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TEMA MESECA:

Domek, nevarni domek!

Še niste naročeni
na naše novice?
NEKAJ DOBRIH RAZLOGOV,
DA SE NAROČITE ŽE DANES:

1.

Novice v vašem nabiralniku,
takoj ob izzidu.

2.

Komplet 5 eko začimbnih mešanic
Sonnentor Da bo spet dobro + recepti.

3.

Plakat z idejami, kako
začiniti različne jedi.

4.

Izžrebanega nagrajenca čaka še posebna
nagrada - brezplačna strokovna meritev
elektromagnetnega smoga v stanovanju
v vrednosti 198 EUR!

Vse to ob nakazilu prispevka za pošiljanje na
dom, ki ga lahko poravnate na več načinov:

Opravite nakup preko spletne
trgovine: www.shop.zazdravje.net
Prispevek nakažete s položnico na
TRR - SI56 0201 1025 5748 080
Prejemnik: Društvo Ognjič,
Zapotok 54, 1292 Ig
Namen: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum (npr.: 11052017)
Če imate šumnike v imenu in naslovu, ali če
se naslov za pošiljanje razlikuje od naslova
na položnici, prosimo, da nam naslov, kam
poslati novice, posredujete na e-naslov:
posljite.novice@gmail.com ali na naslov
Društva Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig.
Prispevek poravnate osebno na
dogodkih našega projekta.

Kakšen bo rok uporabe
vaših možganov?
nova a

Strupi iz bivalnega okolja,
elektrosmog in veliko
škodljivih navad, ki jih
narekuje moderno življenje,
grozijo, da bodo prehitro
"skurili" naše možgane.

»» Kaj lahko torej storimo, da
se izognemo demenci in
drugim degenerativnim
spremembam možganov in
živčevja?

»» Katere preverjene naravne
rešitve imamo na voljo, če
opažamo, da so se procesi
pešanja že začeli?
»» Ali obstaja naravna
pomoč, tudi ko nastopijo
demenca, Alzheimerjeva ali
Parkinsonova bolezen?

k n j ig

Odgovore na ta vprašanja lahko
preberete v novem priročniku
iz edicije Preverjene naravne
rešitve Kako ohraniti možgane.

Priročnik že lahko prelistate in naročite na spletni strani shop.zazdravje.net,

Cena: 25 EUR

ali na telefonski številki: (051) 884 148 vsak delavnik od 9. do 13. ure.

Poštnina gratis

Domek,
nevarni domek!

Skupaj za zdravje človeka in narave
OKTOBER 2017

Svet je postal velika vas, v kateri že v naslednjem
trenutku izvemo, ko se zgodi potres v Mehiki,
teroristični napad v Londonu ali požar na
Kitajskem. Po zaslugi medijev se nam zdi zunanji
svet vse bolj nevaren, naš topli domek pa kot edina oaza miru v ponorelem svetu.
A nič ni dlje od resnice. Pred desetimi leti nisem
mogla verjeti statistikam, ki so dokazovale, da
skoraj 60 % kemičnih snovi »zaužijemo« doma.
Takrat še nismo vedeli, da so »aktivne učinkovine« v naših praških, milih, kozmetiki in celo zobnih pastah dejansko nevarni pesticidi in druge
sporne kemikalije.
Potem smo odkrili pasti sodobnih gradbenih
materialov, talnih oblog, barv in lakov. Zdaj pa iz
meseca v mesec bolj spoznavamo tudi nevidne
in neotipljive strupe v obliki različnih sevanj,
ki nam pospešeno jemljejo moči in načenjajo
zdravje. Omrežje wi-fi in mobilni telefon, ki je
skorajda pritrjen na roke sodobnih uporabnikov,
enačimo z razvojem, hiše pa polnimo s številnimi
aparati, za katere nam proizvajalci obljubljajo, da
bodo za nas naredili nekaj koristnega, ne povedo
pa, koliko zdravja nam bodo pri tem odvzeli.
Čas je, da pogledamo na svoja domovanja z
drugačnimi očmi. Glede na to, da je pred nami
obdobje kratkih dni, ko večino časa preživimo v
zaprtih prostorih, je nujno, da v okolju, v katerem
prebijemo največ časa, prepoznamo in izločimo
tisto, kar nam krade moči in nažira zdravje.
Pomesti je treba najprej pred lastnim pragom,
pravi ljudska modrost, ki bo po branju te številke
zagotovo dobila nov pomen.
Sanja Lončar, urednica
Za več novic in
informacije o
dogodkih se lahko na
naši spletni strani
www.zazdravje.net
naročite na brezplačne
tedenske e-novice, ki
izhajajo vsak petek.
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Rezultat tega je veliko število hiš, ki so nastajale
kot roman v nadaljevanjih – prizidane so malo z
leve malo z desne, nadzidane in podzidane, narejene brez načrta in potem legalizirane, s problematično statiko (ki jo razkrijejo le potresi) in z
mešanico različnih materialov. V njih je vgrajenega več potu kot cementa, vse skupaj pa je na
koncu povezala le enotna fasada.
Časi so se spremenili, krediti so postali bližnjica
v suženjstvo, ambicije po lepoti in udobju so narasle, plače pa se (če primerjamo realno kupno
moč) znižujejo.

KAKO GRADITI V TAKŠNIH
OKOLIŠČINAH?

Končno pod
svojo streho?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Imeti hišo je v Sloveniji ena
od osnovnih vrednot, zato smo
po številu lastniških hiš in
stanovanj svetovni fenomen.
Včasih so hiše nastajale počasi, kot popoldanska
»izmena« tistih, ki so imeli srečo delati v starem
režimu in končati z delom ob 14. ali 15. uri. Za
nameček so bili takrat na razpolago tudi »Titovi«
krediti, ki so zaradi inflacije z leti postajali vse cenejši za odplačevanje in so se nekateri celo hvalili,
da plačujejo obroke, ki se jih da primerjati z vrednostjo nekaj škatlic cigaret.

BIOPROTECTOR - učinkovita
zaščita pred sevanji!
Certifikati pooblaščenih
laboratorijev treh držav
objavljeni na
www.bioprotector.si.
V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o.,
Tel.: 040-891-081
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Večina ljudi na to dilemo odgovarja: Čim bolj
poceni. To logiko upoštevajo tako investitorji, ki
delajo za trg, kot tudi tisti, ki delajo zase. Tako se
je na slovenskem stanovanjskem trgu, kjer nihče
(vključno z zavarovalnico, ki hišo zavaruje) ne
preverja kakovosti in zdravja stavb, pojavilo ogromno objektov, ki predstavljajo zelo veliko tveganje za tiste, ki v njih živijo.
Poznam veliko gradbenikov, ki prav bežijo iz
branže – podobno kot podgane, ki želijo zapustiti
ladjo, preden se potopi. »Ni več kakovostne gradnje,« pravijo. »Verjeti moramo izračunom, ki v
praksi še niso pokazali ali zares držijo.« Nobena
posebnost ni, da začne material, ki ima garancijo,
da ne bo spremenil svoje lastnosti vsaj 30 let, že
po nekaj letih oksidirati in razpadati. Da ima celo
beton krajšo življenjsko dobo od lesa, je bilo pred
nekaj desetletji heretično pomisliti, danes pa to
postaja vse bolj jasno.
Laboratorijski testi novih materialov na žalost ne
morejo zajeti vseh parametrov, s katerimi se bo
neki novi material srečeval v stvarnem življenju.
Kolikokrat ste že zamenjali tlakovce ali ploščice, za katere so vam zatrjevali, da so odporne na
zmrzal? Koliko plastike, ki naj bi bila odporna na
UV žarke, je že razpadlo pred vašimi očmi? Vidne
spremembe pa niso nič v primerjavi z nevidnimi
procesi, ki se dogajajo v notranjosti naših sten,
tlakov in streh.

NAJPREJ »ŠTALCA« ...
Da bo družina čim prej pod streho, bo v večini primerov v trgovini zmagalo tisto, kar je

najcenejše ali najbolj enostavno za vgradnjo.
Tako so laminatna tla in parketi »premagali« stare
parkete, iverka je izrinila les, namesto pritrjevanja
z vijaki danes marsikaj le »zalimajo« ali »zacementirajo« s peno purpen in drugimi sodobnimi
vezivi.

... POTEM BOLNIŠNICA
Šele ko se poleže veselje, ker smo »končno pod
svojo streho«, začnemo ugotavljati, da je nekaj narobe. Solze radosti se izkažejo za solze alergij, ki
jih sprožajo formaldehid, benzen, toluen ...
Statistik, ki bi nas primerjale z drugimi državami,
nimamo, stavbni biologi pa ugotavljajo, da je v
mnogih stanovanjih in pisarnah meja obvladljive količine kemikalij, s katerimi se spopada naše
telo, presežena tudi za tisočkrat glede na standarde, ki so jih postavili nemški strokovnjaki.
Medicina le evidentira, da imamo vse več alergij,
depresij, rakavih bolezni, nespečnosti, težav z živčevjem, ščitnico, hormoni, demenco, kandido ... Še
vedno pa ne znajo tega povezati z zastrupitvami, ki
jih povzroča okolje, v katerem živimo in delamo.

narediti pametno strategijo, kaj lahko spremenimo, da bo našemu telesu lažje. Z delom strupov
in škodljivih sevanj bomo zagotovo morali živeti
še naprej, vendar je tudi pri tem možno marsikaj
storiti, da okrepimo svoje razstrupljanje in regeneracijo telesa.
Levosučnost elektromagnetnega smoga bomo
najlažje nevtralizirali z desnosučnostjo fermentiranih izdelkov. Ob naravnih fermentacijah se
odlično obnesejo tudi koncentrirani pripravki, kot
je Molkosan, ali večkratno fermentirani pripravki,
kot je Regulat, ki delujejo že na celični ravni.
Prehitro porabo dragocenih vitaminov in rudnin
lahko blažimo z dodatnim vnosom naravnih prehranskih dopolnil in začimb ter divjeraslimi zelišči.
Posebej jetrom je treba izdatno pomagati, da ostanejo kos vse bolj zahtevnim nalogam. Kot je zapisal že Alfred Vogel, dokler so jetra v dobri formi,
bodo strupi ustavljeni že na prvi obrambni črti in
se ne bodo nalagali v telesu. Dokler zmorejo jetra
pospraviti vse, kar pride do njih, smo varni pred
degenerativnimi spremembami.

Razbremenite svoj
imunski sistem z izdelkom
Regulatpro® Bio

KAKO »CELICA« UNIČUJE CELICE

Celice se soočajo z dvema sovražnikoma hkrati
– s spremenjenim električnim poljem in obiljem
motečih valovanj na eni strani ter z ogromno količino kemikalij, ki jim jetra in drugi organi razstrupljanja niso kos, na drugi.
Zato največ težav nastaja že na celični ravni.
Kemikalije in elektrosmog delujejo kot prosti radikali, ki sistematično poškodujejo naše celične
ovojnice in povzročajo okvare v genskem zapisu.
Od tam do degenerativnih poškodb pa je le majhen korak.

*

**

Kombinacija elektrosmoga, ki onemogoči delovanje možganske pregrade in drugih naravnih
zaščitnih mehanizmov v telesu, težkih kovin, ki
vdirajo v naše celice, je prehud izziv za naše telo.

O
ERN
PRIM A
Z
GIKE
ALER

VSAKDANJA VOJNA
Kljub temu da živimo v navideznem miru svojega
domovanja, se je treba zavedati, da se naše celice
vsak dan borijo za preživetje in pri tem potrebujejo veliko več pomoči kot doslej. Spoznati je treba,
s katerimi obremenitvami v okolju se soočamo, in

Biološki imunski regulator*
*Regulatpro® Bio vsebuje naravni vitamin C,
ki prispeva k normalni imunski funkciji.

www.regulat-direct.com
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Foto: Arhiv STAVBNE BIOLOGIJE

Igor Šajn, ustanovitelj Stavbne biologije Slovenije pravi,
da je iskanje nevarnih izvorov podobno detektivskemu
delu, saj zahteva veliko znanja, izkušenj in profesionalne
opreme, omogoča pa veliko bolj varno in zdravo bivanje.

