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brezplačen izvod

Tema meseca:

Cena razvoja
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težave 21 stoletja
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Nevidni strošek hitrega tehnološkega razvoja
nemalokrat plačujemo s pešanjem zdravja.
Kemikalije, stres in osiromašena hrana so do
te mere načele našo črevesno floro, da ima vse
več ljudi težave z glivicami.
Na udaru enakih strupov je tudi naš hormonski
sistem, ki mu posvečamo tretjo knjižico iz zbirke Preverjene naravne rešitve - Uravnajte
ščitnico.
Nova knjižica, Uravnajte ščitnico bo na prodajnih mestih po 15. oktobru.
Vse knjižice so na razpolago v trgovinah z
zdravo prehrano, specializiranih prodajalnah
Sanolabor in v izbranih knjigarnah.
Aktualno številko lahko dobite tudi na vseh
poštah in izbranih kioskih.

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.

Naročite jih lahko tudi na po elektronski pošti
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).

Ščepec rešitve in Ščepec Védenja

sta zakladnici znanj o močeh začimb.

Če jih še ne poznate, jih lahko prelistate na
www.zazdravje.net.

“Podivjali” razvoj
Ko sem brala zapise Alfreda Vogla o nevarnosti
tehnoloških dosežkov, ki so človeštvo preplavili v
času njegovega življenja, sem začela resno razmišljati, kaj bi si Vogel mislil, če bi mu bilo dano oživeti in preživeti nekaj časa z nami v današnjem času.
Kaj bi si mislil, če bi videl otroke z ušesi, zamašenimi s slušalkami, cela mesta pod wi-fi signalom, mrtvo hrano, ki preplavlja naše police, 2.000 kemičnih
dodatkov v živilih, ljudi, ki namesto hrane uživajo
le praške, obsevanje hrane zaradi večje varnosti,
polovico prebivalstva na zdravilih, ki jih morajo
jemati do konca svojih dni, lepotne posege, ki jih
ljudje plačujejo za večjo „samozavest“, debelost na
vsakem koraku, na desetine cepiv, ki jih vbrizgamo
dojenčkom že do prvega leta starosti, …?
Mislim, da je Alfed Vogel lahko srečen, da mu tega
ni treba gledati.
Na norosti, ki jih danes pogosto imenujemo razvoj, smo se sodobniki že navadili. Naši otroci ne
vedo, da je bilo nekoč mogoče živeti brez mobitela. Ne vedo, da je tudi brez kalkulatorja mogoče seštevati in odštevati. Ne vedo, da je mogoče
pismo napisati z roko. Mnogi ne vedo niti, kaj je
prijatelji, saj imajo le tistih 3.000 virtualnih prijateljev na Facebooku. 90 % urbanega prebivalstva še
nikoli v življenju ni zamesilo kruha. Mnogi otroci
pa mislijo, da hrano proizvajajo supermarketi.
Ali se vam tudi cena tega razvoja zdi sprejemljiva?
Ali je zares „božja volja“, da bo kmalu vsak drugi
v življenju dočakal diagnozo raka? Ali pa je to samovolja „malih bogov“, ki bi se radi šli stvarnika na
račun našega zdravja?
Ali je zares sprejemljivo, da bo za vsakim izmed
nas ostalo 100-krat več strupov, kot tehtamo
sami? Ali je slovenski razvoj zares nujno potreboval, da smo v 20 letih izgubili 500 m2 kmetijskih
površin na prebivalca?
Beseda razvoj ne more biti izgovor za vsako novotarijo in željo po večjih zaslužkih. Paradoksalno –
čas največjega razvoja, kot ga imenujejo nekateri,
postaja čas največjega nazadovanja človeka.
Naravni zakoni so glede tega sila preprosti … In
neizogibni. Narava, na srečo, zelo dobro ve, kaj je
razvoj in kaj razkroj.
Sanja Lončar, urednica
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miši, ki so se tako močno namnožile pred letom
dni, do zdaj že tako razmnožile, da bi že lahko prekrile celoten planet. Pa se to ni zgodilo – na mojem vrtu so se namnožili plazilci in mačke (iz vse
soseščine), pa miši in voluharjev naenkrat ni več.
Če v tej smeri razmišljam o našem planetu in če
smo mi miši, se mi porodi vprašanje, kdo bodo
plazilci v tej zgodbi?

Prebivalstvo kot izgovor za vse

Ker nas bo
vse več …
Besedilo: Sanja Lončar

Ali bo zares vsaka tvegana tehnologija
dobila zeleno luč zgolj zato, ker nas je
vse več?
Klimatologi se še ne morejo poenotiti, ali se bomo
„skuhali“ ali „zmrznili“, so si pa enotni, da nas čakajo vse večje pomanjkanje vode, vse večja izguba
obdelovalnih površin in vse več izjemnih podnebnih pojavov.
Demografi ugotavljajo, da se število prebivalcev
tega planeta vse hitreje povečuje. Trenutno nas
je več kot 7 milijard, leta 2050 pa ocenjujejo, da
nas bo že 9,4 milijarde. Vendar pa nisem povsem
prepričana, da je življenje tako linearno, kot ga
poskuša znanost predstaviti. Če bi takšna logika
držala, bi nam stroka lahko dokazala, da se bodo

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

izBrane knjige za osebno rast in
zdravje po klubskih cenah!
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Zdi se, da vse bolj številčno prebivalstvo, ki ga
razglašamo za največjo nevarnost na tem planetu, postaja odličen in priročen izgovor za vse več
novih tehnologij, ki so za ta planet veliko bolj uničujoče od ljudi, ki ga poseljujejo.
Več ljudi, kot nam razlagajo, pomeni več tveganja
za izbruhe različnih epidemij. Zato, denimo, farmacija dobi zeleno luč, da „poenostavi“ postopke
priprave in registracije cepiv, obenem pa dobi
vnaprejšnji „odpustek“ za grehe zaradi morebitnih napak. S tem pa vsaka „napaka“, ki se lahko
ob tem pripeti, v hipu postane orožje za masovno
uničevanje.
Pesticidi ne delujejo več. Če jih posujemo preveč,
uničijo tudi rastlino, ki jo želimo z njimi zavarovati.
Ta težava je bila glavno vodilo multinacionalk, ki
so se lotile genskega inženiringa. Kljub uradnim
razlagam, kako bodo zmanjšali uporabo pesticidov, je očitni namen dosedanjih patentiranih semen, da jih lahko povečajo. Tudi statistike porabe
pesticidov, ki jih izvajajo uradni organi v ZDA, potrjujejo, da genski posevki niso prispevali k manjši
uporabi pesticidov. Ravno nasprotno – potrebujejo jih še več od konvencionalnih.
Druga smer razmišljanja pa je takšna: kaj lahko
storimo, če dovoljena količina kakšnega pesticida
ne doseže več želenega cilja, da bomo te pesticide naredili še bolj ubijalske, ne da bi povečali
njihovo količino? Pa smo dobili nanodelce, ki so
zakonsko še vedno popolnoma neurejeni, se pa
že vtihotapljajo v naša telesa, ne da bi se mi tega
sploh zavedali. Seveda nam bodo povedali, da je
vse to nujni razvoj, če želimo prehraniti človeštvo.
Toda vsi ti zgoraj navedeni pesticidi so onesnažili
našo podtalnico. Kaj bo zdaj naredila znanost, da
nas bo rešila? Preprosto, vodo bodo morali industrijsko obdelovati, „da bodo zagotovili našo varnost“. Ker pa to zahteva denar, je najbolje vire dati
v uporabljanje dobrim poslovnežem. S temi besedami so nam želeli prodati zamisel o koncesijah
na vodne vire, pa sta na srečo zaropotala dva milijona Evropejcev. Kljub temu smo zaradi „razvoja“
vsi pristali na tem, da ima tisto, kar steče iz naših
pip, zelo malo skupnega z vodo, kot so jo poznali
naši predniki.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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In ker nas mora, uboga znanost, vse prehraniti,
so se znanstveniki potrudili, da prelisičijo normalni metabolizem narave in ga pospešijo. Ali ste
se kdaj vprašali, kaj je to, kar „spodbudi“ prašiča,
da se zredi dvakrat hitreje, kot bi se sicer? Kako
dosežejo, da solata namesto v 120 dneh zraste v
30 dneh? Vsi ti „dosežki“ bodo na koncu končali v
našem telesu. In to, kar so počeli v solati ali v telesu prašiča, bodo nadaljevali tudi v nas. Zato ne
preseneča, da so hormoni vse večjega števila ljudi
v popolnem razsulu. Danes stežka najdemo osebo, ki bi ji ščitnica delovala normalno. Eni opažajo,
da se redijo, drugi, da so utrujeni, tretji čutijo, da
imajo vse več „megle v glavi“, … Ali smo res že vsi
postali kolateralna škoda napredka, ki je nujen –
ker nas je vse več?

