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brezplačen izvod

Tema meseca:

Moč vode

Preverjene naravne rešitve
so že pred vašim pragom

Nova izdaja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave se je začela s prvo številko,
namenjeno problematiki klopov. (Prelistate jo lahko na www.zazdravje.net)

že v prodaji

1. avgust

1. oktober

Uživajte v naravi
brez strahu pred klopi

Obvladajte kandido
(izid - 1. avgust)

Uravnajte ščitnico
(izid - 1. oktober)

Lačni smo narave ... In določena
bitja v naravi so prav tako lačna.
Da ne bo naše srečanje z bitji narave neprijetno ali celo nevarno,
bo mnogim v pomoč knjižica,
ki vam bo odkrila presenetljiva
dejstva o klopih, kako jih odgnati in varno odstranjevati.
In še odlična novica, da narava pozna naravna zdravilo tudi
proti tako nevarni bolezni, kot je
borelija. Kar je najbolj zanimivo,
gre za preprosto zdravilo, ki si ga
lahko pripravimo tudi sami.

Te knjižice boste veseli vsi tisti,
ki že nekaj let čakate na ponatis knjige Resnice in zmote o
kandidi. Ugotovili smo, da je ne
moremo le dopolniti. Zato smo
se je lotili na novo, v skladu s
sedemletnimi izkušnjami, ki so
se nabrale od objave te knjige.
Kaj je novega na področju diagnostike in zdravljenja? Zakaj
jo nekateri nikakor ne zmorejo
obvladati? Kaj so naredili tisti,
ki so težave s kandido trajno
odpravili?

Čas, v katerem živimo, dodobra
načenja naš hormonski sistem.
Vse več je radioaktivnega sevanja, vse več je hormonskih motilcev v hrani, čistilih, kozmetiki, zdravilih, vse več je težkih
kovin …
... Pravo čudo je, da nekaterim
ščitnica še vedno dela normalno. Ker se s težavami s ščitnico
srečuje (ali se bo) vse več ljudi, bo prva takšna zakladnica
naravnih rešitev mnogim v
pomoč.

Knjige so na voljo v trgovinah z zdravo prehrano, specializiranih prodajalnah Sanolabor in v knjigarnah.
Da boste do njih lažje prišli, smo prodajo razširili tudi na 800 kioskov po vsej Sloveniji,
od 17. julija pa bodo na voljo tudi na poštah.
Naročite jih lahko tudi na www.zazdravje.net, preko e-pošte preverjene.resitve@gmail.com
ali po telefonu 041 770 120.
Cena posamezne knjižice je 12 EUR. Za vse tiste, ki se želite na naše knjižice naročiti,
pa veljajo posebne ugodnosti za polletno (3 številke) ali celoletno naročnino (6 številk).

Foto: Rajko Škarič

Voda je pogonska
sila stvarstva
Leonardo Da Vinci
Voda pokriva okrog 70 % površine Zemlje in je,
zanimivo, tudi v istem odstotku prisotna v vseh
živih bitjih.
Za vsa živa bitja (rastline, živali in ljudi) velja še
eno zanimivo pravilo – ob rojstvu je odstotek
vode v tkivih višji, s staranjem pa se odstotek
vode zmanjšuje. Rastline postajajo olesenele in
prav tako ljudje. Morda bi lahko povedali tudi
drugače – primanjkljaj vode povzroča izgubo vitalnosti in staranje tkiv.
Vodo pogosto opisujejo kot čistilo, topilo in transportno sredstvo v našem telesu. Najmanj pa slišimo o tem, da je voda morda naše glavno pogonsko sredstvo – in naša neposredna povezava
s stvarstvom.
Zanimivo je, da so dela tistih, ki so energijo vode
proučevali, javno zanikali, na skrivaj pa njihove
dosežke in tehnične rešitve še naprej proučujejo
in izpopolnjujejo varnostno-obveščevalne službe velesil.

V tokratnih novicah preberite:
Voda kot rešitev za vse?
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Naravna moč vode
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Če je v vodi največja moč, kar je poznamo, potem bi se nekateri te moči zelo radi polastili. Velja
tudi obratno: z zmanjševanjem energije, ki nam
jo voda lahko posreduje, se zmanjšuje tudi naša
vitalna energija, kar v sodobnem času predstavlja najbolj subtilen način upravljanja množic.
Sistemi imajo najraje tiste, ki se jim nič ne ljubi.

Alfred Vogel o varovanju narave
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Kateri so trije največji onesnaževalci?
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Potrebujemo vodo ali zdravila?
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Brez vode ne bo koristi od
prehranskih dopolnil
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Do več energije, ki je v času vsesplošne transformacije na tem planetu potrebujemo prav vsi,
pelje pot skozi vodo. Zato se splača investirati
nekaj svojega časa v spoznavanje in prijateljevanje z vodo.
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Voda kot
rešitev
za vse?
Vse, kar boste prebrali
v nadaljevanju, je
Viktor Schauberger
zapisal pred 80 leti.
Gre za enega največjih
znanstvenikov, o
katerem v šoli nismo
slišali prav ničesar (Ali
vas to preseneča?). In sicer
kljub temu, da je že takrat
spoznal skrivnosti vode,
izdelal in prikazal implozivni
motor ter dokazal, kako deluje
antigravitacija.
Večji del njegovih izumov in
zapiskov je, tako
kot pri Nikoli
Tesli, po njegovi
smrti končal v
rokah varnostnoobveščevalnih
služb. Na srečo pa
je Schauberger
v času svojega
življenja veliko pisal
in objavljal, zato je
ostalo dovolj izvirnih
gradiv, ki jih je Callum Coats v sodelovanju z
Viktorjevimi potomci uredil v skoraj 1.000 strani
obsežnih knjigah Eko-tehnologija. Iz druge
knjige „Narava kot učitelj“ objavljamo nekaj
Schaubergerjevih spoznanj o vodi.
„Voda se ne ravna po mehanskih zakonih. Zanjo
ne veljata gravitacijski zakon in zakon o ohranitvi
energije. S takšnim popačenim pogledom, ki
www.zazdravje.net 		

nam ga
je vsilila znanost,
smo v slepi ulici.
Naša znanost poskuša vse
razbijati in analizirati. Največjo
pogonsko silo v današnjem času
dobivamo z eksplozijo (motorji z notranjim izgorevanjem, atomska fizika).
Narava ne ravna tako. Njen prvotni način
delovanja, ki ga lahko opazimo prav pri
vodi, je, da namesto eksplozije uporablja
implozijo. Največ energije narava ustvari
tako, da jo pritegne. Narava sile pritiska in eksplozije uporablja zgolj kot destruktivno orodje, ko znižuje kakovost določenim sistemom.
Znanstveniki bi prišli veliko dlje, če bi se usmerili na proučevanje fuzije in hladne transformacije vodika v helij, tako kot to narava počne že
milijone let.
Če dojamemo dejanske zakonitosti vode,
bomo imeli na razpolago neomejeni vir
energije, ki jo lahko po potrebi prenašamo
kamor koli – tja, kjer jo potrebujemo. Že ena
sama kapljica vode vsebuje več energije,
kot je je zmožna proizvesti naša povprečna
hidroelektrarna.
Vodo je možno dvigati vertikalno brez črpalk. Električno in sevalno energijo iz vode
lahko pridobivamo brez stroškov. S takšno
vodo lahko izboljšamo tudi kakovost zemlje ter premagamo bolezni. Po njej je
možno prenašati tudi snovi, ki so težje od
nje.“

Arhimed potrebuje dodelavo
„Tisto zadnje sem kot gozdar uporabljal
za varen prevoz hlodov trdega lesa.
Arhimedov zakon pravi, da težek les ne
bo plaval, saj bo iztisnil toliko vode, kot
je težek sam, kar pomeni, da bo potonil
ali se zataknil pri prenosu. Moj oče pa je
vedno govoril, da je reka čez dan, ko je
vroče, utrujena od sonca in zato ne bo
mogla prevažati hlodov. Ponoči, ko jo
osveži Luna, pa to lahko stori. Najtežje
hlode lahko prenašamo ob polni luni. To
ljudsko izročilo se je izkazalo kot popolnoma točno. Težke hlode sem brez težav
prenašal ponoči, takoj ko bi posijalo sonce,
pa so tonili in se ustavljali.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Tudi gravitacijski zakon in zakon o ohranitvi energije vam bo demantirala vsaka gorska postrv. Ali
ste se kdaj vprašali, kako postrv nepremično mirno stoji v brzicah? Kako lahko ribe plavajo proti
toku in ob tem celo premagujejo višinske razlike?
Kako lahko postrv ali losos preskočita šest metrov
visok slap, ki teče navzdol, nato pa nadaljujeta s
plavanjem proti toku?
Najprej je treba razumeti Naravo, če želimo kopirati njen način delovanja. Prav opazovanje rib
me je pripeljalo do razumevanja implozije in
antigravitacije.
Že moja mati je razlagala, da se duše umrlih gibljejo proti izviru in da postrvi uporabljajo njihovo energijo, da bi lahko plavale proti toku ter celo
preskakovale višinske ovire. To, kar je moja mati
(in verjetno tudi njeni predniki) imenovala duše
umrlih, je dejansko duša vode, ki v sebi nosi moči
premagovanja gravitacije.
Vrtinci so točke, na katerih se ribe zavrtijo (vrtijo se
v liniji, podobni jajcu), vzpostavijo posebno ritmično gibanje in nato naenkrat, kot da bi jih vrtinec
katapultiral navzgor, preskočijo na višjo točko.
Na enak način sem opazoval, kako začnejo v reki
(pozimi) pod ledom plesati kamni, ki so do takrat
ležali na dnu. Enaka oblika gibanja kot pri postrvih jih na koncu katapultira navzgor, tako da prebijejo led in celo ležijo na njem.
Z leti sem odkril, da je prav oblika gibanja ta, ki v
določenem trenutku izniči gravitacijo.
Takšna moč obstaja v vodi, le če ni uravnavana in
če reka ne teče v utrjenih umetnih koritih. Tudi črpanje vode iz izvira z jeklenimi tlačnimi turbinami
v vodi odžene to energijo.“

Naravi je vseeno
To, kar bodo mnoge učene glave imenovale „mistično“, je za sile narave nekaj povsem vsakdanjega. Narava se ne meni za naše znanstvene dogme.
Sile narave – in ne naša znanost – omogočajo življenje na tem planetu.
Stanja vode (trdno, tekoče, plinasto) ter njene
eterične in energijske lastnosti so bistvo njenega
energijskega potenciala. Gibanje vode je način,
na katerega voda ustvarja in prenaša energijo.
Danes nam te energije niso na razpolago, saj smo
jih nevede izrinili iz vode. V želji, da se je polastimo, smo je oropali njene energije in duše.
Naši predniki so vodo videli veliko bolj celostno,
kot jo danes mi. Zanje je bila vir vsega življenja.
Imenovali so jo kri (ali mleko) matere Zemlje, saj
so vedeli, da omogoča rast in obstoj vsega živega. In tako kot kri ni zgolj tekočina, temveč tudi
življenjska energija, je tudi v vodi veliko več kot
zgolj molekule vodika in kisika. Dihanje morja in
oceanov so naši predniki prepoznavali kot dih
bogov, ki omogočajo, da je zemlja topla, vlažna
in rodna. Danes vemo, da prav lastnost vode, da
akumulira in oddaja toploto, ustvarja osnovni pogoj življenja na Zemlji.
Če znamo v vodi prepoznati sile, ki jih vsebuje, jih
lahko razdvojimo in uporabimo na različne načine. Lahko jo uporabimo kot formativno silo ali kot
naravno gonilno silo. Prva nam bo omogočila, da
proizvedemo neomejeno količino potrebnih hranil, druga pa nam bo dala mehansko energijo za
popolno svobodo gibanja.“

Povsod v naravi najdemo isti "načrt". V. Š. ga je le posnemal in tako ustvaril implozivni motor.
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Ko smo vodi odvzeli energijo,
smo jo odvzeli tudi sebi
„Uživanje predelane vode, v kateri ni več energije, vodi v padec vitalnosti in človeka vodi v
rakave bolezni ter mentalno, moralno in fizično
pešanje.
Široka uporaba takšne vode bo prizadela tudi
druge oblike življenja na Zemlji. Zbolevale
bodo tudi rastline in živali. Planet bo namesto
razvoja doživel nazadovanje. Naša civilizacija
se je toliko oddaljila od osnovnih zakonov narave, da smo sami sebe izobčili in živimo izven
Zakona – v dobesednem pomenu te besede.
Na žalost pa zdravilna rastlina, ki bi lahko ozdravila neumnost človeštva, ne obstaja.“

Valovi, vremenske
fronte, školjke, …
Povsod najdemo
enako zaporedje.
Tako imenovano:
Fibonaccijevo
število.

Nevarni obeti za prihodnost
„Če bomo nadaljevali po tej poti, se nam obeta pospešeni zdrs v novo ledeno dobo, le da jo
bodo tokrat povzročili prav naša znanost in napačni načini ravnanja z vodo, gozdom, zemljo,
rudami, …“ (Schauberger zelo obsežno in natančno opisuje mehanizme narave in kako bo
naše neomajno vrtanje v zemljo pripeljalo do
vse večjih vremenskih sprememb, ujm, nenadnih toplih ali mrzlih front in postopoma tudi
do poledenitve.)