Elektrosmog
– tihi ubijalec
našega zdravja
BESEDILO: KARMEN PRAH

Kako nevarni so naši bivalni
prostori, smo vprašali strokovnjaka
stavbne biologije, g. Igorja Šajna.
Človek je včasih živel po načelih narave in predvsem v stiku z njo. V zadnjem stoletju pa je v
imenu napredka prišlo na vseh področjih do korenitih sprememb. Nobena izjema niso bivalni
prostori, ki spadajo med enega najbolj zapostavljenih segmentov na področju zdravja.
Med največjimi problemi v bivalnih prostorih pa
so: slab zrak, plesni in elektrosmog. Velika večina
prebivalcev EU je izpostavljena visokim poljem/
sevanjem tehničnega izvora, ki jih povzroča človek s svojim načinom življenja. Znanstveniki, ki
se ukvarjajo s to problematiko, so zelo zaskrbljeni, še posebej zaradi skrb zbujajočih znanstvenih
odkritij, ki kažejo, kako močno lahko takšna dolgoročna izpostavljenost vpliva na naše zdravje. S
problematiko bivalnega okolja se ukvarja znanstvena veda stavbna biologija.
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Kakšen vpliv ima
elektrosmog na človeka?
Elektrosmog strokovno imenujemo tudi elektromagnetna sevanja (EMS) in jih v osnovi delimo
na ionizirana in neionizirana. Med najbolj pogoste
izvore spadajo razni visokofrekvenčni oddajniki,
mobilna telefonija, naprave wi-fi in druga brezžična tehnologija, brezžični hišni telefoni, električna
inštalacija v hiši ali stanovanju, električne naprave
in gospodinjski pripomočki, električne transformatorske postaje, visokonapetostni daljnovodi itd.
Elektrosmog ni zaznaven s človeškimi čutili. Brez
elektronskih merilnih naprav ga ne moremo slišati, videti, otipati, čutiti ali okusiti. Kljub temu povzroča v telesu, glede na količino in predvsem na
daljše obdobje izpostavljenosti, reakcije, ki lahko
vodijo do slabega počutja in bolezni. Elektrosmog
je sicer tehnično proizvedeno sevanje, ki spreminja naravni električni pretok v organizmu.
Medicinsko gledano vpliva na spremembe možganske aktivnosti, na upadanje viskoznosti krvi,
na spremembo hormonskega ravnovesja, na povečanje motenega razmnoževanja celic, poškodbe
DNK in druge anomalije. To je opazno tako pri
osebah, ki so občutljive na elektrosmog, kot pri tistih, ki niso. Prekoračitve zgornjih dopustnih mej
za spalne prostore, ki so jih določili znanstveniki
nemške in mednarodne stavbne biologije na podlagi dolgoletnih raziskovanj, se pojavljajo v več kot
90 % gospodinjstev, še bolj skrb zbujajoče pa je
dejstvo, da je od tega več kot polovica izmerjenih
vrednosti v področju ekstremnega tveganja.

Veliko ljudi, ki so tako ali drugače obremenjeni
z elektrosmogom, se danes srečuje v čakalnicah
zdravnikov in terapevtov, ne vedoč, kaj je vzrok
njihovih zdravstvenih problemov. Simptomi so
zelo različni. Tako v mnogih primerih pacient
potrebuje veliko časa, da opravi potrebne raziskave (v Sloveniji je to še posebej izrazito), na koncu
pa ga zdravniki še označijo za namišljenega bolnika … Občutljivost na elektrosmog ni bolezen
kot taka, temveč je to stanje, ko se zaradi elektrosmoga v naši okolici sprožijo napake v delovanju
organizma. Ker si elektrika po naravnih načelih v
telesu išče lastne poti, lahko funkcionalne motnje
nastanejo kjerkoli v telesu, običajno tam, kjer je
organizem najbolj šibek.

drugim okoljskim vplivom, prav kombinacija le-teh pa se kaže kot zelo nevarna. A če bi EU zdaj
te meje znižala na tiste, ki so po mnenju mednarodne stavbne biologije in drugih uglednih inštitucij še sprejemljive, bi to gospodarstva, države in
multinacionalke stalo na milijarde evrov.
Žal je zaradi zmešnjave informacij na vseh področji življenja veliko skeptikov, ki se resnosti
problema zavedo šele, ko zbolijo sami ali njihov

Kakšno je mnenje znanstvene stroke?

Ustavite strupe!

Pri problematiki elektrosmoga so znanstveniki
večinoma enotnega mnenja, in sicer da je lahko zelo nevaren, odvisno od količine prejetega
polja/sevanja. Tukaj pa je razlika med veljavno
evropsko zakonodajo na eni strani ter priporočili nemške in mednarodne stavbne biologije na
drugi zelo velika. Skeptike, ki jih tudi pri nas ne
manjka, vabim, da si na naših spletnih straneh
ogledajo mednarodni apel več kot 230 vrhunskih
znanstvenikov, ki so lansko leto pozvali Združene
narode in Svetovno zdravstveno organizacijo k
odločnemu ukrepanju na tem področju, ali pa
podatke mednarodne organizacije IEMFA, katere
člani smo. Dr. Martin Blank z oddelka za fiziologijo in celularno biofiziko Univerze Kolumbija iz
ZDA je pri tem še posebej izpostavil, da se čas za
odločno ukrepanje izteka in da smo izpostavljeni
poskusom, na katere nismo pristali.

Okrepite prvo linijo
obrambe
Prehransko dopolnilo
na osnovi rastlinskih
izvlečkov, zlasti iz
regrata, osatovega
mleka, artičok, ameriške zlate kamilice in
kurkume v kombinaciji za spodbujanje
fiziološke funkcije
jeter. (Izboljšanje drenaže in razstrupljevanje, obnavljanje fiziološke funkcije jeter in
pomoč pri prebavi.)
Prehransko dopolnilo Epavin je na voljo na
spletni strani: www.erbenobili.si
Koda za brezplačno dostavo: SZZ9EPAVIN

Zakaj je prišlo do takšnega
stanja na tem področju?
Zgornje dopustne meje so narekovale multinacionalke in znanstveniki, ki so jih najele. Raziskave, ki
so jih upoštevali pri določitvi zgornjih mej, so velikokrat t. i. laboratorijske raziskave, ki pa na terenu, v praksi, nimajo prave veljave. Poleg tega niso
bili upoštevani faktorji združevanja. Testirali so
vsako sevanje/polje posebej, brez medsebojnega
učinka, in predvsem nihče ni predvidel dolgoročnega vpliva (spalni prostori) ter vse višjih frekvenc
pri visokofrekvenčnem sevanju. Niti niso upoštevali, da smo v realnem življenju izpostavljeni tudi
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družinski član. Že same informacije z določenimi
ukrepi, podprtimi s strokovnimi meritvami, lahko
na tem področju zmanjšajo škodljiva polja/sevanja za več kot 95 %, predvsem v spalnih prostorih,
ki so najbolj pomembni. V večini gospodinjstev
prihaja največja obremenitev prav iz lastnega gospodinjstva in ne od zunanjih dejavnikov, zato je
ukrepanje v takih primerih vedno mogoče.

Ali stavbna biologija lahko
pomaga na tem področju ?
Tukaj bom zelo natančen. O vsakem zdravstvenem problemu se vedno posvetujte s svojim
zdravnikom ali terapevtom in vsekakor upoštevajte njegove nasvete. Stavbna biologija ne zdravi
ljudi niti ne odkriva bolezni. Njena poglavitna naloga je strokovno odkrivanje skritih nevarnosti v
bivalnem okolju, ki so znanstveno dokazano lahko
nevarne za človeka. Te nevarnosti so velika obremenitev za vsako živo bitje in tako za zdravega kot
bolnega človeka je prvi ukrep, da se teh obremenitev, izvorov, znebi oziroma se pred njimi strokovno zaščiti. Ko so ukrepi uvedeni, se razbremeni

Prvi ekološki izdelki
za dom v Sloveniji
Le skrbno ravnanje do okolja in skrb za
zdravje ljudi v procesu pridelave lahko
zagotavlja zdrav izdelek tudi za vas.

POKLIČITE
ZA KATALOG
(01) 810 90 32

LEŽIŠČA ^ VZGLAVNIKI
ODEJE ^ POSTELJNINA
BRISAČE ^ KRPE
 100- odstoten ekološki bombaž
 100- odstoten naravni lateks
 100- odstoten lan

aroma
NOVO! ekološke
dišave za dom

Ljubljana, BTC, hala A (klet)
Tel. (01) 810 90 32,
www.zelenatrgovina.si
Ob nakupu ležišča vam podarimo popust
ali odejo iz ekološkega bombaža
(odeja 140x200, v vrednosti 59,90€)

KUPON
ZA DARILO
le do 31. 10. 17
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celoten organizem in takrat se šele lahko začne
pravo zdravljenje, kar pa je delo zdravnikov, terapevtov oziroma strokovnjakov, ki se ukvarjajo
s področjem zdravja. Zelo veliko upanja glede
ozaveščanja te vse bolj pereče problematike, ki jo
EU bolj ali manj načrtno zanemarja, polagamo na
slovenske medije, kot je tudi vaš.

Omenili ste tudi nevarno
početje posameznikov?
Velika večina ljudi meni, da so z izključitvijo električnega porabnika iz omrežja že rešili problem
električnega polja/sevanja. To ne drži. Izvor sevanja so tudi prazne vtičnice in kabli v stenah, ki
so pod napetostjo. Če je v električnih kablih električna napetost, bo električno polje/sevanje enako
prisotno ne glede na to, ali je električni porabnik
priključen ali ne. V steni lahko mimo vaše glave
poteka električni vodnik, ki vam celo noč obseva
vaše možgane in moti njihovo naravno delovanje.
Sevanje lahko prihaja tudi iz sosednjega prostora
oziroma sosednjega stanovanja. Problem je mogoče s strokovnimi aparaturami in strokovnim
znanjem dokaj enostavno rešiti v večini primerov.
Stavbna in bivalna biologija nudi tudi več profesionalnih zaščit, kot so preklopne električne varovalke, zaščitni premazi za stene in zaščitne tkanine, baldahini za zaščito postelje ipd.
Pomembno: Postavitev zaščit je zahtevna in je nikoli ne izvajamo sami, saj je za to potrebno znanje
in posebne merilne naprave. Prepustimo to strokovnjakom stavbne in bivalne biologije. Nikakor
tudi ne nasedajmo prodajalcem raznih zaščit, ki
nimajo znanstvene osnove in nas pred elektrosmogom ne ščitijo. In še eno opozorilo: stavbna
biologija je znanstvena veda in NI radiestezija.
Meritev elektrosmoga ne moremo izvajati z radiestezijskimi pripomočki. Tako početje je nevarno
in neodgovorno do strank.
V letu 2015 je tudi širša svetovna javnost prvič
izvedela za najnovejša skrb vzbujajoča znanstvena odkritja. Skupina 230 vrhunskih znanstvenikov iz 41 držav, združenih pod okriljem
International EMF Scientist, je poslala šokantno
peticijo Združenim narodom (UN) in Svetovni
zdravstveni organizaciji (WHO). Peticija opozarja na hude posledice, ki jih imata elektromagnetno sevanje in brezžična tehnologija na človeka in
naravo.

iz masivnega lesa. Potrebe trga so tako velike, da
odkupujejo tudi slovenski les in na njem ustvarjajo veliko dodano vrednost. V naših domovih pa
najdemo izredno malo pohištva iz pravega, masivnega lesa.
Le tisti, ki poznajo prednosti pohištva iz masivnega lesa, se bodo izognili pastem sodobne ponudbe. Če boste po branju tega članka pri naslednjem
nakupu dvakrat razmislili, ali želite domov prinesti še en kos pohištva iz iverke, je članek dosegel
svoj namen.

ZDRAVJE

Ali veste, koliko
(zares) stane
novo pohištvo?
Sodobno pohištvo vas mami s
50 % popusta, odplačilom na 36
obrokov brez obresti, z obliko, ki je
videti »kot les« ... Ob otvoritvah
novih tovrstnih trgovin imate celo
občutek, da delijo zastonj, toliko ljudi
preplavi trgovine. Pa se res splača?
Odgovor na to vprašanje je
odvisen od tega, katere parametre
upoštevate pri svojem izračunu.

Pohištvo iz iverke in njenih izpeljank (iveral, furnirana iverka, MDF) vsebuje poleg zdrobljenega
lesa tudi formaldehid in druge nezdrave komponente v lepilih. Formaldehid je dokazano kancerogen, povzroča težave z očmi, nosom in dihali.
Iz pohištva lahko izhlapeva desetletja, največja
koncentracija hlapov formaldehida pa prehaja
v zrak v prvih letih. Dobro je vedeti, da se koncentracija škodljivih hlapov poveča ob visokih
temperaturah in visoki vlažnosti. V zadnjem času
formaldehid v lepilih zaradi dokazane škodljivosti zamenjujejo druge snovi. Bile naj bi manj
škodljive kot formaldehid, a zdravju prijazne tudi
te niso. Prihranek pri nakupu hitro pokaže tudi
»skrite stroške« v obliki težav z dihali, živčevjem
in koncentracijo ter motenj spanca, kar vse je
lahko posledica vdihavanja strupov, ki jih oddaja
novo pohištvo.
Zdravju prijazno pohištvo je iz pravega lesa, zaščitenega z olji ali samo s čebeljim voskom, ki v
prostor oddaja čudovit vonj po naravi.