Ali smo samo del statistike?
Na koncu zgodbe se nas bo lotila še ena veja znanosti – onkologija. Onkologi nam bodo razložili,
da smo preprosto del statistike obolelih za rakom,
ki jih je z vsakim dnem vse več. Ponudili nam
bodo možnost, da nam ga odrežejo, obsevajo
ali zastrupijo … Odvisno od zapletenosti bo vaš
rak zdravstveno blagajno izpraznil za 50–100.000
evrov (oglejte si članek, ki smo ga objavili v številki 07/2012), tistim, ki vas rešujejo (zdravnikom in
farmaciji) pa bo predstavljal prihodek v enakem
znesku. Zakaj bi si torej prizadevali zmanjšati število obolelih, če je to tako donosna veja medicine? Kot vidimo, nenehno celo izvajajo „dejavnosti
pospeševanja prodaje“, ko nas poskušajo pridobiti na takšne in drugačne diagnostične preglede,
da bi nas lahko čim prej pričeli zdraviti.
Ne razumite me narobe – bolje je, da se raka lotimo v zgodnjih fazah. Kar me moti, je dejstvo, da
ni nihče izmed vseh strokovnjakov, ki jih premoremo, povedal niti ene besede o pravi preventivi –
kako zmanjšati obremenjenost naše vode, hrane,
okolja z rakotvornimi snovmi, da do raka sploh ne
bi prišlo.

Brez komentarja
Dr. Peter Raspor, vodja Katedre za biotehnologijo na ljubljanski Biotehn. fakulteti:
„Preživetje človeštva z ekološkim kmetovanjem je zato le zlata želja. Resničnost je takšna, da bo leta 2025 kar 60 odstotkov ljudi
živelo v mestih. Da lahko nahranimo eno
desetmilijonsko mesto, je treba tja vsak dan
pripeljati šest tisoč vlačilcev hrane. Svet ima
danes zalog hrane le še za 48 dni, medtem ko
jih je imel pred tridesetimi leti za 77 dni. Če
mislite, da bomo to težavo v 21. stoletju rešili brez novih metod, se motite,“ je prepričan
profesor Raspor. (Vir. Dnevnik, 21. 7. 2007)
Dr. Borut Bohanc z Biotehniške fakultete:
„Bilo bi zelo čudno, če bi bila gensko
spremenjena hrana na kakršen koli način
škodljiva.“

Miti in dejstva o prednostih
„zelene revolucije“
Primerjalno študijo kmetovanja na eko in klasični
kmetiji s 30-letnim spremljanjem in statistično
primerjava dveh kmetij so
Američani (institut Rodale
Institute v Pensilvaniji)
izvedli že pred nekaj leti.
Navajamo nekaj povzetkov:
1. 30-letna primerjava je pokazala, da
so organski sistemi skoraj trikrat
bolj donosni od konvencionalnih.
Povprečni neto donos za ekološko
pridelavo je znašal 558 USD/aro/leto v
primerjavi s samo 190 USD/aro/leto za
konvencionalni sistem.
2. * Organsko prekaša konvencionalno
kmetovanje v sušnih letih, v prvih so
večja obnavljanja podzemne vode in
zmanjšanje odtekanja.
3. * Organski sistemi kmetovanja gradijo in
ne tanjšajo organske snovi, prav tako ni
vetrne erozije.
4. * Ekološko kmetijstvo porabi manj
energije in je za 45 % bolj učinkovito.
5. * Konvencionalni sistemi proizvajajo
40 % več toplogrednih plinov.
6. * Organska kmetovanja so bolj donosna
od konvencionalnih.
Podrobnejše vire objavljamo na spletni strani
www.zazdravje.net v okviru istega članka.
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Vlaga
Res je, da so stara domovanja pogosto trpela
zaradi presežka vlage. Novi materiali, ki omogočajo, da so stavbe popolnoma izolirane, to
težavo rešujejo – vlaga ne vdira vanje od zunaj, vendar pa se zdaj pojavlja nova težava,
ki je prej nismo imeli – hiše ne dihajo več.
Zato strokovnjaki ugotavljajo, da je zrak v
bivalnih in delovnih prostorih postal tako
slab in obremenjen s pozitivnimi ioni, da
že načenja naše zdravje. Zelo pogoste so
tudi različne oblike plesni, ki se ustvarjajo zaradi kondenza v sicer nepredušno
zaprtih prostorih.

Nevarni hlapi

Sodobna hiša za
sodobne bolezni
Besedilo: Karmen Prah

Pravijo, da je kultura bivanja danes na
veliko višji ravni kot včasih. Že pred
nekaj desetletji se je govorilo, da so
nova stanovanja komfortna – to bi
pomenilo, da je v njih veliko lepše
živeti. Res nam ni več treba na stranišče
izven hiše. Vode ne prinašamo v vrčih.
Stanovanja so bolj suha.
Ob teh nedvomno pomembnih pridobitvah pa
se je pod krinko sodobnosti skrila še marsikatera
novost, ki nam načenja zdravje in vpliva na naše
počutje.

Verjeli ali ne, največ strupa v lastni dom pripeljemo sami. V naših novicah smo že veliko pisali
o arzenalu strupov, ki se skrivajo v talnih oblogah,
laminatih, vzmetnicah, sodobnem pohištvu, negorljivih tkaninah, barvah in lakih, ...

Elektrosmog
Tega strupa ne moremo vohati, težko ga izmerimo, ga pa še kako občutimo. Kljub temu da je
vse več znanstvenikov, ki ugotavljajo, da procese v telesu uravnavajo zelo občutljiva valovanja,
zaradi česar zunanje „motnje“ zmotijo domala
vse procese v našem telesu, naša izpostavljenost
električnemu smogu postaja iz dneva v dan večja.
Računalniki, telefoni in druga sodobna elektronika postajajo „novi organ“, brez katerega mnogi ne
zmorejo biti niti nekaj minut. Ker gre za naprave,
ki lahko zmotijo delovanje vašega hormonskega
sistema (predvsem ščitnice), s tem pa se podrejo skoraj vsi procesi v telesu, bi se te nevarnosti
morali zavedati in tveganja zmanjšati, kjer koli se

Mumije 20. stoletja!
Sliši se kot črna komedija: človeška trupla so
v takšni meri prepojena s kemikalijami, da
se razgrajujejo veliko bolj počasi kot prej.
Nemci so se prvi začeli ukvarjati z „mumijami
20. stoletja“, ki tudi 40 let po pokopu nočejo
razpasti. Težava je še toliko bolj pereča v pravoslavnih državah, kjer Cerkev ne dovoljuje
upepelitev. Nova težava pa so tudi „strupeni mrliči“, ki so prepojeni z zdravili, količina
strupov v njihovem telesu pa je tako velika,
da bi jih morali obravnavati kot „nevarne
odpadke“.
www.zazdravje.net 		
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da. Ne rečemo, da bi morali živeti brez vseh „sodobnih tehnoloških dosežkov“ – moramo pa upoštevati meje telesa, koliko tega sevanja lahko prenese. Pri tem je pomembno vedeti, da je za telo
najpomembneje, da ga zaščitimo pred strupom in
elektrosmogom v času počitka, saj takrat potekajo regenerativni in razstrupljevalni procesi. Če že
ne moremo očistiti hiše in pisarne, poskrbimo vsaj
za to, da bo naša spalnica telesu prijazna.

Koncerni tožijo ljudstvo
O tem, da so nam lobiji, ki pišejo
zakone, „prevzeli“ našo državo, se v
Sloveniji že dolgo govori. Očitno se
je podobno zgodilo tudi na svetovni
ravni.
Koncerni, ki so sprva uspeli doseči skoraj neomejene pravice zastrupljanja tega planeta
in njegovega prebivalstva, nočejo sprejeti,
da bi jim lahko to pravico omejili.
Ko jim zanje neugodne zakonodaje ne uspe
zaustaviti z lobiranjem, s podkupovanjem ali
z izdelavo „znanstvenih mnenj“, ki naj bi govorila njim v prid, se lotijo tožb.
Podjetje Bayer tako toži Evropsko skupnost
zaradi prepovedi uporabe njihovega pesticida, ki škoduje čebelam. Tobačni gigant
Philip Morris toži vlado Avstralije zaradi novih zakonov, s katerimi poskušajo zmanjšati
kajenje med najstniki. Podjetje Chevron pa je
najelo 2.000 odvetnikov, da se izogne plačilu
škode v višini 19 milijard dolarjev, ki jo je izliv
nafte povzročil Ekvadorju.
Ali je zmanjševanje dobičkov velikih podjetij
zares postalo nedopustno dejanje?
Digitalne ure, telefoni, ki jih uporabljamo kot budilke, televizor in druga tehnika nimajo kaj početi
v spalnici – če želimo dober spanec in zdravo telo,
seveda.

