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Kdo nam krade
energijo in zdravje?

Pametne hiše
bolni lastniki

Čistite ali povečujete
umazanijo?

Topli domek
ali vir naših težav?

Zdravo bivanje

KDO NAM KRADE
ENERGIJO IN ZDRAVJE?

Razvijalci tekmujejo, kdo bo naredil bolj pametno aplikacijo, bolj vzdržljivo baterijo, bolj
pameten električni avto, telefon še s tisoč prvo
funkcijo. Nihče pa (zaenkrat) ne upošteva, da
naj bi tehnologijo razvijali zato, da bi človeku
služila in ne da bi ga poškodovala. (Mogoče je
to naivna predpostavka?)

In zakaj o tem tako
malo vemo?
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Opozorila o pravilni rabi telefona so skrita globoko v meniju telefona. Napotke za varno
rabo mnogih drugih izdelkov
ali storitev pa je še težje najti. V
Konzorciju za zdravo bivanje smo
e
:D
to
o
se
zbrali z namenom, da vam to pot
F
olajšamo. Pokazali vam bomo, kaj vse se
da narediti bolje, ceneje in predvsem bolj varno.
Življenje s tehnologijo zahteva vse več znanj in
spretnosti, če želimo »preživeti«.
ja

Ko pogledate svojo majico, mizo,
za katero sedite, avto, steno ali žarnico, verjetno niti ne pomislite,
da so to lahko pijavke, ki vam po
malem, vendar vztrajno »pijejo
kri«. Težko je verjeti, da nam v
današnjem času precej energije
krade okolje, v katerem bivamo.
Zrak, ki ga vdihujemo, nas pogosto
bolj zastruplja, kot prečiščuje, svetloba
nas »ugaša«, materiali, ki naj bi nas greli in
tako ohranjali našo energijo, pa nas pogosto še
dodatno obremenjujejo in izčrpavajo naše moči.

Zato vabljeni na dogodke, predavanja, seminarje … Veliko informacij vas čaka tudi na
prenovljenem portalu Zazdravje.net – najbolj
kompleksnem portalu preverjenih naravnih rešitev pri nas.
Sanja Lončar, vodja projekta in urednica

Preverjene naravne rešitve
tudi v obliki praktičnih priročnikov!
Odkrijte, kaj vse lahko storite sami, takoj in brez dodatnih
stroškov. Prelistajte priročnike na www.shop.zazdravje.net!
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KAKO ODKRITI
NEVIDNEGA SOVRAŽNIKA?
Večine težav, ki jih povzročajo sodobni materiali in tehnologije,
se ne da videti, otipati ali zaznati z drugimi čutili.
Sovražnik, ki nam krade energijo,
je največkrat neviden – gre namreč
za elektromagnetna sevanja, radon, geopatogene vplive, strupene kemične hlape, prašne delce,
težke kovine, biotoksine, ki jih
proizvajajo plesni, mikrobi …
Z vsem tem živimo in vse
to lahko še kako vpliva na naše
zdravje, počutje, energijo, zbranost in
uspešnost.
Ali ste vedeli, da med težavami z demenco
najbolj narašča demenca pri populaciji stari
med 30 in 50 let? Po mnenju nekaterih mednarodnih strokovnjakov so lahko vzroki za
poškodbe možganov tudi uporaba mobilne
telefonije in omrežja wi-fi ter povečana prisotnost težkih kovin in biotoksinov (viri za več

STAVBNA & BIVALNA
BIOLOGIJA
SBB-Slovenija-EU

informacij o EMF: www.rfsafe.com,
www.emfdata.org, whatis5g.info).
Ali ste vedeli, da lahko po
opravljenih strokovnih meritvah
vašega bivalnega okolja v več
kot 90 % primerov problematične vplive bistveno zmanjšamo (lahko dosežemo stroga priporočila mednarodnega standarda
SBM-2015) brez tehničnih zaščit in
posledično brez dodatnih stroškov? Le vedeti moramo, kaj počnemo in kako se zadeve
pravilno lotiti (vir: Stavbna biologija Slovenije).
Ali ste vedeli, da za večino težav obstajajo
strokovno dokazane tehnične rešitve oz. zaščite?
Zato jih je bolje spoznati, še preden nam škodljivi vplivi načnejo zdravje. Hkrati pa se moramo
zavedati, da je na tržišču kup »pripomočkov«,
ki s fizikalnega oz. znanstvenega vidika nimajo
popolnoma nobenih pozitivnih učinkov na naše

BUILDING & LIVING BIOLOGY

NAJ VAŠ DOM NE POSTANE
IZVOR SLABEGA POČUTJA
IN NEVARNIH BOLEZNI !
T: 059 907-013
info@stavbnabiologija.si
www.stavbnabiologija.si

Na področju bolj zdravega bivalnega okolja
ponujamo: strokovne meritve, laboratorijsko
testiranje, svetovanje in rešitve, znanstveno
priznane zaščite, svetovanje in izvedbo pri
novogradnjah ali nakupu nepremičnin.
www.stavbnabiologija.si

Blagovna znamka podjetja QUEEN d.o.o., Kranj
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bivalno okolje. Določena takšna »pomagala«
lahko bivalne pogoje celo poslabšajo, predvsem
pa po nepotrebnem stanjšajo naše denarnice.

Ne ugibajmo – izmerimo!
Strokovne meritve* elektromagnetnih sevanj in kakovosti zraka v vašem domu, pisarni
ali avtomobilu zaupajte strokovnjakom Stavbne
biologije. Več informacij o meritvah, kako jih izvajamo in na kaj je dobro biti pozoren, preberite
na www.stavbnabiologija.si.
*Strokovne meritve elektromagnetnih sevanj nimajo
nobene povezave z radiestezijskimi meritvami. Tehnično
povzročena elektromagnetna sevanja lahko merimo samo s
strokovno tehnično opremo, kjer lahko stranka ob meritvah
skupaj z merilcem natančno odčita izmerjene vrednosti.