BESEDILO: BORUT KAPUS, ANDREJA ŠEME

Slovenija je za Švedsko in Finsko tretja z gozdom
najbolj porasla država v Evropi. Hvalimo se, da
več kot 60 % države pokrivajo gozdovi. A če pogledamo v naše domove, tega ni opaziti, lahko bi
celo rekli, da smo dežela iverke.
Avstrijski in švicarski sosedje gozd spoštujejo, kar
se odraža tudi pri izbiri pohištva, saj je večinoma
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OBLIKE NARAVE
V naravi ni ostrih linij, vse je mehko in zaobljeno.
Pri modernem pohištvu pa je ravno nasprotno –
v modi so škatle ostrih robov. Po feng šuju ostre
linije v prostor oddajajo ostre energije. Če so te
ostre puščice energije usmerjene v osebo v prostoru, lahko to privede celo do glavobola, nespečnosti, utrujenosti ali bolečin v tistem delu telesa,
ki je najbolj izpostavljen. Koničasti vogali šibijo
naše energijsko polje in nas dolgoročno slabijo.
Za prijetno počutje potrebujemo pohištvo zaobljenih oblik in mehkih robov. Pohištvo iz iverke ni
takšno, saj zaradi lastnosti materiala mehkih linij
in zaobljenih robov velikokrat ni mogoče izdelati.
Masivni les pa tovrstne obdelave omogoča, zato
lahko pod rokami pravih mojstrov nastaja pohištvo prijetnih, naravnih oblik.

poskrbimo za nov odmerek kemikalij, ki jih bodo
oddajali novo pohištvo, talne obloge ali barve.
Dr. Sanela Banovič v predavanju TedEx, ki bi si
ga moral ogledati sleherni Slovenec, pravi, da smo
Slovenci svetovni rekorderji v pogostosti pleskanja domov. Statistika veletrgovcev, ki ponujajo vse
za dom, lahko potrdi, da so tudi gradnja, urejanje
in preurejanje »nacionalni športi«. Sanela pravi,
da bi zagotovo imeli manj samomorov in depresij,
če bi ta čas namenili sebi, prijateljem, družini ...
Mi dodajamo, da bi verjetno tudi druga področja zdravja kazala boljšo sliko, če bi upoštevali,
da »vonj po novem« pogosto pomeni izdatno zastrupljanje na dolge proge.

LES DAJE, IVERKA JEMLJE
Pohištvo iz masivnega lesa cenovno vsekakor ni
konkurenčno pohištvu iz umetnih materialov,
tako kot cena obleke po meri ne more tekmovati
s ceno obleke iz nakupovalnega centra. Kdor zna
čutiti energijo in ustvarjalnost, ki ju lahko izžareva kos takšnega naravnega pohištva, zagotovo
ve, o čem govorimo. Predmet, ki je oblikovan in
izdelan z ljubeznijo in odnosom do lesa, izžareva
posebno energijo in se ob njem počutimo povsem drugače kot ob plastiki ali iverki.

TRAJNOST SE OBRESTUJE

Vas pohištvo reže?
Kratkoročna rešitev ostrih vogalov je
lahko zakrivanje s prtom, lončnico
z zaobljenimi listi, ki raste navzdol
oz. navzgor in tako s svojimi listi
zakrije oster rob, samostoječa luč in
podobno. Dolgoročna rešitev pa je
leseno pohištvo z zaobljenmi robovi.

Masiven les je zelo trpežen, odporen je na vplive
iz okolja in se dobro drži tudi pri selitvah. V nasprotju z iverko, ki že ob manjši vlagi nabrekne in
se uniči, je masivno leseno pohištvo uporabno iz
generacije v generacijo, četudi marsikaj utrpi. Je
hkrati naša povezava z našimi predniki in izraža
kontinuiteto naše družine. Lesene kose pohištva
je mogoče tudi popravljati in obnavljati, pohištvo
iz iverke pa težje oz. sploh ne.

UNIKATNOST IN ROČNO DELO

KOLIKOKRAT BOSTE
ZAMENJALI POHIŠTVO?

Vsako drevo je unikat, zato je unikaten tudi vsak
kos pohištva iz masivnega lesa. Pravi mojstri les
čutijo in ga obdelujejo tako, da njegove naravne
danosti še posebej izpostavijo. Taki kosi odsevajo
čudovitost narave, navdajajo z zadovoljstvom ob
uporabi in navdušujejo.

Včasih so se omare selile iz generacijo v generacijo. Danes pa je navada, da hišo večkrat prenavljamo, kar v praksi pomeni, da takoj, ko se
je doza hlapov zmanjšala na sprejemljivo mero,

Tako kot pri vseh unikatnih izdelkih se tudi pri
pohištvu, ki je narejeno po meri za določenega lastnika, čuti posebna energija. Niso redki primeri,
ko starši opazijo, da otroci veliko bolje spijo na
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posebej zanje narejeni leseni postelji. Ali da ima
oseba svoj priljubljeni stol ali mizo. Ali da vam
gospodinja pove, da bo kruh uspel le, če ga mesi
na svoji mizi ... Les vsebuje in tudi oddaja v prostor blagodejno energijo in ljudje lahko to čutimo.

ENERGIJA LESA
Pri pohištvu običajno razmišljamo o stilu, barvah in ceni, redkeje pa pomislimo na izdelavo in
materiale. A slednje je še kako pomembno. Ne le
da je pohištvo iz masivnega lesa prijetno na pogled, les vsebuje tudi energije, ki vplivajo na nas.
Različne vrste lesa imajo na nas različen vpliv.
Indijanci so drevesa imenovali »Stoječi ljudje«,
ker so se zavedali, da so drevesa živa, da imajo
moč in energijo. Različne vrste dreves imajo različne vibracije in lahko človeštvu predajajo različna sporočila in nauke. Drevo oddaja energijske
vibracije še dolgo po tem, ko ga posekamo in
obdelamo za pohištvo. Navajamo indijanska sporočila nekaterih dreves, ki jih lahko s pohištvom
prinesemo v svoj dom.
»» Hrast nas navdihuje, da smo močni – telesno,
umsko in duhovno. Predstavlja vztrajnost,
moč, varnost in avtoriteto.
»» Oreh nas uči jasnega razmišljanja in
osredotočenosti, krepi um, spodbuja
inteligenco, modrost in ideje.
»» Breza je drevo resnice in pomaga pri novih
začetkih.
»» Jesen krepi dušni mir in zdravje.
»» Bukev predstavlja kreativnost, vodenje in
prijateljstvo.
»» Češnja krepi moč volje, pomaga tudi
prebroditi težave in biti sočuten do ljudi.
»» Javor pomaga pri učenju in rasti, nas podpira
pri spremembah in komunikaciji ter pri
vztrajanju na svoji poti.
»» Bor je večno zeleni iglavec. Je drevo miru, ki
nas spominja, da je stanje miru v nas lahko
stalnica. Prisotnost lesa bora je odlična za
meditacije in občutek harmonije. Postelja
ali celotna spalnica iz borovega lesa izredno
blagodejno vpliva na spanec, ker borova
eterična olja dokazano pomirjajo naše telo,
umirjajo stres in poglabljajo dihanje.

tudi z drobnimi izdelki iz lesa, ki v prostor oddajajo dragocena eterična olja. Med najbolj dišeča
drevesa uvrščamo družino borovcev (Pinus), saj
vsebujejo zelo veliko smol z eteričnimi olji. Med
njimi je še posebej dragocen švicarski bor, ki mu
pri nas pravimo tudi cemprin (Pinus Cembra).
Pri Avstrijcih, Švicarjih in Italijanih je to drevo
zaradi svojih dobrodejnih lastnosti že vrsto generacij zelo cenjeno, pri nas pa njegovo moč šele
spoznavamo.
Antiseptično eterično olje švicarskega bora čisti
zrak, ki ga dihamo, in ga odišavi z naravnim vonjem borovcev. Hlapi prodrejo globoko v pljuča,
dihanje postane lažje in globlje. Pomaga lahko
pri dihalnih težavah, lajša simptome gripe in
prehlada, okužbe sinusov. Znanstvene raziskave
(Joanneum Research Institut für Nichtinvasive
Diagnostik, Weiz, Avstrija) kažejo, da ima eterično olje švicarskega bora pozitiven vpliv tudi na
naš spanec. Ljudje, ki so med spanjem vdihavali
ta vonj, so hitreje zaspali in se zbudili bolj spočiti.
Vonj švicarskega bora upočasni bitje srca in mu
tako prihrani do 3500 utripov na dan. To eterično olje lajša tudi posledice stresa in tesnobnosti
ter izboljša počutje. Švicarski bor napolni dom s
svežino in poživi energijo v prostoru. Odpravlja
vonjave hrane, testi pa kažejo, da odganja tudi žuželke in molje.

LESENI MATERIALI V HIŠI
Dom, kjer so večinoma prisotni les in drugi
naravni materiali, je zdrav in prijazen za bivanje. Občutek v domu je boljši, zrak ne vsebuje
škodljivih hlapov, vsak kos pohištva iz lesa pa
da domu posebno dušo, energijo in občutek
domačnosti.

ŠVICARSKI BOR - CEMPRIN
Vonj in energijo gozda lahko prinesete v svoj dom
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Neizogibno vas moramo vprašati,
kaj vas je pritegnilo, da del svojega življenja posvetite preučevanju
dreves in njihove celovitosti.

Modrost in
zdravilnost dreves
Maria Ana Kolman je pred
kratkim predstavila svojo drugo
knjigo iz trilogije Drevesa.
V prvi so bila predstavljena manj znana drevesa, v
drugi knjigi pa vas čaka obilo zanimivosti in zelo
koristnih informacij o zdravilnosti in uporabnosti dreves, ki jih videvate na vsakem koraku. Če
ste bili prepričani, da poznate jelke, smreke, bore,
bukve, hraste, leske in druga drevesa iz našega
prostora, vam zagotavljamo, da boste osupli nad
vsem, kar boste prvič prebrali.
Še bolj boste nagrajeni, če boste zaklade gozda začeli uporabljati. Kot živila, prehranska dopolnila
ali zdravila ... ali kot vir modrosti in zdravilnih
energij. Vaš odnos do dreves bo določal, kaj boste
zmožni z njimi izmenjati.
Ker gre za knjige, ki so res tako dobre, da jih čutimo, kot da so »naše« (tako po odnosu do dreves,
kot tudi po celovitosti, s katero so predstavljena),
smo se odločili razširiti našo prodajno poličko
in jih uvrstiti v ponudbo založbe Jasno in glasno.
Najdete jih na shop.zazdravje.net.
Mario Ano Kolman smo ujeli pred odhodom v sibirsko gorovje Altaj in ji zastavili še nekaj vprašanj.
Celoten intervju preberite na www.zazdravje.net.
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Včasih tudi sama o drevesih nisem vedela prav
dosti. Ko sem bila na šolanju pri sibirskem doktorju informacijske medicine in parapsihologije
V. M. Ševcevu, mi je bilo kar nerodno, ko mi je
razlagal zdravilne učinke posameznih dreves, ki
jih sploh nisem poznala. Da sem lahko fitomedicino in energijsko medicino sploh razumela, sem
se morala naučiti tudi prepoznavati in zaznavati
drevesa - kot živa bitja, naše zaščitnike, zdravilce
in učitelje, ki nas učijo o večnih zakonih življenja.

Energija mladega drevesa ni enakovredna energiji starega drevesa. Življenjska
doba dreves je seveda drugačna od
naše in za gozd je 50 let staro drevo še
otrok. Koliko stara morajo biti drevesa, da ustvarjajo zdravilne učinkovine
in delujejo tudi s svojim energijskim
poljem, informacijo in podobno?
Drevesa so povezovalci neba in Zemlje, od koder črpajo svojo moč. Starejša so, več moči imajo,
močnejša je njihova aura in širše energijsko polje,
ki ga raztezajo v svoje okolje. Verjetno obstajajo
meritve moči energijskega polja posameznih dreves, vendar sem jaz uspela dobiti le informacijo o
moči energijskega polja sibirske cedre. Na inštitutu za biofiziko v sibirskem Tomsku so namreč
opravili meritve pri petstoletnih cedrah, imenovanih tudi zveneče cedre, in ugotovili, da ima cedra
auro, ki se širi v radiju kar 500 m. To morda pomeni, da se energijsko polje drevesa širi po meter
na leto ... Bolj pomembno kot številke je dejstvo,
da se v gozdu človek počuti kot v najboljši družbi.