Vodovod

vodovoda vse bolj zatekajo h kloriranju, ta pa dela
razdejanje v naših telesih. Klor je ubijalec bakterij.
Ko jih v vodi zmanjka, nadaljuje tudi v naših prebavilih, zato poškoduje črevesno floro in naredi
več prostora kvasovkam. Prej smo po pitno vodo
morali z vrčem do izvira. Danes pa moramo mrtvo in pogojno užitno vodo znova „oživeti“ pred
zaužitjem s pomočjo filtrov, kristalov, energijskih
vrčkov ali s pomočjo vrtinčenja.
Nazadnje se človek vpraša, ali smo zares tako veliko pridobili?

Naj razvoj
služi vašemu zdravju!

Varne diagnostične pripomočke
in ekološko neoporečna živila,
zelišča, superživila, kozmetiko in
čistila poiščite v specializiranih
trgovinah Sanolabor.

Ne oporekamo, da je življenje ob pipi, iz katere
teče mrzla ali topla voda, zelo udobno. Vprašanje
pa je, kaj teče iz pipe. Zaradi vse večjega onesnaženja naše podtalnice (tudi to je cena napredka)
je vodo treba vse bolj predelovati, čistiti in klorirati. Zato je njena kakovost vse slabša. Ko ni denarja
za zdravju bolj prijazne metode, se vzdrževalci
7
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Alfred Vogel
o napredku
tehnologije
Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomembnejših pionirjev naravnega zdravljenja v
20. stoletju

Vse velike iznajdbe, ki so jih iznašli človeški možgani v zadnjih 50 letih, nas, po resnici povedano,
presenečajo. Po biblijskem računu še ni minilo več
tisoč let, odkar je Adam z Evo ob izviru Evfrata in
Tigrisa poskušal razne vrste sadežev in se z njimi
razveseljeval, do začetka 20. stoletja v letu 1900.
V vsem tem času niso ljudje v tehniki toliko napredovali, kot so v preteklih 80 letih. Tehnološke
iznajdbe so odprle nova področja znanja, vendar
pa so vse iznajdbe koristne, samo če jih pravilno
in zmerno uporabljamo. To pa je mnogim med
nami težko.

Z avtomobilom vsepovsod
Že zdaj se brez avtomobila počutimo nemočni.
Človek se tako navadi na naglico in udobno vožnjo, da je na hojo povsem pozabil, kar je velika
škoda. Avtomobil si ne bi smel polastiti vsega našega življenja, temveč bi nam moral pustiti čas za
brezdelje in radosti pohajanja.

Telefon ali „mučifon“?

Le kaj bi Alfred Vogel zapisal o
napredku današnje tehnologije, če
bi še živel? Kaj bi imel povedati o
računalnikih, prenosnikih, tablicah,
igralnih konzolah, pametnih
mobilnih telefonih in sporočilih,
ki jih danes odrasli, predvsem pa
otroci, sprejemajo prek njih? Vogel
je namreč že takrat svaril predvsem
pred televizijo, saj je videl, kako ta
s svojim programom spodkopava
celostno zdravje človeka. Najbolj
je bil zaskrbljen nad škodljivim
vplivom televizije na otroke. Pa si
oglejmo, kaj je zapisal …
www.zazdravje.net 		

Poslovni svet danes tudi brez telefona ne zmore
več in hudo je, če telefon odpove le za kratek čas.
Če pa nas mori vsak trenutek, podnevi in ponoči,
in sploh ne moremo biti več sami svoji, temveč
moramo nenehno plesati po volji drugih, se je
ta sicer nadvse praktična naprava spremenila v
pravo nadlogo, ki bi jo lahko imenovali „mučifon“.
Tako ni čudno, da si človek želi, da nenehno zvonjenje vsaj med dopustom ne bi motilo njegovega miru.

Zloraba radia
Tudi neželena glasnost radia nas moti, če vsak dan
brezobzirno doni iz sosedovega stanovanja. V takih primerih se tudi koristna iznajdba spremeni v
nadlogo.

Televizija ali naprava za
zapravljanje časa in zdravja
Kaj pa televizija, po kateri večina ljudi hrepeni in si
Skupaj za zdravje človeka in narave
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jo želi? Komaj se televizija razširi v kakšno območje, oglaševanje prav vse potegne vase. Posledica
je brezpogojni nakup naprave, če je potrebna ali
ne, če so ustrezna sredstva za nakup na razpolago ali pa ne. V glavnem pa drži, da so tisti, ki si jo
težje privoščijo, običajno najbolj zainteresirani za
nakup te drage naprave za zapravljanje časa.
Pa si iz zdravstvenega vidika oglejmo željo, da se
človek zabava ob gledanju televizije. Gre nedvomno za čudovito iznajdbo, če pomislimo, koliko
dragocenega znanja in zanimivih dogodkov prinaša. Filmov o življenju živali prav gotovo ne bomo
pozabili. Nadvse je tudi zanimiv prikaz sodobne
operacije srca z vsemi potrebnimi napravami.
Takšni programi lahko izpopolnijo marsikatero vrzel v našem znanju ter nam prinesejo obilo veselja
in zadovoljstva. Pa vendar moramo biti zmerni, če
se nočemo podati v nevarnost, da nekako brezvoljno izgubljamo čas in škodimo zdravju.

… zaradi televizije vse več živčne
razdražljivosti, raztresenosti,
pomanjkanja zbranosti, …
To nevarnost sem spoznal pred mnogimi leti v
Ameriki. Otroci naših znancev so ure in ure sedeli pred malim zaslonom, starši pa so si morali
hudo prizadevati, da so jih spravili k jedi in še z
večjimi težavami v posteljo. Posledice te nevarne privrženosti niso bile posebno razveseljive.
Pojavila so se najrazličnejša zla, proti katerim je
bilo zelo težko kaj storiti in jih odpraviti. Vsakdanji
pojav so tako nastale huda živčna razdražljivost,
pomanjkanje apetita, močno popuščanje v šoli,
raztresenost in pomanjkanje zbranosti. Hkrati pa
se je povečala tudi občutljivost za nalezljive bolezni. Vse to je začelo spodjedati otrokom zdravje. Znanstveniki menijo, da hudo naprezanje
oči in nihanje svetlobe pri televiziji škoduje tudi
živčevju, zlasti pa otrokom. Prav tako niso brez
vpliva na otrokovo duševno zdravje tudi otrokom
neprimerni programi. Ne pozabimo, da se da na
slehernega človeka vplivati, zlasti na otroke, ki še
nimajo trdnih pogledov in so izpostavljeni vsemu,
kar se nadnje zgrinja. Današnji čas z vsakovrstnimi
spremembami in novostmi na vseh področjih ter
z nevarnimi preobrati v moralnih merilih se nam
vsiljuje s prevelikim številom telesnih in duševnih
vplivov. Nehote prenašamo ves nemir in vtise tudi
na svoje otroke, ki bi imeli pravico, da bi jim bilo
to prihranjeno. Zakaj bi jih torej s televizijskim
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programom še dodatno spravili iz njihovih otroških tirnic? Potrebna je previdnost.

Vzgoja ima besedo
V preteklosti so bili pri izbiri duševne hrane za
otroke zelo izbirčni. Danes pa je človek z marsičem, kar se ponuja, izpostavljen in prepuščen
razvadi, ki ne ustreza sladokuscu, ki zase zahteva le, kar je dobro, temveč razvadi, ki jo spremlja
nenehna lakota. Vsaka zabava mora priti v nas
od zunaj, saj tišine, ki nas krepi, ne znamo več
ceniti. Otroci pa hočejo vse tisto, kar si privoščijo starši. Na otroka močno deluje, če opazi, da se
starši sami ne znajo obvladati. Naj bodo starši še
tako dosledni, pri določanju programa in trajanju
gledanja so brez moči, kadar otroci ne ubogajo
več. Vsa ta razmišljanja spadajo v področje vzgoje. Kadar dovolimo, da nas okoliščine brez izbire
premetavajo sem in tja, ne smemo pričakovati, da
se bodo otroci od nas naučili stroge pokorščine.
Ta pa je danes potrebnejša kakor kdaj koli prej, da
se otrokom poželjivost po mnogem, kar se ponuja, ne zlije čez rob. Otrok, ki je navajen podrediti
se ukazom staršev, se mora naučiti še zmernosti,
medtem ko nevzgojeni otroci, ki jim vedno uspeva, da uveljavijo svojo voljo, docela zapadejo čarom televizije. To je nevarnejše, kakor misli večina
staršev, kajti mlad človek sicer zlahka vse dojema,
kar mu je pri srcu, dovzeten pa je tudi za vse neugodne vplive. Starši, ki ne dajejo dobrega zgleda,
temveč neobvladano pozabljajo na čas in dolžnosti, komaj lahko zahtevajo od otroka, naj se obvlada. V takem primeru je bolje, da si človek televizije
sploh ne kupi.
Iz Ljudskega zdravnika, z založnikovim
dovoljenjem povzela Dolinar Adriana
www.zazdravje.net