PAMETNE
HIŠE IN BOLNI
LASTNIKI

Oglasi obljubljajo, da bo v
prihodnje vse tako, kot boste
rekli. Če vas že žena (ali
mož) ne uboga, vas bodo na
ukaz ubogali vaša pametna
televizija, sistem centralnega
ogrevanja ali glasbeni stolp!
Zveni super, le da vam niso povedali,
koliko vas bo asistenca Siri, Alexe in drugih prikupnih »punc« stala.

Pred razmahom tehnologije svari tudi
več kot 220 svetovno znanih znanstvenikov iz 39 držav. Njihov apel,
preveden v slovenski jezik, si
lahko preberete na povezavi
preko QR kode.
Video v angleškem jeziku
si oglejte na: https://emfscientist.org.
Predvajajte ga prijateljem, znancem …
Spoznajte nevarnosti in uporabljajte tehnologijo tako, da vam služi in vas ne uničuje!
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Vse več brezžične tehnologije si utira
pot v naše domove. Pripravlja se omrežje 5G, ki bo omogočilo, da se bodo stvari
še hitreje in še bolj učinkovito pogovarjale
med seboj.
Zveni fantastično, da bo naš hladilnik
znal sam naročati mleko (ali pivo), ko ga
zmanjka, da bo domovanje vedno segreto
ali ohlajeno na pravo temperaturo, da boste preko ure na zapestju otroka vedeli, kje
se potika vaš mulc, kaj je jedel in s kom je
v družbi. Aplikacije vam že štejejo korake,
merijo utrip in preverjajo, kako dihate, ko
spite.

www.zazdravje.net

Vse bolj pametni avtomobili bodo preprečevali svojim neprespanim, pijanim ali le podivjanim voznikom, da bi naredili kakšno hujšo napako … Skratka, svet, ki si ga le želite?

Kaj pa cena?
Napravice in tehnologija, ki vse to omogoča,
nista zastonj. Posebej, ko prištejete še nevidni
strošek, ki se mu reče porast elektromagnetnega
sevanja (EMS) in ga terja vse našteto.
Novo omrežje 5G bo delovalo na izjemno visokih frekvencah, ki bodo že zdaj prisotno »kuhanje v mikrovalovki«, ki smo mu izpostavljeni
z obstoječimi mikrovalovnimi prenosi, še močno povečali.
Električni avtomobili, v katerih dobesedno
sedite na baterijah, povečujejo obremenjenost z
magnetnimi sevanji.
Pridružite se Gibanju za človeku prijazno
tehnologijo, ki si prizadeva za ustavitev
uvajanja tehnologij 5G, preden bodo znani
vplivi takšne tehnologije na človeka.

Kaj še čakamo?
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je
v svoji oceni tveganja že kvalificirala EMS kot
potencialni kancerogen! Na stotine znanstvenih
študij potrjuje vplive EMS na možgane, imunski
sistem, padec plodnosti, razvoj avtoimunskih
bolezni, bolečin in utrujenosti (viri: www.emfscientist.org, www.emfdata.org, whatis5g.info,
the5gsummit.com).
Želimo tehnologijo in napredek, vendar na
za ceno lastnega zdravja, poškodb možganov
in uničevanja reproduktivnih sposobnosti cele
populacije.

KAKO UKREPATI?
Prelistajte priročnik Kako do več
energije in odkrijte, kaj lahko spremenite,
da se obvarujete
pred škodljivimi
vplivi tehnologij.
Več informacij na
shop.zazdravje.net
oz. preko QR kode.

Poskenirajte kodo podpišite
E
PODPIŠIT
peticijo
ZDA J!
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SE MED SPANJEM RAZSTRUPLJAMO
ALI ZASTRUPLJAMO?
Sandra Klemenc

Odvisno od tega, na čem, kje in kdaj
spimo ... (No, tudi s kom, šteje!)
Telo zmore marsikaj. Kljub obremenitvam, o
katerih berete na teh straneh, kljub vse večjim
izzivom sodobnih tehnologij, kemikalijam, sevanjem … lahko živimo zdravi, če bomo znali pomagati telesu pri servisiranju. Celo
poškodovani DNK lahko popravimo
– pod pogojem, da imamo s čim in
da damo telesu mir, ko se loti vzdrževalnih del.
»Muca copatarica« ponoči pokrpa to, kar smo čez dan poškodovali – ne le v pravljici, temveč tudi v
našem stvarnem življenju. Ko spimo, potekajo najbolj pomembna vzdrževalna dela na
naših možganih, telo s polno paro čisti, razstruplja, regenerira … Zato spanje ni le aktivnost, za
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katero porabimo največ časa, temveč tudi najbolj pomembno opravilo v življenju, če želimo
živeti dolgo in zdravo.
In prav to brezplačno zdravilo in čistilo postaja v današnjem času vse težje dosegljivo. Ste
vedeli, da danes spimo v povprečju 40 minut
manj kot pred 10 leti in skoraj 2 uri in pol
manj, kot so spali pred 100 leti?
Pa še ta spanec je velikokrat preveč rahel, da bi se sploh začeli poglobljeni čistilni procesi.