Edina pot je pot služenja stvarstvu
„Prihaja čas, ko se bodo ljudje osvobodili dogme in spoznali pra-namen življenja. To bo
edina pot, da se človeštvo reši pohlepa in materialnega suženjstva, ki je iz večine ljudi naredil
žrtve, ki slepo verjamejo sistemu.
Namesto slepega iskanja dela bodo ljudje iskali
svojo možnost, da služijo Naravi. Takšen pristop
pa bo pripeljal tudi do drugačne, pravične distribucije dobrin. In človek bo končno postal
Krona stvarstva.“
www.zazdravje.net 		

Naravna moč vode
Besedilo: Andreja Šeme

Rezultati dveh desetletij raziskovanja
(Benveniste, Emoto in drugi) počasi
spreminjajo privzgojeno prepričanje,
da je voda del nežive narave. V
nekaterih eko šolah se že učijo, da
je voda del žive narave. Ima svojo
naravno energijo in frekvenco, ki
dobrodejno deluje na naše telo. Toda
– voda ima veliko naravno moč, samo
če se dobro počuti.
Če želimo vedeti, kako se voda počuti in v kakšnem stanju je, moramo pogledati njen obraz.
Japonski znanstvenik dr. Masaru Emoto je iznašel posebno tehniko, ki razkriva obraz vode.
Kapljico vode globoko zamrznemo na -30 °C,
nato pa si jo ogledamo pod mikroskopom pri
200- do 500-kratni povečavi in jo fotografiramo.
Ta fotografija razkriva njeno počutje. Dr. Emoto
Skupaj za zdravje človeka in narave
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je lahko na tisoče posnetih fotografij razdelil v dve
skupini: na take z lepo oblikovanim šesterokotnim kristalom in na take, ki so imele brezobličen
kristal. Izkazalo se je, da voda, ki je bila izpostavljena pozitivnim vplivom (klasična glasba, pozitivna
sporočila), tvori pravilne šesterokotne kristale.
Voda, ki je bila izpostavljena negativnim vplivom
(sovražna sporočila, nasilna glasba), pa je svojo
naravno šesterokotno strukturo izgubila.

Vodovod in očiščevanje slabijo vodo
Predstavljajte si, da se naenkrat znajdete v popolnoma neznanem in neprijetnem okolju, kjer morate delovati po drugačnih pravilih. Ni prijetno.
Naravno stanje vode je pulziranje. Tako kot je pulziranje osnova našega življenja (ritem srca, dihanja, ...), daje tudi vodi pulziranje življenje. In prav
to smo spregledali, ko smo jo iztrgali iz naravnega
okolja ter ujeli v vodovodni sistem. Prisilili smo jo,
da teče po dolgih, ravnih ceveh pod visokim pritiskom. Hranimo jo v velikih rezervoarjih, jo destiliramo ali ji dodajamo kemikalije. Vse to ni niti približno podobno njenemu naravnemu okolju, zato
je voda v stresu, kar se odraža na njeni strukturi.
Kristali vode so zato izgubili svojo naravno lepo
strukturo in energijo.

Danes védenju prednikov pritrjuje
tudi sodobna znanost.
V Švici so s pomočjo eksperimentov z Emotovo
tehniko zamrznjenih kristalov prišli do pomembne ugotovitve, ki nam lahko pomaga do boljše
vode: voda se odziva na oblike posod, v katerih jo
hranimo. Najlepše se odziva na razmerja zlatega
reza. Po tem načelu so zasnovali različne izdelke,
najbolj močni po delovanju so posebni vrči za
vodo, ki so jih poimenovali steklene posode (karafe) Aladin.

Tagine — tradicionalne posode za hrano.
Ko so destilirano vodo z oslabljeno strukturo in
energijo pustili tri minute v stekleni posodi Aladin
in jo nato fotografirali, so zagledali čudovito popolno šesterokotno strukturo kristala, kar je znak
vode z dobro energijo. Če potegnemo vzporednico z našim življenjem: ko se po stresnem dnevu
vrnemo v prijetno domače okolje, se hitro sprostimo in umirimo.

Neverjetno preprosto načelo delovanja

Voda v "ujetništvu"

Voda se odziva na oblike
Naši predniki so že pred tisočletji dojeli, da se bo
voda ohranila dlje časa, če jo spravijo v posode
prave oblike. Če premerimo antično keramiko,
bomo ugotovili, da so na vseh koncih sveta prepoznali pravilo zlatega reza in tako imenovano
„Fibonaccijevo zaporedje“. Ritem oblik, ki jih poznamo danes kot Fibonaccijevo zaporedje, je
prepisan iz starih vedskih in arabskih spisov. Že
tisočletja nazaj je človek prepoznal osnovni ritem
narave, zapisan v rastlinah, školjkah, ribah, gibanju valov, ...
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Načelo delovanja posod, ki imajo popolna razmerja in so izdelane iz materialov, ki vsebujejo
veliko silicija (glina, steklo), je tako preprosto, da
se marsikomu zdi neverjetno. Najbolj intuitivni
preprosto zaupajo občutku. Da lahko oblika posode vpliva na vodo, jih večina začne verjeti, ko
začutijo spremembo okusa (mehkoba, nežnost,
kot studenčnica). Nekateri pa tudi lastnim občutkom ne verjamejo več in ti potrebujejo dokaze
laboratorijskih testov.

Kako steklena posoda Aladin
vpliva na obraz vode?
Fotografije kristalov so energijski podpisi vode. V
švicarskem laboratoriju so si pod mikroskopom
ogledali tri vrste vode: vodo iz pipe, prekuhano vodo iz pipe in prekuhano vodo iz pipe, ki je
bila v stekleni posodi Aladin. Iz fotografij je jasno
www.zazdravje.net

Tabela Bovis*: Biološka vrednost vode se že po eni minuti v stekleni posodi Aladin občutno izboljša.

razvidno, da najlepše kristale tvori voda iz steklene posode Aladin. Energijski podpis vode iz steklene posode Aladin je prepričljivo najlepši.

Energijski podpis vode.

Bovisova lestvica življenjske energije
Pri ocenjevanju kakovosti vode ni pomembna zgolj odsotnost nečistoč, temveč predvsem

obstoj vitalnosti. Prisotnost vitalnosti oziroma
življenjske energije označujemo s terminom biološka kakovost. Lestvico je razvil Francoz Andre
Bovis. Po njej mora človek uživati hrano z več kot
6.500 vrednostmi Bovisa, da bi ostal zdrav. Sveže
nabrana zelenjava ima od 8.000 do 10.000 enot,
med čakanjem na polici v trgovini in s kuhanjem
pa njena energija drastično pada, celo na samo
200 enot. Dr. Robert H. Steelooper pravi, da ima
vse, kar zaužijemo z vrednostjo več kot 9.000
enot, čistilni in terapevtski učinek na telo. Vse, kar
ima manj kot 7.000 enot energije, pa telesu odvzema energijo in lahko povzroča bolezni.
V Nemčiji so izvedli zanimiv laboratorijski test na
to temo. Vzeli so tri naključno izbrane blagovne
znamke vod v plastenki in izmerili njihovo biološko vrednost, nato pa so vsako izmed njih pustili v stekleni posodi Aladin in ponovno opravili
meritev. Rezultati kažejo, da se biološka vrednost
vode že po eni minuti v stekleni posodi Aladin
občutno izboljša. Vzorci vode iz plastenke so

Tabela frekvenc*: Vsem trem vodam iz steklene posode Aladin se je povečala frekvenca vibriranja v celotnem
spektru, kar povzroči resonančno vibriranje za različne organe. *Vir: Certifikat, Biro "Zdrava gradnja in bivanje"
Schleusingen, Nemčija, 7. 6. 2006
www.zazdravje.net 		
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imeli od 500 do 1.500 enot Bovisa, po eni minuti
v stekleni posodi Aladin pa je biološka vrednost
vseh treh vod narasla na 18.500 enot Bovisa!
(Graf: tabela Bovis)

Kako oblika posode vpliva na
frekvenčno valovanje?
Vse okoli nas ima svojo frekvenco valovanja.
Različne frekvence vplivajo na različne organe. Če
želimo dobro celotnemu telesu, je pomembno,
da mu zagotavljamo širok spekter frekvenčnega
valovanja. Tako nastane blagodejno resonančno
vibriranje za vse organe, kar spodbuja naravno
moč zdravljenja, ki jo ima naše telo. Graf kaže, da
se je vsem trem vodam iz steklene posode Aladin
povečala frekvenca vibriranja v celotnem spektru.
(Graf: tabela frekvenc)

Kako izboljšati negativno
ionizacijo vode?
Negativni ioni imajo pomembno vlogo v metabolizmu in dajejo telesu energijo, saj omogočajo
nemoten potek snovnih procesov. Pomanjkanje
negativnih ionov lahko privede do bolezni. V naravi se voda negativno nabije že ob dejstvu, da
prosto teče. Največ negativne ionizacije zaznamo
ob slapovih in brzicah. Zato se na takšnih mestih
vedno dobro počutimo. Biodinamiki vodo vitalizirajo z vrtinčenjem ali z različnimi sistemi pretakanja. Japonski test iz laboratorija v Osaki je pokazal,
da lahko tudi ionizacijo vode izboljšamo s tem, da
jo hranimo v drugačni posodi kot doslej.

Posebna izdaja

9 772232 360009

POMAGAJ SI SAM
V najnovejši
številki izdaje
Pomagaj si
sam vas od
12. julija čaka
še posebej
zanimiv in
uporaben nabor člankov.
Znani zagovornik naravnega življenja
Nara Petrovič
je ustvarjalce
revije povabil
k sebi domov, da bi jim na koščku divjine pokazal, kaj potrebuješ za izpolnjeno življenje.
Prav ničesar od vsega iz templjev potrošništva. Sanja Lončar je po vsej Evropi zbrala
bogato zbirko visokih gred. Vas zanima, kako
je videti vse v enem, topla greda, visoka greda in rastlinjak? Tudi sredstvo za sončenje
in proti mrčesu si lahko izdelate sami doma,
brezvseh kemikalij. Matjaž Kološa odkriva recepte za poletne sladice, ki ne zakisajo telesa
in so takorekoč zdravilne, Boris Vene pa osuplja s svojo neverjetno zgodbo, ko si je s pomočjo Gersonove terapije sam ozdravil raka.
In še: skalarna energija, največja skrivnost
Nikole Tesle; kako na domačem vrtu pridelati
pol tone kivija; recepti naše najstarejše zeliščarke, skrivnosti zdravilca Franca Lorgerja,
želodova kava in rastlinsko mleko ...
Naredite to poletje nekaj zase!
Pomagajte si sami!

Procesirana destilirana voda po treh minutah v stekleni posodi Aladin.

Pri vodi iz pipe so izmerili 3.324 negativnih ionov
na enoto, ko pa so to isto vodo tri minute hranili
v stekleni posodi Aladin, se je vrednost negativnih ionov nekajkrat povečala in dosegla število
12.863 na enoto.
Voda ima veliko naravno moč, zato si zasluži naše
spoštovanje. Stopimo iz privzgojenih okvirov in
miselnosti, da smo vsevedni, ter ji dopustimo, da
izpolnjuje svoje poslanstvo pomoči.
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www.zazdravje.net

Alfred Vogel o
varovanju narave
Nekoč čista Švica …

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

V preteklosti so bili Švicarji vzgojeni tako, da so
hoteli imeti svojo deželo čisto. To se je začelo že
v otroški dobi. Tudi v šoli so pazili na strog red in
na izletu je vsak učitelj poskrbel, da za seboj niso
puščali odpadkov ali papirja. To se je naglo spremenilo, ko so vdrli v deželo drugi vplivi. Prijazen
gozdič v dolini ob Renu, ki je bil vedno prijeten
prostorček za oddih, je bil v lepi pokrajini kmalu
poln papirja in odpadkov. Prikrita jeza je zagrabila
marsikaterega Švicarja, ko je to videl.

Tuji vplivi so načeli odnos do narave …

Da narava danes trpi posledice
neumnosti od sebe odtujenega
človeka in njegovega sijajnega
znanstvenega „napredka“, ni več
skrivnost. Nevladne okoljevarstvene
organizacije, posamezni aktivisti
in drugi kričijo, da je „dovolj
onesnaževanja“, da moramo ohraniti
naravo za svoje potomce, saj smo
vendar odvisni od vode, hrane in
zraka, ki nam ga narava daje! Če
zastrupljamo in uničujemo naravo,
s tem zagotovo zastrupljamo in
uničujemo tudi sebe – ali je to tako
težko razumeti?! Toda ušesa od
sebe odtujenega človeka so gluha,
brezbrižnost do narave in njenih
virov – tudi vodnih, pa je vse večja.
Na to temo je svoja razmišljanja
zapisal tudi Alfred Vogel, in sicer
takole …
www.zazdravje.net 		

Kljub krajevnim naporom pa so se nove navade
le še širile. Slabe prazne besede: „Danes vsi tako
delajo, saj drugi pospravljajo,“ zastrupljajo čut
otrokom, mladini in odraslim. Dve mladi engadinski dekleti sta s kikirikijevimi lupinami ob čakanju
na vlak zasmetili ves postajni peron, se spominja
Alfred Vogel. Njegov opomin: „No, no!“ pa je povzročil le plaho zadrego in lahkomiselno opravičilo: „Danes se tako dela, saj bo postajni uslužbenec
vse pospravil.“ Tako se vede „dobro vzgojena“
mladina in ni čudno, če tudi v najlepših krajih srečamo pomanjkanje smisla za red in ljubezen do
nedotakljive narave.

