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 Letošnjo pomlad pogrešamo na nebu prijetno sonce. Sonce, ki 
je simbol in navdih marsikateremu človeku. 
Sonce sije na nebu in posijati mora v naši notranji temi, da jo 
razsvetli in dvigne naš pogled, naše znanje, izkušnje na površje 
našega življenja. 
Tudi naša digitalna revija »Povej naprej« vam lahko pomaga 
razsvetliti kanček naše nevednosti. 
Pred nami je tretja številka, ki je majceno prenovljena glede 
oblike. Dodali pa smo tudi nekaj kvalitetnih vsebin. Želim, da 
z vsako številko naredimo droben korak naprej k izboljšanju 
vseh parametrov, ki so za bralca pomembni. Vabimo tudi vse 
zainteresirane, da se nam pridružite s članki, predlogi ali pa 
tudi s kakšno reportažo... 
 

   Sodelovanje z zunanjimi sodelavci nam bo v veliko veselje in    
   podporo. Skupaj zmoremo več! 
  

Objavljeni članki nam bodo tokrat ponujali veliko stvari za razmislek. Naš namen bo dosežen, ko bo 
kdo v fizičnih vajah prepoznal priložnost, da se fizično premakne iz mrtve točke lagodja. Ali pa, ko 
bo kdo na svet gledal bolj široko,  ko bo prebral članek »To nisem jaz«. 
Seznanili pa se boste lahko tudi kako deluje frekvenca, nihanje na planet, počutje, življenje.  
Skratka odprimo se svetu in videli bomo več... 
 

                                                                                                                                Urednik: Avinashi 
 

 

Uvodnik 

 

Vitamin C ima vlogo pri: 

 delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej, 
 nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob, 
 delovanju imunskega sistema, 
 pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. 
 

Vitamin C prispeva k: 

 normalnemu psihološkemu delovanju, 
 zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, 
 obnovi reducirane oblike vitamina E, 
 sproščanju energije pri presnovi, 
 delovanju živčnega sistema. 
 

Vitamin C povečuje absorpcijo železa. 
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Delfinko in srce 

Gledam pomol, kako se počasi 
oddaljuje. V daljavi so nevihtni 
oblaki, misel na dež in mraz ... 
Danes se prepustim, se odločim. 
Pripravljen sem sprejeti. Kar bo, 
bo. Vse bo v redu. 

 

Čoln hitro drsi mimo črnih 
vulkanskih klifov, ki dajejo 
Azorom njihov značilen videz. 
Gledam v daljavo, vendar nimam 
pojma, kje je naš cilj. Po 45 
minutah prispemo do majhnega 
čolnička, vsi v njem gledajo v 
vodo. Pokaže se ena plavut, pa še 
ena in še ena.  
Delfini. Prispeli smo. 
Nekaj časa potujemo z njimi, naš 
vodja jih opazuje. Delujejo mirno 
in sproščeno, na trenutke pa tudi 
razsposajeno in igrivo. 
Po 10 minutah se vodja odloči: 
Gremo noter! V čolnu nas je šest, 
plavali bomo samo štirje. V vodo 
bomo šli dva po dva. Ker sem že 
ves čas pripravljen, s plavutkami 
in masko, grem prvi noter. 
Pridruži se mi še sopotnik iz 
Nemčije. Važno je, da greš v vodo 
čim tišje, da jih ne preplašiš.  
 

Nobenih skokov in pljuskanja, čim 
nežnejši zdrs. 
20 metrov stran se pokažejo 
plavuti, eden tudi igrivo poskoči, 
plavajo proti nam. Zdaj, reče vodja 
in z Nemcem zdrsneva v vodo. 
Plavam v smeri, kjer naj bi šli 
delfini mimo, in povsod okoli 
vidim to prelepo modrino. Vendar, 
kje so delfini? Glavo pomolim iz 
vode in pogledam proti čolnu. 
Nemec že leze nazaj gor. Plavuti 
nikjer. Delfini so plavali ob drugi 
strani čolna in odplavali naprej. 
Spravim se nazaj v čoln in 
odpeljemo se za njimi. Zdaj sta na 
vrsti Francoza, enemu jih uspe 
videti, plavajo pod njim. Potem pa 
spet midva. Tokrat sta dva zelo 
blizu in ko sva v vodi, ju gledava,  
kako se potopita pod nama, se 
vrtita in oddajata svoje zvoke. 
Prelepo. Nekaj časa plavam z 
njima, vendar mi kmalu izgineta 
izpred oči. Veliko hitrejša sta od 
mene, čeprav imam plavutke. 
V naslednjem krogu me čaka 
presenečenje. Z Nemcem se 
spustiva v vodo in plavava, počasi 
se oddaljim od njega in pod sabo 
zagledam štiri delfine. Dajejo vtis, 
kot da me ne vidijo, noben ne 
gleda gor. Pomislim: Tu sem! In v 
istem trenutku se eden obrne proti 
meni, tako da mi pokaže spodnjo 
stran, svoj trebuh in prsni koš, in se 
mi tako odpre. Jaz sem odprt na 
isti način, roke držim ob telesu, kot 
imajo oni plavuti.  
Preplavijo me občutki hvaležnosti, 
veselja in navdušenja in vem, da 
on ve. Ve, ker sta najini srci odprti 
in ker sva povezana. Tako plavam 
z njim in si mislim samo: Hvala. In 
zdi se mi, kot da je vsa skupina 
upočasnila hitrost, da jim lahko 
sledim. Kot bi vedeli, da sem 
pripravljen.  
 

