Skupaj za zdravje
človeka in narave
WWW.ZAZDRAVJE.NET

BREZPLAČEN IZVOD | OKTOBER 2016

TEMA MESECA:

Minljivost

IN ENO

ačljivi
o NE pl
Recim pciji!
ce
kontra

NA SK
NAPAD
E ŽEN
PRAVIc
noré,
osti
carl Ho dor počasn
je!
ambasa
življen

si
Rešite

Zgodbaice
vn
z naslo

METAŠ
NOGO
NUŠIN OSLUHOM
SP

a
Katarin Pokrivač
an
Gorič

KAR
DELA, RALA
BI MO A
V
DRŽA

Družina Kocjančič

V

časih se sprašujem,
kako smo sploh preživeli do 18. stoletja, ko smo v
Evropi začeli množično pridelovati
krompir. Da je osvojil naše vrtove
in jedilnike, gre zasluga predvsem
temu, da je to vir škroba, s katerim
imamo manj opravka kot z žiti, in
ga je zato veliko lažje pridelati do
faze, ko je takoj uporaben. Zato je
že v času Marije Terezije dobil sloves živila, ki bo tlačane rešilo pred
lakoto.
Danes ga kmetje pridelajo
100.000 ton na leto (kar je
50 kilogramov na prebivalca Slovenije),
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Sanja Lončar

Te dni bomo krompir pobrali z vrta. Kaže, da je dobro
obrodil, in zdaj me bolj skrbi, kako ga shranjevati. Lani
nam je v kleti zelo hitro začel kaliti. nekaj smo ga uživali
tudi takšnega. nekateri pravijo, da je tudi kaleč užiten,
drugi pa, da je strupen.
Premišljujem, ali bi se ga dalo kako shraniti, denimo v
zamrzovalni skrinji. naši otroci radi jedo ocvrti krompirček,
pa sem razmišljala, da bi ga narezala in zamrznila, le ne
vem, ali ga moram pred tem kaj prepražiti, blanširati ... na
kupljenem ocvrtem krompirčku piše, da je že predpečen.
Dilema, ob kateri v naši hiši že dolga leta traja tiha vojna,
je tudi, ali že skuhan oziroma spečen krompir smemo
pogrevati. Mama vztraja, da tega ne smemo početi. naš
sosed, ki je kuhar, pravi, da ga v gostilni uporabljajo celo
po sedem dni in da to ni nič škodljivega. Pred tem je delal
tudi v nemčiji in pravi, da tam vsi to počnejo.
Kot vidite, imamo veliko vprašanj, na katera
ne najdemo odgovora.
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Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več preverjenih
naravnih rešitev, zato smo se odločili rubriko naravno
in enostavno razširiti ter jo narediti še bolj konkretno in
uporabno. naši dolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo
v prihodnje pri pripravi vsebin pomagali tudi drugi
strokovni sodelavci projekta Skupaj za zdravje človeka
in narave – vse z željo,
da bodo predstavljeni
znanja in rešitve še bolj
zanesljivo pomagali vsem,
ki jih potrebujete. Številni
ste nam sporočali, kako
dragocene članke iz te
rubrike že shranjujete.
Zdaj bo še več razlogov
za to! Svoja vprašanja
lahko še naprej pošiljate
na zarja@media24.si.
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Na posebne
zdravilne učinke
nike kažejo že
ljudska poimenova arnemških besed
nja. Iz
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uporabna za zdravljenje
da je
poškodb.
Helenin, seskviterp
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V večjih koncentrac bolečine in zdravi vnetja.
ijah
kovreden protiboleč je celo dokazano enainskim zdravilom
žine nesteroidn
iz druih antirevmatikov.
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Kot lahko preberete
v knjigi Ščepec rešitve,
je tudi protivnetni in protiboleči
nski učinek lovorjevega
olja primerljiv
z nekaterimi znanimi
getiki in nesteroidn
analimi sintetičnim
(Phytotherapy
i zdravili.
Research, 2003:
17: 733–736).
V boleči del telesa
vtremo masažno (npr. hrbet, mišice …)
olje,
s 95 % osnovnega ki smo ga naredili
olja (oljčno, sezamovo, sončnično
…) in največ 5
%
eteričnega olja
lovorja.
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Naravne
protibolečinske snovi

Kurkuma in ingver,
ki jima dodate
sta preverjeno
ščepec popra,
močno protivnetn
svojih učinkih
o zdravilo, ki se
lahko
po
Omenjene začimbe postavi ob bok marsikater
i tableti.
in redčijo kri, skupaj tudi vsaka zase delujejo protivnetn
pa učinkujejo sinergijsko
o
moči pomnožijo
in se njihove
.
V ayurvedski medicini
tej mešanici
bosvelijo, ki od
znotraj podmazuje za piko na i dodajo še
vo gibljivost in
sklepe, zboljšuje
blaži bolečine,
njihozato je koristna
toidnem artritisu
pri revmain osteoartritisu.
Naravna protiboleč
skorja in močvirski inska pomoč sta tudi vrbova
oslad. Obe rastlini
naravno acetilsalici
vsebujeta
lno kislino (sintezno
te učinkovine vsebuje
obliko
aspirin), ki učinkuje protivnetno,
protibolečinsko
in
hkrati redči kri.
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Šenjanževka
in rožmarin

Za šentjanževko
zdravljenje opeklin večina ve le to, da je dobra
za
in kot antidepres
naredili, potem
iv. Če ste jo že
je dobro vedeti,
da je
uporabe še veliko
širše in njene moči področje njene
mo predstavlja
večje, kot si upati. Šentjanževo
olje
Dodatno pa je
šentjanževka odličnaje močno protivnetno.
imamo bolečine
za vneto živčevje.
zaradi vnetega
Če
živca (npr išias,
kanal, poškodba
karpalni
živca …) si vtremo
potem v točko,
šentjanževo olje
kjer je bolečina
najmočnejša, vtremoin
še eno kapljico
eteričnega olja
rožmarina (ali lovorja), to bo pospešilo
protibolečinsko
nje. Tam, kjer
učinkovaje treba
živčevja, pa lahko spodbuditi obnovo
namesto rožmarina vtremo kapljico
eteričnega
olja prave sivke.
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Korenina
divjega gabeza

Kako vitalen je
gabez, je najbolj
skušate spraviti
očitno, če ga poiz
renine zraste močnavrta. Celo iz najmanjšega koščka
korastlina. Naj vas
voljo, nasprotno,
to ne spravlja v
bodite veseli, da
slabo
no, ki vam lahko
imate pred nosom
pomaga pri celjenju
rastliKadar ga ne boste
zlomov in vnetju
potrebovali, pa
sklepov.
ker jih divji gabez
ga bodo vesele
vaše rastline,
utrjuje in postanejo
Gabezova mazila
odpornejše.
so
sklepi ter pri vnetjih. v veliko pomoč pri težavah
s kostmi
Toda z njim je
vsebuje snovi,
treba ravnati previdno. in
ki obremenjujejo
Ker
jetra, ga ne uživajte.
izvlečke uporabljajt
Kreme in
e samo na koži,
in
šest tednov na
leto. Če zagotovite še to največ od štiri do
jetrom ustrezno
poro (tinktura pegastega
podbadlja, kurkuma,
sti …) in če ne
gre za veliko površino artičokini lito obdobje tudi
malce podaljšate kože, lahko
. Če so vaša
jetra že načeta,
divji gabez raje
uporabljajte krajši čas.
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Ananas

Naravna pomoč
jih spremlja otekanje,pri vseh stanjih, ki
je uživanje encimov
bromelaina, ki
cepi
oteklino. Bromelain beljakovine in hitro »požre«
je v ananasu, najbolje
uživati v obliki
pa ga je
sveže stisnjeneg
a soka.
vamo tudi v obliki
kapsul in v kombinaci Lahko ga užibavnimi encimi.
Uporaba bromelaina ji z drugimi prežavah standardn
a, zlasti pri zlomih, je v nekaterih drdrugih stanjih,
za katera so značilne po operacijah in pri
In še …
otekline.
Nageljnove žbice
(klinčki) vsebujejo
naravni analgetik
evgenol, ki je
in antiseptik ter
je zelo učinkovit
pri zobobolu –
žvečimo
Beli vratič zmanjšujecele klinčke.
pretok krvi skozi
lare v možganih
in je tarčno zdravilo kapimigrenskih glavobolih
pri
.
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Nova številka je že na prodajnih mestih.
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Tudi to bo minilo
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Na Pagu raste najstarejša oljka na Jadranu. Njeno
starost so ocenili na 2000 let. Ko stopite v objem
take matere oljke, naenkrat začutite, kot da bi bilo
obdobje dveh tisočletij le celovečerni film z za
pleti in razpleti, po katerem si otresete drobtine
pokovke iz naročja in se odpravite domov.
Kaj vse je ta mati oljka že videla in prestala!
Propadanje rimskega cesarstva, križarske voj
ne, turške vpade, srednjeveške kuge in lakote ...
Preživela je Napoleona, Mussolinija, Hitlerja,
Tita, Tuđmana ... Koliko držav si je lastilo tla, na
katerih raste? Koliko sušnih let je že prestala? In
kaj vse bo še doživela, tudi ko nas ne bo več?
Če bi svetovni politiki prišli k njej na obisk, bi jih
verjetno posvarila, da tudi njih jutri ne bo, čeprav
se mnogim danes zdi, da so največji, najbolj mo
gočni in večni.

UŽALJENI OTROCI Z VŽIGALNIKI

V tokratnih novicah preberite:
Vse je minljivo ... Naša civilizacija tudi!

4

Kaj pa, če ...

5

Rok uporabe do ...

6

Svetovno prizorišče trenutno spominja na igro z
ognjem na sodu smodnika. Kamor pogledamo,
povsod se petelinijo politični voditelji, ti pa so le
igrače v rokah kapitala, ki ve, da se v kaosu kujejo
največji dobički.

Nad staranje in bolezni
s postom (sokovi)

8

Kaj je najboljše: mrtev zob,
mostiček ali implantat?

10

Namesto da bi težave reševali, se mnogim zdi
najboljša rešitev delati še večje. To je tudi logično,
če vemo, da je celoten družbeni sistem zasnovan
tako, da živi od težav, in ne od rešitev. Še tam, kjer
težave ni, naredimo vse, da jo ustvarimo.

Začimbe proti minljivosti?

12

Koledar dogodkov

16

5 zmot o lesu

20

Naravni materiali
za zdravo bivalno okolje

23

Poletje se je poslovilo …

24

Konoplja za zdravje in vitalnost

26

Prav zanima me, kaj bo oljka povedala o nas leta
2500.
Sanja Lončar, urednica

Aloja – za obnavljanje življenjskih moči 28
Ker so novice postale pretesne za vse teme, ki jih
v projektu obdelujemo, lahko naše prispevke berete tudi vsak torek v razširjeni rubriki Naravno
in enostavno v reviji Zarja in v Pomagaj si sam.
Za več novic in informacije o
dogodkih se na naši spletni strani
www.zazdravje.net lahko naročite
na naše brezplačne tedenske
novice, ki izhajajo vsak petek.

Naravne rešitve za radiacijo
IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič
Odgovorna urednica: Sanja Lončar
Kontakti: info@zazdravje.net, (041) 770 120
Fotografije: Frontier, d.o.o., in Fotolia
Oglasno trženje: Frontier, d.o.o.
Fotografija na naslovnici: Fotolia
Oblikovanje: Opa!celica (Saša Vučina)
Tisk: Tiskarna Schwarz | 42.000 izvodov
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Si predstavljate, da bodo celotno zgodovino seda
nje Evrope v neki šoli prihodnosti zajeli v nekaj
stavkov?

NEGOVANJE ZGODOVINSKEGA
SPOMINA

Vse je minljivo ...
Naša civilizacija
tudi!
BESEDILO: SANJA LONČAR

Vsak izmed vas, ki se mu je dalo
vložiti nekaj ur v branje knjig ali
prebiranje spletnih prispevkov
na temo naše zamolčane
zgodovine, ve, da nismo ne prva
ne najbolj razvita civilizacija,
ki je hodila po naši Zemlji.
Mnogi pred nami so že bili prepričani v svojo ne
zmotljivost, moč in neuničljivost. Mi pa danes ne
vemo, ne kdo so bili ne kaj je bila usodna napaka,
ki so jo storili ... Preprosto jih ni več.
Četudi vseh materialnih dejstev nimamo v roka
vu, bi že splošno zavedanje o dolgi kontinuiteti
življenja na tem planetu zmanjšalo našo vehe
menco in nas soočilo z dejstvom, da bodo mogo
če čez nekaj sto ali nekaj tisoč let zanamci vedeli
o nas toliko, kolikor mi danes vemo o Lemuriji
ali Atlantidi. Dejansko sploh ni treba tako da
leč v preteklost. Koliko zares vemo o Etruščanih
in Keltih, katerih gensko dediščino še nosimo v
celicah?
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Ko sem bila na Danskem, sem obiskala tamkaj
šnje megalitske spomenike. Ob nekem dolmenu
je stala tabla, na kateri je napisana dolga zgodo
vina tega prostora. Poleg Keltov, za katere sem
vedela, so bila našteta tudi imena kultur, za kate
re še nihče od nas ni slišal, in to vse do 9000 let
pred našim štetjem. Tako globok je spomin, ki ga
Danci negujejo. Zato ni čudno, da njihova druž
ba še danes korenini v spoštovanju do vsega, kar
so storili in kar so obvladali njihovi praočetje in
pramatere, in jih politične muhe enodnevnice ne
vržejo iz začrtane smeri.
Ko svojo zgodovino, do dejstev katere nam ne
uspe priti niti za nekaj desetletij nazaj, pogledamo
v tej luči, nas ne sme presenetiti, da je sodobna
družba podobna piščancem v megli. Če ne vemo,
od kod prihajamo in kam želimo iti, potem lah
ko samo tavamo in se nam vse smeri zdijo enako
dobre ali slabe.

