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brezplačen izvod

Tema meseca:

Ali se bo vnelo?

Resnice in zmote o maščobah
V priročniku, ki je nastajal 7 let, objavljamo največ zmot doslej.
Še sami ne moremo verjeti,
koliko mastnih laži o maščobah
srečujemo na vsakem koraku.

Predvi
deni
iz
10. okid:
tober.

• Ali vas zanima katere maščobe
pomagajo hujšati?
• Katere maščobe so najbolj zdravilne,
katerim pa se je dobro izogniti?
• Ali vas zanima resnica o margarinah?
• Ali so kokosove in palmove
maščobe škodljive ali koristne?
• Vse to in veliko več v najbolj
obsežnem priročniku doslej.

Vsi priročniki iz zbirke preverjenih naravnih rešitev so za predogled in
naročilo na razpolago v spletni knjigarni www.shop.zazdravje.net

Uživajte v
naravi
brez strahu
pred klopi

Obvladajte
kandido,
preden ona
obvlada vas

Uravnajte
ščitnico

in rešili boste 100
težav hkrati

Adijo prehladi
Kako preprečiti oz.
hitro pozdraviti
bolezni dihal?

Konec zgage
in ostalih
želodčnih
težav

Cena posameznega priročnika je 12 EUR. Za večja naročila pa veljajo posebne
ugodnosti. Več informacij na www.shop.zazdravje.net.

Resnice in
zmote
o soncu

Ali se bo vnelo?
Kdor spremlja stanje duha na našem malem planetu, že opaža, da sta dve tretjini sveta že v fazi
hudega vnetja. Iz dneva v dan pa se zaostrujejo
tudi odnosi na relaciji zahod – vzhod, kar se lahko hitro razvname v popolno uničenje in vojno
globalnih razsežnosti.
Lastnost vnetja je prav to, da hrani in razvija samega sebe, ko se enkrat začne. Vnetni proces
ustvarja vedno novo vnetje, ki ko kot ogenj požira vse okrog sebe in se s tem povečuje.
Pa ne bomo o politiki. Če drži, da je družba zgolj
odraz dogajanja v nas samih, potem je dobro pogledati, kako je tukaj notri.
Že bežni pogled na statistike bolezni in stanje naših teles pove, da tudi v nas tli in (če se
že ni) se lahko v vsakem trenutku razvname.
Revmatoidna vnetja, vnetja v prebavilih, vnetja
mehurja, vnetja v ustih ter še veliko število tihih
vnetij, ki jih morda niti ne opazimo, nenehno
naraščajo. So to le izolirane težave ali posledica
vsesplošno uničenih mehanizmov, ki ohranjajo
ravnovesje našega telesa in duha?
Na naslednjih straneh vam ponujamo vpogled
v nekaj vidikov vnetij. Ujemite vajeti in čim prej
pogasite lastna vnetja. Ko bomo zmagali v sebi,
bomo imeli več energije, da protivnetno delujemo tudi v svojem okolju.
Sanja Lončar, urednica

Za več novic in informacije o
dogodkih se naročite na naše
brezplačne tedenske novice, ki
izhajajo vsak petek. Naročite
se tako, da na
www.zazdravje.net v zgornje
polje vpišete svoj elektronski
naslov.
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vnetja. Takšni preventivni pregledi nam omogočijo, da lahko vnetja zatremo že v kali in tako preprečimo, da prerastejo v prej navedena obolenja.
Omogočajo pa nam tudi lažje prepoznavanje in
odpravljanje vzrokov za nastanek vnetij.
Vnetje z dvigom vrednosti CRP se namreč lahko
pojavi tudi neposredno po zaužitju nekakovostnega obroka s premalo omega 3 maščobnih
kislin in preveč omega 6 maščobnih kislin. Telo se
namreč na neustrezno hrano odzove z obrambnim odzivom, kot ga poznamo pri alergiji, na primer. Če takšno hrano uživamo dolgo časa, lahko
akutno tiho vnetje po obroku preraste v kronično
tiho vnetje, lahko pa tudi v razvoj prej navedenih
obolenj.

Kako ustaviti
vnetja?
Besedilo: Adriana Dolinar

Porušeno ravnovesje med omega 3 in
omega 6 maščobami je eden izmed
pomembnih razlogov vse večjega
števila vnetij. Oglejmo si, kako do
tega pride in kaj lahko storimo, da se
posledicam vnetij izognemo.

Tiha vnetja „ne bolijo“
Tiha vnetja bi lahko poimenovali tudi vnetja, ki
„ne bolijo“, vsaj tako se zdi na prvi pogled. Tiho
divjanje vnetnih procesov v telesu, ki se odvijajo
ob diabetesu, revmatoidnem artritisu ali aterosklerozi, resda ne boli tako kot, denimo, vnetje
mehurja, pa vendar lahko naše življenje precej
ogroža, če ga ne vzamemo resno.
Zato je dobro, da tudi svoje telo občasno odpeljemo na pregled, tako kot vozimo na redne preventivne servisne preglede svoje vozilo, zlasti še,
če se ne počutimo ravno najbolje. Eden izmed
načinov, da ugotovimo, ali se naše telo že ukvarja
s tihim vnetjem, je merjenje vrednosti CRP v krvi.
CRP – C reaktivni protein je namreč pokazatelj
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Kako lahko premalo omega 3 in preveč
omega 6 vpliva na nastanek vnetij?
Ni nepomembno, katere maščobe zaužijemo. Ene
so se v telesu sposobne pretvarjati v protivnetne,
druge pa v vnetne snovi. Omega 3 maščobne kisline, kot sta ALA (alfa linolenska maščobna kislina) in EPA (eikozapentaenojska kislina), se lahko v
telesu pretvorita v protivnetne prostaglandine, ki
telesna vnetja zavirajo. V nasprotju z njimi pa se
lahko omega 6 maščobne kisline, kot je AA (arahidonska maščobna kislina), v telesu pretvorijo v
vnetne prostaglandine, ki vnetja povzročajo.
Logično je torej, da lahko presežek, denimo, AA
ter primanjkljaj ALA in ostalih omega 3 v hrani
vodi v porušeno razmerje moči med različnimi
prostaglandini in v nastanek vnetja. Če torej s
pregledom ugotovimo, da imamo znake tihega
vnetja, in obenem vemo, da pojemo premalo jedi,
ki vsebujejo omega 3, lahko že s spremembo prehrane bistveno vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja in preprečimo marsikatero obolenje.

Kako uravnati ravnovesje med
omega 3 in 6 v telesu?
Za odpravljanje vnetnih procesov v telesu lahko
veliko storimo že s tem, da zmanjšamo ali celo
opustimo sodobno industrijsko močno predelano hrano in se začnemo, tako kot nekoč, prehranjevati z bolj svežo, živo in po tradicionalnih
postopkih obdelano hrano, ki običajno ohrani
kakovost živila.
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Če namreč pokukamo v zgodovino človeka, se je
ta, podobno kot danes še živeča domorodna ljudstva, večinoma prehranjeval z divje raslimi rastlinami, ribami in mesom pašnih živali ter tako zau-

Razmerje omega 6 : omega 3
Razmerje med omega 3/6 esencialnimi kislinami v telesu, ki je dobro za nas, se po
mnenju raziskovalcev razlikuje glede na
naše potrebe. Razmerje omega 6 : omega 3
naj bi se razlikovalo, in sicer od 1:1 ter nekje
do 10:1 (popolno razmerje naj bi bilo od 2
do 3:1). Ob določenih hujših obolenjih (srčno-žilna obolenja, rak, depresija, ADHD, …),
ob večjih športnih dejavnostih itd. pa naj bi
bilo omega 3 mk v telesu potrebnih še več
kot omega 6 mk. Potrebe po omega 3 mk so
povečane tudi v času nosečnosti in dojenja,
v času rasti dojenčkov in malih otrok itd.
žil veliko dobrih omega 3 maščobnih kislin. Tako
je tudi zlahka vzdrževal popolno razmerje omega
3/6, ki je 1/1. Z napredkom in industrializacijo, ki
je v prehrano prinesla več predelanih rastlinskih
olj, več mesa živali, hranjenih z zrnjem (in ne travo), ter več industrijsko predelane hrane (rafinirana, osiromašena in mrtva hrana), pa se je razmerje
med omega 3/6 močno porušilo. S takšno hrano
namreč sodobni človek zaužije mnogo preveč
omega 6 maščobnih kislin. Povprečje v razmerju
omega 3/6 se v Evropi giblje nad 1:20, v ZDA pa
se povprečje celo približuje 1:50. Več o tem v že
navedeni knjižici.
Kopici obolenj, kot so srčno-žilna obolenja, rak,
diabetes, debelost, različna avtoimuna obolenja,
mentalno pešanje itd. pa se bomo izognili tudi
tako, da bomo v prehrano vpeljali več jedi, ki vsebujejo obilje koristnih omega 3 maščobnih kislin.