Kaj se skriva v
skodelici?
Besedilo: Tina Krebs

Bolj ozaveščeni potrošniki se že dolgo
izogibajo že pripravljenim, obarvanim
napitkom, na etiketah pazljivo berejo, ali
morda pijača vsebuje aspartam, sorbitol
ali kakšno drugo tvegano sladilo, kakšen
konzervans je uporabljen in podobno.
Mnogi zato kave, čaje in sokove
pripravljajo kar sami. Pa vendar – ali
smo se s tem izognili vsem pastem?
Čaj je tradicionalno zdrava pijača. Tako je vsaj
bilo, dokler se tudi tega segmenta trga ni lotila
globalizacija.
Če sami nabirate in sušite svoje čaje, ste se na
lastne oči prepričali, kako veliko ročnega dela je

KUPON

čaje v trgovini

#

10% popust

na vse BIO

Tea Time, trgovina s čaji in čajnim priborom
Beethovnova ulica 12, Ljubljana

I: www.teatime.si, FB: TeaTimeCaji, T: 01 2566331

Kupon velja za enkraten nakup do 31.10.2013.
Popusti se med sabo ne seštevajo.

www.zazdravje.net 		

potrebnega, da napolnimo en stekleni kozarec s
kakšnim posušenim zeliščem. Ko multinacionalke
delajo svojo kalkulacijo tega, kaj se jim izplača,
surovina ne sme biti dražja od nekaj odstotkov
končne cene. Torej želi podjetje za ceno, po kateri vi kupite 50–100 gramov čaja, praviloma kupiti
50–100 kilogramov čaja. Za 100 kilogramov čaja
pa je treba vzgojiti, nabrati in posušiti okrog 1.000
kilogramov svežih rastlin.
Zato postaja pridelava čajev zelo intenzivna – pod
to besedo se skriva uporaba vse večjega nabora
kemije, ki je potrebna, da se monokulture obvarujejo pred škodljivci, da se kemično zatrejo vsi
pleveli in, kar je najhuje, sem sodijo tudi hormonski pripravki, s katerimi rastlino, ki bi sicer cvetela
daljše obdobje, pripravijo do tega, da zacveti naenkrat. Samo pod temi pogoji je mogoče strojno
pobrati rastline in jih takoj sušiti v velikih količinah.
Kdor tega ne uporabi, mora uporabiti veliko več
delovne sile.
S tem pa „tehnoloških posodobitev“ še ni konec.
Če želimo prevažati velike količine zelišč z enega
na drugi konec sveta, jih je treba še dodatno kemično obdelati proti glivicam, glodavcem in drugim morebitnim težavam, ki jih lahko doletijo na
poti. Zato ne preseneča, da čaje in začimbe zelo
pogosto „zaščitijo“ tako, da jih sterilizirajo z radioaktivnim obsevanjem.
Zato postajajo čaji, tako zeliščni kot tudi pravi, vse
bolj tvegana živila. In zato postaja pozornost pri
izbiri danes tako pomembna.

Moč čajev
Čaji so nam lahko v veliko pomoč pri ohranjanju
zdravja.
Kljub temu da lahko na PubMedu zasledimo na
deset tisoče znanstvenih del, ki pritrjujejo blagodejnosti zelenih čajev, v novi evropski zakonodaji,
ki določa dovoljene zdravstvene trditve, ni več
dovoljeno povedati niti tega, da zeleni čaj vsebuje veliko antioksidantov. Zagotovo nekomu ni v
interesu, da bi se ljudje zavedali, v kakšno veliko
pomoč nam je lahko ta rastlina. Če boste pobrskali po zbirki podatkov PubMed, boste videli, koliko je študij, ki dokazujejo, da je zeleni čaj odličen
napitek za zaviranje glivic, preprečevanje vnetij
v prebavilih, kako uravnava sladkor v krvi, varuje
ožilje, kako izboljšuje zbranost in ob vsem tem, za
razliko od kave in črnega čaja, ne zakisa telesa in
ne ovira vsrkavanja železa, magnezija, kalcija in
drugih dragocenih rudnin.
Kaj pa EFSA pravi o drugih čajih, ki jih prav tako
pogosto uporabljamo? Katere zdravstvene trditve,
povezane z zdravilnimi rastlinami, bodo dovoljene, katere pa prepovedane, je trenutno še vedno
Skupaj za zdravje človeka in narave
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odprto vprašanje, s katerim se ukvarja evropska
birokracija. Če upoštevamo, kako so se odločili
pri zelenem čaju, kjer je bilo na razpolago toliko
znanstvenih dokazov o njegovem zdravilnem delovanju, je verjetno pričakovati, da bodo tudi zdravstvene trditve za druge čaje zelo omejene.
To pomeni, da na embalaži ne bomo več mogli dobiti nobene uporabne informacije, čemu je posamezni čaj namenjen. To bomo morali vedeti sami.
Ob tem bomo morali sami vedeti tudi to, kako
izbrati kakovostnega. Zato je dobro postavljati
vprašanja, brati knjige in se udeleževati dogodkov, ki jih organizirajo različna društva za zdravilne rastline, zdravo življenje in naravno zdravljenje.

Ob nakupu dveh čajev
s certifikatom ECOCERT
vam podarimo zeleni čaj

GUNPOWDER BIO

KUPON
Velja do 15. 11. 2013
Ne velja za pravne osebe.

PALAIS DES THÉS – Palača čajev • Odprto: pon.-sob.: 9-20h
Stari trg 11, Ljubljana • Tel.: 0599 26 299

Svetli primeri
Da je možno trgovati s čaji na veliko in da to ne
pomeni samodejno, da bomo za veliko denarja
kupili veliko kemije, priča tudi kar nekaj svetlih
primerov.
O podjetju Sonnentor, ki uspešno dokazuje, da je
mogoče z ročnim delom vzgojiti čaje, ki se uvrščajo med najboljše na svetu, in vse to ponuditi po
dosegljivih cenah, smo že veliko pisali. Kljub temu
da jih v Sloveniji poznamo predvsem po vrhunskih ekološko certificiranih začimbah, se je njihovo poslanstvo začelo s čaji. Ustanovitelj podjetja
Sonentor Johannes Gutmann je bil že pred 25 leti
odločen, da morajo biti čaji ekološko pridelani,
zato je to podjetje prvo, ki je v Avstriji pridobilo
certifikat za ekološko pridelavo.
Podoben navdušenec, le da na področju pravih
čajev, je Francois Xavier Delmas. Ker teh seveda ni
mogoče gojiti v Franciji, v iskanju najboljših čajev
F. X. Delmas osebno obiskuje najbolj oddaljene
plantaže na različnih koncih sveta. Kot pravi, čajev ne bo kupil, če ne bo na lastne oči videl njihove pridelave, če ne bo poznal ljudi, ki tam delajo, če čajev ne bo preizkusil sam. Njegove čaje v
Sloveniji ponujajo pod blagovno znamko PALAIS
DES THÉS. Blog F. X. Delmasa, njegova razmišljanja, spoznanja in način, kako išče čaje, pa lahko
spremljate na http://www.discoveringtea.com/.
Vrhunske čaje, ki so ekološko certificirani v
Sloveniji, najdemo tudi pod blagovno znamko
Pukka. Recepture so nastale na osnovi izkušenj
ajurvedske medicine, zato so čaji pogosto kombinirani z začimbami.
Ekološko certificirane ponudbe je iz dneva v dan
več, le odpraviti se je treba na pravi naslov; v specializirane čajnice in zeliščne trgovine, v trgovine
z zdravo prehrano ali specializirane trgovine, kakršne so trgovine Sanolabor. Ker lahko dober čaj
hranimo tudi leto dni, se splača izbiri nameniti več
pozornosti.
11
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Kaj je dobro vedeti?
• Ali so čaji nabrani ročno ali strojno
(odgovor na to vprašanje pogosto
dobimo že s tem, da si pozorno
ogledamo vsebino. Ko čaj prelijemo z
vodo, pa bomo še lažje videli, ali so listi
strojno poškodovani ali celi, ali so rožice
v čaju nepoškodovane)?
• Vsak čaj ima značilno aromo, ki je
odvisna od vzgoje, pravilnega časa
obiranja in postopka sušenja ter
shranjevanja. Četudi tega niste mogli
spremljati, vam nos in okus veliko
povesta. Zato primerjajte enake sorte
čaja različnih ponudnikov.
• Ali so čaji pridelani brez škodljive kemije?
Kadar nimamo osebnega stika z osebo, ki
je čaje pridelala, je ekološki certifikat edino
varno zagotovilo, da imamo v rokah kakovosten čaj.

www.zazdravje.net

zadrži del tega sevanja. Tako žarke, ki jih telo močneje absorbira, na rentgenski sliki vidimo kot bela
ali siva območja (npr. kosti). Žarke, ki prehajajo
mehka tkiva (npr. kožo, mišice), pa na rentgenski
sliki vidimo kot temno siva ali črna območja.
Običajna rentgenska metoda, ki nam je najbolj
poznana zaradi diagnostike zlomov kosti ali preverjanja stanja z zobmi, pa se je z leti napredka
razširila tudi na diagnostiko zgodnjega odkrivanja raka dojke (mamografijo), merjenje kostne
gostote za odkrivanje osteoporoze in v CAT ali CT
skeniranje celotnega telesa itd.