Drevesa nam lahko veliko ponudijo. Kaj se vam zdi njihovo največje
darilo za tegobe sodobnega časa?
Največje darilo, ki nam ga drevesa lahko dajo, so
fitoncidi. Znano je, da se človek po sprehodu skozi
gozd ali bivanju v gozdu počuti odlično. Dokazano
je tudi, da sprehodi po gozdu delujejo na naše telo
bolje od vseh zdravil. Številni so primeri, ko so si

ljudje s pomočjo dreves pozdravili težke bolezni.
V japonskem tradicionalnem zdravilstvu so sprehodi in bivanje v gozdu opisani kot najmočnejše
zdravilo oz. panacea zoper vse bolezni telesa in
duše. Sodobne raziskave japonskega znanstvenika Qing Lija in njegovih sodelavcev so dokazale,
da »gozdna kopel« ali »forest bathing trips« že po
dveh urah okrepi imunski sistem za 50 %, odpravlja depresijo in nespečnost, uravnava tlak in srčni ritem, deluje proti stresu, pomirja itd. Vzrok za
to znanstveniki pripisujejo fitoncidom, naravnim
antibiotikom, ki jih drevesa in rastline izločajo v
zrak kot lastno zaščito pred škodljivimi insekti
in mikroorganizmi. Vdihovanje gozdnega zraka
bogatega s fitoncidi, sodeč po raziskavah, povečuje aktivnost t. i. celic ubijalk (NK ali natural killers), ki imajo antitumorsko delovanje. Fitoncidi
tudi ovirajo nastanek stresnih hormonov, ki sicer
močno zmanjšujejo aktivnost celic NK.

Mnogi se ne zavedajo, da nas gozd
lahko nahrani bolj kot njiva. Kaj
vse lahko dobimo od dreves?
Drevo deluje na človeka zdravilno kot celota,
zdravilni pa so tudi deli drevesa: plodovi, listje oz.
iglice, lubje, vejice, košček lesa. T. i. nabiralništvo
se zdi sodobnemu človeku nekaj, kar sodi k primitivnim kulturam. Pa vendar je znano, da ljudstva,
ki se prehranjujejo tako rekoč iz gozda, ne poznajo
bolezni, če pa že, jim tudi zdravila ponudijo kar
drevesa. Plodovi jerebike, kaline, rakitovca, leske,
kostanja, oreha, sibirske cedre itd. so po farmakoloških in prehranskih vrednostih popolna hrana.

Informacije o zdravilnosti ne bodo veliko
koristile, če ne bomo spremenili odnosa
do dreves. Slišali smo celo za primere,
ko so se ljudje trumoma hodili »polniti
z energijo« h kakšnemu drevesu in se je
to posušilo. Torej, če nove informacije

Priporočamo: KNJIGI O DREVESIH
Vse o presenetljivi zdravilnosti, koristnosti
in karakteristikah dreves preberite v knjigah
Drevesa 1 in 2 Marie Ane Kolman.
Knjigi lahko naročite v spletni knjigarni
www.shop.zazdravje.net ali vsak delovnik
med 9. in 13. uro na tel. št.: (051) 88 41 48.
Cena posamezne knjige je 30 EUR. Ob nakupu dobite zraven še amulet sibirske cedre.

Maria Ana Kolman

Maria Ana Kolman

MITI
LEGENDE
ZDRAVILNOST

MITI
LEGENDE
ZDRAVILNOST

1. del

2. del

padejo na tla obstoječe miselnosti, ne
bodo obrodile rezultatov. Kakšen odnos bi morali imeti do dreves, da ponovno zaživimo z njimi v sožitju?
Drevesa imajo, tako kot vsa živa bitja, svojo energijo. Stik človeka z drevesom je stik dveh energijskih polj, kar sproži aktivno izmenjavo energij.
Tako kot v odnosih med ljudmi je tudi v odnosih
človeka do narave le malo spoštovanja in plemenitosti. Eden izmed osnovnih univerzalnih zakonov je zakon vzroka in posledice, ki ga imenujemo preprosto, »kar seješ, to žanješ.« To velja tudi
za odnos z drevesi.
Več o tem, kako pristopiti k drevesom in kakšni zakladi se v njih skrivajo, preberite v razširjeni verziji
tega intervjuja na www.zazdravje.net.

V galeriji www.woohoojewellery.com
najdete z ljubeznijo ustvarjene kose lesenega
nakita, ki nastaja pod rokami Damjane Goter Košir.
Vsak je unikat in nosi energijo drevesa,
iz katerega je ustvarjen.
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križanja med njimi je danes poznanih približno
2.000 podvrst konoplje.
Pod naziv industrijska konoplja sodijo različice
podvrst konoplje z nizko vsebnostjo psihoaktivnega THC. Konoplja, ki ima manj kot 0,2 % THC
se tako uporablja v pridelavi hrane in tekstila, v
gradbeništvu ipd., iz njenih ženskih cvetov pa
pripravljajo tudi terapevtske pripravke s CBD.

Konoplja za
zdravje in bivanje
Na eni strani smo priča vse večjemu
navdušenju nad konopljo, na
drugi strani pa slišimo tudi vse
več svaril in zgodb o nevarnostih.
Da bi številne dobrobiti konoplje
lahko prišle tudi v vašo hišo ali v
vaše telo, je dobro o konoplji vedeti
vsaj nekaj osnovnih dejstev oz. do
nje ponovno izgraditi odnos.
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

KONOPLJA IN VSA NJENA
POJMOVANJA
Ko beremo in poslušamo o konoplji, običajno zaznamo naslednje pojme: sativa, indijka, medicinka, industrijska konoplja, kanabis, trava, marihuana, gandža, hašiš, hašiševa smola ali olje, džojnt
(joint), CBD smola, CBD kapljice itd. Kaj ti nazivi
pomenijo?
Konopljo (Cannabis sativa L.) v grobem delimo
na podvrste sativa, indijka in ruderalis. Zaradi
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Ko govorimo o medicinski konoplji, govorimo
o različnih podvrstah konoplje z visokimi vsebnostmi psihoaktivnega THC. Iz ženskih cvetov
teh podvrst konoplje pripravljajo zlasti THC
(pa tudi CBD, CBG ...) pripravke za terapijo pri
številnih obolenjih in seveda tudi za rekreativno uporabo. Z nedavno spremembo zakonodaje
(konopljo z visoko vsebnostjo THC so razvrstili
med rastline in substance, ki so zelo nevarne za
zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko
povzroči njihova zloraba, in se lahko uporabljajo
v medicini) pa obstaja upanje, da se bo njena uporaba v terapevtske namene kmalu vrnila nazaj v
služenje človeku. Vse do tridesetih let prejšnjega
stoletja je namreč konoplji pripadal status zdravilne rastline.
Kanabis je poleg trave, marihuane in gandže eden
od slovenskih slengovskih nazivov za vse vrste
konoplje z visoko vsebnostjo THC, ki se uporabljajo za rekreativne namene. Iz teh vrst izdelujejo pripravke, kot so marihuana (ali trava), hašiš,
hašiševa smola ali olje. Pri čemer marihuano (ali
travo) pripravijo iz mešanice posušenih ženskih
cvetov (ali gandže), ki jih npr. zvijejo v cigaretni
papir (džojnt) in pokadijo. Hašiš, hašiševa smola ali hašiševo olje pa so pripravki iz konopljine
smole, pridobljene iz cvetnih žlez (trihomov), kar
pomeni, da gre za koncentrate kanabinoidov (zlasti THC, pa tudi CBD, CBG ...) brez drugih sestavin konoplje. Zato marihuano smatrajo za bolj
blago drogo od slednjih. V Sloveniji je prodaja in
uporaba pripravkov z vsebnostjo THC več kakor
0,2 % prepovedana. Terapevtska uporaba pa naj
bi bila pod nadzorom zdravnika.
Pri pojmih CBD smola ali CBD kapljice pa gre za
pripravke, narejene bodisi iz medicinske ali industrijske konoplje. Pri nas je dovoljena le predelava
iz industrijske konoplje – torej z nizko vsebnostjo
THC (pod 0,2 %). Tudi CBD smolo, ki je koncentrat kanabinoidov (zlasti CBD, CBG, THC ...) pridobivajo iz cvetnih žlez konoplje. Ker je takšno

smolo težje dozirati, jo redčijo v različnih osnovnih oljih, npr. konopljinem, palminem itd. Tako
dobijo CBD kapljice, tekočine, kreme in druge
pripravke z različno koncentracijo (%) kanabinoida CBD. Prodaja in uporaba CBD pripravkov,
ki vsebujejo manj kot 0,2 % THC, je dovoljena in
legalna. Ti pripravki so namenjeni umirjanju številnih zdravstvenih težav.

KONOPLJA
BREZ
R E C E P TA !

PONOVNO ODKRITJE KONOPLJE
Konoplje nismo »odkrili« danes, poznale so jo
že starodavne civilizacije. Prvi zapisi o njej segajo 12.000 let nazaj. Zgodovina nam tako razkriva, da so jo povsod po svetu vse do dvajsetih oz.
tridesetih let prejšnjega stoletja uporabljali tako
za zdravje kot za bivanje in spiritualne namene.
Uporabljali so jo denimo za odpravljanje zaprtja,
zdravljenje malarije, blaženje revmatičnih in drugih bolečin, ob ženskih težavah, za blaženje bolečin ob porodih in operacijah, pri zastrupitvah
krvi, pikih kač, gobavosti, parazitih, angini ... Pa
tudi za spodbujanje dobrega počutja in pomiritev, za hrano (seme, olje ...), vrvi, tekstil, pri gradnji itd. Tudi pri nas je v času pred letom 1937
industrijska konoplja rasla na mnogih družinskih
kmetijah. Če srečate katerega od predstavnikov te
generacije, naj vas radovednost vodi - povprašajte
jih o konoplji in presenečeni boste.
Razlog, da danes ob besedi konoplja najprej pomislimo na prepovedano drogo, narkomane ipd.
in ne na številne potenciale, ki jih konoplja ponuja za zdravje in bivanje, je v tem, da smo v razmeroma kratkem času izgubili odnos do konoplje.
Ko so jo začeli vsesplošno preganjati (v Ameriki
npr. je marihuana prepovedana od leta 1937, v
Evropi pa od leta 1971) nas pa izobraževati o njeni škodljivosti, smo zanjo izgubili interes. Tako so
mediji s pomočjo industrijskih (papirni mogotci,
pridelovalci plastike, industrija tobaka, alkohola ...) in farmacevtskih mogotcev uspeli konopljo
potisniti za nekaj časa v pozabo. Najbolj uporabna rastlina na svetu je postala le prepovedana
droga. A kot kaže smo danes ponovno priča njenemu vzponu! Vedno več sodobnih znanstvenih
študij (več kot 100.000) s celega sveta dokazuje,
da je konoplja kot rastlina zelo učinkovita bodisi
za lajšanje ali pa zdravljenje številnih tegob, prav
tako pa je nadvse uporabna v prehrani, kozmetiki
in industriji.

TISOČLETNA TRADICIJA IZ NARAVE!

Edinstvena linija izdelkov, 100% naravni
in legalni izdelki iz konoplje z aktivnim
kanabidiolom CBD.

Depresija
Hipertenzija

Glavobol
Rak

Imunski sistem
Prebava

Parkinson
Diabetes

Multipla skleroza
Mišičevje

Predstavljamo vam inovativno linijo
izdelkov z aktivnim CBD, ki učinkuje kot
dodatna pomoč pri pomiritvi različnih
zdravstvenih težav.
Obiščite nas na sejmu Narava in
zdravje na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani, letos prvič v sklopu sejma
„Konoplja in zdravje“
od 12. do 15. oktobra 2017
Zaupamo moči narave, viziji in izkušnjam!

