ki so bogata z vitaminom E (olje pšeničnih
kalčkov), pa delujejo tudi kot močen antioksidant
in regenerativna spodbuda v telesu.

Kako delujejo naravni antioksidanti:
1. Znano je, da kumin in poper pospešujeta
nastanek antioksidativnih encimov v telesu, s
tem pa dvigujeta splošno raven zaščite pred
prostimi radikali.
2. Kumin, česen, ingver in poper ustavljajo
vnetne procese v telesu, ki lahko pripeljejo
do raka (to se nanaša predvsem na prebavni
trakt). Zeljnice, kumin in kumina delujejo tudi
tako, da nevtralizirajo kancerogene toksine
v telesu.

Eden izmed podatkov, ki je zbudil pozornost
znanstvenikov, je ta, da »nerazviti« svet zaužije v
povprečju 10 gramov začimb in približno enako
količino zelenega čaja dnevno. Evropejci pa zaužijemo komaj en gram začimb, za zeleni čaj pa
mnogi še vedo ne, kaj sploh je.
Navedena statistika je pripeljala do tega, da postaja vpliv začimb in drugih močnih naravnih antioksidantov na raka vse bolj raziskan. Zato danes
ne vemo le, da delujejo, temveč tudi, kako delujejo proti raku.
15
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3. Ingver, kurkuma, soja in poper delujejo tudi
vzvratno – ne le da blažijo vnetja, obenem
preprečujejo tudi nastanek vnetnih snovi v
telesu, tako imenovanih citokinov ali COX-2.
4. Ingver, poper in citrusi neposredno uničujejo
rakave celice.
5. Janež, bazilika, čili, klinčki, kumin, koromač,
česen, ingver, rožmarin in kurkuma delujejo
tudi na zaviranje dejavnika NF-kB. To je
protein, ki je zadolžen za preživetje in
delitev celice. Pri rakavih tvorbah je ta
protein preveč dejaven, s čimer omogoča
delitev in preživetje rakavih celic, ki bi
bilo jih sicer treba ustaviti v razvoju. Z
navedenimi začimbami pa dosežemo prav to
– ustavljamo hiperaktivnost tega proteina.
6. Dobro delujoči imunski sistem pregleduje
celice in pri tistih, ki so okvarjene, sproža
samomor (apoptozo). Pogoj za nastanek
raka je, da rakavim celicam uspe zaobiti ta
mehanizem. In če imunski sistem ni bil dovolj
»avtoritativen«, da bi uspel uničiti rakave
celice, lahko to dosežejo nekatere začimbe.
Apoptozo rakavih celic uspešno sprožajo
citrusi, zeleni čaj, gorčica, kurkuma ter snovi
iz rdečega grozdja in grozdnih pečk.
7. Mehanizme, s katerimi se rakave celice delijo

Pijte zares čisto vodo

PRETOČNA
REVERZNA OSMOZA
z biokeramičnim vitalizatorjem

in širijo, zavirajo kapusnice (predvsem brokoli
in kislo zelje), citrusi, zeleni čaj, kurkuma in
soja. Pri hormonsko odvisnih tumorjih igrata
pomembno zaviralno vlogo kurkuma in soja.
8. Za nadaljnji razvoj morajo rakave celice
razviti svoje ožilje, s pomočjo katerega
pridejo do hrane. Ta proces znanstveniki
imenujejo angiogeneza. Tudi na tej
stopnji nekatere naravne snovi uspešno
preprečujejo, da bi do tega prišlo. Zeleni
čaj, kurkuma in soja so se izkazale kot
dobre zaviralke oskrbe rakavih celic, s čimer
bistveno prispevajo k zaviranju njihove rasti.
9. Skrivnost trdoživosti rakavih celic je v
telomerazi. Gre za posebne encime,
s katerimi rakava celica, za razliko od
normalnih celic, pri delitvi ne izgublja svoje
vitalnosti in tako živi veliko dlje kot zdrave
celice. Zeleni čaj in kurkuma ter mnoge druge
naravne snovi pomagajo na način, da zavirajo
telomerazo in tako prispevajo k temu, da tudi
rakave celice postajajo umrljive.
10. In če ste zamudili ukrepanje v vseh razvojnih
stopnjah in se ukvarjate z zdravljenjem
napredovalega raka, potem je dobro vedeti,
da mnoge začimbe in zdravilne rastline
delujejo kot odlična podporna terapija ter
zmanjšujejo stranske učinke konvencionalnih
terapij.
Zeleni čaj, soja in kurkuma izboljšujejo
delovanje citostatikov. Meta varuje
krvotvorne in regenerativne organe pri
obsevanju, sok zelene (gomolj, steblo
in listi) pa varuje jetra pred posledicami
kemoterapije in obsevanja.
Veliko pomoč si lahko obetate tudi od medicinskih gob, aloe vere in dobrih virov klorofila. Za
regeneracijo jeter je nepogrešljiv pegasti badelj.
Uporabljamo ga v obliki sveže zmletih semen ali
v obliki tinkture.
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Preprečiti je lažje kot zdraviti
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Prodaja, montaža in vzdrževanje

Ekologika
Peter Perš ml., inž. kem. tehnologije
041/671-028, www.eko-logika.si,
info@eko-logika.si
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Če vam je prebrano spodbudilo zaupanje v naravne rešitve, vam priporočamo v branje knjigo
Ščepec rešitve, kjer boste vse navedene začimbe
spoznali veliko bolj poglobljeno.
Doseči zadostni vnos naravnih antioksidativnih,
protivnetnih in drugače varovalnih snovi ni tako
zapleteno, kot se sprva zdi.
Začimbe lahko uživamo v jedeh, kot samostojne
čaje ali si pomagamo z začinskimi in eteričnimi
olji. Slednja so najbolj občutljiva za uporabo, saj
gre za izjemno visoke koncentracije, kjer lahko
površno odmerjanje pripelje do resnih težav.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Zaradi vse večjega zanimanja za močne naravne
rešitve so se na trgu pojavila tudi začinska olja ter
eterična olja, prilagojena kulinaričnemu odmerjanju, ki so že delno razredčena, kar zmanjšuje
možnost, da bi pri njihovem odmerjanju naredili
hude napake. Ta olja so posebej certificirana in
predstavljajo najbolj čista eterična olja, kar jih lahko dobimo na trgu.
Nikoli pa za interno uživanje ne uporabite eteričnih olji, ki niso certificirana kot ekološka, saj se lahko s tem lahko izpostavljate življenjski nevarnosti.
Kombiniranje kakovostnih osnovnih olj in začimb
se je izkazalo kot zelo koristno. Začimbo, za katero čutite, da bi ustrezala vašim potrebam, dodajte izbranemu olju in dobili boste potencirano
zdrav koktajl in zelo okusno olje, ki vam ga bo v
veselje uživati. Olja in začimbe skupaj ustvarjajo
oljne izvlečke, pri večini kombinacij pa je dostopnost zdravilnih učinkovin še večja, kot če bi jed
le posuli z izbrano začimbo. Obenem olja preprečujejo oksidacijo in s tem dodatno ohranjajo
moč začimb, ki bi se sicer hitro razdišale. Odlična
začinska olja so bazilikino, česnovo, čilijevo, ... Za
vse, ki imajo težave s presnovo maščob, je odlična
rešitev uživanje več olja, aromatiziranega z muškatnim oreščkom ali z rožmarinom. Takšna olja
lahko pripravite tudi sami z začimbami ali z mešanjem užitnih eteričnih olj z osnovnim oljem.
Le pehtrana in žajblja ne smemo namakati v olju,
saj bi se pri tem izlužile tudi snovi, ki bi bile škodljive za jetra.

BALDINI BIO
ZAČIMBNA OLJA

Čista organska aromatična olja
za začinjanje in aromatiziranje
hrane, napitkov in še veliko več…

Že Nobelovec dr. Otto Warburg je skoraj pred
enim stoletjem kot skupni imenovalec vseh oblik
raka ugotovil pomanjkanje kisika v prizadetih celicah. Na žalost vdihavanje kisika ne pomeni, da
bo tudi oskrba celic s kisikom zadostna. Ravno
nasprotno – dodajanje čistega kisika v telo nas zastruplja, saj povečuje oksidativne procese.
Eden izmed poglavitnih razlogov za vse degenerativne bolezni, med katere uvrščamo tudi raka,
je dejstvo, da postajajo z leti celice deponije odpadnih snovi, ki smo jih zaužili ali ustvarili. Če nismo hidrirani, nam ne bodo pomagali ne post ne
prehranska dopolnila, ne masaže, limfne drenaže,
akupunktura in podobno. Če ne bo dovolj vode,
potem enostavno ne bo transportne poti, po kateri bi lahko strupe odstranili iz telesa. Te naloge
ne morejo opraviti čaji, sokovi ali druge tekočine.
Za razstrupljanje in revitalizacijo telesa je nujna
voda, ki je sposobna priti v celice in medceličnino
ter vezati nase čim več nakopičenih strupov. Če
je tudi sama polna kemikalij, potem se bo zgodilo ravno obratno – na naše deponije bo odložila
17
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Zakaj se celice dušijo?