Vse več odpadkov na vsakem koraku …
Odpadki ležijo v vsakem potoku ali hudourniku.
Trata ali rob poti nam kažeta, kako so se ljudje na
tem kraju zabavali, ne da bi pomislili, da delajo
krivico naravni lepoti, ki bi se je radi veselili tudi
drugi. Kako pa naj se je, če morajo sesti v takšen
nered škatel, papirja in odpadkov? Tako grdo
ravnanje ni prihranjeno niti trati niti gozdu, celo
alpskim cveticam in belemu snegu ne! Kako hitro
izginejo dobre navade, če prevladajo slabi vplivi,
in kako plitvo je zakoreninjen smisel za lepoto, če
se lahko tako hitro sprijaznimo z grdim neredom!

Onesnaženost narave, onesnaženost
voda, izbruh bolezni …
V preteklosti je Alfred Vogel na svojih popotovanjih vedno hvalil čistočo svoje dežele in nikoli si ni
Skupaj za zdravje človeka in narave

10

misli, da bi se tudi pri njih lahko tako naglo razbohotilo pomanjkanje razumevanja in nerazumevanje, ki sta ga v daljnih deželah pogosto odbijala.
Živo se je spominjal nekega pripetljaja v Srednji
Ameriki. Živalska trupla in vsakovrstni odpadki so
ležali v nekem potoku, katerega voda je nižje spodaj namakala vrtove, v njej so se kopali in umivali
ter jo deloma uporabljali celo za kuhanje. Morda
so Indijanci naravnejši kot mi, vendar so iztrebki v
vodi med njimi povzročili pravo nadlogo. Očitno
pomanjkanje higiene je pri Indijancih in podobno živečih narodih pripeljalo do hude glistavosti.
Cele pokrajine so okužene s črevesnimi zajedavci in amebami. Takšno zlo ima hude posledice za
zdravje, celo hiranje, pa se za vse to odgovorni le
malo ali nič ne brigajo, da bi našli kakršno koli potrebno pomoč.

Stanje voda v Evropi že za časa
Alfreda Vogla močno načeto …
Strokovnjaki so me poučili, da smo v Evropi izpostavljeni vedno večjim nevarnostim. Na Expo so
kot zgovorno pričevanje prikazovali dober film,
11
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ki je vsem jasno pokazal, kako je z našimi vodami. Toda kot vedno odločilno ni le seznanjanje
ljudi, temveč bi morala tudi vlada naglo ukrepati,
da bi našla hitro pomoč, da onesnaževanje in zasmraditev naših jezer in rek ne bi napredovala. V
nevarnosti so namreč vse ribe, saj bodo izumrle,
če bodo vode še bolj zastrupljene. S tem bo onemogočeno bogato življenje vodnih živali in ob
njih živečih vodnih ptic. Večini med nami pa je že
znano, da so morali v mnogih krajih kopanje že
prepovedati.

Vsak glas „dovolj
onesnaževanja!“ šteje …
Kdor je spoznal težave, se bo nehote pridružil vedno glasnejšim protestom. Osebno pa lahko prispevamo tako, da pazimo, da se obvaruje lepota
dežele. Čas je že, da bi spet resneje gojili znani red
in čistočo, ki sta bila v preteklosti samoumevna.

Besedilo z založnikovim dovoljenjem priredila
Adriana Dolinar iz knjige A. Vogel, Ljudski zdravnik
www.zazdravje.net

Kateri so
trije največji
onesnaževalci?
Besedilo: Adriana Dolinar

V pitni vodi lahko najdemo
številne onesnaževalce in škodljive
mikroorganizme. Z vodo lahko torej
zaužijemo bodisi pesticide, herbicide,
težke kovine, klor, klorine, fluor, ostanke
zdravil (antibiotikov, protibolečinskih
in protivnetnih sredstev itd.), škodljive
snovi genske tehnologije (Amerika),
radioaktivne snovi (Fukušima), …,
pa tudi bakterije, viruse in parazite.
Kako močen koktajl onesnaževalcev bomo z vodo,
s hrano, prek kože ali z vdihanim zrakom v telo
prejeli, je odvisno predvsem od kraja na Zemlji,
kjer se nahajamo. Vsekakor bo torej obremenitev
naših teles večja v deželah, kjer je onesnaženost
visoka. Ne gre pa zanemariti dejstva, da smo vsi
na Zemlji del enega ekosistema in bodo strupi, ki
nenadzorovano izhajajo v vodo, zrak, zemljo na
enem koncu sveta, prej ali slej prišli tudi do nas!
www.zazdravje.net 		

Če vas zanima, od kod prihaja večina najhujših
desetih toksinov, vam priporočamo v branje poročilo The World's Worst Toxic Pollution Problems,
ki sta ga leta 2011 izdala inštitut The Blacksmith
Institute (BI) – mednarodna neprofitna okoljska
in zdravstvena organizacija, predana reševanju
težav svetovnega onesnaževanja, v sodelovanju
z Green Cross Switzerland (GCS) – skupina, ki pomaga pri čiščenju onesnaženosti.
Poročilo obsega triletno opazovanje več kot 1.000
toksičnih mest v srednje in slabo gospodarsko
razvitem delu sveta. Podrobno sta opisana razsežnost toksinov in vpliv na zdravje ljudi tudi v globalnem smislu oziroma svetovnem merilu.
Poročilo med tri najbolj problematične toksične
onesnaževalce sveta prišteva živo srebro, svinec
in toksična sredstva v agrokulturi, kot so pesticidi. Vse tri toksične skupine pa lahko najdemo tako
v zraku, zemlji kot v rastlinah, živalih, vodah, jezerih in oceanih. Prej ali slej torej toksini zaokrožijo
Zemljo in pristanejo tudi v naših telesih, kjer povzročajo kopico danes prisotnih težav.
Živo srebro je še vedno zelo prisotno v rudarstvu.
Približno tretjino svetovnega letnega izpusta
tega toksina v okolje izpustijo samo rudniki zlata. Raziskave v Peruju, na primer, razkrivajo, da za
vsak gram zlata v ozračje izgineta dva grama živega srebra. Živo srebro vstopa v okolje v anorganski obliki, tu pa ga organizmi spremenijo v toksično metilno obliko. Ta odteka v vode in se nalaga,
na primer, v ribah. Živo srebro tako po prehranjevalni verigi pride tudi do človeka.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Svinec večinoma uhaja iz številnih industrijskih
središč po svetu. Kitajska in Indija imata na stotine takšnih industrijskih središč. Kjer so regulative
industrijskih izpustov v okolje šibke, je onesnaženost ogromna. Na Kitajskem, na primer, obstajajo
reke, ki so tako onesnažene, da si jih ljudje ne upajo preplavati, saj bi bilo to zanje usodno.
Največkrat svinec v naše telo zaide skozi pitno
vodo. Težave, ki jih povzroča, so: zmanjšan IQ,
anemija, nevrološke poškodbe, nepravilnosti v telesnem razvoju, živčne motnje, bolečine v mišicah
in kosteh, izguba spomina, težave z ledvicami, zaostalost, utrujenost, glavoboli, kolike, epileptični
napadi, delirij, koma in celo smrt. Nevrološke motnje so prav posebej pogoste pri otrocih. Že pri
nizki izpostavljenosti svincu lahko pride do življenje ogrožajočih posledic na razvojni in kognitivni
ravni. Izpostavljenost svincu v času nosečnosti
povzroči prirojene napake.
Pesticidi – ni skrivnost, da je poljedelstvo ena izmed največjih gospodarskih dejavnosti na svetu.
Med najbolj dobičkonosnimi so sektorji za pridelavo riža, pšenice, koruze, kave, soje, krompirja in
čaja. Masovno poljedelstvo pa seveda ne zmore
več brez 2,3 milijona letne porabe toksičnih herbicidov, insekticidov in fungicidov, s katerimi se bori
proti plevelom, žuželkam in glivicam.
Na žalost pa veliko pesticidov (zlasti tistih, ki vsebujejo klorinirane komponente) predstavlja dolgotrajno onesnaženost okolja in težavo za vsa
živa bitja, tudi za zdravje ljudi.
Običajne poti pesticidov v naše telo so skozi s
pesticidi obdelano hrano, s prehrano z vodnimi
živalmi, v katerih se nalagajo pesticidi, s stikom
z onesnaženo zemljo (otroci), z onesnaženimi rekami, jezeri, oceani, …, in skozi onesnaženo pitno
vodo. Mnogi široko uporabljeni pesticidi so razvrščeni med dolgotrajne onesnaževalce – POPs
(Persistent Organic Pollutants), saj imajo dolgo življenjsko razpolovno dobo, niso dobro biorazgradljivi in imajo sposobnost, da se nalagajo v tkivih
različnih živih bitij.
Težave, ki nastanejo zaradi pesticidov, so: razdražena koža, dihalne in pljučne težave, izguba vida,
poškodbe imunskega in živčnega sistema, prirojene motnje, poškodbe DNK, motnje delovanja
hormonskega sistema, različne oblike raka in celo
smrt. Večina izmed 2.000 vprašanih kmetovalcev
na takšnih obratih je poročala o akutnih znakih
zastrupitve: kronični glavoboli, vrtoglavica, krči in
slabost.
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Je že čas, da posije
sonček v to leto?
Pojdite z nami v sij svetlobe in obrnite
novo stran v svojem življenju.

Vse, ki že poznate naš projekt ter sledite predavanjem in literaturi, pa bi radi naredili še
korak bliže k sebi, vabimo na osemdnevni
seminar, kjer boste to, o čemer predavamo in
pišemo, preizkusili “v živo”.

Kaj bomo torej počeli?
Čaka nas teden predavanj, delavnic, sprehodov, izletov, poglobljenega spoznavanja sebe
ter neposrednega dialoga s tamkajšnjimi ljudmi in naravo.
Za vaše, udobje in dobro počutje bo od
Ljubljane do Hvara, na otoku in med povratkom poskrbela skupina projekta "Skupaj za
zdravje človeka in narave".
Seminar vodita Rajko Škarič in Sanja Lončar.

Termini v letu 2013:

18. do 25. oktober – I. in II. modul
26. okt. – 2. november I. in II. modul
Cena programa s prevozom 398 EUR
+ 160 EUR kotizacije za seminar.

Informacije in rezervacije
Za več podrobnosti pišite na e-naslov:
hvar2010@gmail.com.
Informacije na: 041 770 120, vsak
delavnik med 9. in 13. uro.
Vaša rezervacija bo potrjena z
nakazilom avansa 100 EUR.
www.zazdravje.net

Organizacija: Frontier d.o.o , Društvo Ognjič in Združenje za obuditev celostnega človeka.

Izpostavljenost živemu srebru vodi do težav z ledvicami, s pljuči, CŽS, z artritisom, do reprodukcijskih motenj, izgube spomina, psihoz in tudi smrti.

Potrebujemo vodo
ali zdravila?
Besedilo: Adriana Dolinar

Dehidracija – vir zaslužka
Na žalost živimo v svetu, kjer je odnos do sočloveka na vseh področjih močno popačen – in tako je
tudi na področju odnosa do zdravja in zdravljenja.
Da je stanje takšno, pa niso krivi drugi, temveč mi
sami, saj takšen NEodnos do sebe in sočloveka
sprejemamo in dopuščamo.
Ker torej dovolimo, da pomanjkanje odnosa do
sočloveka „živi“, si nas, na žalost, lahko privošči
tudi od človeka odtujena zdravstvena industrija. Zlasti tej industriji to lepo uspeva
tudi zato, ker ne zdravniki ne farmacevti v
času svojega študija ne slišijo prav ničesar ali
zelo malo o pomenu vode za zdravje. Sodobna
medicina s farmacijo na čelu dehidracijo le redko
povezuje z vzrokom različnih zdravstvenih težav.
Da je vzdrževanje dehidracije ljudi zlata jama in
sredstvo manipulacije, pa dobro ve peščica tistih,
ki bi nas radi upravljali, če jim bomo to dovolili.
Zakaj bi nam torej zdravnik razlagal, kako pomembna je voda, da bomo ostali zdravi, če o tem
ne ve nič ali še huje, če v tem vidi določen interes?
Dehidracija namreč, dolgoročno gledano, pripelje
do zdravstvenih težav, ki jih zdravnik po navodilih farmacije „zdravi“ s farmacevtskimi pripravki.
Pravi vzrok naših težav, ki je dehidracija, pa bo
ves ta čas ostal neodkrit in temu ustrezno bo vse
večje pešanje našega zdravstvenega stanja. V nadaljevanju navajamo le nekaj primerov, kam nas
pripelje namerno prezrtje potrebe po vodi oziroma ko potrebo po vodi zamenjamo z zdravili. Ali
lahko uganete, katera blagajna se ob tem polni?

Kaj se zgodi, če vodo zamenjajo zdravila?