Če ne vemo, kaj je bilo včeraj, ne
moremo niti objektivno oceniti, ali
nam nemara gre slabše kot včeraj.
Vse več družbenih kritikov svari, da naša kultura
po različnih parametrih kaže vse znake propada
nja. Družba se stara, nove generacije imajo manj
znanja, sposobnosti in žilavosti od starih, zdrav
stvena slika je iz leta v leto slabša, konformizem
narašča, kolektivni cilji pa so že zdavnaj podre
jeni individualnim ambicijam. To, kar se dogaja
na nivoju družine, vidimo tudi na ravni družbe.
Enako se zrcali tudi v materialnih dobrinah. Vse,
kar danes kupite, bo verjetno slabše kakovosti in

bo zdržalo krajši čas od istovrstnega izdelka pred
desetimi leti.
Hitro propadanje se splača. Uničenje se splača.
Tako deluje potrošniška družba. Svetovna politi
ka pa je le njena izpeljanka. Vojne so bile vedno
dober posel. V letu vojne se da zaslužiti več kot
v desetih letih miru. Seveda, če ste vi tisti, ki jih
financira in v njih trguje. In ker dobički na drugih
področjih padajo, vojna mašinerija vse bolj ogre
va svoje motorje. Dobesedno!
Če smo pred enim letom brali o možnosti vojne,
objave v vse večjem številu medijev govorijo o
pripravah na vojno. Vsi sicer trdijo, da je ne želijo,
vendar se nanjo pripravljajo, zato ker se pripravlja
tudi druga stran.
Veste, kaj se zgodi, ko začnete o svojem možu ali
ženi razmišljati kot o svojem potencialnem sov
ražniku in iskati njegove/njene napake? Našli jih
boste. Videli boste to, kar želite videti. Enako je
tudi v svetovni politiki. Ko se enkrat začnejo iska
ti razlogi za vojno, do nje ni več daleč.
Vprašanje je le, kakšna, s kom in kako obsežna se
bo nekomu splačala.
Od te točke naprej je mogoče vse. Dobesedno vse.

MINLJIVOST KOT
KOLEKTIVNA TERAPIJA
Mogoče je ravno popolno ignoriranje minljivosti
pripeljalo do skrajnega egoizma, ki smo mu priča
na vseh področjih življenja. Če bi se zavedali, da
nas prav mogoče jutri ne bo več in da ničesar od
svoje moči in imetja ne bomo mogli vzeti s seboj,
bi bilo verjetno lažje reševati spore s sosedi, za
gotoviti preživetje lačnim, bolj pravično razdeliti
dobrine.
Če bi se zavedali, da pokojnine mogoče ne bo, bi
danes še sedeli na delovnem mestu, ki vas izžema?
Bi plača odtehtala vašo izgorelost?
Če bi se zavedali, da ste mogoče svojega otroka,
ko se je odpravil v šolo, danes zadnjič videli, ali bi
mu namenili kakšno lepšo besedo od »Spokaj se
že, da ne boš zamudil!«?
In če bi vedeli, da se boste mogoče jutri znašli v
situaciji, v kakršno so ujeti milijoni prebivalcev
Sirije, Iraka, Libije ..., ki so jim zrušili državo, da si
jo lahko razdelijo in z njo zaslužijo, kaj bi počeli
danes popoldne?

Kaj pa, če ...
V PROJEKTU SKUPAJ ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN
NARAVE SE ŽE LETA UKVARJAMO S TEM,
DA BI BILI ČIM BOLJ SAMOOSKRBNI.

Že od katastrofe v Fukušimi nam radioaktiv
na sevanja ne dajo miru, zlasti ob dejstvu, da
Fukušima še do danes ni sanirana, kar le do
kazuje, da znanost, ki je tako prepričljiva, ko
zagovarja nove tehnologije, ponikne takrat,
ko bi morala sanirati posledice lastnih napak.
Dejstvo je, da svet postaja vse bolj nevaren
in nezdrav kraj. Hkrati je dejstvo, da bomo,
če/ko se kaj zgodi, verjetno prepuščeni sami
sebi. To nas je spodbudilo, da smo združili
moči in poklicali na pomoč tudi kolege iz
drugih držav ter zbrali zanesljive informacije
in preverjene rešitve za zmanjšanje tveganj,
ki jih danes prinaša radioaktivno sevanje.
Namenoma pišemo v sedanjiku, ker je, pa če
nam je prav ali ne, stopnja takega sevanja, ki
smo mu izpostavljeni, iz dneva v dan večja.
Izpostavljeni smo mu skozi različne oblike
diagnostike in zdravljenja, prisotno je v ob
sevani hrani in v mnogih izdelkih, ki jih že
imamo v domovih in/ali pisarnah.
Naučite se prepoznati sevanja, in kar je še
pomembnejše, spoznajte preverjene metode,
kako se lahko pred njimi obvarujete oz. kako
lahko sanirate posle
dice, če ste bili izpo
stavljeni sevanju.
Če pa norost svetov
nih voditeljev ali te
roristov uide z vajeti,
bodo taka spoznanja
odločilna za prežive
tje in zdravje priho
dnih rodov.
Priročnik izide v novembru. Lahko ga preli
state in prednaročite na www.shop.zazdravje.net. Izkoristite ugodnost prednaročila.
Cena v prednaročilu 19,90 EUR

(brezplačna poštnina). Cena ob izidu 24,80 EUR.
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Tako drobno sesekljana živila praviloma del svo
jih moči izgubijo že med mletjem. Največjo ne
varnost pa predstavlja kisik, s katerim bodo priha
jala v stik od trenutka, ko jih začnete uporabljati.
Verjetno ste tudi sami opazili, da se okus živila po
desetih dneh ne more primerjati z okusom prve
žličke, ki jo zaužijete. Brbončice ne lažejo. Ko je
izpostavljeno zraku, živilo v prahu hitro oksidira.
Pri nekaterih rastlinah se ta čas meri v minutah,
pri drugih v urah, pri tretjih v dnevih. Le redka,
zares redka po odprtju zadržijo svoje moči toliko
časa, kolikor zagotavlja rok uporabe na ovojnini.
Roka uporabnosti zato ne smete enačiti z rokom,
v katerem so takšna živila res polnovredna.

Rok uporabe do ...
Kako bodo določili rok uporabe,
je v današnjem času prepuščeno
proizvajalcu in trgovcu. Rok
uporabe oziroma priporočeni čas,
v katerem naj bi izdelek porabili,
je določen kot čas, v katerem
je živilo varno za uživanje.
POZOR! Nihče ne zagotavlja, da je v tem času
živilo enako hranilno kot takrat, ko je bilo sve
že. Takšno zagotovilo obstaja le pri registriranih
zdravilih, ki morajo v procesu registracije doka
zati, da bo njihova učinkovitost zadostna tudi na
zadnji dan predvidenega roka uporabe.
Za živila in prehranska dopolnila rok uporabe
pomeni le čas, do katerega se ne bo zgodilo nič
hudega, če jih zaužijemo. Pri prehranskih dopol
nilih naj bi proizvajalci sicer upoštevali tudi oce
njeni čas, v katerem so učinkovine aktivne, ven
dar preverjanje učinkovitosti pri teh izdelkih ni
zapovedano.

IZDELKI V PRAHU
V zadnjem času je na policah vse več superživil in
prehranskih dopolnil v obliki prahu. Taka oblika
je najbolj praktična za pripravo smutijev in na
mazov, vendar ima tudi svoje slabosti.
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KUPITI MAJHEN ALI VELIK ZAVOJ?
Izdelek, pakiran v večjih količinah, ima praviloma
bolj mamljivo ceno, vendar varčevanje ni smisel
no, če pomislimo, da je prav verjetno, da boste v
zares polnovredni obliki zaužili le delček živila.
Lahko pa uporabite kakšnega izmed naštetih na
svetov in ohranite prah v uporabni obliki dlje časa.
»» Živilo v prahu takoj po odprtju presujte v
majhne, temne steklene kozarce, jih napolnite
do vrha in zaprite. Tako boste odpirali
drugega za drugim in porabili vsebino
posameznega kozarca v nekaj dneh. Preostale
kozarce ali steklenice shranite v temnem in
hladnem prostoru.
»» Živilo v prahu zmešajte v medij, ki ga lahko
zavaruje pred oksidacijo. Za ta namen so
najbolj uporabne nasičene maščobe ali med.
Celo zmleto laneno seme, ki oksidira v 10
minutah po mletju, lahko na ta način nekaj
tednov ohranimo brez izgub. Tak med ali
maščobo potem dodajamo v jedi, smutije in
druge napitke.
»» Živila prepakiramo v embalažo, iz katere
jih bomo lahko iztiskali, ne da bi jim vsakič
menjavali zrak (tube, dispenzerji ipd.).
»» Živila po odpiranju hranimo v hladilniku.

KATERA SUPERŽIVILA IN
PREHRANSKA DOPOLNILA JE
DOBRO HRANITI V HLADILNIKU?
Kljub temu da je na izdelkih napisano, da jih lah
ko hranite pri sobni temperaturi, bodo ohranili
boljšo kakovost, če jih boste hranili v hladilniku

ali v temni shrambi, ki ima temperaturo okrog
15–18 stopinj.
V hladilniku je primerno hraniti probiotike, en
cime, beljakovinska superživila in dopolnila ter
tiste izdelke, ki vsebujejo občutljive esencialne
maščobne kisline.

KDAJ JE POLNOVREDNA MOKA
ZARES POLNOVREDNA?
Dokler je seme shranjeno v ovojnici, so v njem
ohranjene vse moči, potrebne, da iz njega zraste
nova rastlina. V trenutku, ko zrno odpremo in
zmeljemo, se začne oksidacija, ki načenja njegove
moči.
Ko kupite kilogram ekološke moke, verjetno želi
te dobiti vse, kar bi dobili tudi v kilogramu piri
nega zrna, vendar pogosto ni tako. V preglednici
lahko vidite, kako hitro žita izgubljajo zalogo dra
gocenih rudnin, antioksidantov in vitaminov.
Mg/kg

Sveža
moka

Moka po
30 dneh

Provitamin A

3,3

0

Vitamin B1

5,1

0,6

Nikotinska kislina

57

7,7

Pantotenska kislina

50

23

Vitamin E

24

0

Kalij

4730

1150

Kalcij

120

60

Železo

44

7

Moka, ki že nekaj mesecev čaka na policah, se ne
more primerjati s sveže zmleto moko oz. tako, ki jo
uporabite 14 dni po mletju. Zato je naložba v mlin
ček za moko in kosmiče ali nakup v trgovinah, kjer
imajo sveže mleto moko, dobra odločitev.

KOLIKO ČASA SO NARAVNA
ZDRAVILA UČINKOVITA?
ROBERT TERČELJ SCHWEIZER, FARMEDICA

Za razliko od hrane, kjer gledamo na rok
predvsem z mikrobiološkega vidika, torej
da jo zaužijemo, preden se pokvari, je pri
zdravilih rastlinskega izvora pomembno,
da so do roka uporabe še vedno učinkovi
ta. To je logično, saj je njihova učinkovitost
primarni razlog jemanja. Mnoga, predvsem
tista v obliki alkoholnih tinktur, se namreč
zlepa ne »pokvarijo«, vsem pa skozi čas
pada učinkovitost.
Proizvajalec mora stabilnost in s tem učin
kovitost spremljati v posebnih študijah.
Predstavljate si lahko, koliko časa traja,
če želijo dokazati stabilnost, npr., treh let.
Javne agencije za zdravila so pri tem stroge
in ščitijo uporabnika. Glede na smernice je
največje dovoljeno odstopanje 10 % med
meritvijo na začetku in ob koncu deklarira
nega roka uporabnosti. Šele ko proizvajalec
dokaže, da ima zdravilo rastlinskega izvora
po, recimo, 36 mesecih še vedno vsaj 90 %
aktivnih učinkovin, ki jih je imelo na začet
ku, lahko navede na embalaži zdravila rok
uporabe 36 mesecev. To je bistvena razlika
med zdravili in različnimi prehranskimi
dopolnili, kjer tega nihče ne zahteva niti
neodvisno ne preverja.
Na tak način se dokazuje tudi učinkovitost
mazil in gelov, ki so registrirani kot naravna
zdravila. Atrogel je, denimo, dokazal stabil
nost za 24 mesecev. Nihče pa ne preverja,
kakšna je učinkovitost neregistriranih ma
zil in gelov na trgu.
Zagotavljanje stabilnosti naravnega zdravila
v obliki tablet skozi celotno obdobje upora
be zato terja od proizvajalca veliko znanja
in tehnologije. Da bi zmanjšali vpliv zraka,
polnijo naravno zdravilo v zaščitni atmosferi
ipd. Za uporabnika je pomembno predvsem,
da se zaveda te razlike, ko vzame v roke zdra
vilo rastlinskega izvora ali pa prehransko
dopolnilo. Razlike so tudi z vidika nadzora
stabilnosti, ne le učinkovitosti, precejšnje.
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Nad staranje in
bolezni s postom
(sokovi)
BESEDILO IZ KNJIGE LJUDSKI ZDRAVNIK
JE PRIREDILA ADRIANA DOLINAR