Demeter kvaliteta:
bergamotka, mandarina, citrona
BIO kvaliteta:
ingver, kakao, sivka, limonska
trava, pomaranča, poprova meta,
rožmarin, vanilija, cimet.
V BIO kvaliteti bodo na voljo še eterična
olja: žajbelj, muškatni žajbelj, melisa, janež,
timijan (bel, rdeč), bazilika, gorski šetraj,
kardamom, sporiš (citronka), rimska
kamilica, koriander, muškatni orešček,
origano, cedra ter palmarosa.
Za vsa prodajna mesta pokličite:
Baitris d.o.o., Tel.: 03 752 02 60
www.baytris.si in www.taoasis.si
www.zazdravje.net

še dodatne strupe. Če pride v telo čista, potem ji
lahko naložimo veliko lastnega bremena. Včasih
je večina ljudi uživala mehko vodo (deževnico),
ki veliko bolj topi umazanijo in odplavlja strupe
(zato jo imajo živali vedno raje kot tisto iz pipe).
Danes je ravno obratno – pijemo predvsem trdo
vodo in še ta je vse bolj onesnažena s pesticidi,
fekalijami in z drugo nesnago, ki je nastala kot
posledica našega »razvoja«. Dokler je telo pri močeh, zmore takšno vodo filtrirati in tudi iz drugih
tekočin izdelovati dovolj »tehnološke vode«. Ko
pa moči pojenjajo, pojenja tudi oskrba celic s čisto vodo. Zato postaja uživanje zares čiste in neobremenjene vode pomemben pogoj vsake ozdravitve. Fenomen, ki ga opazi vsak, ki začne uživati
mehko vodo (iz narave ali pridobljeno z reverzno
osmozo), je, da začne telo takšno vodo zadrževati.
Takšna voda končno pride do celic in se v telesu
zadrži dlje, kot če bi pili trdo vodo, ki gre hitro iz
telesa in do mnogih tkiv sploh ne pride.
Na sposobnost celic, da sprejemajo kisik in hranila, zraven čistosti vpliva tudi maščobna sestava.
Dr. Budwigova je prišla do odkritja pomena esencialnih maščobnih kislin in zmagovalne kombinacije, ki jo danes poznamo kot skuto in laneno olje.
Dejansko imajo esencialne maščobne kisline
(EMK), kot so prekusorska omega 6, linolna kislina

Omega-3, Omega-6 in Omega-9
v eni stekleniœki - olje
Daily Balance Biona
Edinstvena mešanica deviških,
hladno stisnjenih olj iz ekološke
pridelave (vsebuje laneno, konopljino,
sezamovo, svetlinovo, sončnično in
bučno olje ter olje granatnega jabolka).
Na voljo v trgovini Mama Terra v Kamniku,
na www.ekooaza.si, Sanolaborjevih
prodajalnah in trgovinah z zdravo prehrano.
Uvoznik in distributer: Jancomm d.o.o,
Retnje 54, 4294 Križe, tel./fax. 04 5957033,
e-mail: info@jancomm.si, www.jancomm.si

www.zazdravje.net 		

(LA) in prekusorska omega 3 alfa-linolenska kislina (ALA), sposobnost, da vplivajo na respiracijo
celic. EMK so neposredni magnet za kisik. Lahko
si jih predstavljate kot gobice, ki pritegnejo kisik
iz krvnega obtoka in ga prenašajo v celice. Pogoj
za to je, da uživamo vire esencialnih kislin, ki niso
toplotno obdelani in so v svoji osnovni obliki, ne
pa v obliki derivatov, ki jih iz teh snovi pridobivajo.
(Zato lahko predelano ribje olje ali sintezno pridobljeni pripravki omega 3 v telesu delujejo ravno
nasprotno, kot bi si želeli.)

Prav kronični primanjkljaj EMK (ki ne preživijo industrijske predelave) je v zadnjem času od mrtvih
obudil uporabo velikega števila naravnih olj, ki
lahko zapolnijo vrzel v sodobni prehrani. Med izjemnimi viri takšnih maščob najdemo laneno, konopljino, gorčično, ričkovo, svetlinovo, boragino,
orehovo in še nekatera druga olja.
Laneno olje vsebuje najvišji delež omega 3, vendar prav iz tega razloga najbolj reagira s kisikom.
Če se ta reakcija zgodi v telesu, je zelo blagodejna,
če pa olje oksidira na zraku, hitro postane žarko.
Zato je zelo pomembno, da kupujete olja, ki so
hladno stiskana, brez prisotnosti zraka in zaščitena pred svetlobo. Po odprtju takšna olja hranimo
v hladilniku in porabimo v nekaj tednih.
Gorčično olje zraven popolnega razmerja omega
3 in omega 6 (3:1) vsebuje tudi za telo pomembne snovi, kot so beta karoten, vitamin E, vitamini B kompleksa in celo vitamin C, med minerali
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Mislimo
zdravo.

Naravno odlično!
Samo iz najboljših naravnih sestavin je mogoče ustvariti
okusne in zdrave jedi. Izberite izdelke blagovne znamke
Mercator Bio, ki združuje jamstva standardov
ekološke pridelave in predelave.
Skuta z lanenim oljem v zelenjavnem objemu
Potrebujemo: 250 g eko skute,150 ml hladno stisnjenega
lanenega olja, 4 jedilne žlice mletih ali skosmičenih lanenih
semen, nekaj vode ali mleka, 1 pest poljubnega svežega
zelišča (peteršilj, drobnjak, čemaž ipd.), nekaj listov radiča ali
sezonske zelenjave, začimbe po okusu.
Priprava: lanena semena zmeljemo v mešalniku ali stisnemo
v kosmičniku s kovinskimi valji. Skupaj z lanenim oljem jih
z mešalnikom dobro vmešamo v skuto, tako da nastane
homogena masa. Zato, da lanena semena nabreknejo,
dolijemo nekaj vode ali mleka. Po želji dodamo zelišča ali
začimbe po okusu. Idealno je, da tako pripravljeno skuto
pripravimo vsaj eno noč prej, preden jo zaužijemo. Količine
oz. razmerja v receptu so pripravljena po načelih zdravilne
Budwigove diete, tako da lahko recept za zgolj kulinarične
namene nekoliko prilagodimo (zmanjšamo količino olja).
Skuto postrežemo nadevano v
sezonski zelenjavi (radič, rukola,
blitva, por, bučke, paprika,
paradižnik) ali jo ponudimo kot
namaz na kruhu oz. vafljih.
Recept je pripravil Matjaž Kološa,
uni. dipl. ing. živ. tehnologije

www.zazdravje.net

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana

pa selen, cink, fosfor, magnezij, železo in kalcij.
Gorčično olje ima značilen oster okus, ki prihaja
od glukozinatov – snovi, ki imajo antioksidativne
in antikancerogene lastnosti. Gorčično olje je poznano tudi po svojem protimikrobnem delovanju
– tam, kjer ga dodajajo k hrani, je prisotnost patogenih bakterij, kot je E. coli, veliko manjša.
Uporabljeno za masažo gorčično olje zelo pospešuje krvni obtok in lajša razstrupljanje z izločanjem podkožnih žlez in s potenjem. Zato je tudi
dobra pomoč pri sklepnih bolečinah, artritisu, putiki in revmatizmu.
Gorčica vsebuje tudi sulforane, ki zavirajo razvoj
raka dojke. Ker gre za snov, ki ji uspe po zaužitju
priti v tkiva, je lahko uživanje ali vtiranje olja na
prizadeta mesta zelo koristno. Druga pomembna
snov v črni gorčici je melatonin, ki je tudi pomemben zaviralec razvoja raka dojke.
Edina nevarnost, na katero morate biti pozorni, je
morebitna onesnaženost olja. Gorčica je namreč
odličen čistilec zemlje. Nase vleče težke kovine
in druge onesnaževalce, in sicer veliko bolj kot
druge rastline. Če je pridelana na območjih z večjim onesnaženjem, postaja nevarna za uživanje.
Poznavalci svarijo pred uživanjem gorčičnega olja,
če je to pridobljeno na industrijsko obremenjenih
območjih Rusije, Kitajske ali Indije. Bolj zanesljive
lokacije za pridelavo so v Kanadi in v Avstraliji.
Po svoji sestavi je podobno tudi konopljino olje.
Njegova posebnost je tudi prisotnost maščobne
kisline GLA (ta je sicer značilne za svetlinovo in
boragino olje). Tudi konopljino olje deluje celostno in je zaradi visoke vsebnosti vitamina E bolj
obstojno od lanenega olja. Največja prednost
konopljinega olje je ta, da je na voljo v ekološki
kakovosti, kar pri nekaterih posebnih oljih ni enostavno zagotoviti.
Orehovo olje ima podobno sestavo omega 3 in
omega 6 maščobnih kislin. Je bogato z vitamini A, C in E ter vsebuje naravni zaščitni UV filter.
Njegovo področje delovanja je predvsem zaščita
živčnih in možganskih celic (kar mu tradicionalno priznava tudi TKM), čiščenje krvi in črevesja,
pozitivno deluje tudi na zdravljenje kroničnega
bronhitisa in pljučnega edema pri kadilcih ter
nekdanjih kadilcih. Če ga uporabljamo zunanje, je
dobra zaščita pred UV poškodbami kože, ob tem
pa spodbuja razstrupljanje telesa skozi kožo.
Za razliko od gorčičnega olja lahko to olje uporabljamo, četudi imamo nadraženo kožo, in sicer
proti srbečici, luskastim ekcemom, lišajem, lahko
se uporablja na poškodovani koži ali v primeru
opeklin.
Kot vidite, se lahko proti raku borimo na zelo okusne in prijetne načine.

Desnosučne mlečne
kisline proti raku
Besedilo: Adriana Dolinar

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

Da desnosučna mlečna kislina deluje blagodejno
tudi pri raku, je vedel že Alfred Vogel, danes pa to
dejstvo potrjuje vse več strokovnjakov. Kdor torej
stremi k celostnemu obravnavanju obolenja, pa
čeprav je to rak, naj ne spregleda koristnih učinkov
koncentrirane sirotke.

Sirotka včasih
Uporabo sirotke, bogate z desnosučno mlečno kislino (L+), minerali, vitamini in drugimi snovmi, je
že 400 let pr.n.št. priporočal sam Hipokrat. Pozneje
so se mnoge pomembne osebnosti zatekale v
Švico na znana švicarska zdravljenja s sirotko. Tako
je bila sirotka že od nekdaj nepogrešljiva ob zunanjih ali notranjih terapijah številnih obolenj, kot so,
na primer, presnovne bolezni (sladkorna bolezen,
…), prebavne težave (disbakterioza, ...), prehladi
(angina, …), alergije ali pa težave s kožo (ekcemi,
lišaji, glivice,rane, …) itd.

Sirotka danes
Na osnovi tradicionalnih znanj in
lastnih izkušenj je Alfred Vogel
osnoval Molkosan – koncentrirano
sirotko, ki je izredno bogata z
desnosučno mlečno kislino.
Zanimivo je dejstvo, da sirotka
ni manjkala skorajda v nobeni
terapiji Voglovih bolnikov. Da
je koncentrirano sirotko Vogel
predpisoval tako pogosto, je znak,
da gre za pripravek visoke vrednosti,
ki pomaga bodisi pri ohranjanju ali
pa ob ponovnem vzpostavljanju
zdravja ob najrazličnejših
obolenjih, od porušene prebave,
padca imunskega sistema,
diabetesa, angine, …,
pa vse do rakavih obolenj.
www.zazdravje.net 		

Danes je sirotka vse bolj dobrodošla tudi zaradi
antikancerogenega učinka pri bolnikih, obolelih za rakom. V teh primerih je njeno blagodejno
delovanje poznano bodisi ob lokalni uporabi na
zaradi raka prizadetih površinskih delih telesa
ali pa kot z (L+) mlečno kislino bogat prebiotični
napitek, ki dopolnjuje dietno prehrano bolnika z
rakom. Priporočilo o rednem uživanju napitkov z
desnosučno mlečno kislino, kot je, na primer, sirotka, je tudi eden izmed pomembnih stebrov diete
dr. Budwigove.