Kaj lahko storimo
za dober spanec?
Tej temi smo posvetili veliko prostora v novem priročniku Kako do več energije. Tam boste natančno prebrali, kaj vse nam lahko krati
spanec in kaj lahko storimo, da bo naša spalnica

www.zazdravje.net

res postala osrednje mesto našega obnavljanja
energije. Če vse napisano v omenjenem priročniku strnem v le tri nasvete, se ti glasijo:

1

Pojdite v posteljo pravočasno!
Zadnji vlak za kakovosten spanec
odpelje med 21. in 22. uro zvečer.

EKOLOŠKI, NARAVNI IN ZDRAVI

IZDELKI ZA DOBRO SPANJE
VZGLAVNIKI in LEŽIŠČA iz lateksa
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V času spanja telesa ne izpostavljajte
novim strupov – takšnim, ki
izhlapevajo iz ležišča, pokrival,
pižam, pohištva, talnih oblog …
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V prostoru, v katerem spite, naj
ne bo moteče svetlobe, hrupa ali
elektromagnetnega smoga …

•
•
•
•

Nudijo popolno ergonomsko podporo telesa
Imajo 100% naravno anti alergijsko zaščito
Ne vsebujejo škodljivih kemikalij
So udobna, zdrava in zračna

VRHUNSKI
MATERIALI

CEMPRIN MASIVNI LES
EKOLOŠKI, NARAVNI LATEKS
EKOLOŠKI BOMBAŽ
LAN, KONOPLJA,
VOLNA

Deluje preprosto, vendar se v praksi prepogosto
zaplete.

Odkrijte regenerativne moči spanca!
Verjemite, da niste dovolj bogati, da bi kupovali ceneno in s kemikalijami obremenjeno
blago, ležišča, pokrivala … Pridite v
Zeleno trgovino in spoznajte neoporečne materiale, ki vam ne bodo
kratili dragocenega spanca.

POKLIČITE ZA KATALOG: (01) 810 90 32
Ljubljana, BTC, hala A (klet)
www.zelenatrgovina.si
info@zelenatrgovina.si

Ali ste vedeli ...
Ali ste vedeli, da je večina prodanih ležišč narejenih iz poliuretanske pene,
ki v desetih letih izgubi polovico
svoje teže? Druga polovica pa v
obliki prašnih delcev konča v zraku in vašem telesu. Vaš nos je namreč ves čas tik ob ležišču in je v
vlogi »sesalca«, ki celo noč vsrkava
mikro prašne delce, ki se sproščajo iz
takšnih ležišč.

Ali ste vedeli, da tudi različni nano premazi, s katerimi sodobna ležišča dišavijo in
jih »ščitijo« pred pršicami ali mikrobi,
končajo v naših telesih?
Ali ste vedeli, da v času ene življenjske dobe kakovostnega naravnega ležišča iz lateksa povprečni
potrošnik kupi (in zavrže) dve do tri
ležišča slabše kakovosti?
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Kafetkar'ce

Čebelje folije

Pribor iz bambusa

STE ŽE POJEDLI SVOJIH 50.000
DELCEV MIKROPLASTIKE?
Toliko jih v povprečju pojemo vsako leto. In toliko se je potem valja po
naših telesih, kjer celice ne vedo, kaj bi z njo počele in so jim le v napoto.
Od kod neki se je vzelo toliko plastike v telesu, če niste pojedli sendviča skupaj z vrečko
ali požvečili še plastenke, v kateri je bila pijača?

Kako sem zmanjšala količino
odpadkov v svojem domu

Sendvič in pijača sta jo sama »pohrustala«,
tako kot solata, ki je rasla na plastični foliji ali
čips v plastični embalaži, olje v plastenki, jogurt
v lončku … Plastični mikrodelci plavajo
tudi po rekah in z njimi zalivamo rastline, ki jih potem uživamo.

Vsako zgodbo je potrebno začeti z majhnimi koraki. Ne priporočam vam, da se nenadoma
odpoveste vsem plastičnim izdelkom in jih zavržete. Namesto tega se v ustreznih časovnih obdobjih odpovejte eni vrsti plastike za enkratno uporabo in kmalu
boste ugotovili, da lahko brez težav
živite brez teh izdelkov.

Plastika onesnažuje naš planet, živali, rastline in navsezadnje
tudi nas! Z vsakim plastičnim izdelkom, ki ga zamenjate za naravnega, preprečujete, da bi tudi sami
postali deponija nevarnih ostankov
vrečk, slamic in plastenk, ki bodo tako
ali drugače našle pot do vas.
Ali ste vedeli, da vsak Slovenec vsak dan pridela pol kilograma plastičnih odpadkov? Če
tehtate 70 kilogramov, jih v enem letu za vami
ostane dvakrat več, kot ste težki. Kaj pa v vseh
letih življenja do sedaj? In naprej?
Nekateri so se odločili spremeniti svoj »plastični« odtis. In ugotovili, da to sploh ni tako
zapleteno.
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Jasmina Avbar (herbas.si)

Spodaj boste našli nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo na poti
do zmanjšanja količine odpadkov.
Ne sledite jim slepo, izberite tistega, ki
vam ga bo najlažje uresničiti, in prihranite
tiste težje za pozneje. Meni je vzelo leto dni, da
sem osvojila skoraj vse navedene korake:
1. Izobrazite se! Več kot veste, bolj motivirani in
predani boste življenju z manj odpadki.
2. Ne kupujte plastičnih vrečk. Vzemite svojo,
če jo pozabite, kupite le tisto, kar nujno potrebujete in kar lahko odnesete v rokah. Sama
imam manjšo bombažno vrečko vedno v torbici. Če je stvari več, uporabim nakupovalni

www.zazdravje.net

Eko zobne ščetke

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Bio vrečke za sadje in zelenjavo