Ali ste vedeli, da so debelost, zgaga,
želodčna razjeda, zaprtje, motena
prebava, vnetje trebušne slinavke,
diabetes, žolčni kamni, astma, alergije,
glavoboli, migrene, angina pektoris,
povišan krvni pritisk, nosečniška slabost,
artritis, bolečine v hrbtu, revmatoidni
artritis, povišan holesterol, AIDS,
depresija, nemir, razdražljivost itd. lahko
le različni obrazi dehidracije?
www.zazdravje.net 		

Da želodec normalno deluje, potrebuje veliko
bikarbonatne raztopine, s katero bo obložil svoje
stene in jih tako obvaroval pred kislino. Če vode
ni, prihaja do občutka povišane kisline, razjed,
zbadanja v želodcu in podobno. Namesto da bi
težave z želodcem poskušali najprej umiriti s povečanim pitjem vode, bomo z dolgoročnim jemanjem zdravil, kot so antacidi, zaviralci izločanja
želodčne kisline, antibiotiki itd. tvegali vse slabše stanje želodca, trebušno slinavko bodo obremenjevale nepredelane beljakovine, v črevesju
se bodo začeli patogeni procesi, posledično pa
bomo imeli vse slabšo črevesno floro in imunski
sistem.
Ko telesu primanjkuje vode, začne krčiti dihalne
poti in v pljučih se začne nabirati sluz. To je varovalni mehanizem, s katerim telo poskuša preprečiti preveliko izhlapevanje vode z dihanjem.
Seveda poskušamo tudi to posledico odstraniti
z dolgoročnim jemanjem zdravil, kot so: bronhodilatatorji, antibiotiki, kortikosteroidi itd. in s
Skupaj za zdravje človeka in narave
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tem tvegamo poslabšanje stanja pljuč, poškodbo
sluznice dihal, dodatno obremenitev jeter, padec
imunskega sistema itd.
Ko je telo dehidrirano, tudi kri izgubi do 8 % vode.
Zato postane gosta, abrazivna in lahko povzroča
poškodbe na ožilju. Telo poskuša poškodbe ožilja
in nadaljnjo izgubo vode preprečiti tako, da ožilje
od znotraj zaščiti z debelejšo plastjo holesterola.
Po mnenju dr. Batmanghelidja je to poglavitni
razlog povišanega holesterola v današnjem času.
Namesto da bi odpravljali vzrok in potrebo telesa po holesterolu zmanjšali z zadostnim pitjem
vode, bomo z dolgoročnim jemanjem zdravil za
nižanje holesterola tvegali nastanek impotence,
depresije, poškodb jeter, mišic, poškodb ožilja,
padec imunskega sistema itd.
Še ena sodobna težava, ki pesti zahodnjake, je
kronično zaprtje. Tudi to pogosto nastaja, ker je
telo dehidrirano in zato prisiljeno, da vodo, ki bi
morala ostati v debelem črevesu, preusmeri k bolj
nujnim nalogam. Namesto da bi težave z zaprtjem
poskušali najprej umiriti s pitjem vode, bomo z
dolgoročnim zaprtjem in jemanjem zdravil za
zaprtje, na primer, tvegali poškodbo črevesne sluznice, rušenje črevesne flore, nastanek kroničnih
težav s črevesjem, padec imunskega sistema itd.
Lahko bi še naštevali zmote sodobne medicine,
vendar si raje oglejmo, kakšna je druga, zavestna
pot obravnave navedenih težav.

Najprej odpravimo dehidracijo,
potem pa po potrebi zdravimo!
Pravi preventivni pristop k zdravstvenemu varstvu naj bi bil, po besedah iranskega zdravnika dr.
F. Batmanghelidja, takšen: najprej moramo izključiti preprostejši vzrok bolezni in šele nato razmišljati o zapletenejšem vzroku. Dr. F. Batmanghelidj
se je v življenju med drugim posvetil tudi razbijanju napačne paradigme v medicini – zdravljenju
dehidracije z zdravili. V številnih knjigah je opisal,
kako lahko dehidracija povzroči vrsto obolenj, ki
jih zmotno zdravimo z zdravili, ki z dehidracijo načeto zdravje še poslabšajo. Na njegovi spletni strani http://www.watercure.com/gallery.html lahko
najdemo številne študije na temo zdravljenja
različnih zdravstvenih težav z vodo. Na primer več
kot tisoč bolnikov s peptično razjedo, pri katerih
zdravniki ne pričakujejo zapletov, se je pozitivno
odzvalo na njegovo zdravljenje z vodo. Bolečina
je popustila večinoma že od 3 do 8 min po zaužitju kozarca vode (2,5 dcl), in sicer brez uporabe
zdravil! Dr. Batmanghelidj je torej priporočal, naj
ob pojavu zgoraj navedenih težav raje najprej
pomislimo na to, koliko smo hidrirani, po potrebi uredimo hidracijo in šele nato, če ni izboljšanja
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stanja, iščemo druge vzroke zdravstvenih težav in
zdravimo po potrebi tudi z zdravili in nikakor ne
obratno. Da bi to lahko storili, moramo o hidraciji/
dehidraciji telesa tudi nekaj vedeti …

Kako nastopi dehidracija in
kako jo prepoznati?
Človek skozi dnevne dejavnosti v povprečju na
dan izgubi pribl. 3–4 litre vode (10–15 kozarcev).
Vodo izgubljamo s potenjem, z dihanjem, z uriniranjem, s prebavljanjem in z iztrebljanjem.
Na primer, 1–2 litra vode izgubimo samo z dihanjem. Izhlapevanje znoja s kože prispeva k 90 %
naše zmožnosti za ohlajanje telesa. Telesna dejavnost, potenje, driska, povišana temperatura itd.
lahko zelo povečajo izgubo vode iz telesa. Najlaže
pa vodo iz telesa izgubimo s športno dejavnostjo
in potenjem.
Čeprav smo vsi občutljivi na dehidracijo, pa ta najbolj ogroža dojenčke, starejše ljudi in športnike.
Razlog za to je bodisi v tem, da ne zmorejo ustrezno izraziti potrebe po žeji ali je niti ne zaznajo ali
pa telesa ne morejo pravočasno hidrirati.
Ko zaznamo žejo, so naše celice že dehidrirane.
Suha usta so zadnji opozorilni znak dehidracije.
Žeja se namreč pojavi šele takrat, ko so telesne
tekočine daleč pod ravnjo, ki je potrebna za optimalno delovanje telesa. Če ste v življenju žejo
pogosto namenoma prezrli, potem telo odneha
in opozorilnih znakov ne kaže več. Zato pogosto
slišimo prav najbolj dehidrirane ljudi trditi, da
sploh niso žejni.
Da bi redno nadzorovali raven hidracije/dehidracije, spremljajmo svoj urin. Hidrirano telo proizvaja bister urin svetle barve. Rahlo dehidrirano telo
proizvaja rumen urin. Močno dehidrirano telo
ustvarja oranžen ali temno obarvan urin.
Posledice rahle dehidracije so: upad koncentracije, utrujenost, suha koža, zmanjšana količina
urina, suha sluznica v ustih in nosu, spremembe
krvnega pritiska, motena sposobnost presoje itd.
Posledice kronične dehidracije pa so: stres, glavobol, bolečine v hrbtu, alergije, astma, povišan
krvni pritisk, zvišan holesterol in mnoge oblike
degenerativnih obolenj.

Katera tekočina nas hidrira
in katera dehidrira?
Zanimivo je, da so v medicinskih učbenikih besedo voda zamenjali z besedo tekočina. To je seveda
priročna tiskarska zamenjava, ki zabriše celostno
sliko in pomaga ustvarjati uporabnike zdravstvene industrije. Če se zdravstveno osebje nauči, da
www.zazdravje.net

človek potrebuje tekočino, ne pa tudi kakšno, potem nas bodo izobraževali, da je vsakršna tekočina dobra, le da jo pijemo. Pa na žalost ni tako.

Tekočine, ki izboljšujejo hidracijo
Kdor prisluhne lastnim potrebam, zazna dobrodejne učinke vode in dojame, da smo ustvarjeni,
da pijemo predvsem čisto, naravno vodo in uživamo elektrolite, ki jih najlaže najdemo v soli. Edina
pijača, ki že vsebuje enako elektrolitsko razmerje
elementov, kot jih imamo v krvi (in zato prispeva
k hidraciji), je kokosova voda (v nekaterih državah
jo uporabljajo celo namesto infuzije). Seveda pod
pogojem, da gre za čisto kokosovo vodo iz zelenih kokosovih orehov. Ta je po okusu rahlo sladko
slana. (Na trgu je veliko „izboljšanih“ napitkov, za
katere je značilno, da uporabljajo bolj zrele kokosove orehe, ki so tudi bolj sladki, vendar ta pijača ni v toliki meri izotonična in se bolj približuje
sadnim sokovom.) Druga pijača, ki lahko pomaga
telo hidrirati, je čisti sok aloe vere (v katerem ni
aloina). Ta ima obenem tudi druge učinke, zato ga
praviloma uživamo kot prehransko dopolnilo.

Tekočine, ki dehidrirajo
Večina zeliščnih čajev deluje bolj ali manj diuretično in kljub temu, da v telesu storijo veliko dobrega, „ožamejo“ več vode, kot je prispevajo. Seveda
ni narobe, če jih pijemo zmerno ali občasno, le ne
pozabimo na ustrezen vnos čiste vode, sicer tvegamo dehidracijo.
Gazirane pijače, polne sladkorja, ob tem da dehidrirajo telo, obremenjujejo presnovo tudi z veliko
kemikalijami, umetnimi aromami, barvili, umetnimi sladili, ...
Kava, kofeinske pijače in črni čaj so najbolj diuretični napitki. Ob njih je obvezno treba zaužiti še
kozarec vode, da vsaj nadomestimo odjem, ki ga
bodo naredili. Podobno velja tudi za alkoholne

www.zazdravje.net 		

pijače. Te telesa ne hidrirajo, temveč ga zakisajo in
dehidrirajo. Če vam torej kljub vsemu prija popiti,
na primer, dobro in kakovostno pivo, si ga seveda
privoščite, vendar pri tem pazite tudi na ustrezen
vnos vode.

Mnogi ljudje, zlasti na deželi, radi pitje vode zamenjajo s pitjem mleka. Pitje mleka telesa ne hidrira, lahko pa povzroči zakisanost in zasluzenost,
zlasti če ga pijemo za žejo, tj. v velikih količinah.
Od vseh mlečnih napitkov je za namen hidracije
najbolj primerna sirotka, pa še ob njej bo treba
dodati tudi nekaj vode.

Koliko vode naj bi popili in kdaj?
Na dan naj bi, v odvisnosti od telesne teže, popili
od dva do tri litre vode. Če smo fizično dejavni, se
ukvarjamo s športom, dojimo, smo pod stresom,
imamo povišano telesno temperaturo, drisko, če
delamo v prostorih, ki so klimatizirani, ali živimo
v vročem podnebju, je potreba po vodi še večja.
Najbolje je velik kozarec mlačne vode popiti takoj
zjutraj, ko vstanemo. Takrat je telo najbolj dehidrirano in polno toksinov. S pitjem na tešče pa telesu
pomagamo pri hidraciji in čiščenju.
Vodo naj bi vedno popili vsaj pol ure pred vsakim obrokom. S tem pomagamo prebavilom pri
prebavi hrane. Pitje pred jedjo je namreč nujno
za pripravo vseh potrebnih sokov (želodčne kisline, soka trebušne slinavke itd.), ki sodelujejo v
procesu prebave hrane. S tem se preprečita črpanje vode iz telesnih rezerv za potrebe prebave in
ustvarjanje dehidracije.
Ali bomo še dodatno pili ob hrani, je odvisno
predvsem od tega, kaj bomo jedli. Suha hrana
potrebuje nekaj tekočine, da bi jo lahko želodec
premešal. Če uživamo juhe ali enolončnice, potem pijača ni potrebna.
Večkrat na dan si privoščimo odmor za pitje vode.
Da se takšnih odmorov spomnimo, imejmo vedno ob sebi stekleničko z vodo. Potrebno količino
vode naj bi popili do 18. ure. Pitje vode pred spanjem bo motilo normalni spanec in regenerativne
procese, ki takrat potekajo v telesu.
Ob športu pijmo na vsakih 20 minut. Na eno
uro športa naj bi popili en liter vode in ustrezno
Skupaj za zdravje človeka in narave
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življenjska tekocina
ˇ
bio kokosov sok
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količino soli. Na primer, kadar se športno udejstvujemo v vročih poletnih dneh, lahko v eni uri
izgubimo tudi do dva litra vode.
Pijmo vodo tudi ob stresnih dogodkih, da bo telo
lažje „prebavilo“ stres.

Hidracija brez soli ne bo uspešna!
Za ustrezno hidriranje telesa je potrebno zaužiti
tudi ustrezno količino naravne, nejodirane, nerafinirane soli. Najboljša je keltska ali himalajska
kristalna sol. Sol telesu omogoči, da lahko vodo
optimalno uporabi. Na dva litra popite vode naj bi
zaužili polovico čajne žličke soli. Lahko s hrano ali
z vodo, razporejeno čez cel dan.

novo
1l

Ali lahko popijemo preveč vode?
To vprašanje je zelo zanimivo zlasti za ekstremne
športnike. Med ekstremnim športom namreč ledvici ne moreta izločati viška popite vode. Višek
vode se zato premakne v celice, vključno z možganskimi celicami. Posledice so zato lahko tudi
usodne.
Za takšne športnike je torej nujno, da ocenijo, koliko vode bodo med športom (npr. maratonskim
tekom) izgubili in je toliko tudi nadomestijo. To
je najlažje ugotoviti, če se pred in po teku večkrat
stehtajo in izračunajo izgubo vode med dejavnostjo in pridobijo približno oceno, koliko vode s soljo naj bi nadomestili. Če športniki popijejo preveč
vode, se lahko v krvi zniža tudi raven natrija. Padec
natrija pa lahko vodi v obolenja in celo smrt. Zato
je torej pomembno med ekstremnim športom
uravnotežiti tako raven vode kot raven soli.
17
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pitni velnes.
Kakšno razkošje! 100 % bio sok mladih kokosovih
orehov. Lahek in osvežujoč. Čist in bister. Malo
sladek, z blagim okusom po kokosu. Nizkokaloričen,
z esencialnimi vitamini in minerali.
Pravi naravni zaklad, ki čaka na Vas,
da ga odkrijete…
Zastopa: Prema, d. o. o.
www.prema.si

www.dr-martins.com

www.zazdravje.net

morejo ven, jih bomo le prestavili na drugo mesto
v telesu.