Onkološkim bolnikom primanjkuje
desnosučne mlečne kisline
Za onkološke bolnike je vsakodnevno uživanje
sirotke izredno koristno, saj je znano, da jim primanjkuje (L+) mlečne kisline. Desnosučna mlečna
kislina namreč nastaja kot vmesni produkt v metabolizmu energije in se uporablja tudi za pridobivanje energije telesa (za rakave celice je značilno
da so levosučne). Poleg tega sirotka z desnosučno
mlečno kislino podpira črevesno floro, kar pomeni, da spodbuja rast in razmnoževanje koristnih
Skupaj za zdravje človeka in narave
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črevesnih bakterij, pomaga pri pravilni prebavi,
fermentaciji in resorpciji zaužite hrane v črevesju.
Ob njeni uporabi se tako iz črevesja v telo lažje vsrkajo tudi mnoge za zdravje pomembne snovi, kot
so, na primer, kalcij, cink, železo, magnezij in baker.

Molkosana v kožo se je, na primer, dobro obneslo pri kožnem raku in drugih zunanjih rakavih
obolenjih. »Prav dobro se spominjam bolnika, ki
je imel raka na mečih. Ko je zdravnik raka izluščil,
je dejal sestri, ki mu je asistirala, da dvomi v to,
da je ozdravitev še možna. Rano smo nato močili
z Molkosanom in na veliko presenečenje kirurga
se je hitro in dobro zacelila. Imeli pa smo še druge dobre izkušnje z njegovo notranjo in zunanjo
uporabo.« Glede mlečne kisline so že za časa Vogla
mnogi zdravniki potrdili dobre izkušnje z njo ob
rakavih obolenjih. Ker je v Molkosanu zelo velik
odstotek desnosučne mlečne kisline, je nadvse
primeren tudi za bolniško hrano pri raku. Kot napitek z mineralno vodo ali navadno vodo Molkosan
raka preprečuje ali celo pomaga ozdraviti, je pojasnjeval Alfred Vogel.

Praktična uporaba Molkosana ob raku

Novejša spoznanja dokazujejo, da je tudi glivica
kandida pri onkoloških bolnikih prekomerno razširjena. Z uživanjem sirotke razvoj glivic omejujemo, podpiramo funkcionalno črevesno floro, omogočamo dobro izkoriščanje zaužite hrane, skrbimo
za pravilno delovanje prebavil, telesu pomagamo
pri razkisanju, razstrupljanju in proizvodnji energije, vse to pa je nedvomno dobrodošlo pri onkoloških bolnikih, saj je njihovo telo poleg izčrpanosti
zaradi bolezni obremenjeno tudi s številnimi težkimi terapijami in njihovimi stranskimi učinki.

Voglove izkušnje z Molkosanom pri raku
O svojih dobrih izkušnjah z zdravljenjem zunanjih
in notranjih rakavih bulic s koncentrirano sirotko
je Vogel opozarjal že pred mnogimi leti. Vtiranje
21
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Za okrepitev porušenih obrambnih moči telesa
ob raku, za boljši izkoristek zaužite hrane, ob in po
jemanju težkih zdravil (antibiotikov, kortikosteroidov, kemoterapiji, …), po obsevanjih, ob porušeni
prebavi (napihnjenosti, vetrovih, driski, zaprtju,
kandidiazi ), …, lahko Molksan uporabljate notranje 1- do 3-krat dnevno, in sicer kot napitek v razmerju 1:10. Zmešate torej 1 jušno žlico sirotke bodisi z 2 dcl vode, naravnega soka ali čaja. Lahko pa
ga primešate tudi v že pripravljene jedi ali kaše (sadne, zelenjavne kaše itd.). Posebnost Molkosana v
primerjavi z navadno sirotko ali drugimi fermentiranimi mlečnimi izdelki ter, na primer, s kislim
zeljem, je prav v veliki vsebnosti koristne desnosučne mlečne kisline. Ker je Molkosan prečiščena
sirotka in kot taka ne vsebuje beljakovin, maščobe
in laktoze, je primerna tudi za vse, ki ne prenašajo
dobro mleka in mlečnih izdelkov.
Poleg notranje uporabe pa je poznana tudi zunanja uporaba Molkosana, na primer na pooperativnih ranah, na predelih kožnega raka ali pri glivičnih
težavah na koži, sluznicah, …, s katerimi se nedvomno srečujejo tudi onkološki bolniki. V teh primerih jo lahko kot naravno razkužilo uporabljamo
nerazredčeno. Če pa boli, peče, srbi, …, jo lahko
nekoliko razredčimo z vodo (oziroma s prekuhano
vodo, če boste izpirali sveže rane). Za pripravo kopeli, ki bo pomagala pri obnovi prizadetega tkiva,
jo razredčimo v razmerju 1:30. Nanašamo jo lahko
na prizadeto mesto po občutku, od 1- do 3-krat na
dan vse do izboljšanja stanja.
Zapisi Alfreda Vogla so z založnikovim dovoljenjem
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor

www.zazdravje.net

uničevanje celice in njenega zapisa DNK, ki vodi
v različne zdravstvene težave, vključno z rakom.
Ker so nove toksične molekule močno pritrjene,
potrebujemo snovi, ki so jih zmožne stopiti. Tem
rečemo kelatorji.
Na razpolago imamo veliko naravnih kelatorjev, ki
topijo in pomagajo izločati težke kovine iz telesa.

Zeolit

Vsakomur, ki zna pogledati navzgor,
postaja jasno, da postaja kemično
onesnaževanje našega ozračja vse
bolj pogosto. Iz javno dostopnih
dokumentov je razvidno, da v ozračje
spuščajo barij in aluminij – toksični
snovi, ki vplivata na imunski sistem in
živčevje.
Namen tega početja še vedno ni povsem jasen.
Kogar zanima več o znanih dejstvih in predpostavkah, si lahko ogleda odlično oddajo hrvaške
televizije, Na robu znanosti (link youtube spodaj).
Če (zaenkrat) ne moremo ustaviti chemtrailov, pa
je dobro, da vsaj vemo, kaj lahko storimo, da bi bila
škoda, ki jo lahko zaradi njih utrpimo, čim manjša.
Zato objavljamo povzetek besedila Mikea Adamsa,
urednika spletnega portala Natural News.

Zaščita pred
strupi z neba
Besedilo: Mike Adams, Natural News
Večina metod za razstrupljanje toksinov, ki do nas
pridejo iz zraka, je uporabna splošno za vse težke
kovine, ki smo jim izpostavljeni, ne glede na njihov vir.
Toksične molekule aluminija in barija napadajo
naše celice in v njih izvajajo “molekularno mimikrijo”. Iz celic izrivajo naše koristne rudnine in
se vanje zasidrajo namesto njih. Tako se začne
www.zazdravje.net 		

Zeolit najdemo v zemlji, in sicer kot produkt mešanja vulkanskega praha in morske vode. Gre za
negativno nabito snov, ki nase potegne pozitivno
nabite molekule in jih zaklene v svoje “satovje” ter
jih z urinom ali blatom izloča iz telesa. Ob tem zeolit ne vpliva na tkiva ali krvno sliko. Za uživanje
je primeren le očiščen zeolit. V obliki, kot ga najdemo v naravi, je vedno vezan tudi s toksičnimi
snovmi, ki jih nase potegne iz okolja.
Zeolit se za potrebe uživanja čisti kemično ali s pomočjo toplote. Razpravi o tem, kakšna oblika predelave ohrani več moči zeolita, še ni videti konca.
V obeh primerih se na koncu delci zeolita v prahu
raztapljajo v nevtralni tekočini, kar olajša uživanje.
Študije na živalih so pokazale, da prisotnost zeolita izboljšuje prehranjenost celic. Očiščeni zeolit se
je izkazal za koristnega pri preprečevanju in zaustavljanju razvoja rakavih celic.

Fulvična kislina
Kljub temu da ni tako priljubljena kot zeolit, je fulvična kislina znana že zelo dolgo. Njena uporaba
je pogosta v ajurvedski medicini in je opisana v
najstarejših terapevtskih protokolih. Gre za močno splošno razstrupljevalno sredstvo in kelatorja
težkih kovin. V Indiji, Rusiji in na Kitajskem je uporaba dobro raziskana in se uporablja tudi v uradni
medicini, zlasti za razstrupljanje pljuč. Največji viri
te snovi so v skrilavcu tibetanskega gorovja.
Glede na to, da chemtraili najbolj prizadenejo
pljuča in možgane, ima uporaba fulvične kisline
veliko prednosti. Obenem gre za dosegljivi in poceni naravni izdelek. V zadnjem času se fulvična
kislina na trgu pojavlja tudi kot sestavina preparatov mumie ali shilajit, kjer predstavlja okrog 20 %
vsebnosti prahu.

Klorela in koriander
Že dolgo je poznan protokol za odstranjevanje
težkih kovin: klorela in koriander. Najlažje je uporabiti tinkturo koriandra, klorelo pa uživati v obliki tabletk. Pravilen protokol uporabe najdete na
spletni strani www.zazdravje.net (v iskalnik vtipkajte "amalgam").
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Klorela dokazano veže nase veliko težkih kovin in
jih pomaga izločati iz telesa. Japonska študija, ki
so jo izvajali po nuklearnem napadu na Hirošimo
in Nagasaki leta 1945, je pokazala, da uživanje 8
gramov klorele dnevno pomaga, da se iz telesa
izloči petkrat več urana, svinca in kadmija kot pri
skupini, ki klorele ni uživala.
DIRECTIONS FOR USE
Before going to bed simply remove the outer packaging and then
place the patch horizontally across the sole of each foot pressing
firmly to secure it. There are three zones the patch can be applied
to: the heel, the arch or the ball of the foot. In the morning
remove the patch with its dark waste and dispose of. New patches
are applied the next time you go to bed. The benefits of Bodytox®
should be felt within 3 days of use, however depending on the
individual the full detox process may require 6 to 14 days to
achieve maximum results.