VRNIMO SE K NARAVNEMU
NAČINU PREHRANE

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

Prehitro staranje si sodobni človek
lahko pridela tudi z uživanjem
konvencionalne »prazne« hrane.
Ob pomanjkanju vitalnih snovi
se telo ne more sproti obnavljati, zato iz dneva v dan izgublja
vitalnost. Ker smo ob taki hrani
»lačni« mineralov, vitaminov,
antioksidantov ..., pa posledično
tudi čezmerno jemo. Znano je, da
oboje lahko vodi ne le v izgubo
vitalnosti, ampak tudi v debelost,
diabetes, revmo, srčno-žilna obolenja in druge težave sodobnega
človeka. Vse to je švicarski naturopat Alfred Vogel vedel že davno,
zato je vsakomur svetoval uživanje
kar najbolj kakovostne hrane,
ob tem pa še kakšen dan, dva ali
več posta z naravnimi sokovi. Pa
poglejmo, kaj je na to temo zapisal.
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Vogel je na mnogih predavanjih in tudi v svojih
knjigah znal spomniti, da je bilo življenje pred
prvo svetovno vojno dosti bolj naravno in zato
tudi bolj zdravo kot danes. Včasih je npr. za ra
kom ali srčno kapjo umrl vsak 30. prebivalec, v
času življenja Alfreda Vogla vsak četrti, danes pa
sta ti dve obolenji na vrhu lestvice razlogov smrti
sodobnega človeka. Vogel je bil prepričan, da je
ta skokoviti porast števila obolenj in smrtnosti
močno povezan prav s spremembo prehranjeval
nih navad. Povečala se je namreč poraba belja
kovinske prehrane in razvrednotenih ogljikovih
hidratov, kot so izdelki iz bele moke in sladkarije,
narejene z belim sladkorjem. Z uživanjem razvre
dnotenih živil smo v telesu povzročili pomanj
kanje pomembnih vitalnih snovi in omogočili
možnost hitrejšega staranja in nastanka resnih
obolenj. Rešitev je Vogel videl v povrnitvi pol
novredne prehrane. Za hitrejše popravilo škode
zaradi napačne prehrane pa je priporočal tudi
postenje s sokovi.

NI VSAK POST DOBER
Vogel opisuje, da so se včasih ljudje podvrgli tudi
zelo nevarnim postom. Eden takih je npr. »suha
dieta«. Predpostavljali so, da je primerneje žive
ti le od čvrste hrane, brez tekočine. Vendar so to
dieto zaradi hudih stranskih učinkov hitro opu
stili. Bolje se je obnesel že post ob manjši količini
tekočine. Kasneje se je kot dober uveljavil post z
očiščevalnimi čaji, sladkanimi le z malo medu. V
te namene so uporabljali tudi brezhibno izvirsko
vodo pa tudi mineralno vodo, ki je vsebovala le
malo ali nič ogljikovega dioksida. Z uživanjem od
1 do 2 litrov čiste izvirske vode se je telo začelo
že čudovito čistiti. Namen teh diet je bila tudi

čim daljša vzdržnost od beljakovinske hrane in
ogljikovih hidratov. S tem so dosegli razbreme
nitev črevesja, ledvice in jetra pa so lahko dodo
bra očistili telo obilice strupov. Ker postna dieta
s čaji, izvirsko ali mineralno vodo zahteva dovolj
lastnih rezerv, se je porodila ideja, da bi se postili
s sadnimi in zelenjavnimi sokovi. Pri prej ome
njenih dietah gre namreč za stradanje. Tisti, ki se
posti, živi le od lastnih beljakovin. V krvi lahko
pride do prenasičenosti s kislino, ker se spreme
ni njena pH-vrednost. Če bi hoteli takšno dieto
izvajati daljši čas, bi morali s tem uskladiti tudi
svoje duševno stanje, sicer bi lahko vse to imelo
neugoden učinek na nas.
Postenje s sadnimi ali zelenjavnimi sokovi se je
izkazalo za manj obremenjujoče za telo, saj pri
njem ni stradanja in tudi lažje pride do čiščenja
telesnih sokov. Seveda pa je nujno, da uživamo le
čiste ekološke sokove. Nima namreč smisla, da z
dieto, s katero naj bi strupe izločili iz telesa, dose
žemo ravno nasprotno, ker uživamo konvencio
nalne sokove. Ti so nemalokrat prava zakladnica
ostankov umetnih gnojil, pesticidov in konzer
vansov. Čeprav velja ta dieta za blago, pa vseeno
ne smemo vztrajati pri njej, če se ne počutimo
dobro ali če smo preveč slabotni, izčrpani. Tudi
ob taki dieti je torej treba prisluhniti potrebam
in zmožnostim telesa. Kadar npr. bolehamo za
tuberkulozo, post ni primeren način odpravljanja
težav, ker bi bolnika preveč izčrpal.

KAKO IZVAJATI POST S SOKOVI
Vogel je svetoval postopno privajanje na dieto s
sokovi, in sicer tako, da si najprej vsak teden izbe
remo en dan, ko pijemo sokove. Čez dan naj bi po
požirkih popili od 5 do 10 dl soka. Vsak požirek
dodobra pomešamo še s slino in tako omogoči
mo optimalno vsrkavanje vitalnih snovi iz soka v
telo. Če to poteka uspešno, torej brez težav, lahko
post s sokovi podaljšamo na dva ali celo tri dni.
Sčasoma lahko dieto izvajamo tudi do 14 dni. Pri
tem pa moramo paziti na to, da telo dobi dovolj
kisika. Pri vseh postih s sokovi je pomembno, da
zaradi povečanega izločanja snovi v seču dnevno
popijemo od 1 do 1,5 litra blagega šipkovega čaja,
čaja iz zlate rozge ali čaja za ledvice.

PRED POSTOM OČISTITE ČREVO
Pred postom je dobro črevo sprazniti. Pri tem po
maga vse, kar dela sluz, npr. bolščinci ali lanena

semena in rastlinska odvajala, kot je mana. Dober
je tudi zeliščni klistir, predvsem tisti s kamilica
mi. Naredili naj bi ga med postom vsako jutro. Na
uravnavanje prebave ugodno deluje tudi uživanje
koncentrirane fermentirane sirotke Molkosan. Ta
med drugim pomaga, da se črevo redno prazni
tudi med postom.

KDAJ IZBRATI POST S
SADNIMI SOKOVI?
Kadar je z jetri vse v redu, se lahko začnemo po
stiti s sadnimi sokovi. Post ob sadnih sokovih ni
tako težaven, saj ne gre za pravo stradanje, ker
dobi telo toliko hrane, kolikor je treba, da nemo
teno opravi čiščenje. Pomembno je, da postne
dneve uvajamo počasi in se vmes vračamo na
normalno zdravo hrano. Sokove izbiramo letne
mu času primerno. V času jagod pomaga tudi
jagodni sok. Izbiramo lahko npr. med pomaranč
nim sokom, sokom grenivke ali grozdnim sokom.
Post z grozdnim sokom je lahko koristen ne le za
ohranjanje vitalnosti, ampak tudi – v najhujših
primerih – pri rakavih obolenjih, ker se z njim
bistveno obnovijo telesni sokovi. Na ta način bo
telo pospravilo presnovne ostanke in spodbudilo
organe k boljšemu delovanju. Sadni post je pri
meren tudi pri nekaterih srčnih motnjah, ker pri
njem, kot že rečeno, ne gre za strogo stradanje.

KDAJ JE BOLJŠI POST Z
ZELENJAVNIMI SOKOVI?
Pri jetrnih težavah bi post s sadnimi sokovi lah
ko povzročil težave. V tem primeru je boljši post
z zelenjavnimi sokovi. Jetra namreč ob neustre
znem delovanju težje prenašajo sadje, saj le s
težavo predelajo sadne kisline. To se kaže tudi v
veliki občutljivosti na okus sadja. Pomaranče in
pomarančni sok se nam naenkrat uprejo in tudi
koščičasto sadje nam dela težave. Po Voglovih iz
kušnjah se je odlično tudi v boju s civilizacijskimi
obolenji obnesel post z naslednjo mešanico mleč
nokislinsko dovretih sokov: 60 % soka rdeče pese,
30 % korenčkovega soka in 10 % soka iz kislega
zelja. Desnosučna mlečna kislina v takih sokovih
odlično uravna tudi porušeno črevesno floro in
blagodejno vpliva na črevo. Brezhibno delovanje
obeh je, kot vemo, nujno za optimalno prebavo
hrane, vsrkavanje vitalnih snovi iz črevesja v telo
in obnovo ter čiščenje telesa.
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težave. O tem smo zelo temeljito pisali v priroč
niku Resnice in zmote o zdravju zob. Zato tokrat,
predvsem zaradi prostorske omejitve, začnimo od
točke, ko boleč zob terja hitre rešitve. Kaj izbrati –
odstranitev ali zdravljenje?
V praksi beseda zdravljenje pomeni odstranitev
živca in polnjenje zobnega kanala. Rezultat take
obdelave je t. i. mrtev zob, ki ga bomo sčasoma
prepoznali tudi po spremenjeni barvi.

50 ODTENKOV SIVE

Kaj je najboljše:
mrtev zob,
mostiček ali
implantat?
Vemo, da bi najraje prebrali kratek
odgovor. Pa ne bo šlo. Vsaka
izmed treh rešitev je lahko dobra
ali slaba. Odvisno je predvsem
od situacije v vaših ustih.
Naši zobje so del naše minljivosti. Biološko gleda
no, naj bi trajali vsaj toliko časa kot mi. V praksi
pa mnogi »preživimo« svoje zobe. Sploh v za
dnjem stoletju k temu prispevajo vse več nezdra
ve hrane, mnoga zdravila, padec splošne imunosti
in uničenje črevesne flore. Tudi na stres mnogi
reagirajo s pospešenim škrtanjem z zobmi, zaradi
česar se ti obrabljajo veliko hitreje, kot je bilo v
načrtih stvarstva.
Ko pride tako daleč, da je zobni kanal že vnet, je
to rdeča lučka, ki kaže na to, da nekaj že dlje časa
počnemo narobe.
Ne bomo vam žugali na temo pravilnega umi
vanja zob, nitkanja in rednega obiskovanja zo
bozdravnika. Vnetje zoba – razen izjemoma –
ne pride samo po sebi in kaže na bolj sistemske
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Dejstvo, da mrtev zob spremeni barvo, je še naj
manjša težava pri polnjenju zob. Kot lahko prebe
rete tudi v omenjenem priročniku, je bolj težavno
to, da večina zobozdravnikov dela po normativih
in z opremo, ki v večini primerov iz mrtvega zoba
ustvari dolgoročno tempirano bombo – gojišče
nevarnih anaerobnih patogenih organizmov.
Zato se pravilen odgovor na vprašanje, ali se tak
zob splača ohraniti, vrti predvsem okoli vpraša
nja, ali ste pripravljeni (so)financirati njegovo
kakovostno sanacijo in ali ste pripravljeni živeti
tako, da vaš imunski sistem lahko obvlada mo
rebitno dodatno tveganje. Če sta ta dva pogoja
izpolnjena, če anatomija zoba to dovoljuje in če
stanje takih zob redno kontroliramo, je zob bolje
obdržati kot pa odstraniti in vsaditi nadomestek.

ISKANJE MANJ SLABE IZBIRE
Ko pride do tega, da je zob treba izdreti, se lahko
pogovarjamo le o tem, katera od možnih izbir bo
najmanj težavna. Idealne ni več. Če želimo nare
diti mostiček, bo treba poškodovati tudi sosednje
zobe, da lahko premostimo zob(e), ki manjka(jo).
S tem bomo skrajšali njihovo življenjsko dobo.
Če nam bodo vstavili stare materiale (s kovinsko
podlago), tvegamo tudi motnje v elektroprevo
dnosti tkiv. Zato trenutno za najboljšo izbiro
veljajo cirkonijevi in keramični mostički brez ko
vinskih delov.
O zobnih vsadkih – implantatih veliko beremo in
mnoge klinike jih ponujajo kot bližnjico za ureja
nje vseh težav. Gre za umetno korenino iz titana,
titanovih zlitin ali cirkonija, ki jo vstavijo v našo
kost in se tam zaraste. Potem na takšno korenino
nadgradijo zob, s čimer se izognemo potrebi po
protezi ali mostičku.

Tudi pred izbiro te rešitve je treba zastaviti kar
nekaj vprašanj.
Najprej o tem, zakaj smo ostali brez zoba. Če ni
šlo za fizični udarec in če so v ozadju dolgotrajni
vnetni procesi ali parodontoza, potem z implan
tati težav ne bomo odpravili. Vnetni procesi se
bodo v tem primeru lotili tudi drugih zob in kosti,
v kateri je vsadek. To se po obstoječih statistikah
pripeti pri vsakem petem vsajenem implantatu.

Parodontoza "vzame" več zob kot karies.