Kot bi mi želeli podariti te trenutke 
čiste komunikacije, z enim od njih, 
pa hkrati z vsemi. Nato se počasi 
oddaljijo in ne vidim jih več. 
Pogledam ven in daleč stran 
opazim naš čoln. Vmes med mano 
in njim je Nemec, z masko v vodi. 
Če gleda noter, je gotovo nekaj 
spodaj, pomislim. Glavo dam pod 
vodo in gledam v tisto smer. Nič. 
Modrina. Nato pa zagledam, sprva 
nejasne obrise, kot sive sence, ki se 
približujejo. Nato se izluščijo 
delfini, tokrat jih je šest. Samo 
opazujem jih, kako plavajo proti 
meni, srce je odprto, roke so ob 
telesu kot plavuti. Mislim si, da 
bodo samo plavali daleč mimo 
mene ali globoko pod mano in 
sprva kaže tako.  

Nato pa spremenijo smer in 
naredijo lok proti meni. Plavajo 
čisto blizu, dva metra stran, in 
vsak od njih se obrne proti meni in 
mi odpre srce, odpre ves spodnji 
del proti meni. Hkrati me gledajo s 
temi prelepimi očmi in 
komunicirajo toliko stvari.  
 

 

http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/naravna-frekvenca-planeta-cloveskega-telesa-mozganov.html
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Samo lebdim tam in prejemam, 
občutek je, kot da me zasipajo 
ljubezen, veselje in prepoznanje 
hkrati. Kot bi mi vsi v en glas rekli: 
Dobrodošel! Ter me hkrati objeli in 
mi podarili delček sebe. Noro. 
Ko se ta mimohod odvrti, jih 
gledam, kako plavajo naprej, a ne 
plavam za njimi. Zadet sem od 
ljubezni. V dihalko oddajam čudne 
zvoke, nisem gotov: se smejim, 
jokam ali oboje hkrati? Trenutek 
večnosti. Ko se potegnem v čoln, 
se mi smeji do ušes. 
Francoza nimata take sreče, zdi se 
mi, da preveč ropotata s 
plavutkami in ves čas živčno 
pogledujeta iz vode. Tako jih 
vedno vidita za pet sekund, ko 
nekje globoko pod njima plavajo 
naprej. Reci temu new age ali 
karkoli, vendar delfini čutijo, kdaj 
si miren, kdaj se odpreš, kdaj si 
pripravljen. Bistvo plavanja z 
delfini ni v tem, da jih poskusiš 
ujeti, saj so veliko hitrejši od tebe. 
Bistvo je, da vstopiš v 
komunikacijo in odnos kot 
zavestno bitje z zavestnim bitjem, 
s spoštovanjem in odprtim srcem, 
kjer blagosloviš sogovornike in se 
jim zahvališ za vse, kar so. Tako bi 
rad vstopal v odnose z ljudmi. In 
brez pričakovanj. Tu sem, ker sta 
me sem pripeljala navdušenje in 
sinhroniciteta. Pripravljen sem 
prejeti. Karkoli. Zaupam. 
Na koncu me čaka češnja na torti, 
kot bi rekli Angleži. Še zadnjič 
gremo v vodo, odplavam proti 
delfinom in pod mano jih plava 
pet. Odprem srce in se jim 
zahvalim. V tistem trenutku se 
nekaj igrivo zgane. Temnejši 
delfin, ki ga prej skoraj nisem 
opazil, na pol odrasel mladič, se 
igrivo odlepi od mame in odplava 
proti površju  in malo v smeri 
proti meni. Iz njega vejeta igrivost 
in veselje, pa želja po spoznavanju. 
Pride do površja, obrnjen je proti 
meni   in  se  lahkotno   obrača   in  