Glina

DIRECTIONS FOR USE
Before going to bed simply remove the outer packaging and then
place the patch horizontally across the sole of each foot pressing
firmly to secure it. There are three zones the patch can be applied
to: the heel, the arch or the ball of the foot. In the morning
remove the patch with its dark waste and dispose of. New patches
are applied the next time you go to bed. The benefits of Bodytox®
should be felt within 3 days of use, however depending on the
individual the full detox process may require 6 to 14 days to
achieve maximum results.

OBLIŽI ZA RAZSTRUPLJANJE
Razstruplja
Vrača energijo
Omogoča boljše spanje
Deluje protibolečinsko

Tudi glina je poznana po svoji vezavi toksinov v
telesu, zato se uporablja tudi za čiščenje toksičnih
težkih kovin. Po svojem delovanju je glina podobna zeolitu in fulvični kislini.
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Glutation (GSH)
Glutation je vrsta aminokisline, ki jo poznamo
tudi pod nazivom tripeptid. Glutationi vplivajo na
urejenost celičnega življenja – proces, ki mu pravimo homeostaza. Zaradi tega je glutation zelo
pomemben za obvladovanje okoljskih strupov in
odstranjevanje karcenogenih snovi (zlasti arzenika, kadmija, živega srebra in železa). GSH ima obenem tudi antioksidativne lastnosti, s čimer dodano pomaga metabolizmu in imunskemu sistemu
zmanjševati obremenitve.

Selen
Selen je pomemben kot element v sledeh, ki v
telesu deluje kot močen antioksidant, pomaga izločati težke kovine, krepi imunski sistem in zavira
nastajanje rakavih celic. Dnevno ga potrebujemo
le za milijoninko grama, vendar brez njega nastopi vrsta resnih težav.
Spletna povezava na oddajo "Na robu znanosti"
http://www.youtube.com/watch?v=kYdF3XN5uA&feature=related; Ostale vire objavljamo v sklopu
istega članka na strani http://www.zazdravje.net
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Da bi bil takšen protokol učinkovit, je zaželeno, da se pred chemtraili in drugimi toksini
zaščitimo tudi z drugimi zdravimi navadami.
To obsega izogibanje kemičnim dodatkom v
prehrani, pitje zadostne količine čiste vode,
uživanje polnovredne hrane brez pesticidov,
zmerno telesno vadbo, dovolj počitka, pozitiven odnos do življenja in, kar je prav tako
pomembno, “naj vas chemtraili ne spravljajo
v stres”.

www.zazdravje.net

T
MOS

Dodatni izziv za razmislek je tudi podatek, da so
obsežne raziskave, ki so zajele sto tisoč mornarjev,
pokazale, da je melanom bolj prisoten pri tistih,
ki so delali v zaprtih delih ladje, kot pri tistih, ki
so delali na palubi in so bili izpostavljeni najmočnejšemu UV sevanju. Pri tem se je tudi pri slednjih
melanom pojavljal predvsem na delih, ki so bili
vedno prekriti z uniformo.
Podobno nakazujejo tudi obsežne študije tveganja za melanomom pri različnih poklicih. Vrtnarji,
gradbeni delavci, krovci, čistilci oken in drugi delavci na prostem šestkrat redkeje zbolijo od pisarniških delavcev.

Logika na
preizkušnji
Besedilo: Sanja Lončar

Da poletje prihaja, lahko opazimo tudi
po tem, da so mediji polni svarilnih
člankov o nevarnem kožnem raku in
melanomih kot njegovi najbolj nevarni
obliki.

Zanimiv izziv za možganske celice je tudi dejstvo,
da je obolevnost za melanomom višja v severni
Nemčiji, ki ima nižje UV sevanje, kot pa v sončni
južni Nemčiji.
Da ni možno potegniti neposredne povezave
med močjo sonca in tveganjem, priča tudi podatek, da imajo v tropskih in puščavskih državah (Oman, Alžirija, visokogorski predeli Mehike,
Etiopije, Kenije, kjer je poleti UV sevanje desetkrat
močnejše kot pri nas) kljub temu, da prebivalstvo
večji del življenja preživi na prostem in ob tem ne
uporablja zaščitnih sredstev, izjemno nizko stopnjo obolevnosti.
Če hočemo biti logični, potem je veliko bolj logičen sklep – čim manj sonca, toliko več melanoma.

Dejstvo je, da imajo največ kožnega raka na Novi
Zelandiji in v Avstraliji, kar si medicina razlaga
tako, da belci z občutljivo kožo živijo na celini, ki
ima še posebej visoko UV sevanje.

Kaj je prava mera?

Dejstvo je tudi to, da je Slovenija med šestimi
evropskimi državami z najvišjim številom kožnega raka. Upoštevajoč zgornjo logiko, stroka nenehno svari pred UV žarki kot poglavitnim povzročiteljem kožnega raka.

Osebno menim, da imamo danes več težav zato,
ker smo premalo na soncu, zamujeno pa poskušamo nadomestiti s prevelikim izpostavljanjem v
zelo kratkem obdobju.

Na to logiko pa se naslanjajo tudi priporočila dermatologov in oglaševanje industrije, da se moramo pred soncem zaščititi s sredstvi, ki zagotavljajo zelo močno zaščito pred UV žarki.
Vendar pa logike ne smemo samodejno enačiti z
resnico. In prav pri melanomih je opaznih veliko
dejstev, ki se nikakor ne vklapljajo v navedeno logično razmišljanje.
Kako bi, denimo, s to logiko razložili dejstvo, da se
maligni melanom najbolj pogosto pojavlja na delih
telesa, ki so najmanj izpostavljeni svetlobi: na podplatih, zadnjici, v dimljah ali na zadnji strani nog?
Če je vzrok pretirano izpostavljanje soncu, mar jih
ne bi pričakovali na rokah, ramenih in glavi?
www.zazdravje.net 		

Stoletja star pregovor: “Le količina loči zdravilo od
strupa,” velja, tudi ko gre za sončenje.

Že A. Vogel je zapisal, da je večina naših današnjih
težav s soncem v tem, da smo ljudje postali rože
iz rastlinjaka. Naša koža je tako malo izpostavljena
soncu in svetlobi, da naši naravni mehanizmi „presnavljanja“ sončnih žarkov upadajo.
Vsak, ki je gojil svoje sadike, ve, da zahteva utrjevanje rastlin, ki so zrasle v zaprtem prostoru, nekaj
časa, sicer bi nam sonce takoj požgalo na UV sevanje neodporne rastline. Ali lahko trdimo, da je s
človekom drugače?
Torej spoznanje, da bi nam sonce koristilo, ne pomeni, da bomo lahko v dveh tednih nadomestili
vse tisto, kar smo zamudili v preteklih 350 dneh.
V tem kontekstu so zaščitne kreme, ki vzbujajo lažni občutek, da lahko „človeška ribica” brezskrbno
Skupaj za zdravje človeka in narave
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poležava na plaži od jutra do večera, resnično prinesle več škode kot koristi.
Osebno me ne presenečajo sklepi številnih raziskav, ki ugotavljajo visoko povezavo med uporabo sredstev za sončenje in porastom melanoma.
Zaščitna sredstva prispevajo k vse večjemu številu
obolelih, in sicer na tri načine. Prvi je ta, da večina
vsebuje kemične snovi, ki motijo normalno delovanje telesa in predstavljajo dodatno kemično
obremenitev (izjema so naravne kreme, ki ponujajo mehansko zaščito na površini kože). Drugi je
ta, da faktorji, višji od 8, v veliki meri preprečujejo
tvorbo vitamina D, ta pa ima zelo veliko vlogo pri
preprečevanju raka. Tretji način, s katerim zaščitna sredstva prispevajo k pojavu melanomov, pa
je ta, da tudi najboljša krema varuje le pred UVA
in UVB žarki, ti pa predstavljajo (verjeli ali ne!) le
4 % spektra sončnega sevanja, ki ga sprejme naša
koža. V resnici vidna sončna svetloba predstavlja
le 49 % žarkov, segment infrardečega sevanja pa
obsega še 47 %.
Zato so kemikalije, ki lahko varujejo pred UVA in
UVB žarki, le delček potrebne zaščite.

Zaužijte, kolikor lahko prebavite!

BIO ALOE VERA
NARAVNA KOZMETIKA
garancija za lepo in zdravo kožo

Brez vode in alkohola.
Nosilna sestavina je bio aloe vera gel
(60% do 95%) ekološke pridelave.

Tako kot pri hrani vse, česar ne moremo presnoviti, postaja strup, enako velja tudi za sonce.
Sončna svetloba je še kako zdravilna, če je „zaužijemo” toliko, kolikor je lahko naša koža in celice presnovijo. Če je mera ustrezna, potem nas
bodo sončni žarki s svojim delovanjem na celice,
metabolizem in hormonski sistem revitalizirali,
pomlajevali, spodbudili razstrupljanje in krepili
naš imunski sistem. Tako pridobljeni vitamin D pa
bo najboljše varovalo pred rakom, osteoporozo,
visokim krvnim pritiskom, kariesom, depresijo,
hormonskimi motnjami, prezgodnjim staranjem
in še vrsto težav.
Če je sonca več, kot ga celica lahko obdela, prihaja do oksidativnega stresa in poškodbe. Lastno
sposobnost boljše presnove sonca povečujemo s
tem, da se soncu nastavljamo čim bolj pogosto,
vendar za krajši čas. Ob tem je pomembno, da
smo dobro hidrirani in da telo razpolaga z dovolj
antioksidantov, s katerimi preprečuje oksidativne
procese. Zato je pomemben del naravne priprave
na sonce tudi vnos snovi, ki izboljšujejo „prebavo” sončnih žarkov. Velika pomoč prihaja s strani
antioksidantov iz skupine fenolov, karotenoidov
in naravne oblike vitamina E (npr. olje pšeničnih
kalčkov). Naravni antioksidanti nevtralizirajo veliko širši spekter škodljivega sevanja, kot to premorejo kemična sredstva. Ker so, zlasti poleti, UV
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omogoča popolno naravno nego za vse tipe
kože, tudi zelo problematične in občutljive;
izboljša odpornost in prožnost kože;
globinsko vlaži vse plasti kože;
stimulira tvorbo kolagena na naraven način;
preprečuje starostne pojave na koži, vključno s pigmentnimi madeži;
je izvrstna pri aknah, alergijah, nevrodermitisu, luskavem lišaju in sončnih opeklinah

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

www.zazdravje.net

žarki škodljivi tudi za oči, je dobro zaužiti čim več
bazilike, ki preprečuje očesne poškodbe – uporabimo jo svežo na solati, kot pesto ali kot čaj.
Tudi uporaba naravnih olj ponuja določeno zaščito, vendar je ne moremo opredeliti s številkami
faktorja zaščite. Nekateri avtorji to sicer počnejo,
saj upoštevajo dejstvo, da ima koža, ki je dobro
nahranjena z olji, ki vsebujejo veliko vitaminov in
antioksidativnih snovi, veliko večjo sposobnost
prenašanja sončnih žarkov brez poškodb. Od
tukaj ocena, da nam zaščita z naravnimi hladno
stisnjenimi olji, kakršno je orehovo, jojobino, kokosovo olje, omogoča, da prenesemo štirikrat več
žarkov, kot bi jih sicer, če bi bili brez zaščite.