Če ne odpravimo vzrokov, zaradi katerih smo
sploh ostali brez zoba, je pričakovati, da bomo z
leti potrebovali več implantatov, vgradnja teh, kot
kažejo nova spoznanja, pa ni brez tveganj. Tudi
titanium, ki je sicer zelo varen, dokler je na po
vršju naše kože (zato ga uporabljajo pri naravnih
sredstvih za sončenje), zna delati težave, ko pride
v stik z našo notranjostjo. Raziskave kažejo, da
ima okoli 4 odstotke ljudi alergijo na titan. Zapleti
so bolj verjetni pri pacientih z avtoimunskimi bo
leznimi in tistih, ki so že obremenjeni s težkimi
kovinami.
Prava izbira zahteva posvet s strokovnjakom, ki
vam bo predlagal rešitev na podlagi vpogleda v
celotno situacijo v vaših ustih. »Vikend dentalni
turizem« je navdušujoče hiter in cenovno ma
mljiv način, da »zamenjate fasado« v ustih, dolgo
ročno pa lahko hitro končate na slabšem kot pred
takšno »prenovo«.
Zato ne hitite. Vzemite si čas in poiščite zoboz
dravnike, ki vam bodo znali in hoteli razložiti,
kakšno je stanje v vaših ustih in kakšne so mo
žnosti za trajno sanacijo. Dober zobozdravnik bo
razmišljal dolgoročno in vam bo znal razložiti
prednosti in pomanjkljivosti različnih pristopov.
Če imate 50 let in če vemo, da ima večina rešitev
tudi svoj »rok uporabe«, je modro že zdaj razmi
šljati, kaj in kako bo čez 10 let.
Idealne rešitve ni, zagotovo pa za vašo specifično
situacijo obstaja optimalna rešitev, in vredno jo je
poiskati.

Skupaj za zdravje
človeka in narave
Ali ste vedeli,
da utegne kar
osemdeset
odstotkov
vaših
zdravstvenih
težav izvirati
iz ust?
Vsi priročniki
iz zbirke
Preverjene
naravne
rešitve so
za predogled
in naročilo na voljo v spletni knjigarni
www.shop.zazdravje.net.

Želite prejemati
naše novice?
Če želite naše novice prejemati na dom,
nakažite prispevek na:
»» IBAN: SI56 0201 1025 5748 080
»» BIC BANKE: LJBASI2X; KODA: OTHR
»» Prejemnik: Društvo Ognjič,
Zapotok 54, 1292 Ig
»» Namen plačila: Prispevek za obveščanje
»» Sklic: datum plačila (npr.: 11012016)
Priporočamo se za 7 EUR ali več.
POMEMBNO: Če plačnik ni tudi prejemnik novic (če je
prejemnikov več ali če plačnik plača za drugega prejemnika), naslov
za pošiljanje novic sporočite na posljite.novice@gmail.com ali nas
ob delavnikih pokličite na (041) 770 120 (med 9. in 13. uro).
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Začimbe proti
minljivosti?

Začimbe so danes cenejše kot kadarkoli v preteklo
sti. Žlička izbranih začimb za kisle kumarice nas
stane le nekaj centov. A vendar se zdi, da si marsi
kateri proizvajalec tega stroška v svoji pogoltnosti
noče privoščiti. Ali pa gre res le za lepši videz?

BESEDILO: SABINA TOPOLOVEC

Dejstvo je, da naše izmaličene brbončice vse težje
ločijo umetne od naravnih arom. Kumarice imajo
približno tak okus, kot če bi na dnu kozarca pla
vali koprc, gorčična semena, koriander in druge
začimbe. Toda ali res verjamemo, da gre pri za
čimbah le za okus?

Vse je minljivo, tudi vitalnost živil.
Živila lahko kar hitro postanejo
gojišče patogenih organizmov, kar so
včasih uspešno reševali z začimbami,
danes pa smo nazadovali in za
ta namen uporabljamo kemične
konzervanse, ki sicer onemogočijo
patogene organizme, vendar ne
brez posledic za naše zdravje.
poper
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Če bi tako razmišljala tudi bogata grajska gospo
da, ki je več dni čakala na, denimo, ribo, ki je do
njih potovala na konju, bi se ji slabo pisalo. Prav
tako danes ne bi mogli preučevati več tisoč let
starih mumij, ohranjenih prav zaradi začimb. Še
danes v dveh tretjinah sveta ne poznajo hladilni
kov, poznajo pa moči začimb, zato lahko uživajo
ribe in meso, četudi nimajo hladilnikov, in so
celo bistveno boljšega zdravja kot mi.
majaron

PO SLEDEH NAŠIH PREDNIKOV
Že v starih časih so začimbe prepoznavali kot
konzervanse. Takrat v Evropi sicer niso vedeli, da
mnoge izmed njih res vsebujejo snovi, ki so na
ravni antibiotiki ali antimikotiki. Svoje predpo
stavke so osnovali na tedanji medicinski teoriji, ki
je gnilobo razumela kot presežek vlage in mraza,
začimbe pa so bile po svoji naravi vroče in suhe.
Podobno je opredeljena tudi sol.
Na srednjeveškem jedilniku je poper pred
vsem varoval meso pred procesi gnilobe ter pri
krival slab okus različnih živil in kislega vina.
Upoštevajoč dejstvo, da je bilo prebivalstvo pre
težno podhlajeno (zlasti plemstvo, ki je živelo v
kamnitih in hladnih gradovih, ki jih kamini ni
koli niso ogreli do prijetne temperature), so vroče
začimbe zagotavljale tudi nekaj več notranjega
občutka toplote.
V časih, ko še ni bilo konzerv, globokega zamr
zovanja in kemičnih E-jev, so kot konzervans
cenili majaron. Zato je bil neizogiben del živil,
ki bi se sicer hitro pokvarila (klobase in razna
druga shranjena živila). Njegove razkuževalne
lastnosti so poznali tudi zdravniki vseh antič
nih kultur. Uporabljali so ga Egipčani, Grki in
Rimljani. V srednjem veku so ga mlekarice da
jale ob sveže pomolzeno mleko, da bi preprečile
skisanje.
Majaron je odličen čistilec v živilih in telesu, a
hkrati še veliko več kot to. Ne deluje le s svoji
mi protibakterijskimi sestavinami, temveč tudi z
močnim valovanjem (esenco), o katerem so že
Egipčani zapisali, da izboljšuje razpoloženje.
Origano so Egipčani cenili predvsem kot ra
stlino, ki upočasnjuje procese gnitja, zato so ga
uporabljali za konzerviranje hrane na eni strani
ter za zdravljenje ran in poškodb na drugi. Da
je danes prava svetovna uspešnica, gre zahvala
origano

Italijanom – origano je skorajda sinonim za pico.
Če veste, da je pica nastala iz ostankov hrane, ki
so jih lahko na koncu pojedli reveži, potem je
povsem možno, da je origano prispel na pice bolj
iz zdravstvenih kot iz kulinaričnih razlogov.
V orientalski kuhinji je meta nepogrešljiva pri
pečenkah. V naših krajih pa se je ohranila njena
uporaba pri klobasah. V obeh primerih igra vlogo
konzervansa in začimbe obenem. Če ste prebrali,
katere bakterije uspešno zavira, ste se še enkrat
prepričali o zakladnici narodne modrosti, s kate
ro smo razpolagali že pred pojavom znanstvenih
laboratorijev.
Pegasti badelj sicer ni aromatična začimbnica,
vsekakor pa bi nam koristilo, če bi jo postavili na
mizo ob sol in poper. To je najmočnejša zdravilna
rastlina za regeneracijo jeter in preprečevanje ve
zave strupov v telesu. Ker vse manj vemo, kaj je v
hrani, ki jo uživamo, bo redno uživanje protistru
pov še kako koristno.

KAJ PRAVI SODOBNA ZNANOST?
Tudi znanstveniki ta hip dokazujejo, da so začimbe
nadvse učinkovit in varen konzervans. Nekaj pri
merov (vire poiščite v Ščepcih) pa v nadaljevanju.
Turški znanstveniki so potrdili ugoden vpliv ete
ričnega olja lovorja na plesni Aspergillus fumikatus in Paecilomyces variotii, ki so ju izolirali iz
margarine. Pri tem se je lovor izkazal kot dober
naravni konzervans hrane. V isti raziskavi sta se
bolje odrezala le še origano in šetraj.
Proizvajalci posegajo po raznih, tudi kanceroge
nih dodatkih, da bi ohranili kakovost mesa. Še ena
študija turških raziskovalcev pa kaže, da gre lahko
tudi povsem naravno. Lovorjevo eterično olje se
je v kombinaciji z vakuumskim pakiranjem pi
ščančjega mesa v zaščiteno atmosfero (20 % CO2,
80 % N2) izkazalo kot dober naravni konzervans,
meta
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Trilogija ŠČEPEC
- najbolj temeljita trilogija o
zdravilnih močeh začimb in
njihovi pravilni uporabi.

Vse naše knjige in priročnike lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

www.shop.zazdravje.net

Naročila po telefonu: 051/88 41 48 ali
na info@jasnoinglasno.si

Baldini
čista organska
aromatična olja
s certifikatom za uporabo v kulinariki
koncentrirana

ki deluje močno zaviralno na razvoj patogenih
sevov bakterij E. coli (M. Laxa) in Listeria monocytogenes, ki se najpogosteje pojavljata v mesu.
Izvleček lovorjevih listov je lahko tudi dober
naravni insekticid v prostorih, kjer se skladišči
moka. Več virov dokazuje uspešno zatiranje rja
vega (Tribolium castaneum) in malega mokar
ja (T. confusum), če se izvleček lovorjevih listov
doda k moki. Še posebej je uspešen v kombinaciji
z rožmarinovim eteričnim oljem. Torej je še ena
tradicionalna uporaba dobila svojo znanstve
no potrditev. Ljudje namreč že stoletja dodajajo
lovorjeve liste moki, žitom ali suhemu sadju, da
preprečijo razvoj moljev in črvov.
Šetraj lahko uporabimo tudi kot ekološki, okolju
prijazen fungicid. Ena izmed raziskav je pokazala
zelo močno delovanje proti glivi Aspergillus flavus,
ki se pojavlja na žitih in zemeljskih oreščkih ter
je za človekovo zdravje nevarna zaradi strupenih
aflatoksinov, ki jih izloča. Ti škodujejo jetrom ter
lahko povzročijo aspergilozo pljuč in zgornjih di
halnih poti. Razširi se lahko v skladiščih. Eterično
olje vrtnega šetraja je treba v ta namen uporabljati
preventivno, saj njegova zaščita le v tem primeru
deluje popolno, so še opozorili turški znanstveniki.
Skupina korejskih raziskovalcev je dokazala, da
hren dobro deluje tudi kot naravni konzervans
brez toksičnega učinka. Tofuju so dodali skro
mnih 300 ppm izocianata, izoliranega iz hrena, in
dokazali izjemen učinek te snovi. Rast bakterij se
je močno zmanjšala, s tem pa sta se povečali ka
kovost in varnost živila.

KAKO KONZERVIRATI ZAČIMBE?

Demeter kvaliteta:
bergamotka, sivka, limonska trava,
mandarina, pomaranča, poprova meta,
cimet, citrona, bazilika in limeta.
BIO kvaliteta:
origano, ingver, kakao, rožmarin,
vanilija, nageljnove žbice,
janež, vrtnica in tonka.

Izdelki so na voljo:
v vseh Sanolaborjih
v bolje založenih zeliščnih in bio trgovinah
v naši spletni trgovini www.baitris.si
Več informacij na voljo na številki 03 752 02 60
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Večina začimb, ki jih kupimo, bo svoje moči
obdržala več let, če jih kupimo cele, in ne mle
tih. Seveda jih hranimo na temnem, suhem in
hladnem ter v primerni embalaži. Odprto vre
čico pretresemo v steklen kozarček in dobro
šetraj

zatesnimo. Uživajte v vonju sveže mletih začimb,
to je poceni aromaterapija in popolna meditaci
ja obenem. In nič več od kamnitega možnarja ali
mlinčka ne potrebujemo za to!
Mletim začimbam bomo opazno podaljšali ob
stojnost in ohranili njihove moči, če jih takoj po
odprtju shranimo v ustreznem mediju. Večino
mletih začimb preprosto pomešamo s stabilno
maščobo, denimo s kokosovo. Kardamom je
morda ena tistih začimb, pri kateri ne utegne
mo vedno sproti odpirati strokov in mleti drob
nih semen. A že mlet se izredno hitro razdiši, v
kombinaciji s kokosovim oljem pa nam lahko
dolgo in zelo uporabno služi (denimo pri peki
piškotov). Mleta vanilja se odlično počuti v pre
verjeno dobri kombinaciji s sladkorjem ali me
dom. Pripravite lahko tudi medeno cimetovo in
ingverjevo mešanico, če ju uporabljate pretežno
za sladke jedi.
Večino svežih začimbnic z vrta je najbolje shra
niti bodisi v olju bodisi v soli (ali v kombinaciji
obeh). Vsi poznamo bazilikin in čemažev pesto,
možnosti pa je še nešteto. Tako sol kot olje sta
že sama po sebi dober konzervans, obenem pa
sta oba, enako kot začimbe, nabita s svetlobnim
valovanjem in tudi po energijski plati najbližje
začimbam.
Določene začimbnice lahko tudi posušimo (npr.
rožmarin, šetraj, majaron, origano), in sicer po
naravni poti (v suhem, zračnem prostoru), izogi
bamo pa se sušenju na električnih virih energije.
Zamrzovalnik je najslabša možnost, če od začimb
želimo več kot le njihovo truplo. Baziliko, čemaž,
peteršilj, koper in mnoge druge je tako bolje
ohraniti v olju ali soli ali za aromatiziranje upo
rabiti čista eterična olja, registrirana za uporabo
v kulinariki. Veliko praktičnih napotkov, kako
se tega ustrezno lotiti, lahko preberete v Ščepcu
ustvarjanja.

kardamom

Sanatos bio balzamični med
Blaži prehlad, boleče
žrelo, lajša izkašlje
vanje in dihanje, pre
prečuje prehladna
obolenja.
Temni med iz To
skane, pridobljen v
skladu s predpisi o biološkem čebelarjenju,
z dodatkom 100%-čistih eteričnih olj poma
ranče,* evkaliptusa, izopa,** limone,* mete,
* poprove mete,** mirte in timijana. * Sesta
vine iz kontrolirane biološke/** biodinamič
ne pridelave. Primeren tudi za otroke.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah Sanolabor, Kalček, Biotopic in drugih.
Distributer: Palača sprostitve, d. o. o., info.
palaca@gmail.com, 031 252 011.