Viri omega 3 maščobnih kislin
Dobri viri ALA omega 3 maščobnih kislin so, na
primer, semena lana in konoplje, orehi ter olja iz
njih. Seveda ni vsak izdelek iz teh sestavin samodejno zdravilen, zato smo se v navedenem priročniku podrobno poglobili v pogosta zavajanja, s
katerimi se potrošniki srečujemo.
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Dobri viri omega 3 maščobnih kislin DHA, EPA,
DPA so zlasti ribe in posebni rakci mrzlih morij
(losos, skuša, sardine, ostrige, tuna, polenovka,
antarktski rakci) in olje iz njih. V času, ko ribe postajajo vse bolj obremenjene z okoljskimi strupi,
je dobro vedeti, da je tudi postrv zelo dober vir
omega 3 maščob. Za zagotavljanje potreb telesa
po teh maščobnih kislinah naj bi morske ribe zaužili vsaj trikrat na teden. Mnoge tuje zdravstvene
organizacije pa svetujejo, da jih je ob že prisotnih
obolenjih, denimo srca in ožilja, dobro zaužiti celo
večkrat na teden in/ali jemati še prehranske dodatke z omega 3.

Vnetja zaradi chemtrailov?
Bela hiša je že novembra 2011 priznala, da
obstaja skrivni program, ki spreminja ozračje s pršenjem kemičnih snovi iz letal, vendar, kot pravijo, naj bi bilo to v skladu z ukrepi proti podnebnim spremembam.
Temi chemtrailov je bila posvečena tudi aprilska seja Združenih narodov. Na seji je bilo
mogoče slišati, da je pršenje kemičnih snovi
poskus posameznih zasebnih podjetij in vlad
nekaterih držav, da bi zavarovale prihodnje
pridelke pred globalnim segrevanjem.
Še vedno ne vemo, kdo je tem zasebnim
družbam odobril takšno „humanitarno
dejavnost“, vemo pa, da je kot posledica
kemičnega pršenja v naših telesih vse več
barija in nano aluminija. To so potrdili tudi
toksikološki testi, ki so jih na vzorcih las izvajali v različnih državah.
Te snovi dokazano povečujejo število vnetij
živčevja in možganskih poškodb. Ker sušijo
sluznice, povzročajo tudi vnetja dihalnih
poti, vnetja prebavil, mehurja in drugih sluznic v telesu.
Dobra novica je, da terapevti, ki se z navedenimi težavami ukvarjajo, ugotavljajo, da
povečan vnos omega 3 maščob (konopljina
in lanena semena, orehi ter olja iz njih, svetlinovo in boragino olje, …) v veliki meri pomaga obvarovati živčevje, ohraniti prožnost
membrane in zavirati nepotrebna vnetja.
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Parodontalna
bolezen – tihi
ubijalec
Besedilo: Dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med.
in Matej Pirtovšek, dr. dent. med.

Če bi imeli za dve dlani veliko vnetje na
roki, bi nemudoma pohiteli k zdravniku.
Ko pa je takšno vnetje v ustih, se večina
zanj ne zmeni ... Dokler ni prepozno.
Tako kot na drugih področjih življenja mnogi tudi
pri zdravju skrbijo le za to, da ne boli in da je lepo
videti. Ljudje bi radi imeli lepe in bele zobe, jih pa
ne zanima, kakšni bodo temelji teh zob. Zobje ne
stojijo v zraku. S svojimi koreninami so vsajeni v
naše čeljusti. Izguba zob zaradi vnetja, ki pripelje do propadanja čeljustne kosti (parodontalna
bolezen), je še najmanjša posledica, ki lahko doleti človeka. Še večje in pogosto spregledane so
posledice, ki jih ima tako tiho vnetje na celotno
zdravje.
Bolj nazorno povedano ima človek z zmerno
parodontalno boleznijo za površino obeh dlani okuženo, vneto, razjedeno in gnojno rano, ki
je že načela kost. Pomislite, če bi dejansko imeli
podobno situacijo na rokah, kako bi se odzvali.
V ustih je ta nevarna okužena rana skrita pod robom dlesni in vse, kar se relativno zgodaj opazi, je,
da imajo ljudje zadah iz ust in krvavitev pri ščetkanju. Mimogrede, kar 90 % primerov ustnega
zadaha ima svoj vzrok v ustih in ne v želodcu ali
pljučih, kar ljudje pogosto mislijo. Med potekom
www.zazdravje.net 		

te kronične okužbe prehajajo v krvni obtok izredno agresivne bakterije in molekule, ki jih te proizvajajo, ter snovi, ki so posledica odziva našega
imunskega sistema. Prek tega parodontalna bolezen vpliva na telesno zdravje na več načinov:
• Vnetje se lahko širi iz obzobnih tkiv neposredno
v okolico in globlja tkiva, predvsem propada kost.
• Prehod mikroorganizmov in njihovih produktov
v krvni obtok povzroči vnetje v oddaljenih organih (srce, možgani, jetra, pljuča, ...).
• Škodljive snovi, ki nastajajo v vnetih območjih
v ustih, lahko prav tako preidejo v krvni obtok in
prizadenejo oddaljena tkiva (ateroskleroza), lahko
pa spremenijo epitelij dihalnih poti ali prebavil in
tam ustvarijo pogoje za začetek vnetja v oddaljenem organu (pljučnica).
Statistične raziskave na velikem številu ljudi kažejo na močan vpliv parodontalne bolezni na pojavnost srčnega infarkta in možganske kapi, pljučnice, povečanje vnetnih proteinov, ki jih proizvajajo
jetra, zaplete pri sladkorni bolezni, vpliva pa lahko
celo na prezgodnji porod.

Kako se razvije parodontalna bolezen?
Vzemimo čisto in zdravo zobno površino, ki je bila
pravkar primerno očiščena, in si oglejmo, kaj se z
njo dogaja, če je ne čistimo redno. Dodajmo še, da
je okrog vsakega zoba v ustih normalno prisoten
obzobni žep, ki meri 3 mm v globino in poteka
okrog in okrog zoba, tudi v medzobnem prostoru.
V žepu in na zobeh živi več kot 600 različnih vrst
bakterij.
Slika 1: Slika prikazuje
normalno anatomijo
zoba in lokacije, ki jih
moramo še posebej
dobro očisti.
Čez dan se na površino zoba odlagajo in
vežejo sestavine sline, hrane, pijač itd., ki
tvorijo mehke zobne
obloge. Značilno za
mehke zobne obloge
je, da se nabirajo na zobnem vratu, tako na prostih površinah kot tudi v medzobnih prostorih (slika 1). Zobni vrat je lokacija, kjer bakterije iz zobnih
žepkov dobijo potrebna hranila. Posledično se
bakterije namnožijo in v prvi fazi povzročajo vnetje dlesni, v poznejših fazah pa brez izjem vnetje
dlesni napreduje v parodontalno bolezen.
Če mehkih oblog ne odstranimo vsaj enkrat dnevno, imajo bakterije v obzobnem žepku neprestan
dotok hranil, zaščitno okolje žepka pa jim nudi
Skupaj za zdravje človeka in narave
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popolne pogoje za nemoteno razmnoževanje.
Ker je slina t.i. ionska raztopina, neočiščene mehke
zobne obloge sčasoma „otrdijo“ in nastane zobni
kamen. Zobni kamen zaradi svoje porozne strukture prav tako deluje kot zatočišče za ostanke hrane in bakterije, kar vodi v njihovo bujno rast tudi
izven obzobnega žepka. Že po 48 urah nehigiene
se pojavi vnetje dlesni. Značilnost vnetih dlesni, ki
jo zagotovo vsi poznamo, je krvavitev. Posledično
nam pri vsakem čiščenju dlesni krvavijo in lahko
nas tudi bolijo, zaradi povečanega števila bakterij
pa kažejo značilne vnetne znake, kot so rdečina,
oteklina, bolečina itd. Zdrava dlesen je rožnate in
nikoli rdeče-vijolične barve.
Če v dnevni naglici pozabimo na svoja usta in
zobne obloge in te dalj časa ostajajo na naših zobnih površinah, se vnetje z dlesni širi tudi na kost,
v katero je „vsajen“ naš zob. Sčasoma se obzobni
žep, zaradi izgube kosti, poglobi na štiri in več milimetrov. Pri tem lahko začnemo govoriti o različnih fazah parodontalne bolezni (slika 2).
Kost je ključnega pomena za stabilnost zoba. V
primeru vnetja se kost resorbira, preprosto rečeno „gnije“ in zobje izgubljajo oporo. Proces se ne
zgodi čez noč, temveč ima kroničen potek in se
dogaja 10, 20, 30 in več let. Zobje sčasoma postanejo majavi, ves čas obstaja tudi tveganje hude

bolečine in otekline, ki je posledica parodontalnega ognojka ali abscesa, na koncu pa brez izjeme,
zaradi izginotja kosti, sledi izpad pogosto popolnoma zdravih zob. V takšnem stanju tudi sodobna
protetika nima več rešitev.
Slika 2: Slika prikazuje
strukturo zoba in
obzobnih tkiv. Na levi
strani je prikazana
zdrava anatomija,
s 3-mm obzobnim
žepom, na desni pa
napredovala parodontalna bolezen z
neočiščenimi mehkimi
oblogami, poglobljenim obzobnim žepom in znižano višino kosti.
Največje težave nastanejo takrat, ko se bakterije
zaradi propada kosti spustijo tako globoko v čeljustno kost, da jih z navadnim ščetkanjem in čiščenjem medzobnih prostorov ne dosežemo več.
Včasih so bila takšna stanja neobvladljiva ali pa
so terjala kirurške posege. Sodobna spoznanja in
nove tehnologije omogočajo, da tudi takšna stanja danes dokaj uspešno saniramo. Lažje, ceneje in
tudi za zdravje bolj koristno pa bo, če se boste tega
lotili pravočasno.