Veliko pospravljanje
Naše telo redno in vsak dan izloča strupe po ustaljenih poteh. Kadar je strupov preveč ali ko so jetra preobremenjena itd., se strupi odlagajo v maščobna tkiva, kjer povzročajo manj škode našemu
telesu. Tu čakajo na izločanje, ko bodo telesne
moči za to pripravljene. Če se stanje s telesnimi
močmi slabša, to hitro zaznamo. Slabo počutje,
utrujenost, pomanjkanje energije, lenobnost ali
celo zdravstvene težave nas prisilijo, da začnemo
razmišljati o pospravljanju znotraj telesa. Večina
ljudi se za takšno čistilno akcijo odloči spomladi
ali čez poletje. Načinov pomoči telesu pri razstrupljanju je veliko (uživanje sadja, zelenjave, pitje
sadno-zelenjavnih sokov, uživanje alg, ječmenove
trave, antioksidantov, pripravkov za spodbudo jeter, ledvic, črevesja itd.). Ne glede na to, katero pot
čiščenja telesa boste izbrali, pa nikakor ne smete
pozabiti na ustrezno hidracijo telesa! Zakaj?

Brez vode ne bo
koristi od prehranskih
dopolnil
Besedilo: Adriana Dolinar

Ali se je tudi vam že zgodilo, da je
ob povečanem vnosu kakšnega
koristnega prehranskega dopolnila (alg,
probiotikov, vlaknin, vitaminov itd.) kar
hitro prišlo do zaprtosti?
Veliko ljudi poroča o takšnih izkušnjah, le da za to
ne gre kriviti prehranskih dopolnil, temveč nezavedanje pomena hidracije.

Razstrupljate ali samo
„prekladate“ strupe?
V procesu razstrupljanja imajo jetra glavno vlogo.
Ko jetra strupe predelajo, se ti prek krvi izločajo iz
telesa večinoma z urinom in blatom. Poti razstrupljanja pa potekajo tudi prek kože z znojenjem (to
je še učinkoviteje, na primer s savnanjem) in prek
sluznic dihal z izdihavanjem (pomislite samo na
vonj po acetonu v prostoru, v katerem se nahaja bolnik z diabetesom ali alkoholik). Če strupi ne
www.zazdravje.net 		

Voda in razstrupljanje
Voda, ki je tudi medij, s pomočjo katerega se
strupi lahko izločajo iz telesa, po besedah dr. F.
Batmanghelidja med drugim upravlja tudi vse telesne funkcije.
Kadar je telo dehidrirano, se vključijo varčevalni
mehanizmi za vodo, s pomočjo katerih telo ohranja vodo za življenjsko pomembnejše funkcije.
Telo je v zagati – po eni strani z vodo varčuje, po
drugi pa so potrebe zaradi raztrupljanja povečane. Rezultat je ovirano razstrupljanje.
Če smo torej dehidrirani, procesi razstrupljanja
strupov v jetrih delujejo slabše, poti izločanja
strupov iz telesa pa so motene, saj dehidrirano
telo vklopi številne varčevalne mehanizme za varčevanje z vodo, ki krčijo dihalne poti, zmanjšujejo
proizvajanje urina, povečujejo izsrkavanje vode iz
debelega črevesa, zmanjšujejo znojenje itd. Kadar
smo dehidrirani, je tudi naša limfa „izsušena struga“, in po takšni poti se strupi ne bodo učinkovito
izločili iz telesa.
Če torej v takšnem stanju telo silimo k izdatnejšemu pospravljanju, lahko izzovemo le kopico težav.

Ko se dehidrirani razstrupljamo, …
• je proizvodnja urina manjša, ta pa je zato
tudi bolj koncentriran. Manj urina, manjše
izločanje toksinov iz telesa z urinom.
Koncentrirani urin, poln toksinov, ki se tudi
dlje časa zadržuje v sečilih, pa nam celo
utegne povzročiti vnetje mehurja ali ledvic;
Skupaj za zdravje človeka in narave
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• se rado pojavi zaprtje ali upočasnjeno
praznjenje blata iz črevesja. Strupi, ki so se
izločili v blato, se bodo zaradi zaprtja ali
lenobnosti izločanja ponovno vsrkali v telo,
utegnejo pa tudi nadražiti črevesno sluznico.
Zastoj blata in strupov v črevesju lahko čutimo
kot napetost trebuha, krče v trebuhu, vetrove,
slabost, glavobol, utrujenost, … Uživanje
hrane, bogate z vlakninami, ali prehranska
dopolnila s kakovostnimi vlakninami bo
v veliko pomoč telesu, vendar zgolj pod
pogojem, da je v črevesju tudi dovolj vode za
njihovo delovanje;
• se utegnejo pojaviti srbenje kože in izpuščaji.
To se zgodi, ker so glavne poti izločanja
telesa skozi urin in blato neučinkovite, zato se
razstrupljanje preusmeri tudi na kožo;
• se utegnejo pojaviti slabost, vrtoglavica in
glavobol, saj po krvi kroži ogromna količina
toksinov, ki se ne morejo učinkovito izločiti iz
telesa;
• lahko občutimo tudi gripi podobne znake, kot
so bolečine v mišicah in sklepih, vnetje grla,
utrujenost itd.

PUKKA

Fibre Plus vlaknine plus

(psyllium, aloe vera, inulin,
lanena semena)

Mešanica topnih in netopnih
organskih vlaknin ter
prebiotikov. Mešanica
ekoloških vlaknin ima odličen
okus in pomaga pri krepitvi in
ohranjanju zdravega in
urejenega prebavnega sistema.
Fibre Plus očisti prebavni trakt,
naredi črevesno vsebino
EKOLOŠKI IZDELEK
mehkejšo, daje občutek sitosti,
spodbuja prebavo, razstruplja organizem, omogoča
lažje odvajanje ter veže maščobe. Vsebuje semena
trpotca (psyllium), skorjo bresta, lanena semena, inulin
ter sok aloe vere. Učinkovit je pri raznovrstnih prebavnih
težavah - zaprtju, črevesnemu vnetju ter napenjanju.
V času industrijsko predelane in nezdrave hrane je za
uravnavanje prebave nujno potreben ustrezen
vsakodnevni vnos vlaknin.
NAČIN JEMANJA: Prašek vmešajte v vodo, jogurt, ali vaš
najljubši napitek – najbolje zjutraj.

V LEKARNAH, SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH IN
SANOLABORJU.
POKLIČITE ZA BROŠURO
www.pukkaherbs.si

Enduranza®

Voda, voda in voda!
Če torej želimo, da bi imela prehranska dopolnila
svoj učinek in v telesu omogočila več energije in
manj strupov, je zelo pomembno, da zaužijemo
precej več vode kot sicer.
Na dva litra zaužite vode pojejmo ali popijmo tudi
polovico žličke naravne soli na dan.
Če bi zaznali zgoraj navedene težave, je to lahko
znak, da smo pozabili na ustrezno hidriranost telesa. Za dan ali dva zmanjšajmo vnos čistilcev in
povečajmo vnos vode, da se nakopičeni strupi
izločijo iz telesa.
Prav tako brez vode ne bo pravega izkoristka dragocenih hranil ali zdravilnih učinkovin. Voda je
najboljše topilo, ki obstaja v naravi. Zato voda ni
obvezna zgolj v procesu čiščenja telesa, temveč
tudi v procesu preskrbe telesa z vitalnimi snovmi,
v procesu obnove tkiv itd.
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najmočnejša zaščita
proti izgorelosti

izčrpani? Brezplačno si priskrbite
Enduranzo®, najmočnejšo zaščito
pred izgorelostjo.
odstranjuje telesne posledice stresa, krepi odpornost,
preprečuje preutrujenost in razstruplja. je daleč
močnejša od posameznih
vitaminov ali koencima
Q10. popolnoma naravna,
brez stranskih učinkov.
Brezplačno lahko
prejmete prvih 10 tablet
na www.enduranza.si/ona
ali preko klica na modro
brezplačno številko.
Narava je
modra.

www.zazdravje.net

Poletni napitki s
ščepcem domišljije

da svojo notranjo klimatsko napravo
naravnamo na poletje. Ker ta nima
gumba prižgi–ugasni, se moramo tega
lotiti nekoliko bolj pretanjeno.

Besedilo: Sabina Topolovec

Ob tem je treba predvsem prisluhniti svojim
fizioloških potrebam, ki jim izdelki iz poletnih
prodajnih letakov nikakor ne ustrezajo. Kljub
temu da se poleti raje družimo ob dobri hrani,
meso z žara in ledeno mrzli napitki niso najbolj
posrečena izbira. Namesto njih svojim prijateljem raje ponudimo osvežilne napitke, sveže solate, sezonsko sadje in zelenjavo ter vse skupaj
obogatimo z izdatnim ščepcem svežih zelišč.
Prav gotovo ni naključje, da se vsa ta hrana poleti dobesedno smehlja pred vrati. Večina izmed
navedenih živil v telesu deluje podobno učinkovito, predvsem pa mnogo prijazneje od vsakršne klimatske naprave. Prijeten stranski učinek
je izguba kakšnega kilograma, ne da bi ob tem
morali stradati. To je seveda mogoče le takrat,
ko se umaknemo iz hladilnic, v katere se poleti
spremenijo sodobno opremljene pisarne in hotelski kompleksi, ter zaužijemo poletje v polni
meri takšno, kakršno se nam ponuja. V takšnim
naravnih pogojih, pa čeprav v najhladnejši senci,
si le težko predstavljamo zaužiti kaj drugega kot
nekaj lahkotno osvežujočega.

Po dolgi zimi vsi hrepenimo po vsaj
kančku pravega vročega poletja.
Ko se to končno prikaže v vsej svoji
veličini in temperature presežejo tudi
petintrideset stopinj Celzija, je čas,

www.zazdravje.net 		
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Hrana lahko greje ali hladi
Živila imajo zraven svoje kalorijske vrednosti,
skrbno preštetih ogljikovih hidratov, beljakovin in
maščob, vitaminov, mineralov in podobnega tudi
dve pomembni lastnosti, o katerih veliko vesta
predvsem tradicionalna kitajska medicina in ajurveda. V mnogih tradicionalnih kulturah tako pozimi dajejo prednost hrani, ki greje, in poleti takšni,
ki hladi. Če ste ob tem pomislili na hladno hrano,
ste prišli do napačnega sklepa. Skuhajte si vroč
metin čaj in videli boste, o čem govorimo.
Greje nas beljakovinska hrana, predvsem rdeče
meso, mastni siri, kava, čokolada, oreščki, ajda, rž,
ostre začimbe, sol in podobno. Mastne sire raje nadomestimo z jogurti, s kislim mlekom in kefirjem,
ki delujejo hladilno. Namesto prave si privoščimo
žitno kavo, oreščke, ajdo in rž pa lahko nakalimo,
saj tudi kalčki delujejo hladilno. Ostre začimbe
nadomestimo s svežimi z vrta. V tem času ima
mnogo domačih začimbnic izjemno hladilno delovanje. Kuhano hrano kar najmanj solimo, surova
hrana pa soli skorajda ne potrebuje. Tudi cvrenje,
pečenje in praženje poleti niso ustrezne kuharske
tehnike, namesto njih hrano raje na hitro podušimo, težjo, kuhano ali pečeno hrano pa si raje privoščimo v dneh, ko vročina popusti.

obenem pa nas bo žlica prisilila, da jih bomo zaužili počasneje. Za vse sveže stisnjene sokove ali
zmešančke si je namreč treba vzeti čas in vsak požirek temeljito „prežvečiti“ že v ustih, če želimo od
tovrstne hrane prejeti največ. Pa si oglejmo nekaj
okusnih predlogov.

Sokovi za redčenje
Mnogo ljudi si že pripravlja zelo okusne sirupe iz
bezga. Ali ste vedeli, da lahko podobne sirupe na
podoben način ustvarimo tudi iz mete, melise,
sivke ali celo vrtnice? V otroštvu smo vsi radi pili
malinovec. Zakaj si ga tokrat ne bi pripravili nekoliko drugače, z vrtnicami? Seveda je ob tem treba
uporabiti neškropljene vrtnice ali kupljeni ekološko pridelani vrtnični čaj. Gostom lahko ponudimo tudi razredčen sivkin sirup. Ker ima sivka zelo
močen okus, je uporabimo zelo zmerno količino.
Sirup bo še okusnejši, če mu bomo dodali nekaj
limoninega soka in lupinice (obvezno bio pridelave) ter ščepec prave vanilije.