Zakaj boste s prečiščenim
telesom v veliki prednosti?
Pegasti badelj, kapljice,
Soria Natural
Ste utrujeni in nepriprav
ljeni na jesenske izzive? S
pomočjo jetrnega tonika
(pegastega badlja v te
koči obliki) lahko hitro
izločite škodljive snovi iz
telesa in ga razbremenite.
Prečiščeno bo močnejše in bolj odporno. Zakaj
izbrati kapljice? Naravne brezalkoholne kaplji
ce Pegasti badelj Soria Natural ne vsebujejo
umetnih konzervansov ali drugih nepotrebnih
dodatkov. Telo lahko učinkovine uporabi v ce
loti, in to takoj, ko jih popijete. Zaradi sodobnih
postopkov priprave so do 25-krat močnejše od
običajnih kapljic. So najboljša izbira za vse, ki
iščete naraven izdelek za obnovo jeter. Poiščite
jih v lekarnah, Sanolaborjih in drugih specializiranih trgovinah. www.soria-natural.si

www.zazdravje.net | 10/2016 | Skupaj za zdravje človeka in narave 15

koledar dogodkov

koledar dogodkov

Koledar
dogodkov
V koledarju
objavljamo dogodke, ki jih prireja-

jo 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 razlikovanje smo vse dogodke,
ki potekajo v naši organizaciji ali z našim
sodelovanjem, označili s kompasom.

ČETRTEK, 6. OKTOBER

koledar dogodkov
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ČETRTEK, 6. IN 20. OKTOBER

SEMINAR BOTANIČNE
PARFUMERISTIKE
Magnolija, Stoženska 11, Ljubljana,
od 17. do 21. ure
Izdelajte parfum, ki ga ne odlikuje zgolj opojen
vonj, temveč obenem blagodejno deluje na vašo
dušo in telo. Seminar poteka v dveh delih, izdelali
boste oljni, trdni in alkoholni parfum. Vodi: Nina
Medved. Prispevek: 135 €.
Informacije: 01 89 71 041, nina@magnolija.si,
www.magnolija.si

REVOLUCIJA NA VRTU
Fakulteta za organizacijske vede v
Kranju (Zlato polje – Kidričeva cesta
55a, predavalnica 111), ob 18. uri
Kako ustvariti vrt, na katerem nikoli ne zmrzuje
in na katerem boste vso zimo nabirali svežo ze
lenjavo? Časi so vse bolj negotovi, hrana pa čedal
je manj kakovostna, zato je samooskrba iz dneva
v dan pomembnejša. Večina vrtičkarjev je poleti
in jeseni bogato založenih s svežo zelenjavo, pozi
mi pa so njihovi vrtovi bolj ali manj prazni.
Kako pridelavo zastaviti drugače, da boste tudi
pozimi uživali v več kot tridesetih vrstah sveže
zelenjave? Vabljeni na večer s Sanjo Lončar, ki bo
spremenil vašo opredelitev mogočega. Prispevek:
5 €. Informacije: vlasta.jursak@ctrp-kranj.si.
Prireja: CTRP Kranj.
ČETRTEK, 6. OKTOBER

BESEDO IMAJO NOSEČNICE
Ljubljana, Združenje Naravni začetki,
Zaloška 54, ob 18. uri
Na srečanje vabimo nosečnice, da bi si v vode
nem pogovoru lahko zaupale, kako doživljajo
nosečnost, s kakšnimi izzivi se srečujejo in pri
čem si želijo podpore. Vodi: Damijana Medved,
mamica treh otrok, sodelavka Združenja Naravni
začetki. Informacije: 030 321 355, info@mamazo
fa.org, www.mamazofa.org.
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PETEK, 7., IN SOBOTA, 8. OKTOBER

67. SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA IN
MENJAVA SEMEN
Ljubljana, Stara tržnica Šiška, Drenikova
ulica 35, (petek) od 15.30 do 17.30
Maribor, DRAVA Center, Limbuško
nabrežje 2, (sobota) od 9.30 do 11. ure
Celje, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje, Ljubljanska c. 97,
(sobota) od 13. do 14. ure
Oskrbite se s sonaravno pridelanimi dobrotami
slovenskih kmetov po cenah, ki so nam vsem dos
topne, kmet pa je za svoje delo pravično poplačan.
Več na: www.zelenikrog.si.
TOREK, 11. OKTOBER

ZAMOLČANE
ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB
Ivančna Gorica, Kulturni dom
Ivančna gorica, ob 18. uri
Začimbe so več kot rastline. Zakaj so jih naši
predniki spoštovali kot zdravila najvišje stopnje?
Na čem sloni njihova moč in kako to, da o tem
tako malo vemo? Na predavanju boste izvedeli,
v kolikšni meri nam začimbe lahko pomagajo

koledar dogodkov

koledar dogodkov

pri različnih težavah in kakšna je njihova var
nost. Predava: Sanja Lončar. Vstop prost, obvezna
prijava v Bio raju (01 78 12 780 ali bioraj2011@
gmail.com) ali v knjižnici.
Prirejata: Ekološka trgovina Bio raj in Knjižnica
Ivančna Gorica.
TOREK, 11. OKTOBER

VADBA TEK S ŠKRATI
Koseški bajer, Ljubljana, od 17. do 18. ure
Ohranite ali povrnite si zdravje, dobro počutje
in lepo postavo z redno vadbo v objemu gozda.
Vadba je sestavljena iz preprostih vaj, lahkot
nega teka in kratke meditacije. Brezplačno. Vodi:
Aleksander Lah. Informacije: 041 325 458, alek
sander@HeartConnection.si, http://www.heart
connection.si/gibanje.html.
Prireja: www.HeartConnection.si.
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vrtzdravilnihrastlin@gmail.com, sentvid@mklj.
si. Prireja: Knjižnica Šentvid.
ČETRTEK, 13. OKTOBER

PREDAVANJE IN KRATKI
DOKUMENTARNI FILM POSTAJA
OČE, POSTAJA MAMA
Ljubljana, Knjižnica Bežigrad,
Einspielerjeva 1, ob 18. uri
V petnajstletnem delovanju Združenja Naravni
začetki se osredotočamo na čas nastajanja
družine. S predavanjem in posnetimi pričevanji
bomo osvetlili vsakokrat prav posebne postaje na
poti očetovstva in materinstva. Projekt sofinan
cira MDDSZEM. Informacije: Združenje Naravni
začetki, 030 321 355, info@mamazofa.org, www.
mamazofa.org.
SOBOTA, 15. OKTOBER

SREDA, 12. OKTOBER

REVOLUCIJA NA VRTU
Krmelj, v prostorih CLUB BRUNO,
Gabrijele 6, ob 18. uri
Vsebina bo enaka kot v Kranju 6. oktobra.
Zaradi omejenega števila slušateljev je prijava
obvezna. Pišite Tatjani Vidmar na naslov ttj.vid
mar@gmail.com ali jo pokličite na št. 041 472
514. Prispevek: 5 €.
SREDA, 12. OKTOBER

PREDAVANJE ZDRAVILNOST
DREVES IN GRMIČEVJA: OD
LUBJA DO JAGODIČEVJA
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106,
Ljubljana, ob 19.30
V slikovitem predavanju bodo predstavljene
zdravilne vrste dreves in jagodičevja ter nji
hova uporaba kot pomoč pri različnih zdravst
venih tegobah. Vodi/predava: Sabina Grošelj,
prof. Vstop prost. Informacije: 031 251 608,

TEMATSKI DAN:
CELOSTNA SAMOOSEBNA
OSKRBA V KRIZNI SITUACIJI
RTC-dom Zapotok, na Kureščku,
z začetkom ob 10. uri
Vabljeni na izzive, ki jih vzbuja sedanji gospodar
sko, finančno, varnostno ... izjemno razburkan čas.
Poudarek tematskega dne je na oskrbovanju sebe
v krizni situaciji. Pri tem mnogi takoj pomislijo
na oskrbo z gorivi, toploto, zalogo vode, zalogo
hrane, zalogo oblačil ... Izjemno redki se zavedajo
pomena oskrbe sebe v kakršnikoli krizni situaciji.
Vodi: Rajko Škarič. Obvezna je potrjena prijava!
Informacije in prijave: zaobuditevcloveka@gmail.
com ali na tel. 031 608 580 (od 9.00 do 20.00).
TOREK, 18. OKTOBER

KAKO OKREPIMO IMUNOST
NA NARAVEN NAČIN?
Maribor, Univerzitetna knjižnica
Maribor, Glaserjeva dvorana, Gospejna
ulica 10, Maribor, ob 17. uri
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Vsi se srečujemo z bakterijami in virusi. Razlika
med bolnimi in zdravimi je zgolj v tem, da jih
zdravi vsak dan znova premagujejo. Kako okre
piti imunski sistem, da bo kos vse večjim izzivom
današnjega časa? Najboljše rešitve so zelo prepro
ste, zanje pa ni treba odšteti niti evra. Če pa se
odločite, da boste pomoč poiskali v več kot pestri
ponudbi raznovrstnih izdelkov in pripomočkov,
ki jih je mogoče kupiti, je dobro vedeti, kaj je kaj
in kaj je zares vredno vašega denarja in zaupanja.
Predava: Sanja Lončar. Prostovoljni prispevki.
Prireja: Humanitarni Soroptimist klub Maribor.
SREDA, 19. OKTOBER

ČAS JE ZA SAMOOSKRBO
NA VSEH PODROČJIH
Krmelj, v prostorih Club runo,
Gabrijele 6, ob 18. uri
Negotovi časi zahtevajo, da samooskrbo jemlje
mo še resneje kot doslej in veliko širše kot le pre
hransko vprašanje. Marsikaj, kar je danes samou
mevno in lahko dostopno, lahko čez noč postane
preteklost. S čim vse se je treba znati oskrbeti in
kako zmanjšati tveganja, ki postajajo iz dneva v
dan vse večja?
Predava: Sanja Lončar. Prispevek: 5 €. Zaradi
omejenega števila slušateljev je prijava obvezna.
Pišite Tatjani Vidmar na naslov ttj.vidmar@gmail.
com ali jo pokličite na št. 041 472 514.
SREDA, 19. OKTOBER

BIODINAMIKA – DOLG DO
PREDNIKOV IN ZANAMCEV
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Ljubljana-Dobrunje, ob 19. uri
Predava: Meta Vrhunc. Prispevki: zaželeni.
Informacije: 041 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
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PETEK, 21., IN SOBOTA, 22. OKTOBER

68. SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA
Lokacije in ure enake kot 7. in 8. oktobra.
Oskrbite se s sonaravno pridelanimi dobrotami
slovenskih kmetov po cenah, ki so nam vsem dos
topne, kmet pa je za svoje delo pravično poplačan.
Več na: www.zelenikrog.si.
TOREK, 25. OKTOBER

ČAS JE DA POSKRBIMO ZASE
Celje, Slovensko ljudsko gledališče, ob 18. uri.
Vabljeni na večer s Sanjo Lončar in Rajkom
Škaričem. (Več na www.zazdravje.net)
Vstopnice po ceni 6 EUR, so na voljo na blagajni
SLG Celje, vsak delavnik od 9. do 12. in od 15. do
18. ure.
SREDA, 26. OKTOBER

NARAVNO DO LEPE KOŽE: VLAŽILNE
KREME, LOSJONI IN MASLA
Naravna darila EMMA, Ljubljana,
od 17. do 20.30 ure
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta
edino zagotovilo, da uporabljamo stoodstotno
naravno kozmetiko. Izdelali bomo luksuzno
kremo za obraz z immortello in vrtnico, negov
alno vlažilno mleko in hranljivo mangovo maslo
za telo. Prejmete: vse izdelke in obsežno skripto.
Prispevek: 55 €. Informacije: 041 721 528, www.
naravna-darila.si.
SREDA, 26. OKTOBER

ALI NE BI BILI RAJE ZDRAVI?
Ljubljana, Pivovarniška ulica 6,
Šola za življenje, ob 18. uri
Slaba novica: Naš imunski sistem je na vse večjem
udaru patogenih organizmov, škodljivih sevanj,
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toksinov … Prodaja izdelkov in storitev, ki naj bi
nam dvignili odpornost, postaja vse bolj dobičko
nosna – zdravje večine ljudi pa vse slabše.
Dobra novica: Z nekaterimi preprostimi ukrepi
lahko v zelo kratkem času merljivo izboljšamo
svojo odpornost. In kar je najlepše, vse to lahko
storimo, ne da bi morali plačevati drage izdelke
ali storitve.
Vabljeni na srečanje, na katerem boste spoznali
delovanje lastne obrambe in odkrili preproste in
učinkovite metode, s katerimi jo lahko okrepite.
Obvezne prijave na http://ucenjezazivljenje.
si, mirjam@ucenjezazivljenje.si, 041 319 033.
Organizira: Zavod Učenje za življenje.
ČETRTEK, 27. OKTOBER