Ali obstaja varna rentgenska
diagnostika?

Kako varne so
sodobne diagnostične naprave?
Besedilo: Adriana Dolinar

Sodoben človek na Zahodu se je, na
žalost, že davno nazaj oddaljil od celostnih diagnostičnih metod, pri katerih
je temelj diagnostike temeljit pogovor
bolnika s terapevtom na temo vzroka
in posledic ter pregled fizičnega stanja
bolnika z neinvazivnimi in zdravju neškodljivimi metodami (npr. diagnostika
pulza, pregled jezika, telesnih izločkov,
palpitacija, …). Ko torej danes zahodni
človek zboli, se raje zateče h konvencionalni medicini, saj je prepričan, da ima
„znanstveno opevane“ diagnostične
naprave, s katerimi lahko dela čudeže.
Mnogi so seveda že ugotovili, da takšne naprave
ne odkrivajo vzroka njihove bolezni, pa jih kljub
temu sprejmejo, če so že na razpolago. Večini se v
tem ne zdi nič narobe, dokler se ne vprašajo, kako
varne so te naprave v resnici. Oglejmo si primer
nam vsem poznane rentgenske diagnostike.
Načelo delovanja te diagnostike sloni na ionizirajočem sevanju, ki je sestavljeno iz zelo visoko
frekvenčnih valov, ki prehajajo skozi živo telo, s
pomočjo katerega se ustvarja rentgenska slika telesa. Telo, ki je odvisno od gostote tkiva, različno
www.zazdravje.net 		

Kljub temu da je rentgensko slikanje eno izmed
najpogostejših diagnostičnih preiskav v medicini, ki je široko v uporabi po vsem svetu, pa to še
ne pomeni, da je ta diagnostika tudi učinkovita v
ugotavljanju vzrokov naših težav, dovolj natančna
oziroma merodajna, predvsem pa tudi za človeka
dovolj varna.
Navkljub napredku tehnologije so namreč mnogi
raziskovalci mnenja, da varno rentgensko slikanje
ne obstaja. Opozarjajo namreč, da se posledice
rentgenskega slikanja v telesu v času življenja zbirajo, kar lahko vodi v številna obolenja.

Kako žarki poškodujejo naše
telo in kakšne so posledice?
Načinov, kako sevanje poškoduje naše telo, je več.
V grobem pa so načini trije. Rentgenski žarki lahko poškodujejo posamezne celice (poškodbe so
sicer manjše in se hitreje popravijo ob nizki izpostavljenosti). Redko oziroma odvisno od stopnje
sevanja se lahko iz takšne poškodbe celice razvije
kancerogeno dogajanje. Raziskovalci ne vedo natanko, kako to poteka, vendar predpostavljajo, da
večino sevanja vpije voda (te je v celici približno
75 %) in ustvarja proste radikale, za katere vemo,
da so kancerogeni. To načelo naj bi izkoriščali tudi
v novi tehnologiji steriliziranja živil z obsevanjem.
Prosti radikali, ki se tako ustvarjajo, naj bi namreč
poškodovali DNK bakterij, zajedavcev itd.
Rentgenski žarki lahko usodno poškodujejo plod
v razvoju, če je obsevanec nosečnica. Posledice
takšnega obsevanja so lahko smrt ali deformacije
ploda.
Rentgenski žarki lahko poškodujejo tudi spermije in jajčnike tako pri odraslih kot pri otrocih.
Posledice so seveda katastrofalne, saj povzročajo
abnormalnosti na tem področju tudi v prihodnjih
generacijah.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Posledice rentgenskega obsevanja so torej lahko
številne in se vrstijo vse od pojava opeklin na koži,
odmiranja kože, nenormalnega delovanja hormonov, hormonskih žlez, živčevja, pojava genskih
deformacij, deformacij ploda, pojava levkemije
in Downovega sindroma zaradi rentgenskega slikanja v nosečnosti, neplodnosti, pojava neaktivne ščitnice (o tem si preberite več v novi knjižici
Preverjene naravne rešitve na temo Ščitnice) itd.,
pa vse do pojava raka.
Kako hitro se bo zbralo dovolj škodljivega sevanja, da bomo zboleli, pa je odvisno od številnih
dejavnikov. Na primer od števila prejetih obsevanj, od vrste obsevanja, od ustreznosti zaščite
med sevanjem, od starosti aparatur, od drugih
škodljivih elementov te diagnostike, kot je, na primer, močen stisk dojke med ploščami ob mamografskem slikanju, in ne nazadnje tudi od načina
našega življenja.

Rentgenska diagnostika – za vsak slučaj
Ker torej k razvoju obolenja šteje tudi število obsevanj, naj bi bilo teh čim manj. Tudi zdravniki in
zobozdravniki naj bi bolnike čim redkeje pošiljali
na takšne diagnostične preglede. Pa na žalost ni
tako. Pri rentgenski diagnostiki se namreč dogaja
podobno kot pri terapiji z antibiotiki – večina je
po nepotrebnem predpisanih tudi zaradi argumenta „za vsak slučaj“.
R. Wootton, profesor in direktor oddelka Medicinske fizike v londonski Bolnišnici Hammersmith,
navaja, da v Veliki Britaniji predstavlja rentgensko
slikanje, na katerega zdravniki napotijo bolnike,
čez 90 % skupne izpostavljenosti prebivalstva
sevanju. Ameriška Uprava za hrano in zdravila
ocenjuje, da je ena tretjina vseh rentgenskih slikanj v Ameriki nepotrebna! Slovenska agencija
za jedrsko varnost v poročilu Vladi navaja, da pri
nas približno 35 % vsega prejetega radioaktivnega sevanja prejmemo z medicinskimi preiskavami
(odstotek je pri nas manjši, saj je izpostavljenost
drugim virom radioaktivnega sevanja večja).
Velika Britanija naj bi imela, po raziskavah
Univerze v Oxfordu, letno 700 smrti zaradi nepotrebnega obsevanja, v ZDA pa naj bi bilo takšnih
smrti letno kar 5.700. Glede na takšne in podobne
raziskave je brez dvoma radioaktivnemu sevanju
vsak človek izpostavljen vsaj enkrat v življenju.
Z vsakim nadaljnjim slikanjem pa je tveganje za
pojav številnih obolenj vse večje. Koliko večje, je
odvisno tudi od vrste rentgenskega slikanja.