voziček in stvari prosto zložim v prtljažnik oz.
pripravljeno gajbico, ki jo vedno vozim v avtu.
Zamenjajte zobno ščetko za bambusovo
Samo spomnim: plastika ni biorazgradljiva in
ščetk se navadno ne reciklira.
Pomivajte posodo brez odpadkov. Plastične
gobice za posodo pristanejo na deponiji, saj
jih ni možno reciklirati. Na voljo je kar nekaj
alternativ: krpice iz rabljenih jutinih vreč od
kave ali ščetke iz agavinih ali kokosovih ščetin.
Namesto detergenta v posodi lahko uporabite
ekološko marsejsko milo ali pa v svojo posodo
ponovno napolnite detergent v rinfuzi.
Namesto plastične in alu folije - biorazgradljiva čebelja folija. Uporabljate jo lahko
namreč kar do enega leta. Sama pa pogosto
shranim hrano kar v posodice ali pa jo pokrijem z drugim krožnikom.
Šment, spet slamice! Samo v ZDA vsak dan
uporabijo 500 milijonov slamic. V gostilnah
in restavracijah prijazno opomnite natakarja,
da slamice ne potrebujete. Če se jim ne morete
odpovedati, uporabite tiste za večkratno uporabo – kovinske, bambusove, steklene …
Živila z lastnega vrta ali od kmeta.
Gajbica in košara namesto stoterih vrečk, folij
in stiroporja.
Kompostirajte! –
Vse, kar je organsko, je lahko koristno!
Namesto papirnih brisačk – bombažne!
Te bodo trajale leta.
Ne kupujte plastenk! – Natočite vodo v
steklenico.
Naredite inventuro pri izdelkih za nego in
čiščenje. Oddelek za osebno nego in čistila je
neskončen vir plastične embalaže. Uporabite

12.

13.

14.

15.

Bombažne vrečke

trdo milo za roke in telo in trd šampon za lase
ali kupite izdelke, ki jih lahko natočite v svojo
embalažo.
Brez odpadkov hrane. Menda kar 40 % pridelane hrane ni nikoli pojedene in veliko te
hrane je v naših hladilnikih. Vsi plesnivi in
gnili ostanki končajo v našem okolju, plus vsa
energija in pakiranje, ki sta potrebna, da je
hrana sploh pristala v našem hladilniku.
Lonček za kavo za večkratno uporabo.
Uporabite lahko manjši rabljen kozarček za
vlaganje.
Kupite večje pakiranje. Namesto več majhnih
jogurtov kupite litrsko pakiranje. Vmes pa
poiščite lokalnega mlekarja, ki vam napolni
jogurt v steklenico ali kozarec.
Shranjujte hrano v trajne posodice. Sama
domače kosilo ali hrano iz menze navadno
pospravim v posodico, ki jo imam s seboj.

Korak po korak in se pozna... Obljubim vam,
da boste na osvojene navade ponosni, na nakupovanje pa boste gledali s popolnoma novimi
očmi. NIMAMO PLANETA B, zato poskrbimo
za tega, ki ga imamo, in mu vrnimo njegovo
nesebičnost!

Vse se da zapakirati
tudi brez odpadkov!

Dantesmile je prva slovenska linija
izdelkov za dom brez odpadkov, ki je
posvečena sinu Danteju in vsem otrokom
našega planeta. www.dantesmile.com
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ČISTITE ALI
POVEČUJETE
UMAZANIJO?
Blanka Trtnik

Ste vedeli, da 60 % pesticidov zaužijemo doma? Še
pomislimo ne, da je v čistilih za straniščne školjke,
perilo, posodo dejansko veliko pesticidov, ki jim
le lepše rečemo biocidi. Razkrili vam bomo, kako
očistiti dom, brez da bi s tem škodili lastnemu
telesu in planetu.

Ali ste vedeli, da …
... kemične dišave in toksini, ki jih najdemo
v konvencionalnih kozmetičnih izdelkih pa
tudi v čistilih in pralnih sredstvih, slabijo
obrambne sposobnosti telesa in so
pogosti povzročitelji alergij?
... fosfati v konvencionalnih
detergentih dražijo kožo
in so najbolj znani
onesnaževalci pitne
vode, povzročajo pa tudi
pretirano rast alg v vodah?
... imajo med vsemi poklici
čistilke najbolj ogrožena
pljuča? Tudi čiščenje doma
lahko zmanjša zmogljivosti
vaših pljuč za 17 %! Poročila
s konference o pljučnih boleznih
preberite na https://www.zazdravje.net/
zdravo-delovno-mesto/sredstva-za-ciscenjepovezana-z-zmanjsanim-delovanjem-pljuc/
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... slabo razgradljive kemične snovi, ki
onesnažujejo podtalnico, lahko zaužijemo
s pitno vodo? Drugi način njihovega
vpliva na človeško telo je skozi
naš največji organ – kožo.
... naj bi nam običajna
sredstva za čiščenje
stanovanja in pranje
perila pomagala olajšati
naše življenje in
narediti naše domove
prijaznejše, a se pogosto
zgodi ravno obratno?
Kljub vsem za naše
zdravje nevarnim snovem
je dobra novica, da obstaja
veliko preprostih načinov, kako
zmanjšati izpostavljenost škodljivim
kemikalijam.

www.zazdravje.net

TOČILNICE IZDELKOV BIOLU
ZA PONOVNO POLNJENJE (refill)
Zdrav način življenja je bistvenega pomena
za ohranjanje narave in zdravja ljudi.
Izdelki BIOLU so iz rastlinskih, naravnih surovin, so enostavno biorazgradljivi, veganski, ne
vsebujejo fosfatov, barvil, sintetičnih dišav in so
brez parabenov. Uporabljajo sestavine in površinsko aktivne snovi brez petrokemičnih derivatov, kar dokazujejo tudi certifikati.