ZAMOLČANE
ZDRAVILNE MOČI ZAČIMB
Avstrija, Šmihel pri Pliberku, farna
dvorana ob cerkvi v Šmihelu, ob 19.30
Začimbe so več kot rastline. Zakaj so jih naši
predniki spoštovali kot zdravila najvišje stopnje?
Na čem sloni njihova moč in kako to, da o tem
tako malo vemo?
Na predavanju boste izvedeli, v kolikšni meri nam
začimbe lahko pomagajo pri različnih težavah in
kakšna je njihova varnost. Predava: Sanja Lončar.
Predavanje bo v slovenščini. Vstop prost.
Prireja: KPD Šmihel.
PETEK, 28. OKTOBER

AROMA # MENJAVA: IZMENJAVA
AROMATERAPEVTSKIH MATERIALOV
VSŠKV, Poljanska 95, Ljubljana, ob 17. uri
Dogodek je namenjen blagovni izmenjavi vaših
»aromaterapevtskih viškov«: hidrolatov, eteričnih
olj, baznih olj, maceratov, tinktur, čajev, literature
ipd. Med sproščenim druženjem izmenjujemo
materiale in izkušnje ter gradimo skupnost ljudi s
podobnimi interesi. Vstop prost. Informacije: Šola
aromaterapije, 040 641 712, info@sola-aromatera
pije.si, www.sola-aromaterapije.si.
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SOBOTA, 29. OKTOBER

DIŠEČI PEČAT: PROFESIONALNI
TEČAJ PARFUMERISTIKE S
SLOBODANKO POŠTIĆ
VSŠKV, Poljanska 95, Ljubljana, ob 10. uri
Aromaterapevtka, parfumeristka, predavatelji
ca in avtorica knjig o aromaterapiji se vrača v
Slovenijo! To je ekskluzivna priložnost, da se v
njeni izkušeni družbi naučite izdelati stoodstotno
naraven botanični parfum vrhunske kakovosti,
ustvarjen po lastnem navdihu. Tečaj poteka od
oktobra do decembra 2016. Šola aromaterapije,
040 641 712, info@sola-aromaterapije.si, www.
sola-aromaterapije.si.
SOBOTA, 29. OKTOBER

TEMATSKI DAN: IZRAZITI SE ...
RTC-dom Zapotok, na Kureščku,
z začetkom ob 10. uri
»Želim povedati, vendar nikakor ne morem …«,
»Že petnajst let molčim, zdaj pa mi je dovolj –
povedala bom, naj bo, kar bo!«, »Le kaj si bodo
mislili, če bom odkrit?«, »Dandanes, v teh časih,
je najbolje biti tiho.«
Kaj je vzrok, da se ne moremo izraziti, in kakšne
so posledice tovrstnih stavkov, mnenj, stališč in
dvomov? Zakaj smo zaprti vase in kaj nas sili v
to? Ali obstajajo rešitve – in kako do njih?
Vodi: Rajko Škarič. Obvezna je potrjena prijava!
Informacije in prijave: zaobuditevcloveka@gmail.
com ali na tel. 031 608 580 (od 9.00 do 20.00).
SREDA, 2. NOVEMBER

ZELENJAVA V JESENI
Mestna hiša v Brežicah, ob 17. uri
Kaj in kako lahko pridelamo ter katere rastline
lahko pobiramo čez zimo neposredno z njive,
katere pa iz hladnih rastlinjakov. Predava: Fanči
Perdih. Informacije: Zvone Černelič, 051 363 447.
Prireja: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
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5 zmot o lesu
BESEDILO: ANDREJ ADAMIČ

V Evropi smo ponosni na naše
»trdne« hiše, o katerih zmotno
menimo, da so tudi bolj trajne in
bolj zdrave od lesenih. No, tako
so nas naučili že v pravljici o treh
prašičkih – in kar se Janezek nauči, to
tudi dela in o tem prepričuje še druge.
ZMOTA ŠT. 1: LESENA HIŠA
PROPADE PREJ KOT ZIDANA.
Zgodovinski viri dokazujejo, da se je les za gra
dnjo hiš uporabljal že leta 1200 pr. n. št., in lesene
hiše uvrščajo med najstarejše zgradbe na svetu.
Les se po trajnosti razvršča v tri kategorije:
»» trajen les (hrast, bor, macesen, akacija), ki na
suhem traja do 1800 let,
»» deloma trajen les (smreka, jelka, oreh), ki na
suhem traja 800 let, in
»» manj trajen les (lipa, bukev, javor), ki na
suhem traja do 500 let (Žitko, 2009).
Benetke so se, recimo, začele graditi na lesenih
pilotih leta 500 in stojijo še danes, hiša iz lesa, sla
me in ilovice, ki je še danes v uporabi, pa letos
praznuje 130 let. Najstarejši še stoječi slovenski
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kozolec je bil postavljen leta 1764. Vse navedeno
zgovorno priča o tem, da je skrb o trajnosti lese
nih zgradb povsem odveč. V nasprotju s trditvami
o trajnosti lesa pa ima armiran beton življenjsko
dobo do 100 let. Po podatkih construction.Rs sve
tovni strokovnjaki opozarjajo na alarmantno hi
tro propadanje betonskih zgradb, saj imajo resne
poškodbe že po 20 letih; razloge za to še razisku
jejo. Sanacija poškodb je zelo draga.

ZMOTA ŠT. 2: LESENE HIŠE NISO
VARNE PRED POTRESI.
Da so lesene stavbe potresno izredno varne, potr
jujejo testi Tehniške univerze na Dunaju. Lesene
hiše se po potresni varnosti uvrščajo daleč pred
zidane in armiranobetonske. Slovenija leži na po
tresno aktivnem območju. V preteklosti se je na
slovenskih tleh zgodilo več kot 60 rušilnih potre
sov. Najmočnejši, leta 1511, s centrom v Idriji, je
prizadel površino 1,8 milijona km2 ter v Idriji in
Škofji Loki z okolico porušil vse zidane objekte
(hiše, cerkve, gradove), obstali so samo leseni (ar
hiv ARSO). Les je izredno trden material, zato je
z njim preprosto graditi stavbe z velikimi razponi
in večnadstropne stavbe. Na Norveškem je zgra
jena lesena stavba s 14 nadstropji.

ZMOTA ŠT. 3: LES JE NEVAREN
V PRIMERU POŽARA.
Test požarne varnosti Tehniške univerze na
Dunaju uvršča leseno steno, napolnjeno s sla
mnatimi balami debeline 35 cm in ometano z

ilovnatim ometom, v požarni razred F90, kar
pomeni, da objekt, izpostavljen temperaturi 1010
stopinj Celzija, ne zagori 1,5 h. Stene zidanih hiš
so resda zgrajene iz negorljivih materialov, ven
dar so vse prepogosto izolirane z gorljivimi snov
mi (stiropor), ki predstavljajo veliko potencialno
požarno nevarnost. Ob požaru takih stavb je
večina poškodb (tudi smrtnih) posledica zaduši
tve s strupenimi plini, ki se sproščajo ob gorenju
izolacije.

ZMOTA ŠT. 4: VZDRŽEVANJE
LESA JE DRAŽJE.
Da se izognemo visokim stroškom vzdrževanja
hiš, pri kakovostni leseni gradnji uporabljamo les,
ki je posekan ob pravem času ter je pravilno skla
diščen in vgrajen. Tak les ne zahteva posebnega
vzdrževanja, saj v njem ni lesnih sokov, zato ga ne
napadejo škodljivci. Sčasoma ga prekrije žlahtna
siva patina, ki ga ščiti pred vremenskimi vplivi
in mu daje trajnost. V primeru slamnate lesene
hiše pa je konstrukcijski les zaščiten z ilovnatim
in apnenim ometom. Če pa želimo ohraniti videz
novega lesa, imamo na voljo naravna olja, smole,
voske in pigmente za zaščito in dekoracijo lesenih
površin, katerih uporaba je enostavna, zdravju

neškodljiva in ne zahteva posebnih znanj in oro
dij, le nekaj časa in dobre volje. Po podatkih Stroh
im Kopf se 40 odstotkov vse svetovne energije po
rabi za gradnjo in vzdrževanje (klasičnih) stavb.
Nujno je treba upoštevati okoljski odtis, ki je pri
leseni hiši 50-krat manjši kot pri klasični zidani.
Danes so energetski standardi v gradbeništvu po
stavljeni zelo visoko, zato je lesena gradnja v veli
ki prednosti pred klasično – betonsko gradnjo, saj
je lesena hiša zgrajena iz izolativnih materialov,
cena lesa pa je ugodna. V Sloveniji imamo lesa v
izobilju.

SR(E)ČNI LJUDJE S
HIŠAMI IZ SLAME
BESEDILO: TOMAŽ ČINČ, SNOPJE D. O. O.

Vsak, ki je bil kdaj prisoten pri gradnji hiše
iz slamnatih bal ali je živel in živi v hiši iz
slamnatih bal, mi lahko pritrdi, da je poleg
prepričljivih tehničnih podatkov, dejstev, v
zraku še nekaj drugega: »virus slame« – pozi
tiven občutek, neki smisel, ki nam ga posre
duje slama. S številkami se vzrok te situacije
ne da ugotoviti. Bivanjska klima, atmosfera
v prostoru se ne da izmeriti. Hiša iz slame je
bivanjski luksuz, ki ni nujno dražji od klasič
ne hiše. Pri gradnji z naravnimi materiali hiši
dovolimo, da se stara z nami in z leti dobiva
patino, prav tako kot ljudje z leti postanemo
modrejši in po svoje lepši. Ko živimo v hiši
iz slame, se zavedamo lastne minljivosti in
minljivosti materije okrog sebe ter jo z od
prtim srcem sprejemamo in spoštujemo.
Govori se, da so ljudje, ki živijo v hišah iz sla
me, srečni in živijo deset let dlje kot ljudje, ki
živijo v klasičnih hišah. Prepričan sem, da to
niso le govorice, ampak da je res tako!

Delavniško
pripravljene
hiše iz naravnih
materialov
Miklošičev trg 1, Ljutomer
051/600 222, info@snopje.si
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Velika prednost lesenih hiš je tudi ta, da je hiša
zaradi načina gradnje zelo hitro vseljiva v primer
javi z zidano hišo.

ZMOTA ŠT. 5: LESENA HIŠA
ZAHTEVA VEČ GRETJA.
Izolacijske lastnosti lesenih hiš so izjemne. Mejna
vrednost toplotne prehodnosti sten za pasivno
hišo znaša U = 0,15W/m2K. Lesena stena z izo
lacijo iz slame debeline 35 cm ima po podatkih
Tehniške univerze na Dunaju toplotno preho
dnost 0,12W/m2K, enaka stena debeline 50 cm
pa neverjetnih 0,08W/m2K. To je rezultat, ki ga s
klasično gradnjo dosežemo le z velikimi težavami
oz. stroški. Tukaj se pokaže izjemna moč narav
nih materialov. Zaradi tega za ogrevanje lesenih
hiš porabimo bistveno manj energije, ilovnati
ometi pa odlično akumulirajo toploto in ponu
jajo izjemno ugodje bivanja. Ohlajanje prostorov
poleti ni potrebno, kar pomeni velik prihranek
energije. Klasično grajene stavbe moramo izolira
ti z dragimi umetnimi izolacijskimi materiali, ki
so veliko breme za okolje, za njihovo ohlajanje pa
poleti porabimo ogromno energije.
Ko govorimo o vplivu hiš oz. zgradb na zdravje
ljudi, ne moremo mimo »sindroma bolnih stavb«
(SBS), ki po podatkih Svetovne zdravstvene or
ganizacije povzroča zdravstvene težave mnogim
prebivalcem razvitega sveta. Moderne (zidane,
armiranobetonske stavbe) so polne zdravju ško
dljivih sestavin, kot so radioaktivni plavžni pepeli

O naši družini in delu našega družinskega
podjetja je kratek prispevek objavila tudi
RTV Slovenija v oddaji Slovenska kronika
(TV SLO1, 31. 8. 2016, povezava http://4d.
rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenskakronika/174423825).
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v betonih in zidakih ter mavčnih ploščah, topila,
težke kovine in druge kemikalije v barvah, vezi
vih, premazih, ometih, izolacijah, pohištvu, talnih
oblogah itd. Razmislimo, iz česa so zgrajeni naši
vrtci, šole, hiše, bolnišnice, domovi za ostarele. Po
podatkih Baumit.de dnevno zaužijemo 3 kg teko
če hrane, 1 kg suhe hrane, 1,5 kg svežega zraka in
13,5 kg zraka v zaprtih prostorih. Zato je zelo po
membno, ali živimo v bolnih stavbah, iz katerih
hlapijo vse prej naštete snovi, ki jih vdihavamo,
ali pa živimo v naravnih lesenih (masivnih, ske
letnih, slamnatih) hišah, v katerih je zrak zaradi
uporabljenih naravnih materialov pri gradnji ka
kovosten in ne ogroža našega zdravja.
Kot lastnik gradbenega podjetja sem poznal ško
dljive lastnosti sodobnih gradbenih materialov,
zato sem se vrsto let izobraževal o gradnji z na
ravnimi materiali in šel na oglede takih hiš po
Sloveniji. Hišo za našo družino smo zgradili iz na
ravnih materialov, prav tako so iz naravnih mate
rialov podi, pohištvo, barve za stene in premazi za
pohištvo. Po letu in pol bivanja v hiši smo navduše
ni nad ugodnim počutjem v hiši in nad nizko po
rabo energije za ogrevanje – porabimo je 3–4-krat
manj kot enako velika klasično grajena hiša. Prav
tako smo navdušeni nad prednostmi postavitve
hiše točno v smereh neba, saj poletno sonce potuje
nad slemenom hiše in poleti ne pregreva hiše, zim
sko sonce, ki potuje nizko nad obzorjem, pa skozi
velike steklene površine segreva dnevne prostore.
Čudovito je (pre)živeti življenje v naravi in v na
ravni (leseni) hiši, ki nas in naše zanamce s svojim
naravnim ambientom pomirja, navdihuje, varuje,
nas obdaja s toplino, močjo … Lesene hiše imajo
dušo, vanje so vgrajeni znanje prednikov, inovativ
ne rešitve današnjih arhitektov in projektantov ter
vsa natančnost, spretnost, izkušenost, pozornost
in odgovornost mojstrov ter obrtnikov, ki take hiše
izdelujejo, ne nazadnje pa tudi ozaveščenost, mar
ljivost, ustvarjalnost, posebnost in ponos lastnikov
teh hiš. Les je zagotovo material prihodnosti!
Ko je vsega konec, se iz kupa ruševin betonske,
zidane hiše širijo hlapi iz strupenih, škodljivih
materialov, ki še dolgo časa škodujejo Zemlji in
ljudem ter pričajo o (ne)ozaveščenosti stanoval
cev; na mestu lesene hiše, ki se spremeni v prst, pa
zraste živo drevo, simbol zavesti ljudi, ki so nekdaj
živeli v tej hiši in jim je bilo mar.
Verjamem, da je mar tudi vam!