Celostna zdravstvena oskrba
za več kot le bele zobe!
Če želite ohraniti zdrave in lepe zobe za celotno
življenje, potrebujete več kot le popravilo zoba. Od
obzobnih tkiv so odvisni temelji zob, implantantov ali
protez. Zato pravočasno poskrbite za zdrave temelje.
Ali ste vedeli ...
... da je bolečine, krvavitve, občutljivost možno odpraviti
... da je v 90% primerov vzrok za neprijetni zadah skrit v ustih
... da je v 90% primerov možno pozdraviti paradontalno
bolezen brez kirurške intervencije
Obiščite nas na Nazorjevi ulici 5 v Ljubljani ali pa nas pokličite
na telefonsko številko 01 23 23 235 in zahtevajte posebno
poročilo “Kako ohraniti zobe do konca življenja ”.

Ne (p)ostanite
del žalostne statistike.
Več kot 90% Slovencev
ima eno od oblik vnetja
obzobnih tkiv.

Nazorjeva ulica 5, 1000 Ljubljana • t: 01 23 23 235
e: info@ustna-medicina.com • www.ustna-medicina.com
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Naravno nad
vnetje sečil
Poiščite in odpravite vzroke vnetja sečil

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

Za čim boljši uspeh zdravljenja, zlasti še pri kroničnih obolenjih, je dobro spomniti, da je razen
odpravljanja posledic oziroma samega vnetja sečil (z naravnimi ali pa s sinteznimi pripravki) dobro
hkrati odpravljati tudi vzroke za nastanek obolenja oziroma razloge, zaradi česar se je vnetje sečil
sploh pojavilo. Le tako bomo lahko maksimalno
uspešni, pa naj si bo pri zdravljenju hujših vnetij
sečil ali pa pri samozdravljenju nezapletenih vnetij sečil.
Konvencionalna medicina nam bo pri tem lahko
v pomoč predvsem pri iskanju posledic, saj lahko ugotovi, ali gre pri vnetju sečil za bakterijsko,
virusno, glivično vnetje, morda celo parazitarno
vnetje. Odkrije lahko tudi motnje v delovanju sečil ali nepravilnosti v sami strukturi sečil, ki jih povezujejo z vnetjem sečil. Na žalost pa ne bo prav
poglobljeno iskala vzrokov, zakaj so se bakterije,
virusi itd. tako močno razmnožili in vnetje povzročili prav pri nas.
Zlasti ko gre za kronična vnetja, za vnetja, pri katerih konvencionalna medicina ne more pomagati,
ali v primerih, ko antibiotiki ne učinkujejo več, je
dobrodošlo, da se pri odpravljanju vzrokov za vnetja sečil po pomoč obrnemo tudi k celostnim tradicionalnim medicinam, kot so tradicionalna kitajska medicina, tibetanska medicina, ajurveda itd.

Vse manjša učinkovitost sinteznih
pripravkov, na primer antibiotikov
za odpravljanje različnih vnetij,
nas sili k temu, da se za pomoč
ponovno obrnemo k naravi. Ker je
tudi pri vnetju sečil težava vse večja
odpornost bakterij na antibiotike,
zaradi česar ti niso več kos okužbi,
si oglejmo, kako lahko te težave
učinkovito odpravljamo, če se
jih lotimo celostno in s pomočjo
registriranih rastlinskih zdravil.
www.zazdravje.net 		

Navedene celostne medicine namreč že tisočletja
vedo, da je vzrok sleherne bolezni treba iskati v
neskladnosti telesa in duha oziroma v razlogih,
zaradi česar je do neravnovesja prišlo. Vedo tudi,
da se je zaman dolgoročno zanašati na to, da bo
samo to ali ono zdravilo (pa čeprav naravno) odpravilo bolezen, če ne odpravimo napak v načinu
življenja.
Kajti če nismo odpravili vzrokov (neustrezna
prehrana, dehidracija, izčrpanost zaradi dela,
vztrajanje v zameri, jezi, …), ki telo izčrpavajo
in povzročajo padec obrambnih moči telesa, se
bodo mikrobi lahko nemoteno razmnoževali, saj
imunske moči telesa niso dovolj močne, da bi jih
ustavile. Eden izmed pogostih znakov, da z vzroki
vnetij sečil še nismo opravili, je tudi pogosto ponavljanje vnetij sečil.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Tudi konvencionalna medicina opaža, da se zlasti
kronična vnetja sečil pogosteje pojavljajo pri ljudeh s šibkim imunskim sistemom.
Da je treba ob vnetju sečil krepiti tudi imunski sitem, pa je vedel tudi Alfred Vogel. Izredne uspehe
pri svojih bolnikih z vnetji sečil je namreč dosegal
tudi s celostno krepitvijo imunskega sistema bolnika. Zraven vračanja radosti v življenje, opustitve
nekakovostne hrane itd. je bolnikom svetoval tudi
uživanje zdravila iz ameriškega slamnika, ki ga je
razvil sam.

Ameriški slamnik ob vnetju sečil
Ameriški slamnik, pripravljen kot tinktura cele,
ekološko vzgojene rastline (A. Vogel Echinaforce),
vsebuje alkilamide in druge pomembne snovi, ki
dokazano uravnavajo delovanje našega imunskega sistema. Po izkušnjah Alfreda Vogla ameriški
slamnik koristno vpliva na različna vnetna stanja
v in na telesu. Zato to zdravilo ni koristno zgolj pri
preprečevanju ali zdravljenju prehlada ali gripe,
kjer nam je njegova uporabo najbolj poznana. Po
Voglovih zapisih nam utegne pomagati tudi ob
različnih drugih vnetnih stanjih, kot je, denimo,
vnetje sečil. Vogel je ob vnetju sečil svetoval tako
preventivno kot kurativno jemanje ameriškega
slamnika.
Preventivno jemanje, bo pri bolnikih s ponavljajočimi se vnetji sečil okrepilo imunsko obrambo
telesa, zaradi česar bo telo lažje premagalo bakterije v sečilih, še preden bodo te povzročile vnetje.
Kurativno jemanje ameriškega slamnika pa je
Vogel svetoval kot podporo fizikalni terapiji vnetja sečil. To je ob terapiji z zeliščnimi obkladki in
oblogami ter s sedečimi vročimi kopelmi. Menil je,
da je Echinaforce eno izmed najboljših sredstev
proti vnetju. V ta namen je zapisal, da priporoča
jemanje od 5 do 10 kapljic tinkture na uro.

Luštrek, rožmarin in
tavžentroža ob vnetju sečil
Ob težavah s sečili je Vogel svetoval tudi zelišča ali
homeopatske pripravke, ki spodbujajo delovanje
ledvic, umirjajo pekoče bolečine ob uriniranju in
zbadanje v mehurju, ter naravne antibiotike, ki
opravijo z bakterijami v sečilih. Terapijo proti vnetju mehurja je podprl tudi z ustreznimi naravnimi
pripravki, kadar je bilo vnetje povezano, denimo,
tudi z ledvičnimi kamni ali s peskom v sečilih.
9
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Ker mnogih njegovih naravnih zdravil pri nas še
nimamo (npr. Nefrosolid, Usneasan, …), lahko
terapijo z ameriškim slamnikom in navedenim fizikalnim zdravljenjem zdaj dopolnimo z novim rastlinskim zdravilom – Canefron. Ta namreč v grobem nadomešča prav zgoraj navedene pripravke,
ki spodbujajo čiščenje ledvic, delujejo protimikrobno, proti krčem, vplivajo pa tudi na kamne v
sečilih. Gre za tradicionalno rastlinsko zdravilo iz
korenine luštreka, lista rožmarina in zeli navadne
tavžentrože. Raziskave so zanje potrdile protivnetno, diuretično, spazmolitično, antiadhezivno in
protibakterijsko delovanje. Čudovite lastnosti, ki
naš mehur hitro umirijo in ozdravijo.