Kakšen odmerek žarkov prejmemo?
Za občutek, koliko sevanja smo deležni ob posameznem rentgenskem slikanju, si oglejmo tudi
13
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podatke o nevarnosti posameznega rentgenskega slikanja, ki jih je zbrala ameriška Skupina za
zaščito potrošnikov (Health Research Group), ki
javnost osvešča o tveganjih v medicini.
Največ rentgenskih žarkov bomo zbrali z rentgenskim slikanjem zgornjega prebavnega trakta (4–8
miligrayev), sledi slikanje hrbtenice (1–5 miligrayev), želodca, dojke, medenice (1–2 miligraya za
posamezno slikanje), lobanje ali ramen (0,25–0,75
miligraya), prsnega koša (0,2–0,6 miligraya) ter slikanje vseh zob (0,1–0,3 miligraya). To so uradne,
idealne vrednosti. Stare naprave, neustrezna uporaba zaščitnih sredstev in nepravilno delo v praksi
povzročijo, da je lahko sevanje, ki smo mu izpostavljeni, tudi za 30-krat večje. (Liz Francis, uslužbenka NRPB za odnose z javnostmi, je navedla, da
fiziki trdijo, da stari rentgenski aparati izpuščajo v
prostor večje odmerke sevanja od Černobila!)
Tudi CAT (računalniška aksialna tomografija) ali
CT, ki se uporablja za diagnostiko bolezni trebuha,
pljuč, srca, jeter, osteoporoze, težav s hrbtenico itd.
ter predstavlja sodoben način slikanja kosti, krvnih
žil in mehkih tkiv, saj omogoča 20-krat bolj natančne posnetke od navadnega rentgenskega slikanja,
ni varen način rentgenskega slikanja. CAT skener
pošilja snop rentgenskih žarkov skozi telo, tako
da posname niz prečnih rentgenskih slik iz vseh
kotov (360 °). Rentgenska cev, v kateri leži bolnik,
se zato obrača okrog telesa in snema posamezne
izseke slike. Ti izseki se s pomočjo računalnika sestavijo v tridimenzionalno sliko na zaslonu, na katerem lahko gledamo telo iz vseh kotov.
Vse lepo in prav, napredek tehnologije vpogleda
v telo se zdi krasen, če ne bi imelo takšno slikanje
tudi usodne posledice za snemanega. CAT je namreč od vseh oblik rentgenskega slikanja najbolj
nevaren. Zraven težavnega vpliva kontrastov, ki
so včasih potrebni za takšno slikanje, je sevanje,
ki ga po mnenju raziskovalcev dobimo z enim
CAT slikanjem, ekvivalentno tistemu, ki so ga
prejeli nižje obsevani preživeli atomske bombe
v Hirošimi (A Shot in the Dark; Coulter et Fisher).
Zlasti nevarno je CAT slikanje za otroke. V Ameriki
naj bi, po mnenju raziskovalcev, od 600.000 skeniranih otrok, mlajših od 15 let, 500 zaradi CAT skeniranja umrlo. Zraven izpostavljenosti velikim odmerkom rentgenskih žarkov je za CAT skenerje že
dolgo znano, da zraven očesne mrene in drugih
zameglitev leče povzročajo tudi motnje v delovanju ščitnice (več o tem lahko preberete v novi knjižici Preverjene naravne rešitve na temo ščitnice).
Mnogi tudi ne vedo, da lahko mamografija (rentgensko slikanje dojk), ki naj bi se uporabljala za
hitro odkrivanje raka dojke, po mnenju nekaterih
strokovnjakov tega celo povzroči.
www.zazdravje.net

Cena belih
nasmehov
Ljudje še nikoli niso
imeli tako lepih zob kot v
današnjem času.
Zobje so res videti lepi,
ceno za to lepoto
pa, razen
z denarjem, pogosto drago plačujemo
tudi s pešanjem drugih, za življenje bolj
pomembnih organov.
Ali ste vedeli, da so težave s ščitnico, z nihanjem
hormonov, izgubo spomina, s kronično utrujenostjo in kandido zelo tesno povezane z amalgamskimi zalivkami v naših zobeh? Ali ste vedeli, da
lahko zobne kreme s fluorom zmotijo delovanje
našega imunskega sistema in močno načnejo delovanje ščitnice?
Malo ljudi se sploh zaveda, da je fluor nevaren
strup, za katerega iz dneva v dan tudi stroka

ugotavlja, da v telesu naredi več škode kot koristi.
Če naša zobna krema vsebuje še nevarni pesticid
triklosan (tega v nekatere zobne kreme dodajajo,
saj pomori mikrobe), se tveganja za zdravje še
dodatno povečujejo. Če morda ne veste, triklosan
sodi v enako skupino pesticidov kot DDT. Kdo bi si
tega želel v svojih ustih?!

Ali je rentgensko slikanje
zob res nedolžno?
Niti rentgensko slikanje zob ni nedolžno, če
osebje pozabi nastaviti zaščito ali jo namesti
nepravilno. Ker leži ščitnica na območju vratu,
lahko vsakršno izpostavljanje tega dela telesa
sevanju vpliva na to, da ščitnica vpije in zbere
škodljive žarke. Zato vam morajo pri slikanju
zob dati ustrezno zaščito na območje vratu!
Ko pa za zobe skrbimo še z uživanjem žvečilnih
gumijev, zaužijemo praviloma še veliko umetnih
arom in sladkorjev, ki dodatno obremenjujejo
naše živčevje, možgane in hormonski sistem.
Zakaj bi s težko prisluženim denarjem plačali lastno zastrupitev?

Izbrana eterična olja za dolgotrajno svežino

Naravno čiščenje zob za popolno ustno higieno
Weledine zobne paste v nežni kombinaciji rastlinskih izvlečkov nudijo učinkovito zaščito pred zobno gnilobo,
nastajanjem zobnega kamna in zobnih oblog, hkrati pa skrbijo za ustrezno sestavo sline, kot nevtralizatorja
kislin ter ohranjajo naravno ravnovesje v ustih. Zobna pasta iz ognjiča je naravna zaščita pred kariesom.
Zobna pasta sole ščiti pred zobnim kamnom. Zobna pasta in ustna voda iz ratanije pa krepita dlesni.
Če bo vaš malček pogoltnil Weleda otroški zobni gel ne boste v skrbeh, saj ne vsebuje sladil, vse učinkovine
pa so povsem naravne in neškodljive. Weledine zobne paste ne vsebujejo fluoridov, penil
in so brez sintetičnih barvil, dišav in konzervansov.
Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/366 81 30; www.tamaschi.si; www.weleda.com

www.zazdravje.net 		

Skupaj za zdravje človeka in narave

14

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar

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.

TOREK, 1. OKTOBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE
MOČI ZAČIMB
Ljubljana, knjižnica Grba, Cesta na Brdo 63,
ob 18. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako in
koliko nam lahko začimbe pomagajo pri želodčnih težavah, težavah z jetri in žolčnikom ter celo
raku, boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar.
SREDA, 2. OKTOBER

RESNICE IN ZMOTE O
KANDIDI
Ljubljana, knjižnica Rudnik, ob 19. uri
Odkrijte, zakaj ste utrujeni, zakaj vas v črevesju
napenja, zakaj vas bolijo mišice in sklepi, zakaj se
ob vlažnem vremenu počutite še posebej slabo.
Težave z glivicami postajajo vse večje, medicina
pa še vedno zatrjuje, da si težave zgolj izmišljamo ter praviloma ukrepa prepozno in neučinkovito. Kako lahko obvladamo kandido, kakšne so
razmere v Sloveniji, kako se znajti med pogosto
nasprotujočimi si nasveti, predlaganimi dietami
in prehranskimi dopolnili?
Predavali bosta: Sanja Lončar in Adriana Dolinar.
ČETRTEK, 3. OKTOBER

ALI NAS HRANA UNIČUJE ALI
ZDRAVI?
Brežice, OŠ Brežice, ob 18. uri
To, kar uživamo danes, ni užival nihče v dolgih tisočletjih razvoja človeka. Kako vplivajo pesticidi,
gensko spremenjeni organizmi, E-ji, različni načini pridelave in predelave na naše zdravje? Čemu
se lahko izognemo in kako zmanjšamo škodo, ki
jo povzroča kemija, danes prisotna na vsakem
15
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koraku? Kakšne so prednosti eko pridelave? Ali
lahko zaupamo oznakam eko, napisom lokalno in
slovensko? Kako se znajti v zavajanjih na tem področju? Predavala bo Sanja Lončar. Vstopnine ni.
Organizator: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine.
PETEK, 4. OKTOBER

PREDAVANJE – NE RASTEJO
VSE ROŽ'CE ZA VSE LJUDI
Izola, Knjižnica Izola, ob 19. uri
Za vsako težavo lahko zasledimo, da si lahko pomagamo z zelo različnimi živili ali zeliščnimi pripravki. Kateri bodo pravi za nas? Od česa je odvisno, ali bodo delovali ali ne? Bo že držalo, da za
vsako bolezen rož'ca raste, vendar ne rastejo vse
za nas. Kaj je treba vedeti, da si pomagamo in ne
škodujemo? Predavala bo Sanja Lončar.
NEDELJA, 6. OKTOBER

Ob hudo bolnem je
najboljše zdravilo sogovornik
Žalec, Ekomuzej, ob 10.30 uri
Rak. Tumor. Ostale neozdravljive bolezni … Kaj
storiti, ko nas ali našega bližnjega doleti takšna diagnoza? Ali smo trenutno zatopljeni v svoje delo,
svoje težave, svoje obveznosti za preteklost in prihodnost, ali živimo ali smo samo živi? Kdo smo?
Vabimo vas na predavanje in razpravo z Rajkom
Škaričem. Vstopnina 5 EUR.
Organizira: Združenje za obuditev celostnega
človeka.
PONEDELJEK, 7. OKTOBER