Natočite in prihranite!
Natočite svoja biološka čistila, mila, šampone in si prihranite denar, smeti in nepotrebno
obremenitev s kemikalijami. Ne bo treba daleč – BIOLU čistila in izdelki za osebno nego
so na voljo že na 55 lokacijah po Sloveniji!
Najbližje prodajno mesto poiščite na:
http://www.ekovek.si/.

Poleg ekoloških sestavin imajo proizvodi
BIOLU še eno prednost pred ostalimi ekološkimi
izdelki, saj jih je možno ponovno napolniti. To
pomeni, da izdelek prvič kupite z embalažo, kasneje pa to embalažo ponovno napolnite (refill).
Takšen način nam omogoča, da plastenk ne kupujemo več, zato je nakup bistveno ugodnejši in
bolj zdrav za VSE.

Kako to poteka
v praksi?
Poskenirajte
QR kodo in
si oglejte.

Še ne veste, kaj vse se
skriva v čistilih?
Preverite seznam nevarnih snovi v
prispevku na spletnem portalu https://
www.zazdravje.net/zdrav-prostor/seznam-nevarnih-kemikalij-v-cistilih-za-dom/ ali
poskenirajte QR kodo.
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BOLNE STAVBE USTVARJAJO
BOLNE LJUDI!
Sabina Podjed in Danijela Grahek
Ste že slišali za sindrom bolne stavbe? Izraz
je skovala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 1986, potem ko so stanovalci v
novih zgradbah pogosto poročali o raznih zdravstvenih težavah, od glavobolov, omotice, nespečnosti, do alergij, pekočih oči, nenehnih prehladov in drugih težav, za katere zdravniki niso
našli pravih vzrokov.
Sindrom bolnih stavb povzročajo neprimerni materiali, prezračevalni sistemi, osvetljenost
in elektromagnetna sevanja. V prizadevanju za
energijsko varčno gradnjo imamo vse več zrakotesnih novogradenj in saniranih gradenj. Če so brez ustreznih prezračevalnih sistemov, postajajo gojišče plesni,
bakterij in virusov, katerih spore
se širijo v bivalni prostor. Hlapne
organske snovi v gradbenih materialih, stenskih barvah in zaščitnih
premazih za pohištvo, lepilih in drugih materialih, ki se uporabljajo za vgradnjo, se sproščajo v zrak tedne ali celo mesece
po vgradnji. Težkohlapne snovi na drugi strani
hlapijo tudi po več desetletij.
Ljudje se tako več ali manj ves dan zadržujemo v prostorih z neustrezno bivalno klimo
s »koktajlom« hlapov, ki povzročajo različne
zdravstvene težave, tudi hude bolezni. Raziskave
in podatki, koliko ljudi prizadene sindrom bolnih stavb, so redke. Dr. Metoda Dodič Fikfak,
predstojnica Kliničnega inštituta za medicino
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dela, prometa in športa, je v intervjuju iz leta
2015 navedla tuje raziskave, ki so pokazale, da
za njim oboleva okoli četrtina zaposlenih, ki v
takšnih stavbah delajo.* Glede na vse večje varčevanje v gradbeništvu, ki prinaša s seboj vgradnjo cenenih materialov, se je ta številka verjetno še povečala.
Kako se lotiti gradnje novega objekta ali sanacije starega, da bomo dobili zdravo bivalno klimo? Posvetujte se s strokovnjakom za gradbeno
biologijo o naravnih gradbenih materialih in o
difuzijsko odprti gradnji, ki pomaga pri izločanju
škodljivih snovi skozi ovoj stavbe. Materiali, kot so les, ilovica, apnenec, naravna
vlakna, imajo precej odprto strukturo
in podpirajo razgradnjo in absorpcijo škodljivih snovi v zraku. Raziščite
lastnosti, sestavine in načine vgradnje materialov in opreme. Berite deklaracije in analizirajte možne učinke
sestavin. Vztrajajte pri materialih, barvah
in premazih, ki veljajo za najmanj škodljive. S
skrbno izbranimi naravnimi materiali, ki ne oddajajo škodljivih snovi v okolje in paropropustnimi materiali ter ometi, ki regulirajo vlago, lahko
ustvarite zdravo bivalno klimo.
Čas je, da presežemo idejo, ki so nam jo servirali v zadnjih letih, da je energijsko varčna gradnja ekološka. Začnimo razmišljati v povezavi z
ekološko gradnjo tudi o vgradnih materialih, ki
* https://gradbenistvo.finance.si/8821840/
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so narejeni na ekološki način, saj nam omogočajo zdravo bivanje in nam ne bodo onesnažili
okolja, ko bodo odslužili svojem namenu.

Imate nevarne sostanovalce?
Poročila iz Evrope in Severne Amerike pričajo, da je plesen prisotna v najmanj 23 %, ponekod pa tudi v 98 % domov.
Uradnih standardov o mejni količini plesni in
gliv v zaprtih prostorih za sedaj še ni. Kljub temu
je ocenjeno, da 150 do 1000 kolonij v kubičnem
metru zraka zadostuje za povzročitev zdravstvenih težav. Glive prizadenejo naše zdravje največkrat na tri načine: infekcija, sledi alergija, nato pa
sistemska toksičnost. Rod Aspergillus povzroča
aspergilozo, primarno na bronhijih in pljučih,
lahko pa tudi na ledvicah. Nekatere vrste znižajo
imunski odziv in so kancerogene, predvsem za
jetra. Stachybotyrs je »črna plesen«, ki je zelo toksična. Upočasni sintezo beljakovin ter vpliva na
imunosupresivno funkcijo telesa.