Distributer za Slovenijo:
Biomons 1 d.o.o.
Sredma 91, 2354 Bresternica
M: 386 40 614 617
E-mail: info@biomons.com
www.biomons.com
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POTENCIALI KONOPLJE ZA ZDRAVJE
Konoplja vsebuje različne zdravilne učinkovine
– kanabinoide, terpene in druge. Najbolj poznani
so njeni kanabinoidi. Obstaja preko 100 različnih, od njih pa sta danes najbolj raziskana THC
in CBD. Kanabinoidi se nahajajo v konopljinih
žlezah (trihomih) na ženskih cvetovih rastline.
Kanabinoide konoplja uporablja za zaščito lastnega semena pred boleznimi. Pomembni pa
niso le za preživetje konoplje, temveč, kot so razkrili z novejšimi študijami, tudi za naše zdravje.
Kanabinoidi se namreč v našem telesu vežejo na
kanabinoidne receptorje in s tem uravnavajo delovanje endokanabinoidnega sistema.
Endokanabinoidni sistem (ES) mnogi opisujejo
kot dolgo prezrt največji biokemični komunikacijski sistem telesa, saj vpliva na razpoloženje,
metabolizem, spomin, kontrolo gibanja, imunski
sistem, razmnoževanje, percepcijo bolečine, apetit,
spanje, razvoj kosti, protivnetno zaščito možganov
itd. Na receptorje ES se praviloma vežejo telesu
lastni kanabinoidi (endokanabinoidi). Telo jih
samo tvori, ko smo mladi in zdravi, s staranjem pa
njihov nivo prične upadati, zato je lahko njihovo
nadomeščanje s konopljinimi kanabinoidi (CBD,
THC ...) blagodejna pomoč ob nizu obolenj.
Evropsko industrijsko združenje za konopljo
(EIHA) navaja, da kanabinoid CBD po do sedaj
znanih študijah izkazuje velik potencial za zdravljenje različnih težav. Med njimi so stanja zaskrbljenosti (npr. posttravmatski stres), debelost,
epilepsija, distonija, diabetes, rak, nevrodermitis
in Alzheimerjeva bolezen. V manjših odmerkih
pa naj bi bil CBD pomemben tudi za vzdrževanje
našega zdravja, saj naj bi preprečeval infekcije in
kontroliral vnetja ter ščitil naš živčni sitem. CBD
naj bi bil nevroprotektivni antioksidant, ki možgane in živčevje ščiti celo močneje kot vitamin

KONOPLJA POSTAJA TRŽNO
VEDNO BOLJ ZANIMIVA
Konoplja postaja rastlina, nujna za krožno
gospodarstvo. Poročilo s posveta na AGRI
2017, kjer so predstavili veliko zanimivih
rezultatov o gojenju, izbiri sort in tržno zanimivih izdelkih, preberite na spletnem naslovu www.zazdravje.net.
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C ali vitamin E. Več o blagodejnih učinkih CBD
kanabinoida lahko preberete v knjigi Kako ohraniti možgane (http://shop.zazdravje.net/trgovina/
ostale-knjige/kako-ohraniti-mozgane/).
Dr. J. A. Červek meni, da lahko kanabinoidi (THC
in CBD) pomagajo pri mnogih težavah, med
katerimi so tudi takšne, ki so s sodobnimi načini zdravljenja slabo obvladljive. Mednje sodijo
nevrodegenerativne bolezni (multipla skleroza,
amiotrofična lateralna skleroza – ALS, diskinezija), nevropsihiatrične motnje (Alzheimerjeva
bolezen, motnje spanja, depresija, anksioznost),
kronične bolečine, motnje apetita, slabost, srbenje
in druge. Pri zdravljenju raka trenutno predstavljajo pomembno dopolnilo, a kot kaže utegnejo
delovati tudi kot zdravilo.

POTENCIALI KONOPLJE ZA BIVANJE
Strokovnjaki ocenjujejo, da iz konoplje danes
skupno nastane že preko 25.000 različnih izdelkov. Poleg njene uporabe v terapevtske namene,
za nego telesa (mila, kreme …) in za prehrano
(semena, olje iz semen, beljakovinski prah) pa iz
njenih vlaken lahko izdelujemo še morje najrazličnejših človeku in okolju prijaznih izdelkov.
Obleka iz konoplje je prijaznejša telesu kot obleka iz plastičnih mas ali celo bombaža. Konopljina
obleka diha, ima naravne antibakterijske in protiglivične lastnosti, je obstojna, mehka in nežna.
Ker konoplja ne potrebuje zaščite pesticidov, je
njeno gojenje tudi okolju bolj prijazno kot denimo gojenje bombaža. Prav zato na konopljinem
tekstilu ne boste našli sledi pesticidov.
Zaradi izredne vzdržljivosti konopljinih vlaken
pa danes iz konoplje izdelujejo tudi različne mase,
npr. za izdelavo desk za rolkanje, ki so na pokanje
oz. lomljenje tako bolj odporne kot tiste iz klasičnih materialov. Tudi uporaba konoplje v gradbene namene (za izolacijo, tla, gradnjo sten, streh ...)
se vse bolj uveljavlja. Hiše, zgrajene iz konopljine
mase, so trikrat bolj odporne na potres kot hiše
iz betona. Velika prednost konoplje je tudi njena
prijaznost do okolja. Če bi jo npr. uporabljali za
izdelavo papirja, bi pripomogli k ohranjanju gozdov. Ker je nezahtevna rastlina, lahko raste v različnih klimatskih področjih, brez posebne nege.
Zaradi dobre odpornosti na škodljivce pa ne terja
uporabe škodljivih kemikalij, ki zastrupljajo naš
planet.

V rokah imate štiri milijone
evrov. Prosimo, izkoristite jih!
Hvala vsem, ki podpirate naša prizadevanja in
nam pomagate ustvarjati neodvisne, kredibilne
in koristne novice za boljše življenje.
Res je, da ne morete vplivati na to, kaj bo država naredila z 99,5 odstotki dohodnine, ki ste
jo plačali. Lahko pa po svoji želji usmerite 0,5
odstotkov tega zneska. Tako lahko 800 tisoč zaposlenih podari več kot štiri milijone evrov.
Ste že izkoristili svojo pravico, da del že plačane dohodnine usmerite v to, kar želite podpreti?
Ne podcenjujte moči svojega prispevka - majhni koraki lahko pripeljejo do velikih sprememb.
Zelo hvaležni vam bomo, če boste to zaupanje izkazali našemu projektu.

odstotek

0,5%

Prosimo, odrežite list iz revije. Hvala.

Začimbe za red
v hiši in telesu
Po vsem, kar ste prebrali, zveni
skoraj neverjetno, da bi tako velike
težave, kot smo si jih pridelali z
modernim življenjem, lahko rešili
le s kakšnim ščepcem začimb. A če
poznate njihove moči in pravilne
načine uporabe, boste hitro odkrili,
da vam lahko pomagajo veliko
bolj, kot si lahko predstavljate.

Tokrat smo se poglobili v iskanje tistih začimb,
ki lahko najbolj pomagajo pri odpravljanju težav,
povezanih z bolnimi stanovanji in pisarnami.
Zagotovo je najbolj modro kombinirati takšne rastline, ki čistijo telo in hkrati blokirajo vezavo novih strupov, za nameček pa še delujejo kot odlični
antioksidanti.

ZA BLOKIRANJE STRUPOV
Pegasti badelj je zagotovo najboljši blokator strupov, hkrati pa najhitreje pomaga regenerirati celice jeter, ki so naš najpomembnejši filter, saj ustavljajo strupe in jim preprečujejo, da bi se naložili
v telesu. V veliko pomoč pa so nam tudi rožmarin, origano, kapre, žajbelj, čemaž ...

BESEDILO: SANJA LONČAR

ZA ČIŠČENJE ŽE NAKOPIČENIH
KEMIKALIJ

Skupni imenovalec strupom, sevanjem in slabi
hrani je, da pospešujejo delovanje prostih radikalov, ki povzročajo oksidativne poškodbe na naših
celičnih ovojnicah in zapisu DNK. In če se večina
težav začne tam, je modro, da jih poskusimo tam
tudi preprečevati.

Strupi se nalagajo hitreje, kot jih je možno odstranjevati. To se posebej pozna pri trdovratnih
strupih, ki so zasedli celice živčevja in možganov.
Za njihovo odstranjevanje povabite na pomoč
koriandrove liste, čemaž, rožmarin, baziliko, origano, žajbelj, črno kumino, kurkumo in še veliko
drugih (oglejte si razpredelnice v Ščepcu védenja).

Vsi, ki ste se že poglobili v Ščepec védenja in
Ščepec rešitve, veste, da so začimbe najmočnejši
antioksidanti na tem planetu. 10 gramov močnejših začimb lahko zato po količini zaužitih antioksidantov primerjamo z uživanjem nekaj kilogramov sadja in zelenjave. Nekatere, kot denimo
klinčki, origano in cimet, v le enem gramu presežejo količino antioksidantov, ki jih najdemo v pol
kilograma paradižnika, bučk ali solate.

ZA ZAŠČITO IN OBNOVO
ŽIVČEVJA IN MOŽGANOV
Če verjamete ali ne, začimbe imajo dejansko moč
izboljšati celični metabolizem, zavarovati živčevje
pred poškodbami in celo spodbuditi rast novih
živčnih celic. V te namene uporabljajte čim več
kardamoma, žafrana, rožmarina, črne kumine,
koromača, pelina, kumine, kumina in zelene.
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ZA VEČ ENERGIJE IN PREMAGOVANJE
KRONIČNE UTRUJENOSTI
Pri blaženju stresa in izboljševanju upravljanja z
lastno energijo vam bodo v veliko pomoč bazilika, cimet, galgant, koriander, limonska trava, lovor, melisa, muškatni orešček, pelin, piment, sivka
in šetraj.

SINERGIJA POMNOŽI MOČI
Dobro sestavljene mešanice moči
začimb dodatno pomnožijo, zato
je včasih en gram mešanice nekajkratno močnejši v svojem delovanju od enake količine posamezne
začimbe.
Za boljšo koncentracijo in več jasnine
v glavi je zelo dobro kombinirati cimet, janež, kardamom, klinčke in muškatni orešček, saj
pomagajo možganskim celicam proizvesti več
energije in jih hkrati ščitijo pred oksidativnimi
poškodbami. Prav te so združene tudi v začimbni
mešanici Gizela Glavač.

Za pospešeno razstrupljanje je dobro uživati več
čaja iz koprive, žajblja ali regrata, v hrano in pijače pa dodajati več bazilike, čemaža, rožmarina
in koriandra. Lahko pa uživamo tudi mešanico
Rada Razstrupnik, ki razen koriandrovih listov
vsebuje skoraj vse našteto.
Obe začimbni mešanici sta del darilnega paketa šestih začimbnih mešanic Spet dobro, ki so ga že prejeli naročniki naših
novic, prijavljeni nanje v septembru.
Zaradi velikega zanimanja pa jih
bomo poslali tudi tistim, ki se boste
na novice naročili do konca oktobra. Pohitite in si zagotovite vedno
sveže novice v nabiralniku ter paket
šestih začimbnih mešanic za različne
težave. Zima bo dolga in nekaj začimbne pomoči bo prav prišlo!
Lahko pa tudi sami pripravite svoje začimbne mešanice po meri lastnih potreb in okusa.
Celotno razlago, kaj in kako zmešati ter kako je
treba začimbe pripravljati, da bodo najbolje delovale, preberite v knjigi Ščepec ustvarjanja.

KUHANO Z LJUBEZNIJO, KREPI DUŠO,
KUHANO Z ZAČIMBAMI, KREPI TELO.
Pet novih, skrbno izbranih mešanic omogoča, da pri kuhanju
in prehranjevanju odkrijete vse njihove prednosti.

Mešanica začimb je na voljo v megamarketih Interspar, večjih hipermarketih Mercator
in Maxi-ju, večjih prodajalnah Tuš, prodajalnah Sanolabor in Kalček.
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www.prema.si

SLIKA VELJA VEČ
KOT 1000 BESED.
VIDEO POSNETKI
PA POVEDO ŠE
VEČ KOT SLIKA.

Vabljeni k ogledu praktične uporabe začimb
za različne težave, s katerimi se soočamo. Na
spletni strani zazdravje.tv vas čaka arhiv oddaj
Za Zdravje, v katerih si lahko v živo ogledate
praktične nasvete, povezane z uporabo začimb
in drugih naravnih rešitev. Skrajšane dele oddaje lahko najdete tudi na kanalu YouTube.
Aktualni program predvajanj oddaje Za
Zdravje na postajah RTS, TV Veseljak, Vaš kanal, Petelin TV in Golica TV pa si lahko ogledate na enakem naslovu. Prosimo, ne zamešajte
te oddaje Za zdravje produkcije Bešter, ki obstaja
od 2011, s spletno oddajo z enakim imenom in
ima spletni naslov oddajazazdravje.si.

KAJ ZMORE ROŽMARIN?
(IZ KNJIGE KAKO OHRANITI MOŽGANE)

delovalo, če v shrambo ali direktno v žita, suho
sadje in oreščke dodate liste lovorja ali šetraja.