Digestiv za kožo
Tako kot lahko po obilnem obroku izboljšamo
presnovo z zeliščnimi čaji in likerji, pozna tudi
koža dobre „digestive”. Koža prestavlja druga usta
telesa, zato lahko neposredno zaužije snovi, ki ji
bodo v pomoč pri boljši prebavi sončnih žarkov.

Nega telesa z

GRANATNIM
JABOLKOM

Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/366 81 30

Negovalna linija z granatnim jabolkom
ohranja čvrstost in elastičnost kože, jo
ščiti pred negativnimi vplivi okolja ter
preprečuje prezgodnje staranje kože.
Granatno jabolko deluje kot antioksidant, varuje kožo pred prostim radikali
in pospešuje obnavljanje celic.
Regenerativno olje za nego telesa z granatnim jabolkom neguje kožo, da postane
bolj čvrsta. Regenerativna krema za roke
gladi in neguje kožo na rokah ter preprečuje nastajanje pigmentnih peg. Losjon
za prhanje vsebuje mešanico eteričnih olj
z nežnim ženskim vonjem, ki razvajajo in navdihujejo žensko, da se počuti zadovoljna v svoji
koži, polna energije in novih načrtov.

www.zazdravje.net 		

Lahko rečemo, da že stoletja spoznavamo moči, ki
jih ima pri tem aloe vera. Njena sposobnost vlaženja, regeneracije vseh plasti kože in preprečevanja degeneracije genskega zapisa je eden izmed
odličnih načinov, s katerimi preprečujemo, da bi
prišlo do malignih sprememb. Ker aloe vera prodira zelo globoko, je zelo pomembno, da se kot trojanski konj z njo ne vtihotapijo še kakšne škodljive
snovi. Zato bodimo pri nakupu izdelkov še toliko
bolj pozorni, da v gelih, kremah in losjonih, ki jih
bomo nanašali na občutljivo in morda nadraženo
kožo, ne bodo prisotni nevarni konzervansi ali kaj
podobnega.
Izvlečki ognjiča, pečk granatnega jabolka, rakitovca, ranjaka ali šentjanževke bodo presnovo sončnih žarkov zelo olajšali.
Že A. Vogel je zapisal, da je šentjanževkino olje, ki
ga uporabimo 1 do 2 krat na teden po tuširanju,
odlična preventive pred kožnim rakom. Iz osebnih izkušenj lahko rečem, da imajo ricinusovo olje
in olje pečk granatnega jabolka resnično velike
moči regeneracije celic kože, kar se kaže tudi v
odpravljanju hiperpigmentacije, ki jo povzročajo
UV žarki.
O tej temi smo že veliko napisali. Na spletni
strani www.zazdravje.net v iskalnik besedo
vtipkajte „sonce”. Posebej priporočamo članek Sonce povzroča raka – mit ali resnica, v
katerem lahko preberete tudi vse znanstvene vire za zgoraj navedene trditve.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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mešanice goriva. Dejansko gre za sevanje, ki jo
National Institute for Health ocenjuje za 10-krat
močnejše od černobilskega. Najhujše od vsega
pa je, da Fokušima ni dogodek iz preteklosti. Ne
TEPCO ne japonska vlada ne vedo, kaj bi lahko
storili, da bi sevanje, ki bo trajalo še tisočletja,
ustavili ali zmanjšali. Še huje, po besedah predsednika Fondacije za naravne rešitve, upokojenega
generala Alberta N. Stubblenina III, so meritve, izvedene sredi aprila, pokazale, da se je sevanje v
enoti 2 v Fokušimi dvignilo nad raven, ki ga lahko
izmerijo, hladilna voda pa je začela izhlapevati. O
trenutnem dogajanju pa ni zaslediti informacij.

In kaj sta storila znanost in politika?

Fokušima še
vedno grozi!
Radioaktivno sevanje je po oceni
znanstvenikov do zdaj odgovorno vsaj
za 3 % rakavih bolezni, ki so se končale
s smrtjo. V prihodnje bodo, na žalost, te
številke še veliko višje.
Pred Fokušimo smo imeli za največji incident v
zgodovini Černobil. Takrat je šlo za en reaktor, ki
je krajši čas bruhal radioaktivno sevanje, zdaj pa je
to kar se da zmanjšano, saj je reaktor v betonskem
sarkofagu. Kljub temu revidirani podatki iz leta
2006 pravijo, da je Černobil odgovoren za 10.000
smrti tistih, ki so bili neposredno izpostavljeni sevanju. Ob tem je posledica Černobila tudi porast
raka ščitnice za 10.000 primerov, 50.000 primerov pa se še pričakuje. Kot neposredna posledica
Černobila je umrlo več kot 5.000 otrok, dvakrat
toliko pa jih je rojenih z deformacijami.

V primerjavi s Fokušimo pa je bil
Černobil veliko manjši incident.
V Fokušimi so uničeni trije reaktorji, ki so bili tudi
po svoji moči močnejši od černobilskega, saj so
uporabljali sodobnejše in močnejše plutonijeve
27
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Kot si lahko ogledate v oceni tveganja, ki jo je
podala Fondacija za naravne rešitve, so politiki
in znanstveniki za naše zdravje poskrbeli tako,
da so sprva meje dovoljenega sevanja dvignili za
100-krat, nato pa za 1.000-krat. Če slučajno niste
vedeli, ste v roku enega leta uradno postali 1.000krat bolj »odporni« na radioaktivno sevanje. Če pa
vam to ni uspelo, potem boste del statistike raka
in drugih bolezni, ki jo bodo čez 50 let prebirali
naši zanamci. Če jih bomo sploh imeli!

Ali obstaja naravna rešitev?
Ali obstaja način, da zmanjšamo škodo? Po mnenju znanstvenikov se za čiščenje celic, ki jih je poškodovalo sevanje, najbolj obnesejo naravni viri
glutationa (GSH), naravni antioksidanti, morska
zelenjava (če seveda ni obsevana), naravno fermentirana miso pasta, naravni viri vitamina A, C,
D in E ter cink in selen. Tudi uživanje čiste vode,
ki ima razstrupljevalni potencial, postaja vse bolj
pomembno.
Več o tem:
Urgent Warning: Fukushima Estimate of Situation
http://www.youtube.com/watch?v=UJIEZvX4PZI&f
eature=player_embedded#
O tem kako začimbe
pomagajo pri sevanjih
in izpostavljenosti težkim kovinam, preberite
več v knjigi "Ščepec
rešitve". Knjigo lahko
prelistate...
Knjigo lahko prelistate
na: www.zazdravje.net/literatura.asp
Naročite jo lahko preko spleta ali na e-mail
zacimbe@gmail.com.
Plačate enako kot v trgovini (poštnino krijemo mi).

www.zazdravje.net
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koledar do

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

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih organizirajo različna društva in organizacije iz vse
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi načelom, za katera 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.

NEDELJA, 3. JUNIJ

EKOFEST ŽALEC - SVOJE
ZDRAVJE V SVOJE ROKE
Ekomuzej hmeljarstva, Cesta Žalskega tabora
2, Žalec, ob 10:30 uri
Namesto ugotavljanja, kako varna ali nevarna so
živila, prehranska dopolnila, zdravila itd., izberimo
najbolj varno pot – pridelajmo, naberimo in pripravimo sami.
Kaj lahko spremenimo takoj? Kako pridelati ali
nabrati čim več v naravi? Kako hrano pripravljati
tako, da nas bo čim bolj nahranila in okrepila? Ali
smo lahko preskrbljeni z lastnimi svežimi izdelki
skozi vse leto? Kako vrtnariti tudi pozimi? Kako si
lahko pomagamo z naravnimi antibiotiki, antimikotiki, s poživili ali pomirjevali?
O naravnih rešitvah na različnih področjih ter
ugotovitvah projekta Skupaj za zdravje človeka in
narave bo predavala Sanja Lončar, vodja projekta.
Vstopnina 5 EUR.
Ob predavanju bodo na voljo tudi knjige projekta
in brezplačne novice.
Brezplačno si boste lahko ogledali tudi vzročni vrt
Inštituta za hmeljarstvo, kjer pridelujejo sadike

Vabljeni na ekofejst 8., 9. in 10. junij 2012
Vsak drugi
vikend v
mesecu

FESTIVAL IZMENJAVE ZNANJ, DOBRIH
IZKUŠENJ IN PRIJETNEGA DRUŽENJA
Iz vsebine: Samooskrba, Etika, Ekonomija, Energija, Zdravje,
socialno podjetništvo, alternativne vsebine, druženje z domačini...
Organizira: Ekoci in KS GALICIJA - Društva in dobri ljudje
Več info na www.ekoci.si in www.galicija.si

www.zazdravje.net 		

ekološko certificiranih začimbnic in zdravilnih rastlin. Obisk vrta in nakup bosta mogoča med 10.
in 13. uro.
PETEK, 8. JUNIJ – NEDELJA, 10. JUNIJ