Sodobna stanovanja – raj za plesni!
V želji, da ne bi izgubljali toplote, povzročimo, da ima večina sodobnih bivalnih in delovnih

Ali ste vedeli, da v 70 % primerov
Alzheimerjeve bolezni v možganih
ugotovijo prisotnost biotoksinov, ki jih
proizvajajo plesni?
Ali ste vedeli, da spore plesni lahko
preživijo v vlažnih stenah ali pod tlaki
tudi desetletja in čakajo na svojo priložnost? Ob idealni temperaturi in vlagi
pa se lahko namnožijo že v 30 urah!

prostorov vse slabši, postan zrak, ki hitro postane raj za plesni. Tudi sodobni materiali lahko v
stiku z vlago postanejo odlična paša za plesni.
Prezračevanje, uravnavanje vlage v prostoru in
sanacija točk, kjer prihaja do stika z vodo, so
edina varna pot do varnega bivalnega okolja.

Sanirate ali povečujete
zastrupljenost?
Če se nad plesni spravite s klorom in fungicidi, boste koktejlu strupov, ki ga vdihujete, le dodali novo rakotvorno breme. Obstajajo bolj varni in hkrati zanesljivi načini, da se lotite sanacije
plesni in izboljšanja zraka v prostoru.
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LEPOTA IN ZDRAVJE STA DOBER
PAR (TUDI KO GRE ZA BARVE!)
Damjana Bizjak

Eva je bila v najlepših letih, vsaj
tako je verjela. Otroci so že skoraj
odrasli in vedno več časa zase
je imela. Ob vikendih se je rada
odpeljala v rodno vas, na domačijo ...

... Hiška je še vedno stala in tudi nekaj pohištva je bilo še ohranjenega iz babičine zapuščine.
Vsakič, ko je stopila v kuhinjo in zagledala kredenco, se je spomnila na babico in njene dobrote, ki jih je imela pripravljene za vnuke. Čas se je
vedno ustavil, ko so spomini privreli na plano.
Velika, nežno zelena omara je bila to in vedno je
prijetno dišalo okrog nje.
Zdaj pa zdelana čaka na lepše čase, čeprav ji
vsi govorijo naj jo zavrže ... Zakaj?? To je najlepši predmet, ki ji je še ostal kot spomin na babico.
Kar na lepem jo je prešinilo, da mogoče pa kje
le obstaja material, ki bi omaro povrnil v življenje, hkrati pa ji ne škodoval. Da bi imela barvo, ki
ne smrdi in ne zastruplja zraka, ki ga bo ob tem
vdihavala. Vzela si je čas, raziskovala … in našla!
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Barva, ki ne smrdi, je 100-odstotno naravna,
hkrati obstojna in vodoodporna! Resno? Resno!
Na strani je zasledila vabilo v FB skupino. Kaj
vse delajo s temi barvami … saj so nore! Pa voski! Takoj je ugotovila, da bo kredenco osvežila
v čimbolj avtentičnem, rustikalnem videzu! Za
piko na i pa je še prebrala, da pred barvanjem ni
potrebno brušenje. Aleluja, je to možno?! Torej
bo lahko barvala kar notri in ji ni treba čakati na
lepo vreme, če pa ni nobene umazanije in vonja.
Pa za iverko, furnir … Kar nekaj omar ima doma,
ki so močne, kvalitetne, a ji barvno ne ustrezajo
več. Kaj če bi prebarvala tudi te?

Ali ste vedeli …
... da lahko novo pohištvo sprošča
kemikalije še 10 let po izdelavi?
Da lahko v barvah, ki niso naravne,
najdete sestavine, kot so nitro,
amoniak, formaldehid;
... da tudi brušenje lesa in ostalih
materialov ni nedolžno in bi morali
brusiti vedno zaščiteni z masko?
Izberite naravno! Tudi ko barvate.

Tiste noči je šla spat
ob treh zjutraj in ni zaspala od razburjenja. Le
katero barvo naj izbere,
pa vosek, oh, preveč izbire. Kako naj človek izbere med 60 odtenki?!
Odločila se je, da bo
takoj zjutraj kar obiskala
trgovino, kjer imajo barve zanjo, da lažje izbere.
Za prvi vtis si je želela izbirati v živo in se posvetovati z lastnico, za katero v skupini vsi pišejo, da
rada in dobro svetuje. Ima dobre ideje in predloge. Upa, da bo tudi njej svetovala, katera barva
bi bila najbolj podobna stari babičini. Pa kakšen
vosek za zaščito in patino naj uporabi. Mogoče
še šablono za piko na i. Tiste noči ni zatisnila oči.
Če tudi vas zanima, kakšne
so te barve in kako se z njimi
enostavno dela, si oglejte
videoteko na naši strani:
www.vintagepaint.si/videotutorials ali pa se nam
pridružite v FB skupini, tako
da poskenirate QR kodo.
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VODA JE NAJBOLJŠE ČISTILO
ZA TELO … (RAZEN, KO NI!)
Ste vedeli, da predstavlja voda 60
do 70 % naše telesne teže? Z vodo
lahko tudi očistimo umazanijo,
ki v telo prihaja z vdihavanjem,
hrano in pijačami. Voda namreč
topi, razstruplja in čisti
naša tkiva. Brez nje
usihajo naše celične
elektrarne in upada
nivo energije v telesu.
Na žalost voda topi in čisti tudi tla,
s katerimi je v stiku, zato se lahko zgodi, da
uživamo vodo, ki bo obremenitve našega telesa
še dodatno povečala.
Skoraj vsi vodovodi v Sloveniji zaradi zagotavljanja mikrobiološke varnosti vodo klorirajo!
In prav klor je lahko v ozadju številnih težav, ki
jih imamo danes s črevesno floro, tihimi vnetji