Naravni materiali
za zdravo
bivalno okolje

POZNATE RAZLIKO MED
TOPLOTO IN TOPLINO?
Gretje in kuhanje na štedilniku na drva je ve
liko več kot le cenejša in bolj varna zamenja
va za centralno kurjavo in sodobni štedilnik.
Zdrava toplina, ki ustvarja tudi zdravo oko
lje in bolj okusno hrano, je le delček predno
sti, zakaj se vse več hiš vrača k domačemu
ognjišču.
Sodobna tehnologija in materiali pa omo
gočajo, da so novi štedilniki veliko bolj eno
stavni za vzdrževanje in uporabo.

BESEDILO: ANTON PUGELJ IN SABINA PODJED

Človek je za gradnjo in urejanje
doma že od nekdaj uporabljal
in predeloval materiale, ki
jih je dobil v naravi.
Z razmahom industrije so materiali za dom po
stajali vse bolj sintetični oz. narejeni na osno
vi petrokemičnih snovi (akril, vinil) z dodatki
kemičnih konzervansov, fungicidov (proti ple
snim), biocidov, topil (razredčujejo in utekoči
nijo barvo), polnil za ohranjanje teksture barv
ter sušil (za dezinfekcijo). Na srečo se trend spet
obrača v smer naravnih materialov brez škodlji
vih dodatkov, kar se pozna tudi v čedalje pestrej
ši ponudbi na trgu.

kazeina so zdravju in okolju neškodljive, stoletja
stare poslikave s temi barvami pa potrjujejo nji
hovo izjemno trajnost.
Lesene površine namesto lakiranja zaščitimo z
naravnimi olji in voski. Laneno olje se na primer
že stoletja uporablja za zaščito lesa. Površine, ki so
bile v preteklosti obdelane s tem oljem, še danes
dobro služijo svojemu namenu.

Najkakovostnejšo klimo v bivalnih prostorih
ustvarimo z ilovnatimi ometi. Ilovica ima visoko
sposobnost uravnavanja vlage v prostoru – nase
veže čezmerno vlago iz zraka oziroma obratno: ko
se zrak v prostoru izsuši, jo oddaja v prostor. Na
ta način v prostoru ustvarja prijetno mikroklimo.
Ne povzroča nobenih zdravju škodljivih emisij,
prav nasprotno, iz zraka absorbira škodljive snovi
in neprijetne vonjave. Ilovica tudi preprečuje na
stajanje plesni, saj je njena pH-vrednost 7,1. Poleg
tega ne vsebuje nobenih kemičnih dodatkov oz.
konzervansov. Tudi ekološke zidne barve na bazi
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škoda, da se vrtna sezona končuje, preberite, kaj bi
se še dalo storiti, da podaljšate uživanje svežih živil.

SVEŽINA ŠTEJE

Poletje se je
poslovilo …

Ali pa mogoče ne ...
BESEDILO: SANJA LONČAR

Živimo na delu planeta, kjer se
gibanje sonca nenehno spreminja
in z njim tudi svetloba in toplota,
ki sta nam na voljo. Teoretično
imamo štiri letne čase, v praksi
pa nam vse pogosteje povzroča
težave to, da ti ne nastopijo
ravno takrat, ko jih pričakujemo
in jih napoveduje koledar.

Ali ste vedeli, da večina odtrgane zelenjave že v
nekaj urah izgubi okrog 30 odstotkov vitamina
C? V enem dnevu pa je odstotek še večji; za ko
liko, je odvisno od vrste zelenjave. Listnata zele
njava lahko izgubi tudi do 80 odstotkov vrednosti
vitamina C. Zato vsak list solate, blitve, špinače ...,
ki ga odtrgate tik pred kosilom, šteje nekajkrat
več, kot če bi ga kupili na tržnici ali v trgovini.
Vsaka odtrgana solata, list koprive, regrata, osata
in drugih rastlin prinaša v naše telo več dobrega
kot karkoli, kar lahko kupimo z denarjem.

STIK Z ZEMLJO JE POMEMBEN
Tudi podaljševanje stika z zemljo je že samo po
sebi zdravilno, ker nas zemlja razelektri in naše
telo prepoji z negativnimi ioni, ki v telesu delu
jejo močneje od super-, hiper- in drugih dragih
antioksidantov, ki jih lahko zaužijemo. To je do
daten razlog, zakaj sem tako vesela svojih visokih
gred in rastlinjaka, v katerih bo zemlja topla tudi
v dneh, ko bo zunaj že vse pomrznilo.

KAJ ŠE LAHKO STORIMO?
Seznam zelenjave, ki lahko prenese mraz, je veliko
daljši, kot bi pomislili ob pogledu na to, kar raste na
naših vrtovih pozimi. Poleg ohrovta, radiča in pora
namreč lahko gojimo še veliko druge zelenjave.

Že nekaj let doživljamo hladni val v začetku sep
tembra, sledijo pa mu daljša obdobja zelo toplega
vremena. Se še spomnite lanskega božiča, ko so
bile temperature nad 20 stopinj in smo se lahko
sončili in hodili v kratkih rokavih?

Med najbolj trpežne, take, ki lahko prenesejo tudi
–25 °C, spada t. i. azijska zelenjava, ki jo lahko
pobiramo skozi vso zimo in jo uporabljamo kot
solato ali priloge. Če še ne poznate pak-shoi, mi
zune, tatsie, japonske gorčice ali rdeče gorčice, je
zdaj čas, da jih posejete.

»Zmešano« vreme prinaša množični pridelavi ve
liko težav, hkrati pa ponuja tudi možnosti, ki jih
prej nismo poznali. Če se že moramo prilagoditi
spremembam, lahko izkoristimo dodatne količi
ne toplote in se lotimo tudi »mešane strategije«
vrtnarjenja.

Ob minimalni zaščiti boste lahko pozimi uživa
li tudi rukolo, ki prenese tudi –15 °C. Seveda bo
rasla lepše, če ji boste omogočili še nekaj dodatne
toplote in zavetrja. Enako velja za peteršilj, ki je na
voljo tudi pod snegom.

Če ste pravočasno razmislili, kako lahko svojo pri
delavo raztegnete čez vse leto, verjetno že uživate
v polnem vrtu in se vam nič ne mudi pospravljati.
Če vas je šele mraz pripeljal do spoznanja, da je res
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Dobre kandidatke za popestritev našega jedilnika
v zimskih dneh so tudi vse rastline, ki prenesejo
temperature do –7 °C. V to skupino spadajo ko
leraba, redkev, redkvica, veliko zimskih solat in
nekatere sorte zelja.

Če jih gojimo v hladnem rastlinjaku in jih po po
trebi tudi dvakrat prekrijemo (denimo s kopreno
ali s še enim tunelom iz folije), bodo prestale tudi
od –15 do –20 °C. To pa našo paleto sveže zimske
zelenjave še dodatno razširi.

V knjigi Sveža zelenjava 365 dni
boste prebrali na desetine idej,
kako udejanjiti zavarovani prostor, v
katerem ne bo zmrzovalo. Mogoče ne
bo več dovolj časa, da vam vse zraste
do zime, boste pa prehiteli pomlad
in začeli uživati jeseni posejano
zelenjavo že od marca naprej.

Preverjene naravne
rešitve za življenje
in preživetje

Preskrbljeni
365 dni
Kako bre
z dodatne
ga ogrevanja ustv
ariti vrt, v
katerem
nikoli ne
zmrzuje –
in pridela
dvakrat v
ti
eč kot do
slej

SPREMENITE PRIČAKOVANJA
Zaradi kratkega dneva nekatere rastline mogoče
ne bodo razvile tistega dela, ki ga ponavadi uživa
te, lahko pa še vedno zaužijete njihove liste. Torej,
splača se poskusiti tudi z redkvicami, kolerabico,
rdečo peso. Če bo zima mila, bodo mogoče na
redile tudi korenine. Če ne, pa boste pojedli zelo
zdrave liste.
Tudi mnoge solate lahko sejete kadarkoli. Mogoče
ne boste »pririnili« do cele glave, če pa povečate
gostoto setve, jih lahko nabirate kot berivke. Ob
tem bodite pozorni, da nikoli ne odtrgate sredice,
in rastlina se bo znova obrasla.

PODALJŠAJTE ŽIVLJENJSKO
DOBO KORENOVKAM
Tudi korenovke se ne menijo za površinsko zmr
zal. Z nekaj slame in pokrivanja jih lahko vzdr
žujemo v dobri kondiciji, četudi se temperature
zraka spustijo krepko pod ničlo. Najlažje pa to
storimo v škatlastih dvignjenih gredah, kjer so
hkrati zavarovane tudi pred voluharjem (če ste
pod škatlo dali mrežo, kamne ali steklo).
Gomolj zelene, korenina peteršilja, repe, redkev
in pastinak prenesejo celo zmrzal in si bodo vsaj
enkrat do dvakrat opomogli. Korenček in rdeča
pesa sta bolj občutljiva, vendar ju že dve leti skozi
vso zimo pobiram iz visokih gred in sem vsakič
bolj presenečena, kako dobro pozimi še uspevata.

Cena priročnika
24,80 EUR
Avtorice:
Sanja Lončar
v sodelovanju s
Fanči Perdih in
Ireno Rotar

Priročnik lahko prelistate in naročite na:
www.shop.zazdravje.net ali ob delovnikih
pokličite na 051 88 41 48 (med 9. in 13. uro).
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Konoplja za
zdravje in vitalnost
Konopljo so kot vlakno že pred 12.000 leti upo
rabljali Kitajci, Egipčanom pa je služila tudi v
medicinske namene. Naši predniki so konopljo
zagotovo uporabljali v številne namene, in sicer
tako za hrano živali in ljudi kot za kozmetično
nego telesa, za gorivo, izdelavo oblek, izolacijo hiš,
izdelavo papirja, v medicinske namene in še kaj.
Če pomislimo le na modrost uporabe konoplje za
pridobivanje papirja, je res čudno, da se današnja
civilizacija še vedno raje ukvarja s podiranjem
dreves, ki za obnovo potrebujejo vsaj 20 let, kono
plja pa le 4 mesece.

Zakaj je ne poznamo več in je ne
uporabljamo tako smiselno in v
takem obsegu kot naši predniki?

Konopljino mazilo za lajšanje
kožnih težav - Hemptouch
Srbenje in zategovanje
sta pogosta simptoma
kožnih težav v zrelih
letih. Če stanje posta
ne resno, se lahko koža
vname, zato ukrepajte.
Konopljo tradicionalno
priporočajo, saj izboljšuje obrambni me
hanizem kože. Mazilo Hemptouch neguje
s konopljinim oljem in konopljino smolo,
ki je pridelana s sodobnim postopkom su
perkritične ekstrakcije CO2. Regenerativni
kamilica, sivka in ognjič podpirajo naravne
procese v koži. Razliko boste občutili hitro.
Svetujemo nanašanje na prizadeta mesta
večkrat dnevno. V Sanolaborjih in specializiranih trgovinah. Svetovanje: 080 488 834.
www.zeleni-dotik.si
26 Skupaj za zdravje človeka in narave | 10/2016 | www.zazdravje.net

Natančnega odgovora na to verjetno ne bomo na
šli, razen če znamo brati med vrsticami. Zanimivo
je npr. dejstvo, da so konopljo zaradi medicinskih
in mnogih industrijskih koristi gojili tudi za to, da
so z njo plačevali davke. V Ameriki je bilo med 17.
in 18. stoletjem negojenje konoplje ali nasprotova
nje njenemu gojenju celo kaznovano. Nato pa se
je leta 1937 vse obrnilo. Ali je bila za takšno spre
membo res kriva le zloraba THC-substanc ali pa
je bilo v ozadju še kaj drugega, naj presoja vsak
zase. Gojenje vsakršne konoplje je bilo po tem letu
prepovedano in sankcionirano z visoko denarno
kaznijo in zaporom. Dolgo je trajalo, da so pride
lovalci konoplje le dokazali, da niso vse konoplje
enake in da je nesmiselno prepovedovati pridela
vo industrijske konoplje. Ta namreč ne vsebuje več
kot 0,2 THC-kanabinoidov, kar pomeni, da nima
psihoaktivnega učinka. Vsebnost THC-ja, ki se
uporablja kot droga (znana kot hašiš ali marihu
ana), je v industrijski konoplji torej zanemarljiva.
A omadeževanost slovesa industrijske konoplje
je bila tako velika, da marsikdo še danes postra
ni gleda na kozmetične izdelke iz konoplje ali iz
nje pridobljena prehrambna olja in razne blago
dejne smole, kapljice ipd. za blaženje številnih
zdravstvenih težav. Ponudniki takih pripravkov še
vedno dnevno poslušajo vprašanja, ali je to »tista

konoplja, ki zadene«. Vneto se trudijo razlagati, da
niso vse konoplje enake in da poleg tiste, ki »za
dene«, obstajajo tudi take, ki nimajo tega učinka,
imajo pa mnoge druge koristne učinke. Katere?