 

spreminja smer. Moje telo 
spontano začne posnemati 
njegovo, skupaj se zvijava in 
plavava, kot ogledalo sva si. 
Potopi se nazaj do svojih, ki počasi 
plavajo stran, pa se zopet dvigne 
in ponoviva najin ples. Zopet se 
potopi, in ko plavam z njimi, se mi 
spet zdi, da so upočasnili gibanje, 
da jim lahko sledim. Še zadnjič se 

delfinko dvigne, zapleševa, nato 
pa se obrne in njegova skupina 
pod njim, on pa tik pod površjem, 
odplava v veliko modrino. 
Samo lebdim in gledam, občutek 
je, kot da je del mene odplaval z 
njimi ali pa del njih ostal z mano. 
Neverjetno. 
Je lahko kaj lepšega od tega? 

         
                    Avtor:  Jan Lemuri                                                                                                                                 
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KAMU ni čarovnija!  
 
S pomočjo kamnov in celotne 
tehnike ne zdravimo in z njo ne 
nadomeščamo kakršnih koli terapij, 
ki nam jih predpišejo konven-

cionalni zdravniki.  

KAMU starodavna tehnika, ki 
vzpostavlja nekakšno energetsko 

raven narave, aktivira praspomin in 
s svojo vibracijo uravnava vibracijo 
našega telesa. Vibracijsko nas 
postavi nazaj k izvoru.                             
S pravilno postavitvijo kamnov po 
telesu ali na delu telesa ustvarimo 
vibracijo, ki v telesu razbije 
energetske nečistoče, pridobljene z 
načinom življenja. 

KAMU je tudi energetski vrelec, ki 
čisti energije   prostora.  V bivalnih 
prostorih se zadržujejo energije, ki so 
tako pozitivne kakor tudi negativne. 
En in drug vpliv energij, lahko na 
naše telo vpliva in ga postavlja v 
neharmonijo. Kamni imajo 
neverjetno moč pradavnine in so 
skozi štiri vhode povezani z 
zemljino ozemljitvijo, z 
elementarnimi bitji ter s čisto 
prvinsko naravo ustvarjanja narave 
zemlje.  
 

Tudi sama postavitev v prostoru, 
prinaša v prostor izvir čiste energije. 
Kamni se povezujejo s pradavnino 
Zemlje, z zemeljsko čisto energijo 
brez bolezni in težav.  
 

KAMU je dobesedno naprava za 
čiščenje prostora. 

Balansiranje kamnov  2. del  

K A M U 

 

KAMU je starodavna tehnika naših prednikov, ki je bila razkrita s pomočjo angelov, selov, ki 
so ljudem pomagali, da so prepoznavali neizmerne možnosti življenja povezanega z 

materialnim in eteričnim nivojem. 

Kamen ima štiri vrata, štiri strani neba in štiri obraze. 

Antični svet je ustvaril našo zibelko življenja in nam 

položil številne elemente, s pomočjo katerih si lahko 
pomagamo. 

Mojstri so venomer nad nami. Uporabljajo orodja, ki so 

nam dani v življenju. Ni stvari, ki nam ne bi služila ali 
nam bila v prid. 

Univerzum je prostor bivanja telesa, duha. 
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V prostoru, kjer živimo, se nabira 
energija naših misli, dejanj, predmetov 
itd. Zadržuje se v prostoru kot sivina, 
kot teža, ki nas priklanja in nam reže 
krila. Energija čustev, prepirov so 
energije, ki se zadržujejo v prostorih 
zelo pri tleh, v kotih, kjer energija ne 
kroži, teče. Tudi s prezračevanjem 
energetsko ne očistimo dovolj 
stanovanja. Rastline so zelo 
pomembne in tudi one zadržujejo v 
sebi energijo prostora, človeških 
čustev in ostale navlake. Rastline 

nekaj te energije vsrkajo in očistijo 
prostor, vendar  je potrebno rastline 
potem postavit na dež ali naravno 
okolje, da se te energije očistijo.  
 

 

Kamni so veliki čistilci in 
ustvarjajo tempelj Kraljestva.  
Še vedno so najboljša svetišča 
zgrajena iz kamna in lesa.  

Kamni so najboljši gradnik za 
energetsko svobodo in čistino 
naših svetov  Prenašajo pozi-
tivno in vsrkavajo negativno 
energijo, vibracijo. 
 