Priprava poletne hrane je enostavna
Dobra novica priprave poletne hrane je tudi v tem,
da ta običajno ne zahteva veliko časa. Zelenjavo in
sadje le očistimo in pripravimo želeno jed. Zlasti
preprosta je priprava različnih napitkov, ki telo
prijetno ohladijo, odvisno od dodanih sestavin
pa tudi krepko nasitijo. V zadnjem času so tudi pri
nas zelo modni različni zmešančki, ki nas začarajo
z okusi in okrepijo z močjo zelenolistne zelenjave,
ki se v njih zelo spretno skrije. Zelenolistna zelenjava zraven svojih izjemnih zdravilnih lastnosti
tudi odlično hladi. Tudi sladki mlečno-sadni ali
še bolje žitno-sadni napitki so pravo razkošje za
naše brbončice, učinek že tako hladno učinkujočega sezonskega sadja pa močno okrepimo z
dodatkom svežih zelišč, predvsem mete, melise,
citronke, sivke, vrtnice, limonske trave in podobno. Prav gotovo je v tem času najbolj primerna
pijača voda, ki pa naj bo sobne temperature, saj
hladne pijače ovirajo prebavne procese. Tudi to
lahko obogatimo z vejico mete ali melise, ki v
nekaj urah v vrčku vode, ki ga postavimo na sonce, pustita svojo čarobno aromo. Dodamo ji lahko tudi nekaj limoninega soka ali rezin ekološko
pridelane limone, ki nas prijetno zbistri in osveži.
Nekatere zelenjavne napitke lahko z dodatkom
izbranih začimb spremenimo v presne juhe. Ker
jih bomo pojedli s krožnika, bo vtis sitosti še večji,
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Mlečno-sadni napitki
Mleko v poletnem času pri mnogih dodatno
ustvarja kislino, sluz ali cmok v grlu. Tudi s stališča
hladilnega učinka je veliko bolj primerno poleti
www.zazdravje.net

bo obenem v telesu povečal kapacitete za sprejem sončnih žarkov.
Pri izbiri takšnih napitkov je pomembno, da so
ekološki in pripravljeni iz celih zrn (in ne moke!).

Poletni čaji

uživati fermentirane mlečne izdelke, kot so jogurt,
kefir, kislo mleko ali sirotka, ki telo prijetno ohladijo. Najbolje jih je zaužiti le s ščepcem izbranega
zelišča, saj jih v kombinaciji s sadjem kljub odličnemu okusu mnogo ljudi ne prenaša najbolje.
Če mednje sodite tudi vi, si napitke raje priprave
z izbranim mlekom iz žit ali oreščkov. Zlasti riževo mleko je že po naravi prijetno sladkega okusa,
zato ga tudi ob dodatku jagodičevja ni treba dodatno sladkati. Riževo "mleko" ima še eno prednost: ker ne vsebuje beljakovin, ga dodajanje
kislega sadja ne bo koaguliralo (ne bodo nastajale grudice), kot se lahko zgodi pri mleku ali pri
sojinem napitku. Odlično se obnese tudi ovseno
mleko, ki ob dodatku kardamoma postane prava
poslastica. Če nimamo ovsenega napitka, lahko
v mešalnik zraven riževega napitka dodamo tudi
nekaj namočenih ovsenih kosmičev in chia semen
ter tako dobimo zares izdaten obrok, ki nas zelo
nasiti, čeprav ga spijemo. Pika na i takšnemu napitku je kanček hladno stiskanega olja, bogatega
z omega 3 (orehovo, konopljino, laneno), in izdaten ščepec izbrane sveže začimbe. Takšen napitek

www.primus.si
tel: 07 / 496 55 05,
delavniki med
9. in 15. uro

izBrane knjige za osebno rast in
zdravje po klubskih cenah!

www.zazdravje.net 		

Čaje le redko kdo povezuje s poletjem, pa vendar
imajo mnogi izmed njih prijetno hladilno delovanje. Prvak med njimi je meta, ki raste skoraj v
vsakem vrtu. Pripravimo jo lahko samo ali pa jo
dodamo v zeleni čaj.
Ali ste se kdaj vprašali, zakaj Arabci, tudi ko je najbolj vroče, pijejo vroč metin čaj? Za razliko od nas
namreč dobro vedo, da bodo z njim ohladili telo
od znotraj. Če bi spili mrzlo pijačo, bi dosegli ravno nasproten učinek, in bi dosegli, da telo ponovno vklopi grelce. Poskusite, in ugotovili boste, da
je vroče poletje veliko lažje prenašati ob metinem
čaju, kot ob kavi. Če potrebujemo poživilni učinek, potem meto dodajamo k zelenem čaju.

Tudi citronkin čaj je izjemno okusen, z dodatkom
zgoščenega jabolčnega soka pa pravi poletni hit
za otroke. Melisin čaj ima še to prijetno lastnost,
da nas ne le prijetno ohladi, temveč tudi umiri, kar
je v današnjem času zelo dobrodejna lastnost teh
skromnih čudežnih začimbnic. Iz vseh navedenih
začimb lahko pripravimo tudi zelo okusne hladne
izvlečke, jih dodamo v vse druge napitke, sladoled, med solato in podobno.

Presne juhe
Med zelenjavo po svojem hladilnem učinku prednjačijo kumare. Ker običajno zelo bogato rodijo
in jih težko pojemo zgolj v solati, si lahko iz njih
pripravimo tudi okusne presne juhe. Kumarična
juha se odlično ujame (in je tudi lažje prebavljiva)
z jogurtom in s koprom, da pa okus ne bo vedno
enak, si jo lahko pripravimo tudi z drugimi svežimi
začimbami. Poskusimo kumarično juho (ali sok)
z lističi citronke ali mete ali s steblom zelene ali
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Ščepec rešitve in Ščepec Védenja
peteršiljem. Izjemno okusna je tudi presna paradižnikova juha, ki jo obogatimo z baziliko, s stebelno zeleno, s česnom in z nekaj oljčnega olja
ali smetane. Za še prijetnejše občutje jo lahko le
rahlo pogrejemo.

Začimbe namesto hladilnika
O začimbah smo veliko pisali v obeh „Ščepcih“, v
katerih smo opisali neverjetne moči kar petdesetih različnih začimb. Če so v zimskem času predvsem cimet, klinčki, ingver, galgant, čili, kurkuma,
poper, česen in podobno tisti, ki nas pogrejejo od

sta zakladnici znanj o močeh začimb.

Če jih še ne poznate, jih lahko prelistate na
www.zazdravje.net.
znotraj, pa v poletnem času prednost dajemo začimbam, ki nas prijetno ohladijo. Večino teh smo
predstavili v Ščepcu Védenja, tako tudi meliso,
vrtnico, črno kumino, citronko, limonsko travo,
žafran, kumin in krešo. Tem se po svojem prijetno
hladilnem delovanju med drugim pridružujejo
tudi meta, sivka, žajbelj in bazilika. Seveda pa to
še zdaleč ni vse, kar navedene začimbe zmorejo.

PRIMERENI ZA VEGANE
PRIPRAVLJENI IZ CELIH
ZRN
BREZ DODANEGA
SLADKORJA*
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takšne reklame gledajo. (Zlasti če se v reklamah
za njimi obračajo glave in jih občuduje občinstvo.)

Druga stran pravljice.
Če odmislimo vso „marketinško poezijo“, si lase
lahko pobarvamo zgolj na dva načina. Da las odpremo (s čimer ga ubijemo), njegov pigment izperemo (z amonijakom ali z novimi kemikalijami
manj znanih imen), nato pa truplo lasu obarvamo
z izbrano barvo. Ker so takšni lasje brez življenja,
bo njihov zunanji videz odvisen od dodatnih kemikalij, ki jim dajo videz živosti.
Drugi, naravni način je ta, da živi nepoškodovani
las zgolj obložimo z naravnimi pigmenti. V tem
primeru temnolaske, na žalost, ne morejo postati blondinke in je barvanje mogoče zgolj v smeri
potemnitve osnovne barve lasu.

Katera
še ima
žive lase?
Besedilo: Tina Krebs

Ali vas je naslov zmedel? Na žalost
odraža resnico – če se ustavimo in opazujemo množico na naših ulicah, bodo
ženske, ki imajo žive lasje, v manjšini.
Kaj ima potem na glavi večina žensk?
Če opazujete reklamne bloke, boste v enem večeru videli kopico reklam za barve za lase, ki lase
„negujejo“, „ščitijo“ ter „jim dajo čudovit lesk in naraven videz“.
Nič manjše niso obljube reklam za šampone.
Povsod gledamo lase, ki se kot slapovi svile zlivajo po ramenih, žarijo in imajo popolnoma nenaraven volumen. In prav takšne si želijo ženske, ki

www.zazdravje.net 		

Tudi šamponi delujejo po dveh načelih.
Eni ponazarjajo pravljico, ki jo gledamo v reklamah. Bogata pena, visok sijaj, težki svileni lasje, …
Prevod teh pravljičnih besed pa je manj „užiten“.
Bogato peno šamponi dosežejo s snovmi, ki so
močni razmaščevalci. Najbolj pogosta sestavina,
ki jo najdemo v šamponih, je natrijev ali kakšen
drugi lavril sulfat. Gre za snovi, ki so zelo ustrezne
za močne industrijske razmaščevalce. Ko pa jih
nanašamo na občutljivo kožo glave, sami kličemo
težave (vnetja lasišča, izsušitev lasišča, pretirano
mastni lasje (ker izsuševanje maščobe spodbuja
lojnice k izločanju še več maščobe), prhljaj).
Ustvarjanje težav z lasiščem je za industrijo zagotovo donosno. Bolj nerazumljivo je, kaj imamo v
tej zgodbi mi, potrošniki, da tako neomajno vztrajamo pri šamponih, ki jih lasje ne marajo. Ali je vse
zgolj zato, da se približamo idolom z naslovnic?
Naravni šamponi se ponavadi ne penijo ali se
penijo veliko manj. Uporabljajo veliko bolj blage
razmaščevalce in mehčalce (praviloma na osnovi
naravnega sladkorja). Že to pri mnogih ustvarja napačen občutek, da bodo zaradi tega lasje
manj čisti. Nič ni dlje od resnice. Morda to nam,
zahodnjakom, zveni paradoksalno, vzhodnjaki pa
vedo, da je za nego in čiščenje las ter lasišča najboljše olje. Oni v lase najprej vtrejo naravno olje,
ki raztopi nečistoče z las in lasišča, nato pa to olje
sperejo. Ker lasišče ni izsušeno, ne prihaja do vnetij, lasje so nahranjeni in se ne mastijo pretirano.
Povedano bolj preprosto: na zahodu maščobo na
glavi in laseh raztapljamo z razredčili, na vzhodu
pa umazano maščobo raztopijo z zdravo in čisto
maščobo.
Naravna nega je, kot vidite, za našo linearno logiko včasih nepričakovana. Kljub temu da je
Skupaj za zdravje človeka in narave
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že od 1921

Novo

Naravna nega las za suhe in poškodovane lase:

Oves za krepke in regenerirane lase.
Zastopa: Tamaschi d.o.o., Ljubljana; tel.: 01 366 81 30; www.weleda.com

Poletna regeneracija
suhih in poškodovanih
las z novo linijo za nego
las in lasišča weleda.
Oves kot vodilna učinkovina za
suhe in poškodovane lase.
Weleda je razvila eno izmed najbolj naravnih linij za
nego las: brez SLS, parabenov, konzervansov in umetnih esenc. Weleda je vključila žitarice: oves, proso in
pšenico kot vodilne rastline v nove izdelke za nego
las zaradi podobnosti med žitaricami in lasmi. Žitarice
imajo presnovni, hranljivi in zaščitni učinek na lase in
lasišče. Z različnimi žitaricami uravnavamo različne
potrebe las in lasišča. Kot negovalni učinkovini sta v
izdelkih jojobino olje in karitejevo maslo.
V vročih poletnih mesecih lasje lahko trpijo zaradi
škodljivih učinkov dolgotrajne izpostavljenosti soncu, morju, kloru in vetru. Obstajajo trije "moram imeti" izdelki v poletnih mesecih, posebej pripravljeni
za nego suhih in poškodovanih las. Šampon iz ovsa,
balzam iz ovsa in negovalna maska. Weleda je izbrala
oves kot glavno učinkovino zaradi vpliva na naravno
obnavljanje, ki ga ima na lase.
25
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Weleda poletna nega las v
treh enostavnih korakih:
1. korak: Umite lase z Weleda šamponom iz ovsa in
toplo vodo. Med umivanjem nežno masirajte lasišče.
Organsko jojobino olje in ekstrakti ekološko pridelanega ovsa in žajblja zagotovijo gladko površino las
in lasišča, zmanjšajo lomljenje in cepljenje konic in
izboljšajo prožnost.
2. korak: Po umivanju nanesite balzam iz ovsa, ki lase
vzpostavi v svoje naravno stanje. Balzam nežno masirajte v vlažne lase, pustite delovati nekaj minut in
zatem sperite s toplo vodo.
Organsko jojobino in kokosovo olje ter izvleček ekološko pridelanega ovsa in belega sleza zagotavljajo
gladko površino las, poskrbijo za dodatno vlago in
obnovijo lasem naravno elastičnost.
3. korak: Enkrat do dvakrat na teden nanesite negovalno masko iz ovsa. Maska z ekološkim jojoba in
kokosovim oljem, obogatenim karitejevim maslom
in izvlečkom organskega ovsa bo vaše lase še posebej negovala in vzpostavila naravno ravnovesje in
zagotovila dodaten odmerek prepotrebne vlage. Za
še boljše rezultate predlagamo, da po nanosu maske
lase zavijete v toplo brisačo in pustite delovati 10 minut in zatem nežno sperete.
NARAVNA nega las ZA NARAVNO lepe lase.
www.zazdravje.net

uspešna, je moč masovnega marketinga očitno
ustvarila tako močen ideal videza lepih las, da so
mnogi zelo dobri naravni šamponi izgubili bitko.
Zato so se mnogi ponudniki naravnih šamponov
po letih neuspešnega prepričevanja kupcev, naj
spremenijo svoja pričakovanja, odločili, da bodo
morali spremeniti svoje recepture.
Nova generacija naravnih šamponov se po svojem videzu, vonju in tudi načinu delovanja približuje konvencionalnim šamponom, le da te učinke dosežejo brez spornih sestavin in veliko bolj
blago.