Ali ste vedeli, da …
• se zaloge vode po svetu krčijo in da
pitna voda predstavlja le še odstotek
celotne količine vode na planetu?
• okoli 130 tisoč Slovencev ne ve, kakšno
vodo pijejo?
• lahko mikrobiološko zaščito s klorom
nadomestite z UV-filtrirnim sistemom?
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in celo diabetesom. Na kliniki Paracelsus v Švici
so tako ugotovili, da več klora v vodi onemogoča telesu, da bi uporabilo krom, posledica tega
pa so težave v presnovi sladkorja, ki lahko vodijo v diabetes.
Klor hkrati tanjša tudi stene kapilar in oži
stene ožilja, posredno dviguje nivo holesterola, zmanjšuje vitamin B12 in uničuje
vitamin E, ki je bistveni antioksidant
v človeškem telesu. Kot izjemno kemično aktivna snov ob vezavi na
organske snovi v vodi tvori zelo nevarne kemikalije imenovane trihalometani (THM). Eden izmed THM je
kloroform, ki je kancerogen. Dokazano je,
da te spojine povzročajo raka na mehurju, danki
in dojkah ter poškodbe ledvic in jeter.
Ob vsem naštetem je v vodi tudi vse več težkih kovin, ki predstavljajo neposredno grožnjo
našemu živčevju in možganom.
Ni vseeno, kakšno vodo pijemo. Spoznajte
različne možnosti čiščenja, mehčanja in izboljšanja kemične in mikrobiološke kakovosti vode –
za varen dom in več zdravja na delovnem mestu.

MODRE MISLI
ZELENA DEJANJA
Industijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija
T: +386 1 786 47 55, E: ekom@siol.net
W: www.ekom.si, www.ekomfiltri.com

www.zazdravje.net

VEČ ONESNAŽENJA
IZŽENITE Z VEČJIM VNOSOM
KORISTNIH HRANIL!
Daniela Perdih

Sveži vitamini – celo leto, v vsakem vremenu
Vsak vrtičkar ve, da je za zdrav jedilnik nepogrešljiva doma pridelana sveža zelenjava, polna vitaminov in mineralov. Kaj pa, ko nam vreme ali pa letni čas ne omogočata, da bi si lahko
vsak dan nabrali sveže sestavine za naš obrok?
Ali pa, če vrta sploh nimamo? Se moramo svežim vitaminom in mineralom zato odpovedati?
Ni potrebno, če v našem stanovanju najdemo
majhen prostor, kjer si bomo vzgojili pravo vitaminsko bombo – kalčke!

Za vzgojo kalčkov potrebujemo:
1. Kalilnik - Priporočamo kalilnik iz naravnih
materialov, kot je glina. Kalilnik lahko kupimo,
ali pa si ga naredimo sami.

2. Seme za kaljenje - Izberemo kakovostno
seme iz ekološke pridelave, ki je deklarirano za
kaljenje. Takšno seme ima namreč opravljene
tudi mikrobiološke analize, ki zagotavljajo njegovo neoporečnost.
3. Pet minut časa dnevno - Za vzgojo kalčkov
res ne potrebujemo več. Ko v kalilnik stresemo
namočena semena, jih 2-krat dnevno le splaknemo s kozarcem pitne vode in počakamo, da
zrastejo do želene velikosti.
Ko so kalčki vzgojeni, si lahko z njimi naredimo ali izboljšamo okusne solate, dodamo pa jih
lahko tudi v sendviče ali druge jedi.
Več informacij o vzgoji kalčkov in sortah
najdete na: www.amarant.si

Trgovina Amarant: Mengeška c. 26, Trzin
pon. - pet. 10. - 18., sob. 9. - 13. ure

SEMENA, SEMENA ZA KALJENJE, IZDELKI ZA DOM
BREZ ODPADKOV, EKO ŽIVILA IN VSE ZA EKO VRT

Telefon: 08/205 7882, 070 744 748
Spletna trgovina: www.amarant.si
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BI PRENOVILI SVOJE TELO?
Jana Kristanc in Aleš Miklavc

Tudi naše telo je stavba, ki pa jo gradimo celo življenje, z
vsakim vdihom, požirkom, grižljajem ... Velikokrat se stanje
počasi in neopazno slabša, dokler nam nekega dne malo bolj
kritičen pregled ne razkrije, da bo potrebna resna prenova.
Vsi vemo, da hrana ni enaka hrani. Če uživamo zastrupljeno, manjvredno, prazno hrano,
bomo ne le podhranjeni, tudi pojedli je bomo
precej več, saj bo naše telo neprestano hlastalo po
hranilih, ki jih ne dobi. Poleg izbire najbolj kakovostnih materialov pa je ključnega pomena, kako
jih vgrajujemo v naš hram zdravja.
Ni dovolj, da hrana pristane v našem
želodcu, priti mora v vsako celico.
Obstaja več načinov, kako svoje
telo učinkovito oskrbimo z vsem,
kar potrebuje. Pri tem so nepogrešljivi sodobni pripomočki, ki so temelj vsake zdrave kuhinje. Investicija v zdravje se hitro povrne, naš trud
pa se dodatno obrestuje, saj si zaradi
boljšega izkoristka hrane lahko privoščimo najbolj kakovostne organske sestavine.