Luštrek, naravno zdravilo pri ledvičnih težavah.
Raziskave namreč kažejo, da so učinki petdnevnega zdravljenja s Canefronom, ki so ga bolniki
prejemali skupaj za antibiotiki, enaki učinkom, ki
bi jih dosegli šele po desetdnevnem zdravljenju
samo z antibiotiki.
Ker danes vemo, da je prav prepogosta uporaba
antibiotikov povzročila pojav vse večje odpornosti bakterij na antibiotike, je dobra novica, da narava še vedno zmore vnetje ustaviti in odpraviti,
tudi ko antibiotiki odpovedo. To izkazujejo tudi
študije s Canefronom, saj za odpravljanje ponavljajočega se vnetja mehurja večinoma zaleže že
12-tedensko zdravljenje z njim. Raziskave so namreč pokazale, da se po takšni terapiji pogostost
pojavljanja vnetij sečil zmanjša za 73 %! Torej nazaj k naravi, zlasti še če imate kronične težave s
sečili!
Iz Ljudskega zdravnika, z založnikovim
dovoljenjem povzela Dolinar Adriana

www.zazdravje.net

Držite vajeti!

V našem telesu ves čas potekajo vnetni
in protivnetni procesi. Od nas pa je
odvisno, katere bomo spodbujali.
Vnetje je veliko darilo in zdravilo, če
se pojavi, takrat ko ga potrebujemo,
da „izgorimo“ bolezen. Če pa se začne
to veliko orožje sprožati za vsako
malenkost, potem imamo od njega
več škode kot koristi. Zdravje pomeni
ohranjanje zdravega ravnovesja moči
med procesi, ki vnetja sprožajo, in
tistimi, ki jih zavirajo.
V prejšnjem članku ste že brali o tem, kako pomembna je vloga nekaterih maščob, ki vnetne

www.zazdravje.net 		

procese ali spodbujajo ali zavirajo. Zraven omega
3 in omega 6 maščob obstaja tudi še veliko drugih snovi in procesov, s katerimi lahko vplivamo
na obvladovanje vnetja.
Naša navdušenost nad začimbami iz meseca v
mesec raste, saj vedno znova ugotavljamo, kakšna mogočna pomoč nam je na dosegu rok.
Ko gre za vnetja, se od 50 začimb, ki jih opisujemo
v Ščepcu rešitve in Ščepcu Védenja, kar 46 začimb
ponaša s protivnetnim delovanjem! Najbolj kompleksno delovanje med njimi izkazuje bazilika.

Živila in začimbe, ki delujejo protivnetno
Že dolgo je znano, da lahko vnetja mehurja gasimo z brusničnim sokom ali izvlečki brusnice.
Protivnetno bodo delovali tudi črna kumina, gorčična semena, peteršilj in zelena.
Vnete sluznice bodo pomirila vsa živila in pripravki z visokim deležem klorofila (žitne trave, ječmenova trava, klorela, …), pred naknadnimi vnetji
pa jih zavarujemo z uživanjem zelenega čaja ali
z živili, ki izločajo blagodejne sluzi (slezenovec,
namočena lanena semena, namočeni ovseni
kosmiči, …).
Pri vnetjih sklepov, revmatoidnem artritisu in
putiki je dokazano delovanje kurkume, ingverja,
pimenta, klinčkov, cimeta in galganta. V mnogih
kulturah kot zdravilo v teh primerih uporabljajo
tudi lovor.
Seveda niso vsa živila za vse razmere in za vse
ljudi. Za vsakogar pa obstaja veliko blagodejnih,
Skupaj za zdravje človeka in narave
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zato je spoznavanju naravnih rešitev dobro posvetiti več pozornosti in poiskati najboljše zase.

Protivnetne navade
Elektrosmog in strupi v okolju pospešujejo našo
dovzetnost za vnetja. Zato poskrbite, da je vsaj
čas počitka razbremenjen dodatnih obremenitev.
Mobitela, telefona in računalnika ne imejte v spalnici ali jih vsaj oddaljite od sebe več kot tri metre.
Poskrbite, da je v vašem prostoru čim manj vključenih aparatov. (V elektriko jih vključite, šele ko
jih potrebujete.) S tem boste prihranili kar nekaj
denarja za elektriko. Kar je še bolj pomembno –
prihranili si boste tudi zdravje.
Tudi mesto, na katerem spimo, lahko telo okrepi
ali dodatno izčrpa. Ni nepomembno, na kakšnem
mestu je naša postelja. In ni nepomembno, kaj
posreduje telesu. Na trgu je vse več umetnih snovi, iz katerih se izdelujejo vzmetnice in posteljno
perilo. Spanje na „plastiki“, kjer smo tudi pokriti s
„plastiko“, moti regenerativne očiščevalne procese v telesu. To, da nekatera izmed njih dajo dobro
oporo hrbtenici, ustvarja dobre začetne občutke
spočitosti. Na dolge proge pa je telo kljub temu
prikrajšano za optimalne pogoje za notranjo
regeneracijo.
Postelja naj bo iz popolnoma naravnih materialov. Najbolje je, da spimo na postelji iz naravnega
lesa (iverali, iz katerih hlapijo formaldehid in druge snovi, plastične mase, umetno usnje ali kovina
niso dobra izbira, če želite svojemu telesu privoščiti popolni počitek).
Izbirajte vzmetnice iz naravnih snovi, ki so obenem tudi obdelane brez škodljivih primesi. Lateks
je, denimo, eden izmed materialov, kjer se pod
enako besedo skrivajo zelo različnih postopki obdelave. Od takšnih, ki so nesporni, do takšnih, ki v
sebi skrivajo veliko nezdravega.
Najboljši spanec, brez potenja in pregrevanja, se
vam obeta, če ste pokriti z naravnimi materiali. Za
vročične so boljši materiali, ki olajšajo odvajanje
toplote (bombaž, svila, bambusova vlakna), tisti
bolj premraženi pa se bodo najbolje ogreli pod
pregrinjali iz volne ali puha.

Poskrbite za ozemljitev
Stik z naravo, zemljo, glino, živalmi je eno izmed
najbolj učinkovitih protivnetnih zdravil, ki so brezplačno na dosegu roke. Pa jih tako malo uporabljamo. Če potrebujete znanstvene dokaze, kako
na telo deluje bosonoga hoja, priporočamo v branje knjigo Zdravilna moč zemlje (ARA Založba). Če
pa vam zadostuje praktični dokaz, sezujte čevlje
in izkoristite še preostale lepe dni, da začutite, kakšne moči narave so pod vašimi stopali.
11
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Jagode

12 najmočnejših živil s
protivnetnim delovanjem
•
•
•
•
•
•

Jagode
Kumare
Ananas
Kitajsko zelje
Morska zelenjava
Sončnična
semena

•
•
•
•
•
•

Češnje
Pistacije
Ječmenova trava
Zelje
Grozdje
Brazilski oreščki

Kurkuma v prahu

12 Najboljših splošno dostopnih
protivnetnih zelišč in začimb
•
•
•
•
•
•

Kurkuma
Ameriški slamnik
Ženšen
Ingver
Mačji krempelj
Brinove jagode

•
•
•
•
•
•

Pšenična trava
Janež
Muškatni orešček
Klinčki
Rožmarin
Origano

Pripravki
• Bromelain
• Omega 3 olja
(laneno, …)
• Kvercertin

• Klorela
• Klamatska alga
• Propolis

www.zazdravje.net

D

bre rešitve
... pri vnetjih

UČINKOVITA KURKUMA

ZDRAVA SEČILA

Pukka organic turmeric –
ekološka kurkuma,
90 rastlinskih kapsul

Kreša iz ekološke pridelave

Kurkuma je zelo učinkovito zelišče za ohranjanje
zdravih sklepov, kože in
za dobro prekrvavitev.
Kurkuma inhibira encime,
ki povzročajo različne vrste vnetij v organizmu.
Preprečuje bolečino zaradi
vnetij v sklepih, ramenih in
hrbtu. Kurkuma povečuje
tudi cirkulacijo krvi, zato
koristi osebam z otrdelimi
in/ali napetimi mišicami.
Klinične študije so pokazale, da kurkuma zmanjšuje koncentracijo celotnega
holesterola v krvi. Je močan antioksidant – zavira
in upočasni procese staranja ter je učinkovita pri
vzdrževanju optimalnega delovanja srca.
Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in
Sanolaborjih.