KAKO SE PREMAKNITI
Z MRTVE TOČKE?
Višnja Gora, Kriška vas 27, v naravi od 7. junija
ob 18. uri do 10. junija do 14. ure
Celodnevni program za duše in telo s kašastimi
sokovi in juhami je namenjen dvigu energije,
uravnovešanju in harmonizaciji različnih delov
človekovega bitja in vseh vidikov bivanja. Skupaj
bomo pripravljali kašaste zelenjavno-sadne napitke in zelenjavne juhe iz domače ali ekološke
pridelave, uživali bomo naravne razstrupljevalne
napitke, čaje, prečiščeno vodo, sprehajali se bomo
v naravi, razgibavali dele telesa, ki so običajno
manj dejavni, se sproščali, vadili dihalne tehnike,
imeli dovolj počitka in spanja, pogovorov ter druženja in novih informacij. Nujne so vnaprejšnje
prijave in plačilo akontacije 50 EUR ter 1-tedenska priprava. Nadaljnja navodila dobite ob prijavi. Informacije po telefonu: 041 517 256 ali na
dih.klanscek@gmail.com. Organizira DIH, Drago
Klanšček, s.p., www.d-i-h.si.
SOBOTA, 9. JUNIJ

EKSPERIMENTALNICA
ZELIŠČNIH ČAROVNIJ IN
ZDRAVE HRANE ZA OTROKE
Lunin festival v Ljubljani, Park Tivoli, od 10.
do 17. ure
Glej okvirček.
SOBOTA, 9. JUNIJ

DELAVNICA IZDELAVE
LESENEGA NAKITA
Lunin festival v Ljubljani, Park Tivoli, na Eko
otoku, od 10. do 16. ure
Na stojnici si bo možno ogledati izdelavo lesenega nakita (uhani, verižice, prstani) iz različnih vrst
lesa. Možno bo tudi poskusiti izdelati svoj kos nakita. Prikaz bo izvajala Damjana Goter.
SOBOTA in NEDELJA, 9. IN 10. JUNIJ

DVODNEVNA DELAVNICA
RISANJA MANDAL V LJUBLJANI
LPP, Celovška cesta 160 (pri Slovenija Avto
Skupaj za zdravje človeka in narave
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ogodkov
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– Šiška), Ljubljana
Naučili se bomo osnovne tehnike risanja mandal
in barvanja. Več o delavnici na spletni strani www.
mandala.si
Prijava: irenajarc7@hotmail.com, GSM 031 670 392.
Organizator: Šola risanja mandal, Irena Jarc, prof.
ped., pisateljica in prevajalka.

koledar dogodkov

Eksperimentalnica
zeliščnih čarovnij in zdrave
hrane za otroke in starše
na Luninem Festivalu v Ljubljani, 9. 6. 2012
(od 10. do 17. ure), v parku Tivoli – najdete nas
v zavetju gozdička ob indijanskih šotorčkih

PONEDELJEK, 11. JUNIJ

GIBANJE V NARAVI S KRATKO VAJO
ZBRANOSTI IN ČUTENJA V GOZDU
Ljubljana, Koseški bajer, južno parkirišče (ob
Večni poti); od 7. do 8. ure zjutraj in od 18. do
19. ure zvečer
Dovolimo telesu, da se v naravi napolni s svežo
energijo. Začnemo z razgibalnimi vajami, sledi
hitra hoja ali lahkoten tek, odvisno od telesne pripravljenosti. Sredi gozda, v objemu dreves, naredimo tudi vajo zbranosti in čutenja sebe in narave
okoli nas. Vodi: Aleksander Lah, vodja organizacije
HeartConnection.si
Prvi obisk je brezplačen. (vadba poteka vsak
teden). Info. na: 041 325 458, aleksander@
HeartConnection.si, www.HeartConnection.si/gibanje.html. Organizira: www.HeartConnection.si.
ČETRTEK, 14. JUNIJ

KAKO BITI KRITIČEN BREZ
KRITIZIRANJA?
Domžalski dom v Domžalah, Ljubljanska 58,
ob 19. uri
Predavanje vodi: dr. Andrej Fištravec. Prispevek 3
EUR. Informacije: 031 855 170.
Organizira: Društvo Ajda Domžale.
PETEK, 15. JUNIJ

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
V MARIBORU
Hotel Betnava, Ul. Eve Lovše 15, Maribor
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj
na tečaju bo Marina Baćić, fizioterapevtka.
Diploma iz usposabljanja omogoča tudi pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser.
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maserjev klasične masaže, ki ga vodi Higeja. Cena celotnega tečaja je 550 EUR. Prijavite se lahko do 13.
junija 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54
63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.
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Delavnica spoznavanja in priprave naravnih zdravil, pripravkov, priprava in pokušina
zdrave hrane, …
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 npr.:
iz ameriškega slamnika
• zmešali svoj čarobni zdravilni zvarek
oziroma napitek, npr. iz ječmenove trave,
in ga seveda pogumno popili, nazadnje
pa bodo ugotovili, da sploh ni tako hudo,
• pripravljali in okušali zdrave jedi,
• spoznavali užitne divje rastoče (tudi tiste,
ki pikajo) in zdravilne rastline,
• ali celo posadili svojo zdravilno rastlino in
jo odnesli domov,
• za ves svoj pogum pa bodo prejeli darilce.
Starši boste lahko na delavnici otrokom v
podporo, lahko pa se ta čas na stojnici posvetujete o naravnih pripravkih in postopkih,
pomembnih za vračanje ali ohranjanje celostnega zdravja otrok.
Foto utrinki iz
naših delavnic

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

PETEK, 15. JUNIJ

SEMINAR KINEZIOTAPINGA
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar v organizaciji Higeje, šole za
maserje in terapevte, poteka med vikendom.
Seminar vodi Željko Radmanović, manualni terapevt. Kineziotaping je napredna tehnika lepljenja
trakov za podpiranje mišičnih funkcij. Cena seminarja je 250 EUR. Prijavite se lahko do 13. junija
2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201,
GSM: 041 540 942, www.higeja.si.
PETEK, 15. 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 EUR. Prijave (do 13. junija) in info. na tel. št.: 01
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.
SOBOTA, 16. JUNIJ

TERAPEVTSKA IN ENERGETSKA
UPORABA ETERIČNIH OLJ
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od
10. do 18. ure
Aromaterapija ni samo nekaj, kar lepo diši. Čar
aromaterapije je v tem, da deluje na vseh ravneh
človekovega bitja – na naše fizično, čustveno,
mentalno in duhovno telo. Na tej poglobljeni
enodnevni delavnici bomo podrobno proučili
energetski profil 20 eteričnih olj. Spoznali bomo,
kako lahko z eteričnimi olji zvišamo vibracijsko raven telesa. V praktičnem delu bo vsak udeleženec
izdelal tri različne osebne mešanice, terapevtsko
masažno olje in sprej za energetsko čiščenje prostora. Delavnico vodi Nina Medved, aromaterapevtka. Cena delavnice: 120 EUR (vključuje material, skripto in čajanko). Več informacij in prijave:
www.magnolija.si, tel. št.: 040 802 636.
SOBOTA, 16. JUNIJ

KUHARSKI TEČAJ ZA MAMICE Z
MALČKI OD 1. DO 6. LETA STAROSTI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, od 10. do
13. ure
V času otroštva je hrana pomemben vir dobrega
www.zazdravje.net 		

imunskega in živčnega sistema, ki ohranjata zdrav
razvoj pri otroku. Naučili se bomo pripraviti zdrave napitke, juhe, glavne obroke, priloge in sladice iz ekoloških živil ter kako navdušiti otroke pri
ustvarjanju. Tečaj vodi Mojca Kurent, višja med.
sestra. Cena: 50 EUR.
Prijave in informacije: Mojca Kurent s.p. 041 338
555, www.masazadojencka.si.
SOBOTA, 16. JUNIJ

TEČAJ POLSTENJA – FILCANJA
Kud Sredina, Ljubljana, Vidovdanska 2, od 9.
do 13. ure in od 16. do 20. ure
Tečaj polstenje, je namenjen začetnikom in nadaljevalcem. Začetniki boste spoznali obe tehniki,
tako suho kot mokro polstenje, in izdelali prve
izdelke. Nadaljevalci pa lahko izbirate med izdelki,
kot so torba, klobuk, copati, baretka ali šal v nuno
tehniki. Za tečaj so prijave obvezne. Cena tečaja je
60 EUR, vključuje material in vodenje. Tečaj vodita
Alja Venturini in Primož Kočar. Informacije: www.
sredina.org, 040 298 723 in alja.venturini@sredina.org. Organizira: Kud Sredina.
NEDELJA, 17. JUNIJ

PRVO VELIKO SREČANJE
BIODINAMIKOV
Biotehniški center Naklo, med 10. in 17. uro
Dan biodinamikov bo izjemna priložnost za vse, ki
želijo več znanja o biodinamičnem in ekološkem
načinu kmetovanja – dela z naravo iz prve roke.
Na številnih stojnicah bodo pridelovalci ponudili
in prodajali certificirana biodinamična in ekološka
živila. Izvedeli boste tudi, kje lahko zdrava živila
kupujete, kako priti do biodinamičnih in ekoloških semen, sadik, kdaj in kako sejati ter pobirati
pridelke, kako se ravnati po setvenem koledarju
itd. Vzporedno s tržnico bodo v Biotehniškem
centru Naklo potekala zanimiva brezplačna predavanja. Predstavila se bodo tudi društva za biodinamično gospodarjenje Ajda, Zveza društev
Ajda ter Waldorfska šola in vrtec.
Organizira: Zavod za biološko dinamično gospodarjenje Demeter in Biotehniški center Naklo.
SREDA, 20. JUNIJ

HRANA, KI NAS PODPIRA
ČEZ POLETJE
Zadružni dom Zadvor (Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Lj.-Dobrunje), ob 20. uri
Skupaj za zdravje človeka in narave
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ogodkov

koledar dogodkov

Predavala bo prof. Maura Arh, ekologinja prehrane. Informacije po telefonu: 041 364 897.
Organizira: Društvo Ajda Sostro.
četrtek 21.- sreda 27. junij