TEČAJ „BITI ŽENSKA“
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, 1,5 ure
Ponovni vpis! Tedenska vadba je namenjena
prebujanju ženskosti skozi orientalski plesni gib.
Aktivirale bomo vseh sedem energetskih centrov
in se naučile osmih načel ženskosti. Prvi obisk je
brezplačen. Prijave: 041 404 773, www.bitizenska.
org. Cena: 36 EUR na mesec; Začetnice pon. ob
18.30 in sre. ob 10. uri; popust za dijakinje, študentke in upokojenke.
TOREK, 8. OKTOBER

KREME OD A DO Ž
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od
17. do 20.30 ure
www.zazdravje.net
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Ali ste preizkusili celo paleto krem, pa niste našli
prave zase? Želite prenehati z uporabo komercialnih krem, ki v bleščeči embalaži ponujajo zdravju in koži škodljive toksine? Pridružite se skupini
žensk, ki želijo vedeti, kaj je v njihovi kozmetiki!
Na tej intenzivni in poglobljeni delavnici boste
osvojili veščine izdelave lahkih vpojnih krem po
meri vaše kože. Proučili bomo rastlinska olja in
masla, voske in hidrolate, rastlinske emulgatorje,
antioksidante, konzervanse in aktivne sestavine
(eterična olja, izvlečki rastlin), ki jih uporabimo
v emulziji. Izdelali bomo lahko vpojno kremo za
obraz in bogato karitejevo nočno kremo. Vodi:
Nina Medved, aromaterapevtka. Prispevek: 55
EUR. Informacije: 040 802 636, nina@magnolija.si,
www.magnolija.si.
SREDA, 9. OKTOBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE
MOČI ZAČIMB
Knjižnica Šentrupert (občina Trebnje), ob
19. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako in
koliko nam lahko začimbe pomagajo pri želodčnih težavah, težavah z jetri in žolčnikom ter celo
raku, boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar.
ČETRTEK, 10. OKTOBER

ODNOSI V KRIZNIH
RAZMERAH
Portorož, KS Lucija, ob 10. uri
Do kriznih razmer lahko pride povsod – v družini,
partnerstvu, podjetju, družbi, državi, svetu. Te so
za nekatere zahtevna življenjska izkušnja, za druge depresivno nerešljiva težava, za peščico pa stanje ali priložnost oziroma spodbuda za spremembo in odziv. Kaj so torej krizne razmere in zakaj do
Vabljeni na ekofejst 11., 12. in 13. oktober 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 		

njih prihaja, kaj se takrat dogaja z medsebojnimi
odnosi in kaj lahko storimo, da razmere sprejmemo takšne, kakršne so, kot jih je stvarstvo nastavilo? Odgovore bomo poiskali ob predavanju Rajka
Škariča. Vstopnina za člane 3 EUR, za ostale 5 EUR.
Organizira: Društvo Faros.
ČETRTEK, 10. OKTOBER

PRISOTNOST
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58,
ob 19. uri
Posvečenost, zbranost, koncentracija, razsodnost,
prištevnost, … Vse te besede poskušajo opredeliti največje bogastvo, ki ga človek poskuša vedno
doseči, od rojstva do smrti. Vodi/predava: g. Rajko
Škarič. Prispevek: 5 EUR.
Organizira: Društvo Ajda Domžale.
SOBOTA, 12. OKTOBER

ŽIVETI BREZ STRUPOV V 21.
STOLETJU. MIT ALI RESNIČNOST?
Ljubljana BTC, Hala A, v prostorih Zelene
trgovine (spodnja etaža), ob 10. uri
Kateri strupi povzročajo največ razdejanja v našem telesu? Kateri so najbolj učinkoviti načini, da
se jim izognemo oziroma zmanjšamo škodo, ki jo
lahko povzročijo? Vse skupaj je veliko bolj preprosto in bolj poceni, kot si predstavljate. Predavala
bo Sanja Lončar. Vstop prost. Ob predavanju bodo
na razpolago tudi knjige projekta in brezplačne
novice Skupaj za zdravje človeka in narave.
Sledila bodo še predavanja:
11:30 Marija Kočevar — Obudimo tradicijo v
eko-prehrani.
12:30 Adriana Dolinar — Kako na naraven način
okrepiti odpornost naši otrok?
13:30 Marijanca Bahar — Zdravilne rastline in
njihovi učinki na naše zdravje
14:00 Klemen Košir — Divji Jadran ali kako je nastala prav posebna kuharska knjiga
Otroška predstava — Zelena trgovina na Trgu
mladih med dvorano A in Cityparkom Ljubljana
11:00 Putka Zdravka in Zajček Sladko
SOBOTA, 12. OKTOBER

SKRIVNI JEZIK GOZDA, delavnica
in sprehod
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
od 9. do 13. ure
Dobimo se pred Čebelarskim centrom. Podali se
Skupaj za zdravje človeka in narave
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bomo v hrastov gaj in spoznali njegovo skrito
življenje. Razvijali bomo svoj osebni jezik gozda. Preizkusili bomo različne navezave. Vabljene
družine in posamezniki. Malico imejte s seboj.
Delavnico vodita gozdarja Jakob Šubic in Yrska
Tanja. Prispevek: 12 EUR.
SOBOTA, 12. OKTOBER

BUČICAAPIJADA
Center alternativne in avtonomne produkcije
– CAAP, Valvasorjeva 42, Maribor, ob 11. uri
Osrednji dogodek bo podelitev nagrad za najzanimivejšo bučo s spremljajočim kulturnim programom. Čez dan pa bodo potekale številne dejavnosti za vse generacije: pravljična ura, razstava
fotografij buč, zanimive nagradne igre, izmenjava
semen in receptov, poskrbljeno bo za bogato
kulinarično ponudbo, ugoden nakup izdelkov iz
buč, kozmetični kotiček, predstavitev starih obrti in še marsikaj. Informacije: 040 304 211, varuhi.
semen@gmail.com.
Organizira: Varuhi semen, Društvo za ohranjanje
biotske pestrosti kulturnih rastlin.
NEDELJA, 13. OKTOBER

KUHANJE MEDICE
Sela na Krasu 52, na čebelarski kmetiji Ladi na
Krasu, ob 10. uri
27. 10. – ponovitev delavnice
Kuhali, stekleničili in degustirali bomo medico,
izdelovali kreme in mila – trda in tekoča z zeliščnimi vložki. Prispevek: 20 EUR, vključuje tudi topel obrok na žlico. Več informacij na: 041 710 764
(Vladimira Pibernik).
SREDA, 16. OKTOBER

BIODINAMIKA – OD TOD CELOSTNA
PREHRANA
Zadružni dom Zadvor (Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Lj.-Dobrunje), ob 19. uri
Predavanje Mete Vrhunc. Informacije na tel. št.:
041 364 897. Organizira: Društvo AJDA SOSTRO.
SOBOTA, 19. OKTOBER

PREDSTAVITEV BAKRENEGA
ORODJA
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
ob 9. uri
Tomaž Kvasnik bo predstavil Vesno – prvo
17
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slovensko motiko iz masivne bronovine.
Več informacij: ateljeostijarej ali atelje.osti.jarej@
gmail.com.
NEDELJA, 20. OKTOBER

TEČAJ: OKREPIMO LEDVICE IN
HORMONSKI SISTEM
Ljubljana, Triglavska 22, od 16. do 20. ure
Vodi/predava: Živa Pogačnik, Dao inštruktorica.
Spoznali boste prehrambena načela tradicionalne kitajske medicine za zimo oziroma kako okrepiti ledvice in si pomagati pri težavah, povezanih
z njimi (kronična utrujenost, bolečine v križu in
kolenih, neplodnost, upad libida, hormonska
neravnovesja, visok krvni pritisk, vnetja mehurja,
težave s kostmi, z zobmi, ...). Delavnica vključuje
tudi akupresurne masaže in vaje za krepitev ledvic. Prispevek (Bruto): 40 EUR/osebo; (upokojenci,
študentje 35 EUR). POMEMBNO: Mesto na delavnici si zagotovite s plačilom akontacije 20 EUR ali
celotnega zneska na TRR: SI56 6100 0000 4045
247. Prijave in informacije: 040 75 22 66 ali uzivajmodao@gmail.com.
Organizira: Andrej Dolinar s.p. http://www.uzivajmo.com.
PONEDELJEK, 21. OKTOBER

OTVORITEV MULTIMEDIJSKE
RAZSTAVE TESSI
TMS Bistra, Bistra pri Vrhniki
Na interaktiven način bodo predstavljene vsebine
trajnosti, tj. učinkovita uporaba energije in vode
ter trajnostno ravnanje z odpadki. Vodene skupine bodo v uri in pol videle multimedijsko sobo in
prostor z zanimivimi poizkusi, po ogledu pa si lahko ogledajo še ostale razstave v okviru TMS Bistra.
Vstop za prijavljene skupine je brezplačen!
Prijave vsaj dva tedna pred obiskom na matjaz.
dovecar@se-f.si. Informacije: Matjaž Dovečar, 01
436 41 44.
Organizira: Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo.
TOREK, 22. OKTOBER