Kreša ni le pikanten
dodatek solati in domačim
namazom,
ampak njen izvleček
sodi tudi na poličko
vaše zeliščne lekarne.
Priporoča se tako moškim kot ženskam, saj
pripomore k odpravljanju vnetja sečil in
prostate.
Pomembno prispeva
tudi k lajšanju tegob
pri ledvičnih kamnih. Izvedenih je bilo kar nekaj
znanstvenih raziskav o protivnetnem delovanju
kreše. Gojili so jo že v Perziji in Mezopotamiji, od
koder izvira. Vsebuje veliko mineralov in vitamina
C. Kapljice kreše SORIA NATURAL so iz ekološke
pridelave, so brez alkohola, brez konzervansov in
aditivov. Zaradi procesa izdelave so od 6- do 25krat učinkovitejše od primerljivih izdelkov na tržišču. Najdete jih v lekarnah, sanolaborjih in drugih
specializiranih trgovinah. www.soria-natural.si

ULOVIMO SVETLOBO

Manj sonca - več vnetij!
Več o tem, kje še lahko „ulovimo svetlobo" ter s katerimi živili in prehranskimi dopolnili lahko napolnimo zaloge vitamina D pred dolgo zimo, preberite v priročniku Resnice in zmote o soncu.
Vsi priročniki iz zbirke preverjenih naravnih rešitev so za predogled in naročilo na razpolago v spletni knjigarni www.shop.zazdravje.net.

www.zazdravje.net 		
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PREPROSTA REŠITEV

BREZPLAČNA REŠITEV

Z revitalizirano vodo nad vnetja

Ščepec rešitev na dan
odžene vnetje stran

Vnetje mehurja doleti
okoli 90 odstotkov žensk
vsaj enkrat v življenju, po
menopavzi pa obolevnost narašča. Znaki so:
pekoče uriniranje, pogosto siljenje na vodo,
smrdeč in moten urin
… Okužbi sečil se lahko
izognete s pitjem velikih
količin vode – vsaj 2 litra na dan, če pa do okužbe že pride, se priporoča kozarec vode vsako uro, da odplaknete slabe
bakterije. Tudi vnetje sluznice želodca in črevesja
(gastroenteritis), katerega tipični znaki so slabost,
bruhanje, driska, krčevita bolečina v trebuhu, lahko
v večini primerov pozdravimo sami s pitjem velikih količin vode in počitkom. Dobrodejni učinek
hidriranosti povečate s pitjem revitalizirane vode.
Priporočamo švicarske karafe in kozarce Nature's
Design. Katalog naročite na www.oblikenarave.si
ali na 040 623 186.

ŽENSKE TEŽAVE!

Vnetja? Naravna rešitev
– vredna zaupanja
100-odstotni naravni oljni preparat s potrjenim
protimikrobnim delovanjem za lajšanje težav pri
vaginalnih vnetjih, ki ne
vsebuje kortikosteroidov,
antibiotikov, konzervansov ali drugih umetnih
dodatkov.
GYNO PRO je izdelan po
recepturi s tisočletno tradicijo naravnih preparatov in ga lahko brez težav
uporabljajo ženske vseh starostnih obdobij, kakor
tudi nosečnice in doječe matere.
Pri vnetjih nanesite GYNO PRO na intimno območje od 2- do 3-krat dnevno. Priporočamo uporabo
skupaj z dnevnimi bombažnimi vložki. Za ohranjanje ravnovesja vaginalne flore in preventivo: priporočamo uporabo 1-krat na dan.
Na razpolago v Sanolaborjih, bolje založenih lekarnah in na www.super-market.si.
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Skoraj vse začimbe delujejo
protivnetno, kar
je razlog več, da
spoznamo, kdaj,
kako in katere
je dobro uporabiti pri različnih
težavah.
V
knjigah
Ščepec rešitve
in Ščepec Védenja natančno opisujemo delovanje
50 začimb na 27 različnih težav. Obe sta na razpolago tudi v nemškem jeziku (za prijatelje, sorodnike
in poslovne partnerje, …).
Prelistate in/ali naročite ju lahko na spletni strani
www.shop.zazdravje.net.

POSKRBITE ZA USTNO VOTLINO!

Okrepimo ustna tkiva
Ratanija je rastlina, ki je značilna za Perujske Ande. Rdeči sok
njenih korenin je znan po tem,
da celi rane, ustavlja krvavitev
in vnetne procese. Weleda
uporablja izvlečke divjerastlin
rastlin z avtohtonih rastišč v liniji izdelkov za nego zob in ust.
Z njimi učinkovito okrepimo
ustna tkiva ter preprečujemo
vnetja in krvavenje dlesni.
Osvežilna zobna krema čisti zobe nežno, vendar
temeljito. Naravna eterična olja poprove mete
nudijo dolgotrajno svežino. Za odstranitev zobnih
oblog skrbijo nežni topljivi delci iz kalcijevega karbonata (kreda). Popolna dopolnitev k celostni naravni negi zob in ustne votline je koncentrat ustne
vode, ki je zelo izdaten in z naravnimi mineralnimi
substancami utrjuje dlesni in zmanjšuje možnosti vnetij v ustih. Balzam za krepitev dlesni utrjuje
tkivo, žajbelj deluje proti bakterijskim vnetjem in
krvavitvam v ustih, kamilica blaži vnetja. Namig:
balzam po vsakem umivanju z mehko zobno ščetko ali s prstom nežno vtrite v dlesni, ust potem ne
izpirajte. Izdelki ne vsebujejo penečih se tenzidov
in sintetičnih dišav, barvil in konzervansov.
www.zazdravje.net

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.

ČETRTEK, 2. OKTOBER

10 DOKAZOV, DA SO
ZAČIMBE SUPERIORNA ZDRAVILA
Ljubljana, Mladinska knjiga, knjigarna
Konzorcij, ob 18. uri
O presenetljivih zdravilnih močeh začimb bo predavala Sanja Lončar. Pred predavanjem bo tudi
pokušina začimbnih čajev. Po predavanju bo avtorica podpisovala knjige. Vstop je prost.
SOBOTA, 4. OKTOBER

ZELENO DRUŽENJE Z
NAMENOM
BTC Lj, Zelena trgovina in Trg mladih med
dvorano A in Cityparkom, med 9. in 20. uro
Celoten program vseh dejavnosti, delavnic in predavanj preberite na www.zazdravje.net.

Koliko stane beg od sebe?
Predava: Rajko Škarič, od 10. do 11.30 ure
Od rojstva naprej življenje ponuja vabe: ugodje,
lepoto, popolnost, vloge, moč, slavo, denar, …
Nenehno nas preizkuša, ali bomo sledili vesti, ali
razumu, ki mimo vesti vedno preračunava. Cena
bega od sebe je vselej visoka. Ali smo jo pripravljeni „plačati“? Ali smo opremljeni za takšno
življenje, ali se lahko spopademo z življenjskimi
vabami in preizkušnjami?

Kako do več energije?
Predava: Sanja Lončar, od 11.30 do 13. ure
Zakaj se vse več ljudi pritožuje, da jim primanjkuje
energije? Ali je je zares manj kot včasih ali zgolj
ne znamo z njo ravnati? V današnjem času nam jo
mnogi želijo prodati. Pa jo je zares treba kupovati?
Kako tisto, kar zaužijemo, vpliva na naše miselne
sposobnosti, počutje in energijo? Kateri so najbolj
učinkoviti načini, da si izboljšamo koncentracijo in
www.zazdravje.net 		

dvignemo energijo, in sicer brez tveganja in stranskih učinkov? Katerim pastem se je dobro izogniti? Vstop je prost.
NEDELJA, 5., 12., 19. IN 26. OKTOBER

VEGETARIJANSKI KUHARSKI TEČAJI
Restavracija Radha Govinda, Žibertova 23,
Ljubljana, od 10. do 16. ure
Na tečajih boste osvojili prvine staroindijske vedske kuhinje (5.10.: vedska kuhinja I; 12.10.: vedska
kuhinja II; 19.6.: vedska kuhinja III) in italijanske
kuhinje (26.10.). Tečaje vodi Mitja Bitenc. 20-odstotni popust na vse tečaje v mesecu oktobru!
Prijave in informacije: 041 752 645, info@radhagovinda.si, www.radhagovinda.si.
PONEDELJEK, 6. OKTOBER

Skrivnost je v odnosu
Domžale, Knjižnica Domžale, nad
Merkatorjevim trgovskim centrom, ob 19. uri
O tem, kako pomemben je odnos in posvečenost
v poslu, družini, odnosu do otrok, bolnih, ..., se bo
Cveta Zalokar pogovarjala z Rajkom Škarčem, soustvarjalcem in predavateljem v projektu Skupaj
za zdravje človeka in narave.
Zakaj je odnos do sebe in drugih tako pomemben, tako spregledan in zakaj je to brezplačno
bogastvo tako težko doseči.
Organizira: Knjižnica Domžale.
PONEDELJEK, 6. OKTOBER

HRANA, KI NAS UNIČUJE, IN
HRANA, KI NAS ZDRAVI? KAKO JU
RAZLIKOVATI?
IK: Center za izobraževanje in kulturo,
Kidričeva ulica 2, Trebnje. ob 19. uri
Še sanja se vam ne, kako se danes prideluje in predeluje hrana, ki jo kupujemo. Nove tehnologije,
tisoče kemičnih dodatkov, obsevanje, esterifikacija, encimske tovarne itd. To so le nekatere izmed
tehnologij, ki so v uporabi, potrošniki pa o tem ne
bomo prav nič prebrali na ovojnini izdelkov. Kako
prepoznati dobre izdelke? Kako se izogniti gensko
spremenjenim organizmom in drugim tveganim
živilom?
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. Vstop je
prost. Po predavanju bo možen nakup knjig s
popustom.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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SREDA, 8. OKTOBER