REVITALIZACIJA ŽENSKE
SPOLNE ENERGIJE
Fuerteventura, Kanarski otoki
Tečaj je namenjen vsem, ki si želite povrniti ali
okrepiti zdravje in vitalnost svojih reproduktivnih
organov (odpraviti težave z menstruacijami itd.),
dvigniti libido in povečati svojo plodnost, odložiti
nastop menopavze in jo spremeniti v drugo pomlad (brez neprijetnega oblivanja, čustvenega
neravnovesja itd.). Tečaj temelji na starodavnih
daoističnih praksah (temelj TKM) in je primeren
za vse, samske in vezane, mlajše in starejše. Vodi/
predava: Živa Pogačnik, Dao inštruktorica.
Prispevek (Bruto): Nastanitev in tečaj 300 EUR/
osebo (opcija: nastanitev, tečaj in zeliščni napitki
350 EUR/osebo); za letalski prevoz poskrbite sami,
lahko pa vam pomagajow pri iskanju ugodnih letalskih vozovnic.
Prijave in informacije: 040 75 22 66 ali uzivajmodao@gmail.com; www.uzivajmo.com.
PETEK, 29. JUNIJ

Zamolčane zdravilne
moči začimb
Radlje ob Dravi, ob 18. uri
Predavala bo Sanja Lončar.
Vstop prost. Ob predavanju bo možen tudi nakup
knjige z popustom
PETEK, 29. JUNIJ

SEMINAR REFLEKSOTERAPIJE
– KITAJSKI STIL
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar v organizaciji Higeje, šole za
maserje in terapevte, poteka med vikendom.
Seminar vodi Željko Radmanović, manualni terapevt, refleksoterapevt.
Refleksoterapija je tehnika naravnega zdravljenja
in sproščanja celega telesa. Cena seminarja je 250
EUR in vsebuje 20-odstotni DDV, organizacijo in
izvedbo programa ter učno gradivo.
Prijavite se lahko do 27. junija 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540
942, www.higeja.si.
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koledar dogodkov
PETEK, 29. JUNIJ – PETEK, 6. JULIJ

OTROŠKI – MLADINSKI TABOR
«NARAVA IN UMETNOST«
Kmetija na Jasi, Preska nad Kostrevnico
Počitniško druženje v prijetnem okolju ob umetniškem ustvarjanju in skupinskih igrah ter plesu
otrokom in mladostnikom omogoča izkušnje, ki
so v sodobnem svetu vse bolj redke, družbi pa vedno bolj potrebne. Bivanje na ekološki kmetiji v
neokrnjeni naravi, ob hrani iz ekološke pridelave
in s kakovostnim pedagoškim vodenjem.
Cena 7-dnevnega tabora je 270 EUR. Vodi: Kud
Sredina, Ljubljana, in Kmetija na Jasi, Preska nad
Kostrevnico. Informacije: www.sredina.org, 040
298 723, alja.venturini@sredina.org.
Organizira: Kud Sredina, Ljubljana.
Več dogodkov in podrobnejše opise preberite
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

Bi želeli prejemati
naše novice?
Finančna sredstva nam ne
omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše
novice prejemati na dom,
prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 23012012)

Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina,
10 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo
mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih
ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki
poštnih znamk A.
V kolikor plačnik ne bo tudi prejemnik novic, nam po telefonu (041 770 120), pošti ali
e-pošti (posljite.novice@gmail.com) sporočite
naslov, na katerega naj pošljemo novice.
www.zazdravje.net

vsebujejo formaldehide, ftalate, hlapne organske
snovi (VOC), biocide, zaviralce gorenja in podobne dodatke. Človek je res presenečen nad tem, da
je pri snovanju izdelkov skrb za naše zdravje na
zadnjem mestu, na prvem pa enostavnost izdelave in uporabe izdelkov.

Kaj vse se skriva v vašem domu?

Rakotvorna hiša?
Besedilo: Sabina Podjed

Različne meritve zdravju škodljivih
oziroma celo strupenih snovi so
pokazale, da naša telesa akumulirajo
snovi iz svojega okolja. Študija, ki jo je
leta 2005 izvedel WWF, je v krvi 39 ljudi
iz treh generacij iz 13 evropskih družin
ugotovila prisotnost 73 kemikalij od 107
kemikalij, katerih prisotnost so iskali.
Najbolj prisotni so bili pesticidi, zaviralci
gorenja, perflorirane snovi, sestavine
umetnih mas, sintetične vonjave
in protimikrobne snovi. Velik del
navedenih snovi najdemo v materialih
in izdelkih, ki jih uporabljamo za
gradnjo in opremo bivalnih prostorov.
V bivalnih prostorih, kamor nenazadnje spadajo
tudi pisarniški prostori in drugo delovno okolje,
vrtci, šole, bolnice idr., v povprečju preživimo 90
odstotkov svojega časa. Ves ta čas smo dovzetni
za zdravju škodljive snovi, ki se »skrivajo« v gradivih in materialih za opremo prostorov. Marsikatere
izmed teh dokazano povzročajo raka.
Gradbeni in izolacijski materiali, zidne barve,
laki za les, PVC-obloge in oblazinjeno pohištvo utegnejo biti vir različnih obolenj, saj lahko
www.zazdravje.net 		

Biocidi so pogosto uporabljeno sredstvo za zatiranje škodljivih organizmov v bivalnih prostorih.
Biocide, ki so posebna skupina pesticidov, najdemo v sredstvih proti plesni, izolacijskih materialih in v sredstvih za zaščito lesa, v marsikaterem
dezinfekcijskem sredstvu, pa tudi v preprogah
(zaščitno sredstvo proti moljem). Tudi nekateri
konzervansi v stenskih barvah spadajo v skupino
biocidov (npr. izotiazolinon). Biocidi dražijo kožo
in sluznico ter se nalagajo v človeškem telesu,
kjer slabijo imunski sistem. Biocidi povzročajo
poškodbe jeter in so lahko morebiten vzrok za
nastanek raka.
Bromirane zaviralce gorenja danes najdemo
skoraj v vsakem zaprtem prostoru, saj se dodajajo
izolacijam, številnim izdelkom iz PVC-ja, tekstilnim
talnim oblogam, oblazinjenemu pohištvu ipd. Gre
za kemikalije, ki zavirajo gorenje. Škodljiva stran
teh kemikalij je, da se nalagajo v telesu (našli so
jih tudi v materinem mleku) in lahko povzročajo
motnje v delovanju žlez, poškodbe jeter, nastanek
raka.
V iverkah, disperzijskih lepilih, lakih, laminatih,
oblazinjenemu pohištvu, preprogah ipd. najdemo formaldehid, strupeno, jedko kemikalijo z
alergenimi učinki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je rakotvoren.
Ftalate najdemo v PVC-plastičnih talnih oblogah.
Plastiki se dodajajo zato, da je mehkejša oziroma
manj toga. Ftalati povzročajo alergije, motnje
v delovanju žlez, vplivajo na prebavni sistem in
zmanjšujejo reproduktivne sposobnosti. V PVCplastičnih oblogah lahko najdemo tudi težke kovine (kadmij, živo srebro, svinec). Kadmij je rakotvoren in strupen, živo srebro povzroča poškodbe
živčnega sistema in ledvic, svinec pa povzroča
različne motnje, tudi okvare živčnega sistema,
ledvic in krvi.
Številne stenske barve in lahki za lesene površine vsebujejo hlapne organske spojine, kot tudi
druge kemikalije, ki med nanašanjem in sušenjem
hlapijo ter vplivajo na zdravje in okolje. Hlapne organske spojine dražijo oči, grlo in pljuča. V manjših količinah povzročajo glavobol, vrtoglavico in
draženje oči, v večjih pa lahko trajno poškodujejo
živčni sistem. Barve lahko vsebujejo tudi krom in
živo srebro, ki sta kancerogena, ftalate in še vrsto
Skupaj za zdravje človeka in narave
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drugih zdravju škodljivih kemikalij.
Problematična so tudi razna polnila, ki se dodajajo v gradbene materiale, na primer pepeli in
reciklirani odpadki. O teh dodatkih ne vemo nič,
sevalne vrednosti teh materialov se ne merijo, za
recikliranimi materiali se izgubi sled njihovega izvora in sestave.

Plesni
Velika težava sodobnih domov so plesni, čeprav
bi človek mislil, da te najdemo le v starih, vlažnih hišah. Toda te se pojavljajo tudi v novogradnjah, in sicer zaradi uporabe sodobnih gradbenih materialov, ki zmanjšajo paro-propustnost,
in zaradi slabega samodejnega ali mehanskega
prezračevanja.
Kot že rečeno, sodobna sredstva proti plesni vsebujejo biocide. Nekdo je zapisal, da je odstranjevanje plesni s takšnimi sredstvi podobno, kot da
bi hudič izganjal vraga. Res je, da je plesen zelo
škodljiva, celo smrtonosna, vendar obstajajo naravne alternative. Med naravnimi sredstvi za odstranjevanje plesni se najbolj obnese soda. Potem
ko smo steno razkužili in očistili, lahko nanjo nanesemo še alkoholni kis. Za barvanje lahko nato
uporabimo apneno barvo, ki zaradi alkalnosti preprečuje nastajanje novih plesni. Če pa je plesen
že načela steno, si lahko pomagamo z ometom za
sanacijo plesni, prav tako na apneni osnovi.