Mrtvi ne jedo!
Ker smo pod drobnogled vzeli nego las, ne moremo mimo še enega masovnega mita. Pogosto
slišimo, kako bo šampon ali regenerator naše lase
nahranil z dragocenimi vitamini ali s kakšno drugo snovjo. Najbolj pogosto oglaševane snovi, kot
so pantenol, tokoferol acetat ali retinil palmitat, so
sintezni vitamini, ki jih dodajo v formulo kot antioksidante, ki podaljšujejo življenjsko dobo izdelka. Kot navaja Pat Thomas (avtorica sijajne knjige
Čistoča je pol bolezni), ni dokazov, da bi te snovi
lahko „hranile“ lase.
Pod pogojem, da je kaj tako hranilnega zares v
šamponu (v naravnih šamponih lahko najdemo
veliko dobrih hranil za lase), je zelo pomembno
vedeti, da imajo od tega koristi zgolj živi lasje.
Las, ki je že mrtev, se ne morete hraniti – njega lahko le lakiramo, lepimo in plastificiramo
–, kar tudi počnejo snovi v konvencionalnih
regeneratorjih.

Odločitev je v vaših rokah
Če želite lepe in negovane
lase, je zelo pomembno, da v
celotnem procesu nege (šamponi, regeneratorji, morebitne
barve) uporabite izdelke, ki lasem ne bodo škodovali.
Če že imate lase, ki so uničeni
s kislino ali z barvo, potem ne
tarnajte, da vam jih naravni
šampon ni uspel oživeti. Raje
dovolite, da vam zraste naravni las, nato pa ga začnite negovati na naraven način.
Če tega ne želite, potem je (morda nekoliko nenavadno za naše novice, pa vendar) najbolje, da ob
konvencionalni barvi izbirate tudi konvencionalne šampone, regeneratorje in utrjevalce – ker so
ustvarjeni s tem namenom, da tudi mrtvim lasem
dajo bolj živ videz. Dokler bo seveda to vaše lasišče zdržalo …
www.zazdravje.net 		
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Tudi ko spite,
voda hlapi
Ljudje pogosto podcenjujemo količino
vode, ki jo telo izgubi s potenjem. Zlasti če
je to manj vidno in se dogaja, ko spimo.
Težko je oceniti, kdaj je potenje normalno in kdaj
ne. Vse je odvisno do posameznika. Niti dve osebi
nista enako občutljivi za temperaturo. Telo v primeru nelagodja samo sproži „sistem hlajenja“ v
obliki znoja z namenom, da se temperatura telesa zniža. Obstaja bistvena razlika med škodljivim
nočnim potenjem ter normalnim in naravnim potenjem. Potenje, ki se pojavlja stalno in dosledno
v manjših količinah, ni škodljivo. Nočno potenje,
ki se pojavi nenadoma in ki mu sledijo ogromne
količine znoja, pa je znak za skrb. Običajno se pojavi na vratu ter se širi na prsi in nazaj, sčasoma pa
preide na celotno telo.
Vzrokov za škodljivo nočno potenje je lahko več:
hiperhidroza, razne okužbe, vročina, jemanje
zdravil, drog, hormonsko neravnovesje, hipoglikemija, nevrološke in psihološke težave oziroma
težave zaradi okolja, v katerem spimo. Če se potenje pojavlja le ob ponavljajočih se ritmih metabolizma (npr. ko pozno večerjamo ali nekaj dni
pred menstruacijo), ostale dni pa ne, potem gre
vzroke iskati v lastnem telesu. Če pa so težave bolj
pogoste (in zlasti če jih imamo v eni postelji, izginejo pa, ko smo na službeni poti ali na dopustu),
potem je treba preveriti okolje, v katerem spimo.

v pravilnem naravnem položaju, pa lahko na drugi strani zaradi svojih sestavin povzročijo mnogo
nelagodja med spanjem. Na ležiščih brez con
oziroma ob neustrezni izbiri trdote ležišča (poliuretanska, spominska pena), se nam ležišče najbolj
ugrezne na območjih, kjer je pritisk nanj največji –
v bokih in ramenskem predelu. Če je naše ležišče
iz umetnih in kemično obdelanih materialov, smo
tako obdani z materialom, ki ne diha in ki zaradi
objema telesa povzroča prekomerno potenje,
draženje kože, zaradi nenehne vlage pa tudi večji
porast plesni in razvoj pršic v ležišču.
Umetni materiali so bolj statični in zraven tega, da
kljub raznim zračnim mostovom niso dovolj zračni, nase mnogo bolj privabljajo prah. Prevleke, ki
vsebujejo poliester, kljub dodatkom raznih zračnih mostov ne nudijo zadostne zračnosti, saj tkanina že v osnovi ni zračna in ne diha.

Zagotovite naravno zračnost ležišča
Naravni materiali, kot sta naravni lateks in naravni
organski bombaž (pod pogojem, da niso bili v stiku s škodljivimi kemikalijami ter so brez sintetičnih dodatkov), so že v osnovi antimikrobiološki in
protibakterijski, zaradi česar so odporni na bakterije in glive. Tako odstranimo vsaj en možen vzrok
potenja in motenega počitka.

NAJVEČJA TRGOVINA
V SODELOVANJU Z NARAVO

Nevidni, vendar tako škodljivi
Vlaga na stenah, oknih ali tleh lahko povzroči plesen, tudi rahlo rast različnih glivic, ki lahko sprožijo alergije. Kaj pa vlaga, plesen in pršice, ki so
očem skrite, vendar nadvse vplivajo na naše počutje in zdravje? Prilagodljiva ležišča, ki so v primerjavi s premehkimi ali pretrdimi ležišči zagotovo zelo priporočljiva z vidika ohranjanja hrbtenice
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koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

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

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

VSAKO SREDO (DO OKTOBRA)

TRUBARJEVA ZELENA TRŽNICA
Trubarjeva ulica (med Prešernovim trgom in
Resljevo cesto), med 12. in 19. uro
Vsako sredo od meseca maja do oktobra
Trubarjeva cesta v Ljubljani zaživi. Obiskovalci
tržnice lahko kupite slovenske ekološke pridelke,
izdelke, kozmetiko, literaturo itd.
Udeležite se lahko tudi pestrega kulturnega dogajanja na ulici. Tržnica je priročna za vse, ki ne
morete ujeti sobotne ekološke tržnice ali vsakodnevne mestne tržnice. Prisrčno vas vabimo
na druženje, obisk in nakup kakovostnih ekoloških živil! Več informacij na: http://prostoroz.
org/slo/index.php?/zelena/opis/ in http://www.
itr.si/podrocja_dela/trubarjeva-zelena-trnica/
trubarjeva-zelena-trnica.
Organizator: Društvo ProstoRož in soorganizator:
Inštitut za trajnostni razvoj.
TOREK, 9. JULIJ

SOFIJIN VEGETARIJANSKI PIKNIK
Lendava, Sofija – Medgeneracijska hiša,
Glavna ulica 48, od 11. do 15. ure
Vegetarijanski piknik je namenjen vsem, ki se radi
Vabljeni na ekofejst 13. in 14. julij 2013

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 		

zdravo prehranjujejo. Ponuja priložnost za prijeten klepet in medsebojno spoznavanje ter druženje. Prispevek: 2 EUR. Informacije: 070 441 654,
e-naslov: sofija.lendava@gmail.com.
Organizira: Sofija – Medgeneracijska hiša Lendava.
PETEK, 12. JULIJ

TRETJE SREČANJE S FRANCIJEM
VEHARJEM
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
od 18. do 20. ure
Glavna tema tokratnega srečanja bo uporaba
medu in čebeljih izdelkov v kuhinji. Vprašanja so
zaželena. Več informacij dobite na franci.vehar@
gmail.com. Prispevek je 5 EUR.
SOBOTA, 13. JULIJ

IZDELAVA ETERIČNEGA OLJA SIVKE
Na kmetiji v Selih na Krasu 52, s pričetkom ob
10. uri
Zeliščno-medena čebelarska kmetija Ladi na
Krasu vas vabi na izdelavo eteričnega olja sivke.
Na nasadu sivke, v sklopu kmetije, bomo poželi
sivko in jo na kmetiji predelali v olje. Obenem si
boste lahko nabrali zelišča zase in naredili potaknjence. V prijetnem mediteranskem okolju, s
pogledom na morje, se bomo prijetno družili ob
toplem krožniku mineštre. Nadaljevanje delavnice bo 24. avgusta, ko bomo iz eteričnega olja
in čebeljega voska izdelali kreme. Takrat bodo
predstavljeni tudi način hranjenja čebel, zdravljenje in priprava na zimo. Delavnici bo vodila: Ladi
Pibernik. Prispevek: 20 EUR.
SOBOTA, 13. JULIJ

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne, od 17. do
19. ure
Navodila za opravila v tekočem mesecu na vrtu in
njivi. Navodila za vkuhavanje in shranjevanje pridelkov. Mešanje kremena za žita.
Organizira: Društvo AJDA Gorenjska.
OD PONedeljka, 15., DO PETka, 19. JULIJA

SOFIJIN POČITNIŠKI ODKLOP
Lendava, Sofija – Medgeneracijska hiša,
Glavna ulica 48, od 9. do 12.30 ure
Nepozabni počitniški teden, ko bomo z otroki,
starimi od 5 do 12 let, vsak dan ustvarjali, se učili,
Skupaj za zdravje človeka in narave
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raziskovali (nabirali in uživali divjo hrano, si skuhali svoj čarovniški zdravilni napoj, zasadili svoj
zeliščni lonček, iskali stoletni zaklad, spoznali,
kako skrbeti za hišne ljubljenčke in jih vzgajati,
…). Zdrava malica in pijača vključeni. Obvezne
so prijave, največ 10 otrok/dan. Vodi/predava:
Ekokultura Lendava z različnimi izvajalci ter prostovoljci. Brezplačno/zaželen prostovoljni prispevek. Informacije: 070 441 654, e-naslov: sofija.lendava@gmail.com.
Organizira: Sofija – Medgeneracijska hiša Lendava.
ČETRTEK, 25. JULIJ	

NARAVNO DO LEPE KOŽE: kreme,
losjoni in masla
Naravna darila EMMA, Mala vas 29, Ljubljana,
od 17. do 20.30 ure (dodatni termin: sreda, 21.
avgust)
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta
edino zagotovilo, da uporabljamo 100 odstotno
naravno kozmetiko, ki ustreza tipu naše kože. Na
delavnici pregledamo široko paleto eteričnih in
rastlinskih olj, masla, macerate, hidrolate in ostale
aktivne sestavine (emulgatorji, konzervansi, antioksidanti, vitamini, …). Posebej poudarimo pomen higiene in ustreznih koncentracij pri izdelavi
aromakozmetike. Skupaj izdelamo: vlažilno kremo za obraz, luksuzno „anti-age“ kremo za obraz,
hranljivo karitejevo kremo za roke, negovalno
mleko za telo z geranijo in mangov mousse za
telo z bergamotko. Prejmete: strokovno vodenje,
samostojno delo, vseh pet izdelkov in obsežno pisno gradivo. Več informacij na www.naravna-darila.si. Pridite, prijetno bo.
Prispevek: 55 EUR. Prijave na: info@naravna-darila.si ali 041 721 528.
SOBOTA, 27. JULIJ

BREZPLAČNI DVORIŠČNI SEJEM
Mestno jedro Slovenj Gradca, Trg svobode, od
9. do 12. ure
VSE ZASTONJ – IZBERI in ODNESI, kar koli želiš,
in/ali PRINESI, česar ne potrebuješ več, vendar je
lepo ohranjeno. To je lahko kar koli za dom, vrt,
delo, šolo, počitnice, šport oziroma prosti čas, za
osebno uporabo, okras, ....
NAMEN brezplačnih sejmov, ki se pojavljajo povsod po svetu, je varovanje narave, spreminjanje
potrošniške miselnosti ter pristno druženje in zabava. Informacije na: 051 247 767.
Organizira: Ekološko društvo Slovenj Gradec.
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PETEK, 2. AVGUST

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE V
LJUBLJANI
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45 urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj
na tečaju bo Željko Radmanovič, manualni terapevt in osteopat. 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 31. julija 2013. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942,
www.higeja.si.
SOBOTA, 3. AVGUST

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne, od 17. do
19. ure
Nabiranje rmana in njivske preslice, presajanje jagod, spravilo krompirja in oranje, tekoča opravila
na vrtu in njivi.
Predavanje v okviru projekta študijski krožki:
Pripravimo si ozimnico.
Organizira: Društvo AJDA Gorenjska.
OD PONedeljka, 19., DO PETKA, 23. AVG.