Ameriško-japonska raziskava je dokazala, da
karnozolna kislina v rožmarinu izboljšuje spominske funkcije ter ščiti možgane pred oksidativnimi procesi, kar posledično znižuje tveganje za
različne nevrodegenerativne bolezni, kot so kap,
Parkinsonova bolezen in ALS (amiotrofična lateralna skleroza – bolezen motoričnih celic v možganih in hrbtenjači). (Journal of Neurochemistry.
2008; 104(4): 1116-1131.)

Mrčes pa lahko odganjamo s sivko, smiljem ali
pelinom.

A ni vam treba čakati na težave, da bi posegli
po rožmarinu. Koristi od zraka, odišavljenega
z eteričnim oljem rožmarina, imajo tudi zdravi ljudje vseh starosti. Zanimanje za aromaterapijo z rožmarinom je zelo poskočilo po objavi
rezultatov raziskave, ki so jo izvedli na Univerzi
Northumbria v Newcastlu. Raziskava je bila objavljena v strokovni reviji Therapeutic Advances in
Psychopharmacology leta 2012.
Razlika med skupino, ki je reševala teste v prostoru, odišavljenem z rožmarinom (kemotip
1,8-cineol), in tistimi, ki so bili v neodišavljenem
prostoru, je bila osupljivo velika. »Odišavljeni«
udeleženci so bili za 60 do 75 % bolj uspešni. (Več
v novi knjigi Kako ohraniti možgane.)

ZAČINITE SHRAMBO
Plesni postajajo vse večji sovražnik ekološko pridelane hrane. Da preprečite njihov razvoj in nastajanje za zdravje zelo nevarnih aflatoksinov, si
lahko pomagate tudi z začimbami. Najbolje bo

Najbolj naravno
razstrupljanje
Pri naravnem razstrupljanju telesa s kapljicami Pegasti badelj
Soria Natural učinkovito obnovite jetra in
jih zaščitite pred strupi
iz okolja, ostanki težkih kovin ali kemičnih
snovi iz tekstilij, pohištva ... Telo lahko tekoči
ekstrakt pegastega badlja izkoristi v celoti.
Vas pri izbiri izdelka zanima, koliko je "še
živega" dela rastline? Kapljice so pripravljene tako, da ohranijo vse aktivne snovi, ki organizem spodbudijo k obnovi. Ne vsebujejo
alkohola, umetnih konzervansov in drugih
dodatkov. Zaradi uporabe sodobnih postopkov priprave so do 25-krat močnejše od običajnih kapljic. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. www.soria-natural.si
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Cena življenja v
zaprtih prostorih:

kronično pomanjkanje vitamina D
Ko boste brali to besedilo, bo dan že precej krajši od noči,
sonček pa vse bolj podoben varčni žarnici. Sončenja je
konec, s tem pa tudi polnjenja zalog z vitaminom D.
Od sedaj naprej bodo naše zaloge tega vitamina le
še kopnele in žal pri večini populacije skopnele,
še preden pride prava zima.
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Pomanjkanje tega »sončnega« vitamina, ki je v
resnici prohormon in se v telesu tvori v aktivno hormonsko obliko, nosi številne posledice za
naše zdravje. Psihične in fizične, saj velja vitamin
D za najpomembnejši regulator aktivnosti imunskega sistema, ki modificira funkcije približno
450 genov ter 4.500 funkcij imunskega sistema.
Pomanjkanje vitamina D v našem telesu ima lahko zato dejansko hude posledice za naš imunski
sistem. Razvijejo ali poslabšajo se lahko ne le nihanja razpoloženja in depresije, temveč tudi različne degenerativne in kronične bolezni, kot so
revmatoidni artritis, lupus, luskavica, bolezni ščitnice, multipla skleroza ... in nenazadnje tudi rak.
Težave s pomanjkanjem vitamina D se najbolj poslabšajo v jesenskih in zimskih mesecih, ko preživimo veliko časa za štirimi stenami. Mnogi tega
pomanjkanja tudi poleti ne uspejo nadoknaditi.
Ker v zimskem času trpi zaradi pomanjkanja vitamina D že večina populacije, strokovnjaki ocenjujejo, da gre za pandemijo.
Moje izkušnje s strankami, ki so si testirale vitamin D v telesu, to redno potrjujejo. Vsem, ki
boste ostali skeptični tudi po prebranem članku,
toplo priporočam, da si testirate vrednosti vitamina D v telesu (s krvnim testom v laboratoriju).
Če boste test opravili ob koncu poletja in bodo
vaše ravni že takrat na spodnji kritični meji, si
lahko predstavljate, kako nizke bodo pozimi, npr.
meseca februarja …
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ZAKAJ JE “SHRAMBA PRAZNA”?
Kreme za sončenje res varujejo pred nevarnimi
UV-žarki, vendar hkrati preprečujejo tudi nastajanje vitamina D. Kdor je bral priročnik Resnice in
zmote o soncu, že ve, da uporaba zaščitne kreme s
SPF8 zmanjša pretvorbo vitamina D za 90 %, višji faktorji, SPF30 in več, pa zmanjšajo pretvorbo
celo za 99 %.
Poleg tega ni dovolj le to, da sonce zunaj sije, mi
pa v prijetni senčki pijemo limonado ter kožo nastavimo le zgodnjim jutranjim in poznim popoldanskim sončnim žarkom. Dejansko je za tvorbo
vitamina D potrebno, da se soncu izpostavimo nezaščiteni prav v času t. i. “nevarnih ur”, torej med
10. in 15. uro, ko je naša senca najkrajša in so sončni žarki pod ugodnim kotom. Varno izpostavljanje
v takšnih urah pa je možno le, če smo začeli že
zgodaj spomladi in telo navadili na UV-žarke. V 14
dneh dopusta ni možno nadomestiti zamujenega.
Ker pa nas z vseh strani strašijo glede nevarnosti
sonca, se mu nekateri ljudje žal popolnoma izogibajo. Če ste tudi vi med njimi, je nujno, da vitamin
D dodajate celo leto, tudi poleti. Vsi ostali pa vsaj
v jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih, saj so
to meseci, ko je sonca premalo ali sije pod neugodnim kotom za tvorbo vitamina D.
Simptomi pomanjkanja vitamina D so lahko zelo
“tihi”, torej takšni, da jim ne pripisujemo prevelike
pozornosti, ali tako splošni, da niti pomislimo ne,

da gre lahko za pomanjkanje vitamina D. To pa
lahko vodi do vedno večjih težav in tudi resnih
bolezni.

Najpogostejši simptomi
pomanjkanja vitamina D:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

pridobivanje teže,
zmanjševanje kostne mase in zlomi,
izčrpanost in splošna utrujenost,
mišični krči in šibkost,
bolečine v kosteh in sklepih,
težave s sladkorjem v krvi,
slab imunski sistem (dovzetnost za okužbe),
znižane vrednosti kalcija,
nihanja razpoloženja in razdražljivost,
depresija.

Vitamin

2000IU

Pomanjkanje vitamina D lahko
privede do večjih in resnih težav
in bolezni, med katerimi so:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

N

GA

VE
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rahitis pri otrocih,
astma,
diabetes,
perodontalne bolezni,
kardivoaskularne bolezni (visok krvni tlak in/
ali postopno srčno popuščanje),
fibromialgija,
osteoporoza in/ali osteopenija,
17 različnih vrst raka (vključno z rakom prsi,
prostate in črevesja),
avtoimuna obolenja,
Parkinsonova bolezen,
Alzheimerjeva bolezen,
sindrom kronične utrujenosti,
alergije,
kožne bolezni (dermatitisi, ekcemi ...) in
številne druge bolezni.
FULL RANGE OF VIRIDIAN VITAMIN D SUPPLEMENTS

BRIGHTEN UP YOUR WIN

Študij, ki potrjujejo povezavo med (pre)nizko
vrednostjo vitamina D v telesu in avtoimunimi
obolenji, je mnogo. Ker vitamin D sodeluje v tako
številnih procesih telesa (med drugim tudi pri
absorbciji kalcija in fosforja v telo) in imunskega
sistema, je tudi seznam bolezni, ki jih povezujemo s pomanjkanjem vitamina D, izjemno dolg.
Lahko bi rekli, da moramo brez dvoma poskrbeti
za zadostne vrednosti vitamina D v telesu, če si
želimo zagotoviti zdravje. Res je, da je razvoj katerekoli bolezni povezan z različnimi neravnovesji
v telesu, fizičnimi in psihičnimi, in da ima pri tem

AVAILABLE IN YOUR LOCAL HE

Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov

izjemno vlogo tudi naše črevesje, kjer je sedež
imunskega sistema, a brez zadostnih vrednosti
vitamina D zdravja ne moremo ohranjati.

VITAMIN D IN KALCIJ
Veliko več pozornosti kot le kalciju (tudi pri zaščiti pred osteoporozo) bi morali nameniti vitaminu D. Seveda sta nesporno pomembna oba, a v
današnjem času in ob današnji prehrani je veliko
večja težava pomanjkanje vitamina D kot pa pomanjkanje kalcija. Kalcij načeloma zelo enostavno
prejmemo iz hrane, in to v dovolj veliki količini
(veliko ga vsebuje vsa temnozelena listnata zelenjava, npr. špinača in regrat, pa kitajsko zelje ter
suhe fige, pomaranče in tudi semena in oreščki,
npr. sezam, mandlji ...; odsvetujem pa vam uživanje kalcija iz živalskih virov). Težava je v resnici
v pomanjkanju vitamina D, katerega pa, kot smo
že ugotovili, v telesu večinoma nimamo v dovolj
visoki koncentraciji, če ga ne dodajamo. Prav vitamin D pa sodeluje pri absorbciji kalcija v naše telo.
Lahko zaužijemo še toliko dopolnil s kalcijem ali
s kalcijem bogate hrane, a če nam bo primanjkovalo vitamina D, bo absorbcija kalcija otežena in
zmanjšana, kalcij pa se bo tudi nalagal na napačnih mestih in se ne bo absorbiral tja, kamor želimo. Pri tem igra pomembno vlogo tudi magnezij.

KAKO DOBITI DOVOLJ VITAMINA D?
Obstajata le dva zanesljiva vira vitamina D, in sicer izpostavljanje sončnim žarkom, ki mora biti
prisotno skozi celo leto, ter prehranska dopolnila
(v obliki kapljic, kapsul, oljne raztopine ...).

Preverjene naravne
rešitve
» Kako se varno sončiti?
» Kako se izogniti
alergijam na sonce?
» Kako narediti naravne
kreme in losjone?
» Kako najlažje
»prebaviti« sonce?

Priročnik lahko prelistate ali naročite:

www.shop.zazdravje.net

Preko hrane pogosto ne moremo prejeti zadovoljivih količin vitamina D. Živil, ki vsebujejo vitamin D, je zelo malo in tudi vrednosti vitamina
D v njih so tako nizke, da ne zadostijo dnevnim
potrebam telesa. Hrana, ki je dodatno obogatena
z vitaminom D (npr. mleko, ki mu dodajajo vitamin D), vsebuje običajno vitamin D2 in ne D3.
Prav slednji (D3) pa naj bi bil veliko bolj učinkovit in njegova pretvorba v telesu bistveno hitrejša
in večja kot pri vitaminu D2. Poleg tega bi morali
za zadostitev dnevnih potreb telesa po vitaminu
D zaužiti toliko hrane, obogatene s tem vitaminom, da je to v praksi fizično nemogoče. Zato je
priporočljivo dodajanje naravnega vitamina D3 v
obliki prehranskega dopolnila, ki ne vsebuje nobenih sintetičnih sestavin.
Bodite pozorni, da vedno izberete naravno obliko
prehranskega dopolnila in da vsebuje obliko D3
(holekalciferol oz. cholecalciferol). Sama svetujem
uživanje vitamina D3, ki je popolnoma naraven in
pridobljen iz lišajev, in ne tistega, ki ga pridobivajo
iz lanolina, torej maščobe ovac, saj vemo, da se toksini skladiščijo v maščobah. Tudi sintetičen vitamin D3 ni najboljša izbira, saj ima bistveno slabšo
biološko razpoložljivost in s tem lahko zmanjšano sposobnost absorbcije v telo, tvori lahko več
odpadnih snovi v telesu, hkrati pa je lahko poln
sintetičnih dodatkov in stabilizatorjev. Naravni vitamin D3 iz lišajev je zato vedno moja prva izbira.
Za boljšo absorbcijo zaužijte vitamin D po obroku, najbolje po zajtrku ali kosilu.