Naravni materiali za zdravo bivalno okolje
Človek je za gradnjo in urejanje doma že od nekdaj uporabljal in predeloval materiale, ki jih je
dobil v naravi. Z razmahom industrije so materiali

NUDIMO VAM
EKOLOŠKA GRADIVA,
SVETOVANJE IN IZVEDBO
100% NARAVNE
EKOLOŠKE BARVE IN
OLJA ZA ZAŠČITO LESA
Izdelki so sestavljeni izključno
iz naravnih in ekoloških surovin.
Izdelani so po starih recepturah
brez »skritih« sestavin.
Po uporabi jih lahko
kompostiramo.

ilovnate barve
marmor-kazeinske barve
apnene barve in izravnalne mase
olja za impregnacijo lesa
voski za zaščito lesa
barva za zaščito pred sevanjem
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za dom postali vse bolj sintetični oziroma izdelani
na osnovi petrokemičnih snovi (akril, vinil), dodaja se jim kemične konzervanse, fungicide (proti
plesnim), biocide, topila (razredčujejo in utekočinijo barvo), polnila za ohranjanje teksture barv
ter sušila (za dezinfekcijo). Na srečo se trend spet
obrača v prid naravnih materialov brez škodljivih
dodatkov, kar se pozna tudi v čedalje pestrejši ponudbi na trgu.
Najkakovostnejšo klimo v bivalnih prostorih
ustvarimo z ilovnatimi ometi. Ilovica ima visoko
sposobnost uravnavanja vlage v prostoru – nase
veže prekomerno vlago iz zraka oziroma obratno,
ko se zrak v prostoru izsuši, vlago oddaja v prostor. Na ta način v prostoru ustvarja prijetno mikroklimo. Ne povzroča nobenih zdravju škodljivih
emisij, prav nasprotno, iz zraka absorbira škodljive
snovi in neprijetne vonjave. Ilovica tudi preprečuje nastajanje plesni, saj je njena pH vrednost 7,1.
Poleg tega ne vsebuje nobenih kemičnih dodatkov oziroma konzervansov.
Tudi ekološke zidne barve so zdravju in okolju
neškodljive. Že pred tisočletji so ljudje vedeli,
da je apno, zmešano s skuto, ki vsebuje kazein,
odlično vezivo za barve. Nekaj teh starih slik je še
danes ohranjenih v cerkvah in muzejih, kar dokazuje izvrstno kakovost kazeinskih barv. Ne le kakovost, temveč tudi nestrupena, okolju prijazna
izdelava in obdelava kazeinskih barv so razlog,
da se ponovno odkriva stare recepte in se jih razvija naprej. Alternativa barvi na osnovi mlečnih
beljakovin je marmor-kazeinska stenska barva,
ki vsebuje rastlinski kazein (na osnovi stročnic).
Priznani nemški proizvajalec naravnih barv, olj
in voskov Kreidezeit se na račun svojih ekoloških
barv celo šali z »navodili«, da ni dobro spiti več kot

NARAVNI GRADBENI MATERIALI
ZA ZDRAVO IN ČISTO OKOLJE
ILOVNATI OMETI
Visoka sposobnost uravnavanja vlage
in absorbiranja škodljivih snovi iz zraka,
pozitivno vpliva na bivalno klimo.
Ph vrednost ilovice je 7, zato preprečuje
nastanek plesni, ne draži kože
in ne povzroča alergij.

..
.

Nanos ometa je možen na vse vrste podlag:
opečni in betonski zid
masivna in skeletna lesena gradnja
lesne in mavčne plošče
www.gnezdo.si
info@gnezdo.si
tel/fax 04 2326 237
gsm 031 379 249

www.zazdravje.net

liter barve na dan. Zanimive so tudi stenske ilovnate barve, ki zaradi finih ilovnatih zrnc ustvarijo
rahlo strukturirano stensko površino, ki spominja
na ilovnati omet.
Lesene površine namesto lakiranja zaščitimo z
naravnimi olji in voski. Laneno olje se, na primer,
že stoletja uporablja za zaščito lesa. Površine, ki so
bile v preteklosti obdelane s tem oljem, še danes
dobro služijo svojemu namenu.
Podobno kot se počutimo najbolj udobno v oblačilih iz naravnih materialov, ki so zračna in koži
prijazna, je mikroklima v prostoru odvisna tudi
od vrste izolacije. Med naravna toploizolacijska
gradiva prištevamo ekspandirano in impregnirano pluto, ekspandirano glino, trstiko, lesna vlakna,
slamo, ovčjo volno, kokosova vlakna, bombaž ,
konopljo, lan in celulozne kosmiče. Kar je najpomembneje, s temi gradivi lahko dosežemo ustrezno toplotno izolacijo, obenem pa v objekt ne
vnesemo okolju in zdravju škodljivih snovi.
Zakaj bi si najhujše bolezni »pridelali« v lastnih
domovanjih in pisarnah? Namesto nepreverjenih
sodobnih tehnologij, ki se pogosto izkažejo za
nevarne za zdravje, imamo na voljo skozi tisočletja preverjene materiale, ki omogočajo zdravo
bivanje.

Zdravilne moči bele smreke
Živimo v deželi iglavcev, vendar pa se njihove
zdravilne moči zavedajo le redki. Razen blagodejnega delovanja na dihala večini znanih
smrekovih vršičkov vsebujejo iglavci tudi
zelo močne antioksidante, protivnetne snovi in snovi, ki znižujejo maščobe v krvi. Kot
plod domačega znanja so v maju predstavili
Abigenol®, ki je standardizirani izvleček skorje bele jelke (Abies alba mill.) iz neokrnjene
slovenske narave.
Pridobljen je s patentiranim postopkom izdelave brez uporabe toksičnih topil. Vsebuje
naravno mešanico bioflavonoidov.
Prve študije so pokazale,
da ima antioksidativno,
protivnetno in antiproliferativno delovanje
(ugodno vpliva na
preprečevanje izgube kostne mase in
zniževanje maščob v
krvi). Ne povzroča topične (le na določenem
mestu) in sistemske toksičnosti. Študija je
pokazala tudi na možno zaviranje razmnoževanja in smrt nekaterih rakavih celic.

Prva domača naravna kozmetika
Da tudi naravno kozmetiko lahko naredimo
kakovostno in na domačih tleh, priča prva
certificirana blagovna znamka naravne kozmetike AMALU.
Amalu je mlado, ekološkemu načinu življenja predano podjetje, ki deluje na področju
aroma in fitoterapije ter ekološke kozmetike.
Na slovenskem trgu predstavljajo povsem
novo in prvo slovensko 100 odstotno ekološko kolekcijo izdelkov za nego in razvajanje telesa ter duha lastne blagovne znamke
AMALU.
Kolekcija temelji na aromaterapiji in združuje
tri skupine izdelkov. Vrhunske naravne
sestavine prihajajo izključno iz
nadzorovane ekološke
pridelave, deloma tudi
iz pravične trgovine,
celotna kolekcija pa
je zasnovana ljudem,
živalim in okolju
prijazno.
Več o njih si preberite
na www.amalu.si.

www.zazdravje.net 		

Naravno odpravljanje težav z ušesi
Tisti, ki imate pri potapljanju ali tudi sicer
težave s čezmerno tvorbo ušesnega masla,
boste še posebej veseli novega naravnega
pršila Vaxol®. Vsebuje oljčno olje farmacevtske kakovosti, ki zaradi maščobne sestave
učinkovito raztaplja ušesno maslo.
Vaxol® je namenjen osebam s
čezmerno tvorbo
ušesnega masla in
s suho kožo v sluhovodu, obenem
pa tudi osebam, ki
uporabljajo slušni
aparat, in tistim,
ki se ukvarjajo z
vodnimi športi.
Pršilo ni pod tlakom. Odlikuje se po mehanizmu za natančno odmerjanje olja v uho, zaradi česar ne pride do razlivanja. Na voljo je v
lekarnah in specializiranih prodajalnah. Več
o izdelku si lahko preberete na spletni strani
www.farmedica.si.
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regionalne novice in dogodki

Vabljeni v Svetovalni Kotiček
Združenja za obuditev
celostnega človeka

KALČKOVA NAGRADNA IGRA

Ostanite zdravi in mladi!

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 …?

Prehranjujte se zdravo, jejte ekološko hrano!
O
Obiščite
naše trgovine,
preizkusite naše
eekološke izdelke in
ssodelujte v veliki
nagradni igri za darilne
bone in eko živila.

Svetovala vam bo Adriana Dolinar, soavtorica knjig »Resnice in zmote o kandidi«,
»Resnice in zmote o osteoporozi« ter
priročnika »Vojna ali mir z bakterijami«.

Nova
TV-ODDAJA!
Junijska oddaja
Zazdravje bo
posvečena
ceni lepote.
Od zdaj naprej si lahko oddajo ogledate
12-krat na mesec na televizijskih postajah
RTS in TV Veseljak.
Natančen spored in celoten arhiv oddaj si
lahko ogledate na www.zazdravje.tv.
NOVO! Odslej nas lahko prebirate
tudi na Facebooku:
http://www.facebook.com/
SkupajZaZdravje

50 NAGRAD:
Kalček d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Svetovanja bodo:
• 04. 06. 2012
Sanolabor Nova Gorica, 05 333 44 96
• 05. 06. 2012
Čajnica Stari trg; NM, 040 399 353
• 06. 06. 2012
Sanolabor Maribor, 02 231 05 76
• 08. 06. 2012
Biotopic (v mestu), Celje, 040 431 972
• 11. 06. 2012
Dobra Misel, Vrhnika, 01 7505 948
• 12. 06. 2012
Meta Radovljica, 040 585 788
• 13. 06. 2012
Sončna trgovina, Velenje 040 250 686
• 19. 06. 2012
Hiša Narave, Krško, 07 492 06 94

V NAGRADNEM SKLADU

5 darilnih bonov za
nakup v Kalčku v
vrednosti 100 EUR
in 45 drugih nagrad

Več o nagradni igri na

http://kalcek.si/nagradnaigra.html

Ob nakupu v Kalčku prejmete kupon za sodelovanje, ki ga
oddate v škatlo za nagradno igro. Nagradna igra traja od
21.5. do 15.7.2012. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Več o
nagradni igri na http://kalcek.si/nagradnaigra.html.

Kalčkova predavanja
za nova spoznanja
Samopostrežna ekološka trgovina Kalček,
Celovška 268, 1000 Ljubljana, ob 17:30
Informacije: na 0590 78 710, info@kalcek.si
SREDA, 6. JUNIJ - ENOSTAVNA IN UČINKOVITA
SAMOPOMOČ ZA VSAKDANJE TEŽAVE
Barbara in Mark Bajc, studio Complimentaris.
Brezplačno
TOREK, 12. JUNIJ - PRESNICA V KALČKU
OSVEŽILNE JEDI IN PIJAČE ZA VROČE POLETJE
Delavnico vodi: Katja Mrzel, Presnica. Prispevek:
15 evrov. Info: 0590 78 710, info@kalcek.si
SREDA, 13. JUNIJ - UGLAŠEVANJE TELESA Z
ETERIČNIMI OLJI
Predava: Nina Medved, Magnolija. Brezplačno.
SREDA, 20. JUNIJ - AROMATERAPIJA IN
NARAVNA NEGA KOŽE POLETI
Predava: Ana Ličina, Smetumet. Brezplačno
SREDA, 27. JUNIJ - SVOJEMU ŽIVLJENU PONUDITE POT K ZDRAVJU Z USTREZNO PREHRANO
Svetovanje o naravnem načinu prehranjevanja
vodi: Nada Štrovs, Studio Ank. Brezplačno.