BREZPLAČNO PREDAVANJE:
AROMATERAPIJA IN ETERIČNA OLJA

OSNOVE BIODINAMIČNEGA IN
PERMAKULTURNEGA SADJARSTVA

Ljubljana, Center EKO365, od 17. do 18. ure
Spoznajte eterična olja, njihovo varno uporabo in
dišeče recepte. Vabljeni na prijetno druženje, na
katerem boste izvedeli, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu, se naučili brati deklaracije in načine uporabe.
Vse informacije na www.bioars.si in 041 399 041.
Vodi: Melita Močnik Okorn (BioArs).

v Mestni hiši Brežice, ob 18. uri
Na predavanju se boste seznanili z uporabo naravnih metod zaščite sadnega drevja, gnojenja in
obdelave tal za doseganje kakovosti pod blagovno znamko Demeter. Predaval bo Slavko Turšič
iz sadjarskega društva Borovnica. Informacije:
Zvone Černelič, 052 363 447.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

TOREK, 7. OKTOBER

ZAMOLČANE ZDRAVILNE
MOČI ZAČIMB
Brezovica, Podpeška 2, v Modri dvorani
Knjižnice Brezovica, ob 19. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako
nam lahko začimbe pomagajo pri želodčnih težavah, težavah z jetri in žolčnikom ter celo raku,
boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar.
Vstop je prost.
SREDA, 8. OKTOBER

OSNOVE BIODINAMIČNEGA IN
PERMAKULTURNEGA SADJARSTVA
Brežice, Mestna hiša, ob 18. uri
Seznanite se z uporabo naravnih metod zaščite
sadnega drevja, gnojenja in obdelave tal za doseganje kakovosti pod blagovno znamko Demeter.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
SREDA, 8. OKTOBER

SKRIVNOSTNE MOČI ZDRAVILNIH ZELI
Knjižnica Medvode, Cesta komandanta
Staneta 10, Medvode, ob 19.30 uri
Brezplačna predstavitev naravnega vrta zdravilnih rastlin, zeliščnih zvarkov, predavanje o zeliščih, zdravilnih vrstah dreves in grmovnic. Vodi:
Sabina Grošelj, prof.
Info: 031 251 608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com,
info@knjiznica-medvode.si. Organizira: Vrt zdravilnih rastlin in Knjižnica Medvode.
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ČETRTEK, 9. OKTOBER

MALA ŠOLA AJURVEDE 		
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202
Naklo, od 17.30 do 21.30 ure
Vabljeni k vpisu v malo šolo ajurvede (osnovno ali
nadaljevalno). Obe šoli bosta obsegali 14 srečanj,
na katerih se boste učili preventivno delovati v
smeri celostnega zdravja.Vodi: Andreja Koprivec
iz Društva Prvi korak. Prispevek: 290 EUR z DDV
(možno obročno plačevanje). Obvezne prijave
na: 041 499 934, tecaji@bc-naklo.si. Organizira:
Biotehniški center Naklo.
PETEK, 10. OKTOBER

IZDELAJ SVOJE UNIKATNO MILO
Ljubljana, Center EKO365, ob 17. uri
Nova delavnica za vse, ki že izdelujete mila, ali pa
za popolne začetnike: izdelovali bomo rastlinska
mila iz ekoloških sestavin, spoznali bomo več hladnih postopkov izdelave, izračunali količine za
poljubne kalupe, se naučili različne tehnike krašenja in še mnogo več. Informacije na www.bioars.
si. Prispevek: 40 EUR. Organizira: BioArs.
OD PON., 13., DO SOBOTE, 18. OKTOBRA

PROGRAM „DIH”
Terme Dobrna, Hotel Park
Dober pretok energije, izločanje toksinov in hrana
po dr. Budwigovi so temelji našega programa, ki
je namenjen onkološkim bolnikom. Vabljeni vsi,
ki v svoji bolezni vidite priložnost za preobrazbo,
kot tudi tisti, ki ne želite biti del statistike, ki grozi
s porastom rakavih obolenj. Informacije na 070
715 811, med 14. in 14.30 uro, ter na spletni strani
www.terme-dobrna.si. Cena: 299 EUR.

www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

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

SREDA, 15. OKTOBER

BIODINAMIKA, VPLIV OZVEZDJI –
PLANETOV NA ZEMLJO
Zadružni dom Zadvor (Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Lj.-Dobrunje), ob 19. uri
Predavanje gospe Mete Vrhunc. Prispevek: 3 EUR.
Informacije na tel. št.: 041 364 897.
Organizira: Društvo Ajda Sostro.
SREDA, 15. OKTOBER

NARAVNA NEGA OBRAZA DR.
HAUSCHKA
Kozmetično masažni salon AM, Zaloška 269,
Ljubljana, od 8.30 ure naprej
Na dogodku bo Alenka Mavsar izvajala 25-minutno nego obraza z izdelki kozmetike Dr. Hauschka
in individualno svetovala glede na stanje kože posameznika. Vsaka nega poteka individualno, zato
je nujno potrebna rezervacija termina. Vsakega
udeleženca čaka presenečenje. Prispevek: 10 EUR.
Prijave: 041 977 811, www.masaza-am.com.
SREDA, 15. OKTOBER

ZELIŠČA – UVOD, SPOZNAVANJE,
NABIRANJE
Delavnica v Mestni hiši Brežice, ob 18. uri
Primarna in sekundarna predelava (izdelki).
Osnove gnojenja kot dopolnilna dejavnost.
Delavnica s predavanjem traja najmanj tri ure.
Delavnico bo vodila Bojana Zupančič Borenović.
Informacije: Zvone Černelič, 051 363 447.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
SOBOTA, 18. OKTOBER

Z ZAČIMBAMI DO VEČ
ZDRAVJA IN ENERGIJE
POK 2014, športna dvorana Brežice, Černelčeva c. 10, sejna soba (I. nadstropje), ob 10. uri
Ali veste, da ima lahko šopek svežih začimb več
vitaminov kot kilogram sadja in le ščepec posušenih mnogo več antioksidantov od najbolj zdrave zelenjave in dragih prehranskih dopolnil? Ali
veste, da mnoge začimbe dokazano učinkujejo
enako ali celo bolje od zdravil sodobne farmacije?
Zakaj so začimbe tako superiorne pri reševanju
marsikatere zdravstvene težave, boste izvedeli
na predavanju soavtorice knjig Ščepec rešitve in
Ščepec Védenja Sabine Topolovec. Vstop je prost.
www.zazdravje.net 		

SOBOTA, 18. OKTOBER

ZELIŠČARSKA DELAVNICA
Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13,
Kočevje, od 10. do 13. ure
Vodi: Alojz Vidic, ki bo predstavil tako teoretično
kot praktično pravilno izdelavo tinktur in mazil. Izdelali bomo gabezovo in ognjičevo mazilo.
Zaželen je prostovoljni prispevek. Informacije in
prijave na: 051 637 022 ali na info@kocevskirog.si.
Org.: Zavod Nesseltal Koprivnik.
SREDA, 22. OKTOBER

ČIŠČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202
Naklo, od 17. do 20. ure
Na delavnici boste izdelali solni piling s kavo, čistilno masko z medom, kopalno sol, negovalno
olje za nečisto kožo in nežno milo z limono. Vodi:
Mihaela Pihler Radanov (avtorica knjige Babičina
kozmetika). Prispevek: 45 EUR z DDV. Obvezne
prijave na: 041 499 934, tecaji@bc-naklo.si, www.
bc-naklo.si. Organizira: Biotehniški center Naklo.
SREDA, 22. OKTOBER

EKOLOŠKE KREME ZA OBRAZ
Ljubljana, Center EKO365, ob 17. uri
Pridružite se nam na delavnici, kjer bomo dišeče
ustvarjali: vlažilno tonirano dnevno kremo, lahki
fluid za obraz in hranljivo nočno kremo, ki jih boste odnesli domov. S seboj dobite emulgatorje,
s katerimi boste lahko takoj začeli ustvarjati. Vse
informacije na www.bioars.si. Prispevek: 45 EUR.
Organizira: BioArs.
SREDA, 22. OKTOBER

PRIDELAVA ZELENJAVE NA VRTU IN
NJIVI – KAKO REŠUJEMO TEŽAVE NA
EKOLOŠKI NAČIN?
Mestna hiša Brežice, ob 18. uri
Predavanje Fanči Perdih, Amarant. Informacije:
Zvone Černelič, 051 363 447.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
ČETRTEK, 23. OKTOBER

KREME OD A DO Ž
Studio Magnolija, Maroltova 2, Ljubljana, od
17. do 21. ure
Skupaj za zdravje človeka in narave

16

ogodkov

koledar dogodkov

Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Na tej intenzivni delavnici boste osvojili veščine izdelave
vrhunskih krem po meri svoje kože. Proučili bomo
rastlinska olja in masla, hidrolate, emulgatorje,
antioksidante, konzervanse in aktivne sestavine.
Izdelali bomo lahko vpojno kremo, bogato nočno kremo in vlažilni losjon. Prispevek: 60 EUR.
Informacije: 040 802 636, nina@magnolija.si,
www.magnolija.si.
ČETRTEK, 23. OKTOBER