KOLIKO VITAMINA D POTREBUJEMO?
Vprašanje je zelo individualno, ker je odvisno od
tega, kakšne so vaše vrednosti v krvi, a praksa
kaže, da je za dvig vitamina D v telesu potrebnih
vsaj 4.000 IU dnevno, za vzdrževanje zadovoljivih ravni pa 2.000 IU dnevno. Potrebe se seveda
spremenijo pri kroničnih, degenerativnih in avtoimunih bolnikih. Otroci naj bi uživali med 400 in
1.000 IU dnevno.
Če se boste odločili za testiranje vitamina D v laboratoriju, je dobro vedeti, da so optimalne ravni
vitamina D v krvi približno 1- do 2-krat višje (nekje med 50 in 80 µg/l), kot je določena spodnja
kritična meja naših laboratorijev (ki je 30 µg/l).
Moj nasvet je, da stremite k optimalnim ravnem,
ne le k približanju spodnji kritični meji, ker se bo
to poznalo na vašem zdravju in počutju.

Spoznajmo torej nekatere pomembne prebivalce
našega črevesja in nekaj njihovih nalog.

Kdo so skriti
prebivalci našega
črevesja?
BESEDILO:ADRIANA DOLINAR

Prav tako kot ljudje prebivamo v
hišah, imajo najrazličnejši mikrobi
za svoj dom naše telo. Od poznanih
več kakor 1000 različnih vrst,
razporejenih v in na našem telesu,
naj bi približno 47 sevov mikrobov
vedno prebivalo v črevesju, ko smo
v zdravem stanju. Zaradi svojih
nalog pa niso pomembni le za dobro
prebavo, ampak tudi za ohranjanje
našega zdravja in dobrega počutja.
Dobro je že poznano, da so ti sevi pomembni
za vsrkavanje mineralov, v presnovi in genetiki,
pri izrabi kalorij in hujšanju, za proizvodnjo nekaterih vitaminov in aminokislin, za aktiviranje
imunskega sistema in pri regulaciji vnetnih citokinov. Ne poznamo pa še natančnih mehanizmov, s katerimi ti dokazano vplivajo npr. na naše
mentalno počutje, spomin, na socialno vedenje,
preprečevanje vnetja črevesja in s tem vnetja možganov ipd.

Bifidobacterium bifidum: prebavlja vlaknine,
ustvarja B12, biotin in vitamin K2, ščiti sluznico črevesja, nas varuje pred vdorom toksinov in
škodljivih bakterij v kri, aktivira celice imunskega
sistema – makrofage itd.
Bifidobacterium lactis: zmanjšuje verjetnost
razvoja potovalne diareje, ob dolgoročnem uživanju pomaga odpraviti zaprtje, ker nevtralizira
toksine, naj bi preprečeval kolitis.
Lactobacillus acidophilus: proizvaja vitamin
K, encime za razkroj laktoze in mnoge protimikrobne snovi (npr. acidofilin, laktocidin, acidolin ...), s čimer podpira ravnotežje črevesne flore
in imunost.
Lactobacillus bulgaricus: pomaga odpravljati zaprtje, sindrom razdražljivega črevesja in Chronovo
bolezen, potenciale pa kaže tudi pri različnih motnjah počutja (vključno z ADHD in depresijo).
Lactobacillus plantarum: med drugim pomaga
izboljšati psihično počutje. Sevi PS128 te bakterije

Uglasite mikrobiom.

Multi EM ferment
Večstopenjsko fermentiran simbiotičen
eliksir z Efektivnimi Mikroorganizmi

+ imunski sistem
+ prebava
+ celična zaščita
+ antioksidant
+ energija
+ koncentracija
+ razpoloženje
www.eubiosa.si
Ostanite v harmoniji mladosti in zdravja!
Več informacij tudi po telefonu: 031 722 622.

31 skrbno izbranih raznovrstnih (EM) probiotičnih
sevov! 20 milijard v dnevnem odmerku!
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denimo
proizvajajo nevrotransmiterje,
pokoledar dogodkov
koledar dogodkov
membne za optimalno delovanje možganov.
Bacillus subtilis: pred iznajdbo antibiotikov
so ga uporabljali kot imunostimulator za pomoč pri zdravljenju želodčno-črevesnih in
urinarnih obolenj. Danes je znano, da lahko
obnovi črevesno floro, porušeno zaradi obsežne terapije z antibiotiki.
Enterococcus faecium: med drugim povečuje antimikrobno aktivnost v črevesju in
preprečuje razvoj škodljivih mikrobov, s čimer podpira ravnovesje črevesne flore. Ker
uničuje Listerio monocytogenes, se uporablja
tudi v prehrambni industriji.
Streptococcus thermophilus: izboljšuje
prebavo laktoze, proizvaja folno kislino, stimulira aktivacijo makrofagov, proizvodnjo
T-celičnih citokinov in obnovo celic črevesne
sluznice, zmanjšuje nastanek diareje zaradi
jemanja antibiotikov itd.
Tako kot si ljudje, ki živimo v skupnostih z
isto naravnanostjo, medsebojno pomagamo,
se dopolnjujemo in smo kot skupnost močnejši v vseh pogledih, se lahko podobno vedejo tudi koristni mikrobi. V telesu namreč
ne delujejo vsak zase in sodelovanje med njimi prinaša še večje učinke, merljive v potencah. Bolj kot so mikrobi »zloženi skupaj« po
vzorcu narave, bolj sodelujejo (se ne izključujejo) in večjo moč imajo. Takšnim skupnostim mikroorganizmov pravimo tudi efektivni mikroorganizmi.

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.

TOREK, 3. OKTOBER

KAKO OHRANITI ZDRAVO
ŽIVČEVJE IN MOŽGANE
Večnamenska dvorana Knjižnice
Rotovž, Maribor, ob 17. uri
Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epidemičnemu razmahu degenerativnih bolezni živčevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo
zdraviti propadanje možganov? Naši predniki so
poznali koristi rastlinskih moči v boju proti tovrstnim tegobam, sodobna znanost pa njihovim
ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva mehanizme, s katerimi rastlinam uspeva pomagati tudi
na tem področju. Predava: Sanja Lončar. Vstop je
prost. Prireja: Knjižnica Maribor.
PETEK, 6. IN SOBOTA, 7. OKTOBER

Preverjene naravne
rešitve
Odkrijte …
» Zakaj ste utrujeni?
» Zakaj ste pozabljivi?
» Zakaj vam ni
do seksa?
» Zakaj vas napenja?
» Zakaj se počutite slabo
ob vlažnem vremenu?

Priročnik lahko prelistate ali naročite:

www.shop.zazdravje.net
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SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA
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 dostopne, kmet pa je za svoje delo pravično poplačan. Več na: www.zelenikrog.si.

koledar dogodkov

koledar dogodkov

TOREK, 10. OKTOBER

SKRIVNOST JE V ODNOSU
Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova
ulica 1, Mozirje, ob 18. uri
Posvečenost, zbranost, koncentracija, notranji
mir, razsodnost, prištevnost … Vse te besede poskušajo opredeliti največje bogastvo, ki ga človek
kadarkoli, od rojstva do smrti, poskuša doseči.
Tedaj človek lahko ljubi sebe, sočloveka, naravo. Pomeni, da ljubi stvarstvo; tedaj je stopljen v
stvarstvu. Otrok začuti in z ljubeznijo vpija starša,
ko se mu ta preda s posvečenostjo, zbranostjo in
notranjim mirom; partner partnerja prav tako in
vsi ostali v medsebojnih odnosih enako. In zakaj je to brezplačno bogastvo tako težko doseči?
Predava: Rajko Škarič. Vstop je prost.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Mozirje in
Prostovoljnim gasilskim društvom Mozirje.
TOREK, 10. OKTOBER

KAKO OHRANITI ZDRAVO
ŽIVČEVJE IN MOŽGANE
Knjižnica Zagorje, Cesta 9. avgusta 1,
Zagorje, ob 18.30
Vsebina enaka kot 3. oktobra. Predava: Sanja
Lončar. Vstop je prost. Prireja: Društvo za zdravilne rastline.
TOREK, 10. OKTOBER

DELAVNICA: PEKA KRUHA
BREZ KVASA

koledar dogodkov

koledar dogodkov

predavanje na temo začimb. Napovednik s podrobnostmi bo objavljen na www.zazdravje.net
SREDA, 11. OKTOBER

AJURVEDA: DOMAČA ZDRAVILA
IN RAZSTRUPLJANJE
Ljubljana, Knjižnica Otona
Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana,
3. nadstropje, ob 18. uri
Dr. Vojka Bole Hribovšek bo gostila ajurvedskega
zdravnika dr. Sijujija Sukamaro. Predstavila bosta
splošne informacije o ajurvedi in spregovorila o
nekaterih pogostejših zdravstvenih problemih
in boleznih, domačih zdravilih in pomembnosti
razstrupljanja. Predavanje bo v angleščini s prevodom v slovenščino. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Društvo indijsko slovenskega prijateljstva.
SREDA, 11. OKTOBER

OBJEMI ZDRAVJE!
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106,
Ljubljana, ob 19.30
Snovna in nesnovna hrana za vsa naša telesa in za
dolgoživost. Poleg vitaminov, mineralov, zdrave
hrane in gibanja tudi vaje za več energije, za oči,
brain gym, finger fitness, joga smeha itd. Vodi/
predava: Sabina Grošelj, prof.
Brezplačno. Informacije: 031 251 608, vrtzdravilnihrastlin@gmail.com, sentvid@mklj.si.
Prireja: Knjižnica Šentvid.
SREDA, 11. OKTOBER

Spodnji Rudnik cesta II/33, Ljubljana, ob 17.30

V DIHANJU JE MOČ

Ponovitev delavnice peke kruha brez kvasa.
Delavnico vodi Suzana Uršič. Cena: 29,90 EUR.
Prijave: info@suzanaursic.com ali 041 639 645.

MGC Cene Štupar, Vojkova 1,
Ljubljana, od 9.00 do 10.30

SREDA, 11. OKTOBER

Galicija pri Žalcu
Sanja Lončar bo v Galiciji pri Žalcu imela

Veš, da si sam s svojim dihom lahko pomagaš do
boljšega zdravja? Pridi na VAJE dihanja. Poveži se
s svojim dihom, da si izboljšaš počutje in okrepiš imunski sistem. Brezplačno. Vodi: Brigitta
Jevnikar. Informacije: 031 611 693 ali brigita.jevnikar@gmail.com. Prireja: Društvo Valantis.
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koledar dogodkov

koledar dogodkov

ČETRTEK, 12. OKTOBER

VEGENARIJANSKE POSLASTICE
Vila Milena, Radovljica, ob 17. uri
Vsestranski ljubitelj življenja Nara Petrovič vas
vabi na VegeNARijAnske poslastice. Delavnica
vključuje sestavine, pripravo, učenje, dobro družbo in pojedino. Vsak udeleženec prejme brošuro
z recepti. Prijave: 041 625 454. Prispevek: 30 EUR.
PETEK, 13. OKTOBER

NARAVNE REŠITVE ZA
OHRANJANJE MOŽGANOV
IN ŽIVČEVJA
Šentvid pri Stični, Temenica 2a, ob 19. uri
Vsebina enaka kot 3. oktobra. Predava: Sanja
Lončar. Prireja: Kulturno društvo Temenica.
PETEK, 13. OKTOBER

PERMADINAMIČNO SADJARSTVO
Domžalski dom, Ljubljanska 58,
Domžale, ob 18. uri
S permakulturo v sadjarstvu izrabimo vse lokalne značilnosti in naravne danosti za zasaditev in oskrbo sadnega drevja. Z biodinamiko si
pomagamo pri spodbujanju rasti ter zaščiti in
oskrbi drevja v skladu z ritmi. Predavatelj: Slavko
Turšič. Prostovoljni prispevki. Informacije: Jože
Grabljevec, 041 323 249, ajda.domzale@gmail.
com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.
SOBOTA, 14. OKTOBER

ZAKAJ JE POTREBNO
SPREMENITI ODNOS DO KONOPLJE?
Sejem Narava-zdravje (avla desno),
Ljubljana, ob 15. uri
Konoplja je že nekaj desetletij preganjana zaradi
izgubljenega odnosa do njenih potencialov. Le
z vračanjem odnosa do te človeku izjemno koristne rastline, bomo lahko deležni tudi njenih
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blagodejnih oz. zdravilnih učinkov. Mnogi namreč ne vedo, da CBD konoplje dokazano izkazuje velike potenciale tako v preprečevanju (npr.
za sproščanje in um-mirjanje ter s tem lažje premagovanje življenjskih izzivov) kot v blaženju številnih zdravstvenih težav (npr. ob vnetjih, upadu
imunskega sistema, prebavnih in metabolnih težavah, raznih bolečinah, težavah s krvnim pritiskom,
ob rakavih obolenjih, zaskrbljenosti, depresiji itd.).
Predavata: Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka
v sodelovanju z BioMons 1 d.o.o.
SOBOTA, 14. OKTOBER