Najprej počistimo umazanijo
Kot ste že prebrali, se razstrupljanje začne in
konča pri vodi, zato potrebujemo čim bolj čisto
vodo, ki ima proste kapacitete, da nase veže toksine in jih odpelje iz našega telesa.
Doma si lahko z destilatorjem pripravite popolnoma čisto vodo. Poleg neorganskega kalcija
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bo odstranil tudi klor (in stranske proizvode),
fluorid, pesticide, gnojila (kot so nitrati), težke
kovine, petrokemične snovi, dioksine, radioaktivne snovi (kot je radij), bakterije, glivice, parazite
... Če se boste odločili za učinkovito razstrupljanje po Gersonu s kavnimi klistirji, je destilirana
voda prav tako nujno potrebna.

Kje dobiti uporabne
organske minerale?
Človek ne more jesti kamnov, zato
tudi anorganskih rudnin ne more izkoristiti. Najboljši vir organskih mineralov so rastline. S sočenjem dobimo osnovne gradnike bolj zdravega
telesa. Z uživanjem sokov pa se hkrati pospešeno razstrupljamo težkih kovin.

Ali ste vedeli, da …
• z žvečenjem korenčka izkoristimo le
17 % hranil, s sočenjem pa 68%?
• se hranila iz soka absorbirajo v telesu
že v 15 minutah, medtem ko absorpcija
prežvečene hrane traja 2-3 ure ?
• se pri sočenju sadja in zelenjave večina
pesticidov in težkih kovin zadrži v vlakninah?

www.zazdravje.net
• se s počasnim stiskanjem izognemo
pregrevanju in oksidaciji soka,
ki uniči večino hranil?
• sta sokova ekoloških peteršilja in koriandra
izredno učinkovita pri odstranjevanju
težkih kovin iz našega telesa?

zamrzne in posuši v vakuumu. Z njim ohranimo
skoraj vsa hranila skoraj za večno.

Ali ste vedeli, ...
… da liofilizirana hrana ohrani 97 % hranilne
vrednosti in ima rok trajanja tudi do 25 let?

Bi radi hitrejšo rešitev
z več vlakninami?

Mešate malto na zalogo?

Bližnjic pri zdravju sicer ni, ampak eno vam
pa lahko ponudimo. Zeleni smutiji so alternativa sokovom, saj so hitro pripravljeni, okusni
in nasitni. Bogati so z vlakninami, če vam jih
v prehrani primanjkuje. Nujno jih pripravite v
vakuumu, da ohranijo hranila in ne oksidirajo.

Ne? Tudi mleti moke in stiskati lanenega olja
ne bi smeli ... V semenu je uskladiščen potencial novega življenja. Celo, nepoškodovano lahko
čaka leta in desetletja, da bo v pravih pogojih
zraslo v novo rastlino. Takoj ko ga odpremo,
zmeljemo, pa začne hitro izgubljati hranila.

Ali ste vedeli, …

Ali ste vedeli, …

… da zaradi vmešavanja zraka med mešanjem jabolčni smuti oksidira (se obarva rjavo)
že po 7 minutah? Enak smuti, narejen v vakuumu, pa ostane zelen
še po dveh dneh! Povezava do primerjave na QR kodi.

... da bela moka v primerjavi s polnozrnato
vsebuje približno 60 % manj kalcija, 75 % manj
železa, 85 % manj magnezija, 75 % manj cinka,
75 % manj vitamina B1, 80 % manj vitamina
B2 ter 85 % manj vitamina. Nakup mlinčka za
moko se povrne v manj kot šestih mesecih.

Kupite material, ko je najcenejši!
Največ hranil imajo lokalni pridelki, ki so v
sezoni in na višku naravne zrelosti (tiste od sonca in ne po zaslugi raznih plinov). Takrat so tudi
najcenejši - morda smo jih celo pridelali sami
in ne moremo vsega sproti porabiti - in splača
si pripraviti zalogo. Najbolj trajnostna in ekonomična oblika shranjevanja je že od pradavnine
sušenje. Da ohranimo kar največ hranil in encimov, nam pomaga kakovosten dehidrator, ki
hrano zelo hitro posuši na nizkih temperaturah.
Če imamo dovolj prostora v shrambi ali kleti,
pa si lahko omislimo liofilizator, ki hrano hitro

Preudarno
zidajte in
prenavljajte
svojo palačo
Po pripomočke in nasvete pa pridite
v Center EKO365 (Runkova ulica 2,
Ljubljana). Na voljo smo tudi preko
e-pošte: info@eko365.si ali tel.: 0590 21
700, lahko pa tudi enostavno obiščete
našo spletno stran www.eko365.si.
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ŽELITE VEČ?
Spletni portal Zazdravje.net je prva izbira za vse, ki iščete
naravne rešitve. V posebni rubriki Zdravo bivanje vas čakajo
številni koristni prispevki
in informacije o
delovanju Konzorcija za
zdravo bivanje.
• Na portalu se lahko
naročite tudi na
brezplačne tedenske
e-novice, ki izhajajo
ob petkih.
• Podprite peticijo
proti uvajanju
5G, preden so znani vplivi te tehnologije na zdravje.
• Kot posamezniki in organizacije se pridružite
Gibanju za človeku prijazno tehnologijo.
• Če bi radi organizirali predavanja, delavnice ali učne poligone
ter širili spoznanja o pomenu zdravega bivanja, obvladovanja
sodobnih tehnologij in iskanja naravnih rešitev, nam pišite na
info@zazdravje.net.
• Spremljajte FB skupino Združenja za naravno gradnjo,
ki organizira številne dogodke s tega področja.
• Spoznajte, kako živeti z manj odpadkov in stroškov
na: herbas.si, v FB skupini Dom
brez odpadkov, zero waste –
Ekologi brez meja ...
Poiščite preverjene naravne rešitve v priročnikih projekta Skupaj za
zdravje človeka in narave. Prelistate
jih lahko na shop.zazdravje.net.

Zazdravje.net vaš prvi naslov za
preverjene naravne rešitve!