KUHARSKA DELAVNICA: ZDRAVI,
DOMA PRIPRAVLJENI NAMAZI
Inštitut Zlati ključ, Brnčičeva 15 b, Ljubljana
Črnuče, ob 18. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega
www.zazdravje.net
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tečaja je 30 EUR na osebo. Informacije in prijave
na: 041 865 789 ali matjazeva.kuharija@gmail.
com.
TOREK, 22. OKTOBER

ZELIŠČA IN AJURVEDSKI PRAŠKI V
NARAVNI KOZMETIKI
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od
17. do 20. ure
Zelišča s travnikov in z vrtov so neprecenljiva v domačih kozmetičnih pripravkih. Iz njih lahko izdelujemo izlužnine, tinkture, glicerite, prevretke in praške ter jih uporabimo v mazilih, kremah, maskah,
tonikih, ustnih vodicah, zobnih pastah in prelivih
za lase. Na tej delavnici boste spoznali načine predelave zelišč in tehnike za izdelavo zeliščnih kozmetičnih pripravkov. Tradicionalno znanje naših
babic bomo združili s sodobnimi trendi v naravni
kozmetiki. Ogledali si bomo, kako zelišča združujemo z eteričnimi olji, ter pokukali v skrivnosti lepote
indijskih žensk. Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Prispevek: 45 EUR. Informacije: 040 802 636,
nina@magnolija.si, www.magnolija.si.
Organizira: Magnolija, aromaterapija in naravna
kozmetika.
SREDA, 23. OKTOBER

IZDELAJMO KREMO Z IMMORTELLE
– SUHOCVETNICO
Izobraževalni center Teharje, Teharje 11,
Teharje pri Celju (v stavbi pošte pri krožišču),
od 17. do 20. ure
Suhocvetnica je postala znana zaradi oglaševalske kampanje znane kozmetične hiše. Letos sem
jo nabrala sama in iz nje naredila pripravke, iz katerih bomo na delavnici izdelali naravno kremo
za obraz. Vsak udeleženec prejme: pisno gradivo,
kremo in darilo. Cena tečaja: 45 EUR na osebo.
Informacije in prijave: 040 451 944 (Nina Križanec
Rodica), www.everlasting.si.
ČETRTEK, 24. OKTOBER

IZDELAJMO NARAVNA RASTLINSKA
MILA PO TRADICIONALNEM
HLADNEM POSTOPKU
GEP-ART (Naravna darila EMMA), Mala vas 29,
Ljubljana, od 17. do 20. ure
Ker se vse prevečkrat umivamo z agresivnimi čistilnimi sredstvi, vas vabimo na delavnico, na kateri se boste naučili izdelati popolnoma naravna
www.zazdravje.net 		

trda mila iz rastlinskih olj, 100-odstotnih naravnih
eteričnih olj ter z dodatki naravnih zelišč in drugih dodatkov (med, glina, čokolada, ...). Dodatno
bomo izdelali tudi vlažilna zeliščna glicerinska
mila. Vsak udeleženec prejme strokovno vodenje,
dva kosa mila, pisno gradivo in dodatne recepte
za veselo ustvarjanje. Vabljeni pa tudi na ostale
ustvarjalne delavnice v naši ponudbi. Več informacij na www.naravna-darila.si.
Prijave sprejemamo na: info@naravna-darila.si ali
031 216 756, do zasedbe prostih mest. Prispevek
znaša 39 EUR.
PETEK, 25. OKTOBER

PREDAVANJE: SLABOKRVNOST
Stiška čajnica, Poljanska cesta 6, ob 17. uri
Predavatelj: Klemen Križaj, farm. Slabokrvnost je
najpogostejša krvna bolezen ali motnja. Pojavlja
se pogosteje, kot na splošno mislimo, ter ogroža
različne starostne skupine ljudi. Posledice slabokrvnosti so široke in močno znižujejo raven
splošnega počutja. V naši družbi boste dobili odgovore na vprašanja, kot so: kakšne so posledice
slabokrvnosti, kako jo prepoznamo ter na kakšen
način se ji lahko zoperstavimo. Vstopnine ni. Več
informacij: www.stiskacajnica.com, stiska.cajnica@gmail.com ali 01 320 77 68.
PONEDELJEK, 28. OKTOBER

ŠOLA ZA NATUROPATIJO
Ljubljana, Dimičeva 13 (GZS), od 18.30 do
20. ure
Vodita/predavata: Natalino Petti in Samo Lutman.
Predstavitev šole za evolutivno naturopatijo in psihosomatsko podporo, ki že deluje na
Goriškem. Štiriletni program izobraževanja je priznan s strani Evropskega izobraževalnega inštituta Jean Monnet in nudi pridobitev poklica naravni
zdravilec – naturopat.
Vabljeni na predavanje o naravnem zdravljenju
in predstavitvi izobraževalnega programa Šole za
evolutivno naturopatijo. Informacije: www.naturopathia.si, 041 440 482, e-naslov: info@naturopathia.si. Organizira: Društvo VEDA.
Sreda, 30. oktober

Ščepec začimb vsak dan
prežene vse težave stran
Terme Čatež, hotel Čatež, ob 19.30 uri
Ali veste, da ima lahko šopek svežih začimb več
Skupaj za zdravje človeka in narave
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vitaminov kot kilogram sadja in le ščepec posušenih mnogo več antioksidantov od najbolj zdrave
zelenjave? Ali veste, da mnoge začimbe dokazano
učinkujejo enako ali celo bolje od zdravil sodobne
farmacije? So začimbe tudi za dojenčke in majhne
otroke? Kako si z njimi pomagati pri prehranjevanju v menzi ali na potovanjih? Degustacija začimbnega kruha, prikaz osnovnih pripomočkov in
obilica koristnih nasvetov, kako začimbe vključiti
v vsakodnevno prehrano.
Po predavanju bodo poslušalcem po promocijski
ceni na razpolago knjigi Ščepec rešitve in Ščepec
Védenja ter ostale knjige projekta.
Prispevek: 5 EUR, za goste Term Čatež je predavanje brezplačno. Predava: Sabina Topolovec.
Organizira: Društvo Ognjič.
TOREK, 5. NOVEMBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE
MOČI ZAČIMB
Maribor, Dvorana nad trgovino Biovan,
Valvazorjeva 40, ob 17. uri
Vsebina enaka kot 9. oktobra. Predava: Sanja
Lončar; Vstopnina 5 EUR.
Po predavanju vabljeni še na pokušino in podpisovanje knjig v trgovini Biovan.
SOBOTA, 9. NOVEMBER

ŽIVLJENJE BREZ GLUTENA
Živa center, Tomačevo 27, Ljubljana, ob 10. uri
Od 10. do 12. ure bosta predavala avtorica knjige
Življenje BREZ GLUTENA in mag. Petar Papuga, dr.
med., specialist za akupunkturo. Beseda bo tekla
o tem, kako hrana vpliva na naša prebavila in kako
si z brezglutensko dieto do splošnega boljšega
počutja lahko pomaga sleherni posameznik, nikakor ne samo bolnik s celiakijo. Spregovorili bomo
tudi o dilemah okoli žitaric, ki nam, četudi so brezglutenske, še vedno rade ponagajajo.
Skupaj raziščimo vzroke za slabo počutje, naša
prebavila nam bodo hvaležna.
Prijave in informacije Zavod Parnas, telefon 041
250 209.

V Murgle po eko izdelke
Murgle center v Ljubljani postaja vse bolj zanimiva točka za vse, ki iščejo eko izdelke.
V Mesariji Gregorc ponujajo ekološko meso,
raznovrstni kruh iz domače vasi, eko mlečne
izdelke, peciva Hribar in druga eko živila.
Le nekaj korakov proč je tudi trgovina mlekarne Krepko, v kateri so na razpolago eko
mlečni izdelki in maslo iz nehomogeniziranega mleka.
Takoj zraven je še Mavrični dar, v katerem
je eko kotiček iz dneva v dan vse večji. Prav
posebej pa je zanimiva ponudba eko sadja in
zelenjave ter eko jajc.
Najnovejša pridobitev je nova, v celoti ekološka trgovina Zdravo in naravno, ki bo ponudbo dopolnila še z eko kozmetiko, velikim
izborom eko živil, s čistili in z vsem drugim,
kar potrebujemo za življenje brez strupov.
Splača se vam obiskati Murgle center.

Na spletni strani

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

Celotne opise predavanj in delavnic ter
še veliko drugih dogodkov, za katere je
zmanjkalo prostora, si preberite v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.
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