KONOPLJA ZA ZDRAVJE IN VITALNOST
V te namene jo lahko uporabljamo tako notranje
kot zunanje. Že zgolj uživanje semen industrijske
konoplje lahko ima številne blagodejne učin
ke. Poleg mnogih vitalnih snovi namreč semena
vsebujejo okoli 25 % lahko prebavljivih beljako
vin in vseh 20 aminokislin, med katerimi je vseh
9 esencialnih (nujno potrebnih, ker jih naše telo
samo ne more tvoriti). To pomeni, da je to odlična
hrana za vegetarijance pa tudi za vse, ki potrebu
jejo kakovostno, lahko prebavljivo prehrano –
npr. po operacijah, hujših obolenjih, po postih,
ob nepravilnem delovanju prebavil itd. Ker pa
semena vsebujejo do 50 % hranljive maščobe, iz
njih pridelujejo tudi cenjeno konopljino olje, ki
je bogat vir omega 3 maščobnih kislin. Znano je,
da uživanje kislin omega 3 dobrodejno vpliva na
srce in ožilje ob težavah z aterosklerozo, odpravlja
poporodno depresijo, celi poškodovano sluznico
prebavil, je sestavni del terapije proti raku itd.
Sámo olje ali iz njega pripravljena mazila pa po
magajo tako izboljšati vitalnost kože (preprečuje
jo izgubo vlage v koži in pomagajo preprečevati
prezgodnje staranje) kot odpraviti številne težave
s kožo. Ugodno delujejo na ekceme, akne, glivične
okužbe, luskavico in dermatitis.
Ker ni vseeno, kako je konopljino olje pridelano,
predelano, kako ga pravilno uporabljamo in shra
njujemo, vas vabimo, da si več o njem preberete v
knjižici Resnice in zmote o maščobah, ki jo lahko
prelistate na http://shop.zazdravje.net/.
Poleg konopljinih semen in olja pa si vitalnost
in zdravje lahko pomagamo povrniti tudi s ko
nopljinimi pripravki, ki vsebujejo blagodejne
CBD-kanabinoide (ti se nahajajo v vršičkih
popkov skoraj vseh vrst konoplje). V nasprotju s
THC-kanabinoidi CBD-ji nimajo psihoaktivnega
učinka na telo, imajo pa druge, zaželene učinke.
Kadar naše telo npr. zaradi stresa, bolezni, bole
čin ... ne zmore samo proizvajati dovolj endoka
nabinoidov, lahko pride do preobremenitve celic
in pojava še hujših zdravstvenih težav. Telesni
kanabinoidi namreč delujejo kot nekakšne za
vore – mehanizmi SOS, ki pomirjajo naš živčni
sistem, da se celice ne preobremenijo, in skrbijo

za komunikacijo med celicami, tkivi in organi. Da
se »v krizni situaciji« komunikacija med njimi ne
prekine, nam lahko priskočijo na pomoč t. i. fito
kanabinoidi – rastlinski kanabinoidi, kot je CBD.
Ti se vežejo na receptorska mesta celic v tkivih,
ki so povezana z imunskim sistemom. Celice jih
sprejmejo kot telesne kanabinoide, zaradi česar
naj bi lahko ponovno uravnovesile imunski sis
tem. Zelo ugodne učinke CBD-ja opažajo ravno
pri avtoimunskih obolenjih, kot so Chronova bo
lezen, luskavica, multipla skleroza in revmatoidni
artritis. Avtoimunske bolezni so posledica preti
ranega odziva imunskega sistema na celice, lastne
organizmu. Ker CBD ta odziv umirja, logično laj
ša težave tovrstnih obolenj.
CBD pa nima ugodnega učinka le na naš imun
ski sistem. Pozitivno naj bi vplival tudi na živčni,
srčno-žilni in prebavni sistem ter kožo. Prispeva
torej ne le k izboljšanju posamezne zdravstvene
težave, ampak celotnega zdravstvenega stanja, s
tem pa seveda tudi k vitalnosti.

CBD konopljina smola
Sveti gral vseh naravnih zdravil
Vedno več ljudi po
roča, da jim CBD
izboljšuje imunski
sistem, deluje pro
tivnetno, zmanjšuje
epileptične napade,
blaži anksioznost in
depresijo, deluje pro
ti nespečnosti in stresu, zmanjšuje glavobo
le, migrene, bolečine ter težave z artritisom.
Poleg tega zmanjšuje tveganje za bolezni srca
in ožilja, pomirja kožne alergije, pomaga pri
dermatitisu in še mnogo več.
Izdelke najdete na strani www.be-hempy.
si, na voljo pa so tudi v specializiranih
trgovinah, v Sanolaborju in bolje založenih
lekarnah. Za vprašanja in svetovanje
pokličite na 051 436 525 ali pišite na e-poštni
naslov info@be-hempy.si.
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Aloja – za obnavljanje življenjskih moči
Ni pomembno koliko je
receptura stara, pomembno
je ali nam lahko pomaga.
Ljudstva ob Nilu so alojo uporabljala v zdravilne
in magične namene. K umrlim so jo polagala kot
popotnico v svet duš. Zapise o poznavanju aloje

Bio aloe arborescens –
receptura patra Romana Zaga
Hiter način močne okre
pitve imunskega sistema,
ki deluje kot »metla« za
temeljito čiščenje krvi, s
čimer očistimo tudi vsak
organ posebej. Aloe arbo
rescens izrazito pomaga
pri razstrupljanju telesa,
obnovi črevesnih funkcij in regeneraciji ce
lotnega telesa. Priporočljivo tudi za bolnike s
težkimi boleznimi ali kot preventiva.
Izkoristite 10%-popust na spletni strani:
www.karkansana.si (koda: POP9) in v
trgovini Bio Si market v Celju.
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najdemo tudi pri Majih in Egipčanih. Kleopatra je
poleg medicinskih lastnosti aloje znala ceniti tudi
kozmetične. Gel iz svežih listov aloje so namreč
dajali v njene lepotilne kopeli. Tudi v ne tako dav
ni zgodovini so se na moči aloje močno zanašali.
Aleksander Veliki jo je nujno potreboval za svo
je osvajalne pohode proti Indiji. Aloja je namreč
služila tudi kot odlično sredstvo za celjenje voj
nih ran. Zelo pa je rastlino cenila tudi Hildegarda.
Uporabljala jo je tako pri zunanjih težavah, re
cimo v obkladkih pri alergijah in suhem trdo
vratnem kašlju, kot pri notranjih, denimo proti
mrzlici in zlatenici. Znana je tudi njena uporaba
v ajurvedi, kjer zaradi poživljajočega delovanja
velja za dajalko energije. Zaradi številnih učinko
vin je aloja odličen tonik za boljšo vitalnost, saj
pomaga pri obnavljanju živčevja in spodbujanju
delovanja notranjih žlez. Eden od receptov, ki se
je ohranil znotraj samostanskih zidov, pa priča
tudi o uporabi aloje za obnavljanje življenjskih
moči, saj spodbudi razstrupljanje telesa.

RAZSTRUPLJANJE OZ.
VITALIZIRANJE TELESA Z ALOJO
Recept za pripravek, ki ga lahko pripravite tudi
sami doma, je razkril brazilski pater Romano
Zago. Gre za zelo preprost način razstrupljanja
telesa, v katerem se uporablja le aloja, surovi med
in minimalna količina alkohola. S tem preprostim
pripravkom je pater zdravil in odpravil mnoga,
zlasti težja bolezenska stanja. Telo je namreč spo
sobno pozdraviti lastne celice in uravnati telesne
funkcije s pomočjo koncentriranih mikrohranil,
ki jih najdemo v Aloe arborescens v takem pri
pravku. Brazilski menih pravi, da njegova meša
nica deluje kot metla za temeljito čiščenje krvi. Z
očiščenjem krvi očistite tudi vsak organ posebej.
Čiščenju organizma dodatno pomaga med, druga
sestavina njegove mešanice, ki doseže najbolj od
daljene predele telesa. Aloja, ki jo nosi med, je tudi
pomembno sredstvo za celjenje. Tretja sestavina
njegove mešanice je alkohol, ki širi krvne žile in
pospešuje splošno čiščenje telesa.
V svoji knjigi pater razkriva ozdravljenja več kot
100 vrst bolezni, vključno z debelostjo in de
presijo. Razkriva pozitivno delovanje recepture
pri vseh vrstah degenerativnih bolezni in raka,
vključno s kožnim rakom, rakom na grlu, rakom
dojke, maternice, prostate, jeter itd. Pater Zago
govori celo o ozdravljenju levkemije.

Bodo vaši otroci lahko
brali naše novice?
Stopimo skupaj in zagotovimo, da
bodo v teh vse bolj zapletenih časih
naše novice še naprej zanesljiv
in uporaben vir informacij.
Prosimo vas, izkoristite svojo pravico in
preusmerite del že plačane dohodnine.
Izpolnite zahtevo in jo še danes pošljite na
davčni urad ali na naslov našega društva.
HVALA!

odstotek

0,5%

Prosimo, odrežite list iz revije. Hvala.

O ČEM BOSTE BRALI V NOVEM PRIROČNIKU

Naravne rešitve za radiacijo
▶▶ Koliko smo že izpostavljeni radioaktivnemu sevanju?
▶▶ Kakšna tveganja predstavljajo različni diagnostični
postopki in terapije, ki uporabljajo obsevanje?
▶▶ S katerimi naravnimi pripravki lahko omejimo
posledice medicinskega obsevanja?
▶▶ Koliko živil je radioaktivno obsevanih?
▶▶ Koliko sevajo različni gradbeni materiali, gnojila in
razni sodobni izdelki?
▶▶ Koliko se lahko zavarujemo pred poškodbami, ki jih
prinašajo različna sevanja radioaktivnih snovi?
▶▶ Kaj storiti, če pride do večje kontaminacije okolja, v
katerem živimo?
▶▶ Kako ukrepati, če bi prišlo do havarije na nuklearki ali
do uporabe atomskega orožja?
▶▶ Kako delujejo različni naravni pripravki in kako jih
pravilno uporabiti?
▶▶ Kako obvarovati tla in rastline pred kontaminacijo?
▶▶ Preprosti načini za čiščenje že kontaminiranih tal ...
Želeli bi si, da takega priročnika ne bi potrebovali. Ker pa svet
postaja vse bolj nevaren kraj, tudi ohranjanje zdravja v njem
zahteva vse več znanj in spretnosti. Obvladovanje pripravkov
in poznavanje napotkov, ki jih natančno opisujemo v knjigi,
lahko odločilno vplivata na zdravje vas in vašega okolja. Zato
je dobro vedeti.
Avtorji: Sanja Lončar, Dario Cortese in drugi sodelavci projekta

Ali ste vedeli, da
rdeča pesa pomlajuje?
Rdeča pesa deluje splošno pomlajevalno in po
življajoče zaradi kombinacije silicija in folne
kisline (vitamina B8). Zaradi obilja silicija, ki
ga telo v polni meri izkoristi le iz rastlin (ne
pa tudi iz mesa), z uživanjem rdeče pese tele
su pomagamo krepiti in obnavljati vezna tkiva,
ožilje in kožo (pomlajevalni učinek). Folna ki
slina, ki je je v rdeči pesi veliko, je pomembna

Izzid v novembru

Izkoristite ugodnosti prednaročila
do 15. novembra ter naročite
priročnik po ceni 19,90 €
(namesto 24,80 €) in
z brezplačno poštnino.
Vse naše knjige in priročnike
lahko prelistate ali naročite v
spletni knjigarni

www.shop.zazdravje.net
Naročila po telefonu:
051/88 41 48 ali preko
e-pošte: info@jasnoinglasno.si

za tvorbo krvi, rast celic ter za nastajanje hor
monov, ki poskrbijo za naše notranje zadovolj
stvo in občutke sreče. Poleg tega rdeča pesa
zaradi obilja kalija
pospešuje odvajanje
vode iz telesa in deluje
razstrupljevalno.
Iz knjige Polone Kovič
Alternativna kuhinja 2, v
kateri lahko preberete še
veliko zanimivega o sadju,
zelenjavi, oreščkih in
samoniklih rastlinah.
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