KONOPLJA BREZ RECEPTA!
Sejem Narava-zdravje (avla desno),
Ljubljana, ob 16. uri
Leto 2016 je bilo leto pomembnih sprememb za
industrijo konoplje. Uporaba CBD v izdelkih se
je močno povečala, prav tako pa so se na te spremembe odzvale pomembne evropske in druge avtoritete. Predavanje bo predstavilo trenuten legalni
status produktov, ki vsebujejo CBD, tako za proizvodnjo kot za končne uporabnike. Osredotočili
se bomo na legalni status izdelkov, ki vsebujejo
CBD, in na spremembe na trgu – še posebej v
Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA, na Slovaškem in v
Republiki Češki. Kako legalno prodajati izdelke, ki
vsebujejo CBD, in katere izdelke je varno kupiti?
Kakšen je odnos avtoritet do CBD in ali CBD še
vedno pojmujejo kot legalno substanco?
Predava: František Švejda, direktor enega vodilnih podjetij v Evropi s področja predelave industrijske konoplje, Cannabis Pharma s.r.o. (Češka).
Predavanje bo v angleščini, prevod v slovenščino
zagotovljen. Vstop prost. Prireja: BioMons 1 d.o.o.
TOREK, 17. OKTOBER

SKRIVNOST JE V ODNOSU
Terme Snovik, Snovik 7, Laze v Tuhinju,
ob 18. uri
Vsebina enaka kot 10. oktobra. Predava: Rajko
Škarič. Vstop prost. Prireja: Klub zdravja Term
Snovik.
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TOREK, 17. OKTOBER

PREDAVANJE: ČREVESJE NAŠI DRUGI MOŽGANI
Vitalina - natura trgovina, Bratuževa ulica 1,
Šempeter pri Gorici, ob 17. uri
Na brezplačnem predavanju nas bo gostja Diana
Vlahinič, certificirana svetovalka tradicionalne
kitajske medicine, poučila, kako izbrati primeren probiotik ter kateri hrani se po tradicionalni kitajski medicini velja v jesensko-zimskih
dneh izogniti in katero dodati na naše jedilnike. Informacije: 030 22 33 66, info@vitalina.si.
Prireja: Vitalina – natura trgovina.
TOREK, 17. OKTOBER

PREMIERA DOKUMENTARNEGA
FILMA NAROČJE
Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1,
Ljubljana, ob 17. uri
Čisto svež slovenski dokumentarni film o doživljanju očetov v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja nas povabi v intimne pripovedi iz
našega okolja. Dogodek se bo začel z uvodnim
strokovnim predavanjem dr. Zalke Drglin, filmu
pa sledi pogovor in pogostitev. Brezplačno, dogodek sofinancira MDDSZ. Informacije: info@
mamazofa.org, www.mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.
TOREK, 17. IN SREDA, 18. OKTOBER

KULINARIČNA DELAVNICA:
BREZ GLUTENA – PRIPRAVA
JEDI, KRUHA IN SLADIC
Spodnji Rudnik II/33, Ljubljana, ob 17. uri
Na delavnici boste spoznali mnogo možnosti
kuhe in peke brez glutena in ugotovili, da so jedi
brez glutena zelo okusne in ne drage. Delavnica
bo trajala dvakrat po 3-4 ure, vodili pa jo bosta
Marija Kočevar in Suzana Uršič. Cena: 65 EUR.
Prijave sprejemamo na: marija.jablana@gmail.
com in info@suzanaursic.com.
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SREDA, 18. OKTOBER

MOČ SO-DELOVANJA
Dom starejših Škofljica, Ob potoku 11,
Škofljica, ob 18. uri
Izgorevanje je bolezenska procesna posledica
delovanja. Izgorelost pa je končna bolezenska
posledica delovanja. Nasprotje izgorevanju in
izgorelosti je vedno in vselej SO-delovanje. Moč
so-delovanja temelji na primarnem odnosu, ki
odraža zrcalno sliko odnosa do sebe. Če namreč
so-delujem sam s sabo, potem je izvršen pogoj za
sodelovanje z vsem, kar me obkroža. Na predavanju bomo praktično primerjali poti delovanja in
so-delovanja. Predava: Rajko Škarič.
Vstop prost. Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.
SREDA, 18. OKTOBER

PREDAVANJE BIODINAMIKA
- STEINERJEVA PRIPOROČILA
ZA ŽIVLJENJE
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe
odredov 43, Lj.-Dobrunje, ob 19.uri
Predava: Meta Vrhunc. Prispevek 3 EUR.
Informacije na: 041 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
ČETRTEK, 19. OKTOBER

ČEBELA IN ČLOVEK –
ČLOVEK IN ČEBELA
Ljudska univerza, Radovljica, ob 18. uri
Čebelar biodinamik Franci Vehar bo predstavil
povezanost ljudi in čebel. Prostovoljni prispevek.
PETEK, 20. IN SOBOTA, 21. OKTOBER

SKUPNOSTNO NAROČANJE
ZELENEGA KROGA
Vsebina in lokacije enaki kot 6. in 7. oktobra.
Prireja: Društvo Zeleni krog Slovenije.
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SOBOTA, 21. OKTOBER

SEMINAR Z DELAVNICO:
ENERGIJA NA ŽLICO
Kmetija Žunko, Srednje 17,
Bresternica, od 10. do 17. ure
Sivina in kratki dnevi, preobremenjenost in izgorevanje so pred vrati. Spoznajte preverjene naravne (in poceni) rešitve, s katerimi lahko hitro
»napolnite baterije« in zagotovite boljšo koncentracijo in počutje. Celodnevni seminar (predavanje in delavnico) bo vodila Sanja Lončar. Za
razvajanje brbončic pa bo poskrbela Vida Fugina.
Obvezne so prijave na: delavniceszz@gmail.com
ali na 041 770 120.
TOREK, 24. OKTOBER

KAKO OHRANITI MOŽGANE
TUDI NA STARA LETA?
Mladinski kulturni center (MKC),
Ozare 18, Slovenj Gradec, ob 17. uri
Vsebina enaka kot 3. oktobra. Predava: Sanja
Lončar. Prireja: MOCIS, Center za izobraževanje
odraslih v sklopu U3ŽO MOCIS.
TOREK, 24. OKTOBER

KAKO STRES NASTANE
IN SE STOPNJUJE?
Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova
ulica 1, Mozirje, ob 18. uri
Stres = vzrok + proces + posledica. Ali se poznamo? Ali vemo, kdo smo in zakaj smo tu? Ali lahko govorimo o stresu, če ne vemo, kdo smo? Ali
lahko govorimo o zdravju, če ne vemo, kdo smo?
Kdo je tisti, ki nas najbolj pozna? Kaj je in kaj pomeni stres? Kako sprejeti in prebroditi stres?
Otrok o negativni oceni, ki jo je dobil pred dnevi, molči ... Pijan je zbil peško, pobegnil s kraja
dogodka, nihče ni videl, to je njegova skrivnost ...
Otrok je tekel za žogo in priletel pod avto ...
Ostala je brez službe ...
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In kaj se dogaja v takšnih in podobnih primerih?
Kaj se zgodi, če se dogodki »zamrznejo«? Predava:
Rajko Škarič. Vstop prost. Prireja: Združenje
za obuditev celostnega človeka v sodelovanju z
Osrednjo knjižnico Mozirje in Prostovoljnim gasilskim društvom Mozirje.
TOREK, 24. OKTOBER

V DIHANJU JE MOČ
Medgeneracijski center Huje, Cesta
talcev 7, Kranj, 10. 10. od 17.00 do
18.30; 24. 10. od 9.00 do 10.30
Vsebina enaka kot 11. oktobra.
SREDA, 25. OKTOBER

KAKO PRIDELATI IN TRŽITI EKOLOŠKO
PRIDELANO ZELENJAVO?
Mestna hiša, Brežice, ob 18. uri
Primeri dobre prakse dela zelenjadarskih krožkov
pridelovalcev v savinjski in koroški regiji.
Predavatelj: Igor Škerbot, Kmetijsko-gozdarski
zavod Celje, specialist za vrtnarstvo, poljedelstvo
in okrasne rastline.
ČETRTEK, 26. OKTOBER

KAKO JE ČREVESNA
FLORA POVEZANA Z
ZDRAVJEM MOŽGANOV?
Dom starejših Škofljica, Ob potoku 11,
Škofljica, ob 18. uri
»Vse bolezni koreninijo v črevesju«. Torej tudi
vzroke težav z možgani (izguba spomina, depresivno počutje, razdražljivost, avtizem ...) lahko
iščemo v črevesju oz. natančneje v črevesni flori.
Vabljeni na predavanje, kjer bomo razkrili, kako
je ravnovesje oz. neravnovesje črevesne flore povezano z zdravjem možganov in kaj to občutljivo
ravnovesje mikrobov v črevesju najbolj “najeda”.
Posledice porušene črevesne flore namreč niso le
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prebavne motnje (zaprtje, napihovanje, diareja,
vetrovi …), ampak sežejo veliko dlje.
Predava: Adriana Dolinar. Vstop prost. Prireja:
Združenje za obuditev celostnega človeka.
PETEK, 27. OKTOBER

POMEN SKUPNEGA PREŽIVLJANJA
ČASA V DRUŽINI
Mestna knjižnica, Gregorčičeva 1,
Kranj, ob 10. uri
Govorili bomo predvsem o preživljanju časa
ena na ena, ki je pomemben še posebej v družinah, kjer je več otrok, ter o družinskih obredih,
praznikih in običajih, ki se od družine do družine zelo razlikujejo. Vodi: Tadeja Milivojevič
Nemanič. Brezplačno, dogodek sofinancira MOK.
Informacije: info@mamazofa.org, www.mamazofa.org. Prireja: Združenje Naravni začetki.
SOBOTA, 28. OKTOBER

MOJE TELO, NAJIN OTROČEK,
NAŠ PREHOD
Mestna knjižnica, Gregorčičeva 1,
Kranj, ob 10. uri
Kakšen položaj telesa nama lahko koristi v različnih faza poroda? Kako si lahko pomagam pri bolečini? Kakšno vzdušje naju bo podprlo pri osrečujočemu porodu? Kako lahko moj partner prispeva
k temu? Vodi: Irena Šimnovec. Brezplačno, dogodek sofinancira MOK. Informacije: info@mamazofa.org, www.mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.
TOREK, 31. OKTOBER

KAKO JE ČREVESNA
FLORA POVEZANA Z
ZDRAVJEM MOŽGANOV?
SReČNA vila, Tumova ulica 5,
Nova Gorica, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 26. oktobra.
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TOREK, 7. NOVEMBER

POSLEDICE STRESA IN
PRIPRAVKI ZA OBVLADOVANJE
Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova
ulica 1, Mozirje, ob 18. uri
Posledična stanja poznamo. Toda ali jih resnično
poznamo, jih resnično poznamo v vsej svoji veličini, celostno? Od kod so in kam gredo? Jih je možno
preprečiti? Kaj stoji za čudežnimi ozdravitvami?
Pričevanje hudo bolnih in umirajočih ljudi nas s
čuječim in vzajemno iskrenim odnosom pripelje
do dejstva, da je stres nenehni učitelj in glavni
igralec vsakega življenja, od rojstva do smrti. Stres
je učitelj, ki »preverja« našo zmožnost dojemanja
danih situacij.
Ali obstajajo načini, ki preprečujejo stres, prekinjajo stres v nastanku, prekinjajo stresna stanja v
razvoju? Vabljeni na predavanje in na predstavitev pripravkov za obvladovanje stresa.
Predavata: Rajko Škarič in Adriana Dolinar.
Vstop prost. Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Mozirje in Prostovoljnim gasilskim društvom
Mozirje.
SREDA, 8. NOVEMBER

KAKO PRIDELUJEMO
IN PREDELUJEMO, DA SE
IZOGNEMO TEŽKIM KOVINAM IN
DRUGIM STRUPOM V TLEH?
Mestna hiša, Brežice, ob 17. uri
Ali je danes možno pridelati zdravo sadje in zelenjavo, če se obremenitev tal s strupi nenehno
povečuje. Spoznajte naravne načine za zaščito tal
pred težkimi kovinami in sevanji. Predava: Sanja
Lončar.
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.
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