ZAMOLČANE SKRIVNOSTI ŽENSKIH
ENERGIJ
Tempelj SONCA, Vetrinjska ulica 10, Maribor,
ob 19. uri
V naši „razviti kulturi“ so starejše ženske večinoma
pozabile stara znanja o pomenu ženskih energij,
ki so ga nekdaj nedvomno imele. Prišel je čas, ko
nam bo ta neprecenljiva znanja predal indijanski
zdravilec, Tim Sikyea, ki izhaja iz plemena Dog
Rib. Prispevek: 20 EUR v predprodaji, Informacije:
www.sonce.je. Organizira: SONCE, zavod za razvoj
kakovosti življenja.
ČETRTEK, 23. OKTOBER

Naravno do lepe kože: VLAŽILNE
KREME, LOSJONI in MASLA
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do
21. ure
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta
edino zagotovilo, da uporabljamo 100-odstotno
naravno kozmetiko. Teoretičnemu pregledu sledi
izdelava: lahke vlažilne in luksuzne kreme proti staranju za obraz; hranljive karitejeve kreme za roke;
negovalnega mleka in mangovega moussa za telo.
Prejmete: vseh pet izdelkov in obsežno skripto.
Prispevek: 55 EUR. Informacije: www.naravna-darila.si, info@naravna-darila.si, 041 721 528.
PETEK, 24. OKTOBER

ZEMLJA, NEOMAJEN VIR LJUBEZNI
KOLOSEJ Maribor, ob 19. uri
Predavanje, prežeto z modrostjo indijanskih prednikov, nam bo razkrilo tesno povezavo z Materjo
Zemljo, ki nam daje vse, kar potrebujemo za življenje na tem modrem planetu, vendar se tega
na žalost v vsakdanjem življenju ne zavedamo.
Predava: Tim Sikyea. Prispevek: 15 EUR v predprodaji, Informacije: www.sonce.je. Organizira:
SONCE, zavod za razvoj kakovosti življenja.
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SREDA, 29. OKTOBER

RODOVITNOST TAL V EKOLOŠKEM
KMETIJSTVU (IZDELAVA TRAJNEGA
HUMUSA)
Mestna hiša Brežice, ob 17. uri
Predaval bo dr. Matjaž Turinek. Informacije: Zvone
Černelič, 051 363 447.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
ČETRTEK, 30. OKTOBER

Z ZAČIMBAMI DO VEČ
ZDRAVJA IN ENERGIJE
Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b, velika
predavalnica, ob 18. uri
Ali veste, da ima lahko šopek svežih začimb več
vitaminov kot kilogram sadja in le ščepec posušenih mnogo več antioksidantov od najbolj zdrave zelenjave in dragih prehranskih dopolnil? Ali
veste, da mnoge začimbe dokazano učinkujejo
enako ali celo bolje od zdravil sodobne farmacije?
Zakaj so začimbe tako superiorne pri reševanju
marsikatere zdravstvene težave, boste izvedeli
na predavanju soavtorice knjig Ščepec rešitve in
Ščepec Védenja Sabine Topolovec. Vstop je prost.
Oba Ščepca in ostale knjige projekta bodo po predavanju poslušalcem na razpolago po promocijski ceni. Organizira: Društvo Regrat.
NEDELJA, 9. NOVEMBER

DELAVNICA
„PSIHOAROMATERAPIJA, ETERIČNA
OLJA IN ČUSTVA“
Maroltova 2, Ljubljana, od 17. do 19. ure
Na delavnici se boste naučili, kako si lahko z različnimi metodami uporabe eteričnih olj dvignete razpoloženje, koncentracijo ali spodbujate določena
čustva. Spoznali se boste z intuitivno aromaterapijo
ter naredili in s seboj odnesli en izdelek. Delavnico
vodi Melani Kovač, mednarodno priznana aromaterapevtka. Cena: 60 EUR. www.aromadelavnice.si,
info@aromadelavnice.si, 040 384 365.
Celotne opise predavanj in delavnic ter
še veliko drugih dogodkov, za katere je
zmanjkalo prostora, si preberite v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

www.zazdravje.net

Ne zdravimo rastlin
– okrepimo jih!
Besedilo: Majda Ortan

Zakaj rože iz rastlinjaka ne dišijo?
Življenje ne priteka le iz zemlje. Rastline ne rastejo le od vode in mineralnih snovi. Mineralni
svet v zemeljski skorji aktivirajo sile Univerzuma,
ki sevajo iz zemlje v rastline, da rastejo navzgor.
Različni minerali se na te sile različno odzivajo.

„Najpomembnejše, kar vam lahko
povem, je tole; človek prav gotovo ne
živi od tega, kar poje. Ne živimo od tega,
kar prebavimo, tudi od tega ne, kar
lahko uporabimo za izgradnjo svojega
telesa. Živimo od tega, kar gradi red v
našem organizmu.“ (Dr. Heilmann)
Veliko ljudi sploh ne razmišlja o tem, kaj nas prehranjuje – preprosto gredo v trgovino in kupijo
nekaj, kar jih nasiti. Na njihovo izbiro vplivajo navade in reklame, ne pa njihova suverenost.
Kar jemo, ne deluje na nas zgolj s snovmi. S hrano
pridobivamo tudi vibracije, energijo, koncepte,
zapise, ... Zato nam hrana lahko pomaga, da svoje
telo ustvarimo v skladu s svojim namenom – da
postanemo taki, kakršni hočemo postati. Zato je
ključno vprašanje, kako se moramo prehranjevati,
da bi to dosegli?

www.zazdravje.net 		

Večina rastlin, s katerimi se prehranjujemo, sploh
ni imela priložnosti razviti lastnega imunskega sistema in samostojno izbrati svoja hranila. Na sliki:
obrat hidroponike.

Skupaj za zdravje človeka in narave
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Tudi različne rastline k sebi na različen način pritegnejo astralne sile. Od njih je odvisna predvsem
tvorba eteričnih olj, grenčin, saponinov in snovi,
ki jih označujemo za rastlinske strupe. Rastline, ki
imajo izrazitejšo sposobnost pritegovanja astralnih sil, poznamo kot zdravilne rastline. Vse manj
takšnih sil pomeni tudi vse večje pomanjkanje
naravnih protivnetnih snovi in antioksidantov v
rastlinah, ker se posledično pozna tudi na zdravju
živali in ljudi.
Rastline so zaradi pogosto uporabljenih FFS-jev
vse bolj neodporne. Njihov imunski sistem je globoko uspavan. Tla so mineralizirana z umetnimi
gnojili, so brez življenja in niso v stanju sprejemati
ter v rastline prevajati impulzov sil življenja in sil
reda.

Uspavano samouravnavanje
Tako imamo danes, tako pri rastlinah kot pri živalih in pri ljudeh, opraviti z boleznimi, ki so posledica imunske oslabljenosti organizmov. Oslabljena
imunska sposobnost organizmov pomeni, da organizem vse bolj in bolj izgublja sposobnost prepoznati in boriti se proti tistemu, kar je tuje. Človek
se ne meni za potrebe narave in sadi monokulture, zato pestrost rastlin stagnira. Na enostranskost
pa odgovarja narava s škodljivci. V monokulturah
imamo tako resnično pogosto opraviti s katastrofalnimi pojavi škodljivcev. Škodljivci so seveda

Izdelki Cora agrohomeopathie
Izdelki Cora agrohomeopathie so namenjeni
pridelavi energijsko žive, kakovostne hrane za
ljudi in krme za živali. To so naravni, homeodinamični izdelki, proizvedeni iz skrbno izbranih
rastlin in mineralov. So energizirani pripravki,
ki v ustreznih potencah krepijo samouravnalne
sposobnosti rastlin in ekosistemov, v katerih
obravnavane rastline rastejo. Z njimi tudi odvračamo prekomerne škodljivce.
S takim načinom pridelave je mogoče pričeti
kadar koli, v trajnih ali enoletnih nasadih, na vrtičkih ali na poljih v profesionalni pridelavi.
Rastline, ki so zaradi preteklih enostranskih
ukrepov v neravnovesju, bo ustrezna uporaba
izdelkov Cora agrohomeopathie vzpodbudila k
izboljševanju samouravnavanja, njihova speča
sposobnost odpornosti na številne bolezni se
bo pričela krepiti. S takim pristopom je mogoče
obvladati tudi težave z določenimi preveč namnoženimi škodljivci. Izdelki Cora agrohomeopathie za to poskrbijo na energijski ravni rastlin.
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orodje narave. Njihova naloga je, da preženejo in
uničijo tisto, kar škoduje harmoniji. Močen pojav
škodljivcev je vedno alarmni znak, da nekaj ni v
redu, da je človek harmonijo porušil. Škodljivci se
pojavijo podobno, kot se pojavijo bakterije, kadar
imamo opraviti z boleznijo. Večina ljudi zmotno
meni, da bakterije povzročajo bolezni. Bakterije
so vedno prisotne. Vprašanje je samo, kakšne možnosti za svoj razvoj najdejo pri dejanskem stanju
zdravja organizma. Le kadar pade organizem iz
harmonije, bodo imeli mikroorganizmi možnosti
za razmnoževanje. Tako je pri rastlinah, pri živalih
in tudi pri ljudeh.
To pa pomeni, da je zdravje le vprašanje, v kakšni
meri je organizem v stanju premagati morebitne
povzročitelje bolezni. Popolnoma enako stanje je
pri rastlinah, rastlinskih boleznih in škodljivcih, ki
jih imamo na naših rastlinah.