SOFIJIN FESTIVAL – Ime mi je …
ŽENSKA
Lendava, Sofija – Medgeneracijska hiša,
Glavna ulica 48, od 15. do 20. ure
Festival, posvečen vsem ženskam, ki v družbi pogostokrat ostanejo spregledane. Za dolgotrajno
brezposelne ženske, samohranilke, starejše ženske, ki v gospodinjstvu živijo same, Romkinje, invalidke itd., bodo izvedene delavnice, predavanja
in dejavnosti, s pomočjo katerih se bomo učili,
družili, razvajali, spoznavali, razvajali, spodbujali, … Info: 070 441 654, e-naslov: sofija.lendava@
gmail.com.
Organizira: Sofija – Medgeneracijska hiša Lendava.
SOBOTA, 24. AVGUST

JERNEJEVO – ZELIŠČARSKI DAN V
DEŽELI KOZOLCEV
Šentrupert na Dolenjskem, Muzej na prostem
Dežela kozolcev, od 10. do 22. ure
www.zazdravje.net
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

Predavanja in delavnice na temo zeliščarstva, ki
se bodo odvijale v edinstvenem okolju prvega
muzeja na prostem s kozolci na svetu, bodo vodili priznani strokovnjaki s področja zeliščarstva
in etnobotanike: mag. Jože Kukman, Mirjam Grilc
ter Vlasta Mlakar. Izobraževalnemu delu dneva bo
sledil sproščen večer slovenskih ljudskih pesmi
in pripovedi o rastlinskem svetu v izvedbi Ljobe
Jenče. Cena celodnevnega druženja je 45 EUR in
vključuje strokovna predavanja, praktične delavnice, vodeni ogled muzeja, večerni koncert, kosilo
in prigrizke. Zaradi omejenega števila udeležencev so potrebne predhodne prijave na tel. št.: 031
874 213 ali po e-pošti na: liljana.jantol.weber@
gmail.com.
Organizira: Turistično društvo Šentrupert.
TOREK, 27. AVGUST

SOFIJIN VEGETARIJANSKI PIKNIK
Lendava, Sofija – Medgeneracijska hiša,
Glavna ulica 48, od 11. do 15. ure
Vegetarijanski pikinik je namenjen vsem, ki se
radi zdravo prehranjujejo. Ponuja priložnost za
prijeten klepet in medsebojno spoznavanje ter
druženje. Prispevek: 2 EUR. Informacije: 070 441
654, e-naslov: sofija.lendava@gmail.com.
Organizira: Sofija – Medgeneracijska hiša Lendava.
SOBOTA, 31. AVGUST

POTOVANJE PO DOLINI RADOVNE
Avtobus pred Trifiksom, Tržič, ob 8. uri,
nadaljuje v Kranj, Lesce ČRIC, Bled
Biodinamičarka ga. Kristina Lipovec nas bo vodila
v Zgornjo Radovno, kjer si bomo ogledali kmetijo
v Triglavskem narodnem parku. Šli bomo k izviru
reke in se ustavili ter družili na kosilu.
Prijave zbira Silva na tel. št. 041 625 454 do 20. avgusta. Vabljeni!
Naše naslednje novice bodo natisnjene
20. avgusta. Dogodke, ki bodo med tem
prispeli v našo redakcijo bomo objavili 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.: 01032013)
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.
POMEMBNO: V kolikor plačnik ne bo tudi
prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic), nam točne podatke,
kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti,
e-pošti (posljite.novice@gmail.com) ali nas
pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na
041 770 120.
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih
dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot
donacije.

Na spletni strani

www.zazdravje.net
v rubriki "Skupaj kuhamo"
vas čaka več kot 150 receptov.

Ekovodič 2013/2014
20. avgusta izzide eko vodič 2013/2014. Če
bi se v njem želeli predstaviti kot trgovina ali
ponudnik eko izdelkov do 20. julija pišite na
naslov: damjana.goter@gmail.com.
www.zazdravje.net 		
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Kako pridelati
hrano brez vode?
Z vodo je tako kot z zdravjem. Dokler jo
imamo, nas ta tema ne zanima preveč.
Ko je ne bomo imeli, bo to edina tema,
ki nas bo zanimala, le da takrat ne bo
več možnosti, da bi kaj storili, da stanje
vrnemo v današnje.
Analiza International Water Management
Instituta jasno kaže na to, da tretjina svetovnega prebivalstva živi na območjih, kjer se že zdaj
soočajo z resnim pomanjkanjem vode. Res je, da
je Afrika daleč od Slovenije, vendar smo prav mi,
zahodnjaki, glavni razlog njihove žeje.
Generalno pravilo je, da za en gram kalorije industrija hrane potrebuje en liter vode. Zato je vsak
izmed nas odgovoren za porabo 2.000–5.000 litrov vode vsak dan. Priznali boste, da je to precej
več od 2—3 litrov, ki jih popijete, in 50—100, ki jih
porabite za osebno higieno.
V to količino niso vštete padavine. Gre zgolj za
vodo, ki jo uporabljajo za namakanje kmetijskih
kultur in oskrbo rejnih živali, kar pomeni za tisto
vodo, ki priteče iz cevi.

Zemlja ne mara železa!
Viktor Schauberger je v svojem proučevanju
zmot sodobne znanosti prišel do še ene zanimive ugotovitve. Obdelava zemlje z železom
je znižala vitalnost zemlje. Kot energijsko veliko bolj prijazen material je zato predlagal
bakrena orodja (takšna, ki so jih naši predniki
uporabljali ves čas tako imenovane bakrene
dobe).
O blagodejnosti takšnega orodja za zemljo
in pridelke poroča vse več vrtičkarjev (posebej biodinamikov,) ki že nekaj let preizkušajo
takšna orodja. Ker povpraševanje raste, so se
lastnega razvoja orodja iz masivne bronovine lotili v slovenskem podjetju Osti jarej.
Prvo serijo orodij (motike
in kopulje) bodo predstavili
konec avgusta, za več
informacij pa pokličite na telefon
040 21 71 91.
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Ni vseeno!
Če ste mesojedec, vaša prehrana zahteva porabo čez 5.000 litrov vode vsak dan. Vegetarijanska
prehrana pa je skoraj za polovico manj potratna.
Najmanjšo porabo zahteva veganska prehrana,
okrog 2.000 litrov na dan. Seveda navedeno velja,
če je hrana, ki jo uživate, kupljena.
Če sami pridelujete zelenjavo in jo le občasno dodatno zalijete, bo vaš izkoristek vode veliko boljši.

Če pridelujete biodinamično ali permakulturno,
boste s tem najbolj pomagali planetu. Vaše rastline zalivanja skoraj ne bodo potrebovale, zemlja
pa bo tako zdrava, da bo lahko sama zadrževala
dovolj vode za oskrbo rastlin.
Seveda, tako permakultura kot biodinamika zahtevata, da spremenite pogled na naravo in odnose v njej. Zahtevata tudi nekaj znanja in kar je še
posebej pomembno, izkušnje tistih, ki vas lahko
obvarujejo pred začetniškimi napakami. Zato, toplo priporočamo obisk poligona sonaravnih vrtov
v Pirešici pri Žalcu. Tam se lahko na enem mestu
seznanite z različnimi načini ekološke pridelave in
sami primerjate Gajin ekološki vrt, biodinamični
vrt, permakulturni vrt in zeliščni vrt. Več o možnostih obiska preberite na www.lavita.si ali pišite na
info@lavita.si (031 632 444).

Poligon sonaravnih vrtov je 19. 6. obiskala tudi
vladna delegacija z ministrom Dejanom Židanom
na čelu.
www.zazdravje.net

Želite brati naše
novice tudi v
prihodnje?
Nič vas ne stane, da to omogočite.
Od tega lahko celo nekaj imate.
Komu boste donirali 0,5 % svoje
dohodnine, je vaša izbira.
Vsi godrnjamo, kako visoke davke plačujemo v
Sloveniji in kako malo vpliva imamo na to, kako
se uporabljajo. Vsaj z drobnim delčkom davkov od
naših prejemkov imamo priložnost podpreti tisto,
kar želimo, da obstaja, deluje in se razvija.
Da so naše novice v tem letu preživele težke čase,
gre zahvala tistim, ki ste si v lanskem letu vzeli minuto časa in izpolnili priloženi obrazec, ter vsem
tistim, ki ste nam iz svojega obdavčenega denarja nakazali prispevke, pošiljali brezplačne poštne
znamke ali prispevali v naše šparovčke. Verjeli ali
ne, to je storil le vsak stoti, ki nas bere.
Vemo, da ima večina ljudi „polne glave“ tisočernih
obveznosti. Zato se zavedamo, da veliko naših
obrazcev zagotovo ni bilo poslanih ali so bili založeni. Morda lahko s skupnimi močmi dosežemo,
da bo prihodnost naših novic manj negotova.
Prosimo vas, da nam pri tem pomagate. Izrežite,
izpolnite in odpošljite ta obrazec že danes.
www.zazdravje.net 		

Ste pripravljeni storiti še korak več?
Vsakomur, ki si bo vzel nekaj časa, da izpolni
priloženi obrazec in k temu spodbudi še tri
osebe, ki berejo naše novice (člani vaše družine, prijatelji, kolegi, sosedje, …), se bomo
zahvalili z enoletnim brezplačnim pošiljanjem
novic.
Vse, kar morate storiti, je, da nam na naslov:
Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig
pošljete kuverto, v kateri bodo štirje priloženi
izpolnjeni obrazci za donacijo dela dohodnine.
Mi jih bomo potem odposlali na davčno upravo.
Pripišite še izbrani naslov za prejemanje novic.
(Obrazec lahko fotokopirate ali v ta namen vzamete večje število izvodov novic.)
Če nam boste poslali osem obrazcev, lahko pripišete dva naslova, na katera bomo začeli pošiljati
naše brezplačne novice, za 12 obrazcev tri naslove
in tako naprej.
Če ste nam že nakazali prispevek za prejemanje
naših novic na domači naslov, bomo vašo naročnino podaljšali za eno leto.
To bo naša majhna zahvala vsem tistim, ki srčno
„navijate za nas“.
Uredništvo
Skupaj za zdravje človeka in narave

32

33

Skupaj za zdravje človeka in narave

0,5%

odstotek

1. Prosimo, odrežite list iz revije. Hvala.

www.zazdravje.net

2. Nazadnje prepognite tukaj in zalepite stranice z lepilom. Hvala.

www.zazdravje.net 		
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Ali nas je Evropska
komisija slišala?

Vabljeni na poletni sprehod
po prvem oglednem
zeliščnem vrtu na Krasu
Naravna, kulturna in zdravilska
dediščina na enem mestu
V bližini Parka Škocjanske jame, v vasi Kačiče,
se vam bo na 500 m2 predstavila živopisana
naravna zakladnica več kot 130–ih zdravilnih
rastlin, aromatičnih začimbnic in divje raslih
užitnih rastlin.

Po skoraj milijonu in pol zbranih podpisov za peticijo, s katero državljani Evrope
zahtevamo, da pitna voda ostane neodtujiva pravica in njeno uporabljanje izvzeto
iz enotnih pravil evropskega trga, se je
oglasil tudi evropski komisar Barnier.
Napovedal je, da bo voda izvzeta iz direktive o koncesijah. „Upam, da bo to prepričalo evropske državljane, da ima Komisija
posluh zanje.“ (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/
speeches/2013/06/20130621_en.htm)
Ali zares poslušajo, bomo vedeli kmalu. Če pa
gre zgolj za politični manever z namenom,
da se upočasni pridobivanje novih podpisov,
potem bo treba združiti moči in pokazati, da
zares mislimo resno. Če peticije še niste podpisali, lahko to storite na spletnem naslovu:
www.right2water.eu.

Ljubitelji naravnega zdravljenja boste med
ogledom spoznavali zdravilne moči zelišč
ter izvedeli, katero rastlino izbrati za rešitev
določene zdravstvene težave. Na svoj račun
boste prišli tudi vsi, ki vas zanimajo osnove
sonaravnega vrtnarjenja. Po ogledu vrta
ste vabljeni še na ogled kraške hiše s črno
kuhinjo iz leta 1839, ki skriva prenekatero
arhitekturno in kamnoseško posebnost iz
tistega obdobja.
Dodatna ponudba: otroški kuhinjski kotiček, izkustvene delavnice na domačiji, možnost nočitve na zeliščnem vrtu.

Nagrajenci slikarskega natečaja,
ki ga je organiziralo Združenje za obuditev
celostnega človeka v okviru Luninega festivala v Ljubljani, 15. 6. 2013, za najlepše tri poslikave ognjiča so: Maja Hočevar, Ela Blatnik,
in Jela Ravnikar.
Čestitamo! Nagrado Weleda kozmetiko za
otroke prejemete po pošti.

Ogledi do oktobra: od srede do nedelje
med 8. in 12. ter 15. in 19. uro (za skupine
nad 10 oseb in oglede izven urnika je obvezna predhodna najava).
Kontakt: Belajeva domačija, Kačiče – Pared
13, 6215 Divača (AC izvoz Divača – Kačiče/ 5
min).
M: +386 41 697 737, E: info@belajevi.si.
Za bralce revije Skupaj za zdravje človeka
in narave v juliju in avgustu 10-odstotni
popust ob nakupu vstopnice.