Zdravje = sposobnost
premagovanja težav
Če ljudje mislijo, da so vzrok bolezni virusi ali bakterije, je razumljivo, da jih skušajo uničiti. Toda
kaj pa s tem naredijo? Organizmu (svojemu, živalskemu ali rastlinskemu) onemogočijo, da se z
boleznijo sooči in krepi. In s tem ga oslabijo. Le
če bolezen premagamo, osvojimo novo stopnjo
zdravja. Ta bolezen se nas ne more več dotakniti.

Podobno kot homeopatski izdelki v človeškem
organizmu aktivirajo samoozdravitvene sposobnosti, agrohomeopatski izdelki Cora agrohomeopathie vzpodbujajo samouravnavanje v
rastlinah in v ekosistemih, kjer te rastline rastejo.
Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da trajni
nasadi ponavadi potrebujejo več časa, da dosežejo ustrezno stopnjo samouravnavanja in s
tem vitalne, odporne rastline.
Uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie je
mogoče uspešno dopolnjevati z že znanimi postopki biodinamike, z minimalno obdelavo tal,
z načeli organskega gnojenja – po načelu, da je
treba zemlji samo enostavno vrniti, kar smo ji
vzeli, z mešanimi zasaditvami itd.
Tako pridelani pridelki so energijsko živa, uravnovešena, visoko kakovostna hrana za ljudi. Z
uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie si jo
lahko pridelate tudi na svojem vrtu ali polju. Ker
se za uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie
že odločajo tudi večji pridelovalci, bo taka hrana kmalu na razpolago tudi na policah trgovin.

www.zazdravje.net

Ing. Majda Ortan s.p.
Ob Meži 30, SI-2391 Prevalje
www.cora-agrohomeopathie.com
Mobil: 00386 (0)70 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com

Agrohomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie
so dovoljeni za uporabo v ekološki pridelavi.
Omogočajo agrohomeopatsko krepitev vitalnosti
rastlin in odvračanje rastlinskih ter gospodinjskih
škodljivcev.

Imunski sistem prav posebej okrepimo z vsako
boleznijo, ki je povezana z vnetjem. To so ugotavljali že Hipokrat, Rudolf Steiner, Alfred Vogel ter
mnogi drugi zdravilci in zdravniki.
Rudolf Steiner je celo ugotovil, da bolezni z vnetjem nasprotujejo tvorbi novih tumorjev, kot jih
imamo pri raku. Čestitati bi morali tistemu, ki
zmore imeti močno bolezen z vnetjem in jo sam
premagati, saj je s tem naredil veliko proti temu,
da bi se pri njem rak sploh pojavil. Zato prav gotovo ni dobro, če pri bolezni, kjer se pojavi vročina,
to blokiramo s sredstvi za zniževanje vročine.

Prednosti proizvodov Cora agrohomepathie:
- za pridelavo energijsko žive, visokokakovostne hrane za
ljudi in krme za živali,
- varno za ljudi in ostala toplokrvna živa bitja,
- brez onesnaževanja okolja,
- štiri ure po škropljenju dež ne zmanjšuje učinkov
tretiranja,
Distributer:
- ni čakalne dobe (karence).
Namen:
Celovit program proizvodov CORA
AGROHOMEOPATHIE za nego,
krepitev rastlin in odvračanje
škodljivcev v vrtičkarstvu,
vrtnarstvu in profesionalnem
kmetijstvu!

Hmezad exim, d.d.
Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec
T: 03 713 49 00
E mail: hmezad@hmezad.si

Zahtevni časi terjajo
celostne rešitve
Na sejmu Agra je eko Posvet o semenih.
Predstavniki vlade, ministrstev, stroke, nevladnih organizacij in eko civilne iniciative so se
v odprtem dialogu ukvarjali s problematiko
samooskrbe, varne hrane, GSO semen, ohranjanja semenskega materiala itd.
Rezultat tega je strnjen v dokumentu 30 pobud, ki so jih poslali Ministrstvu za kmetijstvo
in okolje ter Državnemu zboru – Odboru za
kmetijstvo. Dokument je objavljen tudi na
spletni strani Ekoci: http://ekoci.si/?p=2546.
Medtem pa eko civilna iniciativa ne miruje.
Svoje delovanje bodo še naprej širili, v želji,
da po samooskrbi s semeni in z zelenjavo
ljudje čim prej usvojijo tudi samooskrbo z
drugimi potrebnimi dobrinami. Zato se bodo
v prihodnje ukvarjali še z ozaveščanjem pomena vzgoje lana in konoplje za tekstil, reje
koristnih živali, ki ohranjajo ravnovesje eko
sistema (račke, kokoši itd.), energijsko samooskrbo in podobnim.
www.zazdravje.net 		

Človek krepi svoj imunski sistem tudi z ustrezno
prehrano. Ko v presnovnih procesih razgradi
eterične sile hrane, s tem med drugim krepi tudi
imunski sistem svojega organizma. Uživanje energijsko žive, uravnotežene in visoko kakovostne
hrane je zato za zdravje ljudi izjemnega pomena.

Kako do več takšnih živil?
Kljub temu da je na trgu vse več naravnih pripravkov za ohranjanje zdravja rastlin, večina deluje
podobno kot zdravila – odpraviti poskušajo zgolj
posledico in se ne ukvarjajo z vzroki. Ne glede
na to, ali rastlini pomagamo s tem, da škodljivca
odženemo s kemičnim ali z naravnim strupom – s
tem ne bomo trajno okrepili njenega zdravja. Še
naprej bo namreč odvisna od naše pomoči. Če želimo resnično bolj zdravo živilo, potem moramo v
osnovi pridelovati bolj odporne rastline.
Biodinamika že uporablja veliko pripravkov in pristopov, ki so namenjeni krepitvi zdravja tal, rastlin
in živali. Vendar je šlo v zadnjem stoletju, odkar
so nastali ti pripravki, veliko tega na slabše. Tla in
rastline so v veliko slabšem stanju kot včasih, zato
tudi potrebujemo več pomoči. Zato so lahko izdelki Cora agrohomeopathie v veliko pomoč.
Veliko bolj obširno besedilo o tej problematiki je na
razpolago na www.zazdravje.net.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Ali želite brati debelejše novice? Tudi mi!
V tem letu je bilo potrebnega veliko napora, da smo zagotovili redno izhajanje
brezplačnih novic. Šparovčki, delež iz prodanih brošur Preverjene naravne
rešitve in donacije posameznikov so nam pri tem veliko pomagale. Kakšna bo
prihodnost, bo odvisno tudi od vas.
Nič vas ne stane, da preusmerite 0,5 % davka od dohodkov (ki ste jih že plačali državi)
v projekte, ki jih želite podpreti. Odvisno od
vaših prihodkov ta odstotek pomeni donacijo v višini 5–10 evrov na letni ravni.
Izpolnite zahtevo in jo še danes pošljite na
davčni urad ali na naslov našega društva.
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odstotek

0,5%

www.zazdravje.net 		
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Prosimo,
odrežite
iz revije.
Hvala.

EKOLOŠKA
TRGOVINA
BIOVERA

Galjevica 9
1000 Ljubljana

Premalo
sonca?

051 750 108
www.biovera.si
info@biovera.si
V Ekološki trgovini Biovera imamo poslanstvo, da
zdrave in bio izdelke približamo vsem ljudem, zato
nudimo stalni 20% na vse izdelke za redne stranke. Odlikujemo se po vrhunskih znamkah naravne
kozmetike in ugodnih cenah ekološke prehrane.
Vztrajno širimo ponudbo glede na povpraševanje
naših strank.

To

leto so mnogi ostali lačni

sonca.

Pa

tudi nasploh je

preveč temačnega dogajanja
povsod okrog nas.

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.: 01072014)
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.

Ali želite spoznati, kaj je svetloba – tista
notranja in zunanja? Koliko energije
je še v vas in kako malo je treba, da se
življenje obrne na bolje? Pridružite se
nam na seminarju na Hvaru.
Seminar vodita Sanja Lončar
in Rajko Škarič.

Nekaj prostih mest je le še v terminu
od 26. oktobra do 2. novembra.

Informacije in rezervacije:
Za program in dodatne informacije pišite
na e-naslov: delavniceszz@gmail.com
Informacije po telefonu na: 041 770 120,
vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.
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