Kristali imajo nežno, vendar 
izmerljivo »vibracijo« ali elektro-

magnetno polje, kot ga ima vsaka 
stvar, tudi telo. Njihova posebna 
sestava jim pomaga prenašati 
pozitivno energijo in vsrkavati 
negativno energijo, kar potrebujete za 
ohranitev odličnega zdravja in 
počutja. Tudi če se ne nameravate 
spuščati v podrobnosti zdravljenja s 
kamni, lahko kupite nekaj takšnih, ki 
vplivajo prav na vaš kritični del 
telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamne na začetku postavljate preprosto 
na telo in lahko ustvarjate različne like. Za 
energetsko uravnovešenje in čiščenje pa bo 
potrebno vedeti, se naučiti kaj več. 

To je verjetno vaše prvo srečanje s KAMU 
– jem. 

                              Avtor: Avinashi 
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Indijski modrec z očmi bengalskega tigra 1. del 

Med brskanjem po facebooku je mo-
jo pozornost pritegnil filmček na 
youtube, kjer je mlajši moški, z očmi 
kot bengalski tiger delil svoje mo-
drosti. Zdel se mi je zelo zanimiv, 
vendar si nisem zapomnila nje-
govega imena. Ko sem zvedela, da 
ta karizmatični Indijec prihaja v Slo-
venijo, sem najprej pomislila, da si 
želim, da bi šla z mano na ta 
dogodek moja otroka, Brin (16 let) 
in Jakob (13 let).  

Želela sem, da še od koga drugega 
slišita to, kar doma sicer poslušata 
vsak dan. Povem jima, da gremo 
skupaj na seminar Jay Shetty-ja. 
Nista bila ravno navdušena. Ko sem 
jima povedala, da gresta z nami še 
bratranec Jaka (14 let) in sestrična 
Lina (12 let), sta se “sprijaznila”.  

Zgodnje nedeljsko jutro, ko bi si 
vsak najstnik  želel spati malo dlje, 

mi pa smo že v vrsti na Gospo-
darskem razstavišču v pričakovanju 
dogodka. Jay Shetty prvič prihaja v 
Evropo in to prav v našo čudovito 
Slovenijo. 

Na oder priteče simpatičen, kariz-
matičen mlad moški, katerega 
množica navdušeno pozdravi.   V 
dvorani nas je več okoli 2000.  

Za začetek nam pove, da je šel po 
končanem študiju za 3 leta v Indijo 
kot menih, kjer je meditiral v 
ekstremnih razmerah (huda vročina 
ali mraz) po več ur na dan, vstajal 
ob 4h zjutraj, vso svojo osebno last-
nino pa je imel v garderobni omari-
ci. Po 3 letih se je vrnil živeti k 
svojim staršem v London, bil je brez 
denarja in svojega stanovanja. Začel 
je iskati službo. Svojo prošnjo je 
poslal na več kot 50 naslovov v Lon-
donu, vendar povsod dobil nega-

tiven odgovor. Vedel je, da si želi 
snemati filmčke. Ko je svojo strast 
delil z okolico, je povsod dobival 
odgovore, da je za to prestar, za vsaj 
7 let. Na srečo jih ni poslušal. Posnel 
je svoj prvi video in ga zaradi nega-
tivnih komentarjev skoraj zbrisal. 
Vendar ga ni. Slišal je ta glas v sebi, 
ki je vedel, da mora nadaljevati to 
pot, da mora vztrajati, da si to želi 
njegova duša.  

Nadaljeval je in uspel. Po samo treh 
letih ima Jay več kot 3 milijarde 
ogledov na kanalu YouTube ter več 
kot 22 milijonov sledilcev na Face-
booku. Je dobitnik številnih 
prestižnih nagrad, revija Forbes ga 
je uvrstila celo na lestvico "Forbes 30 
under 30", ta predstavlja 30 
najvplivnejših ljudi, mlajših od 30 
let. Danes dela z ljudmi, kot 
so Ellen DeGeneres, Deepak Cho-
pra in Novak Djoković, po vsem 
svetu predava o principih uspeha, o 
tem, kako ustvariti obilje, graditi 
odnose in uresničiti svojo vizijo. 
Okronali so ga za najboljšega go-
vornika v ZDA in Aziji, kajti njegov 
vpliv na svet in ljudi je resnično 
izjemen. 

In te dni je na povabilo Christy in 
Mihaela Žmaharja (https://
www.potovanjeduse.si/) prvič prišel 
v Evropo, da nas navdihne s svojo 
zgodbo in modrostmi. Vedno so me 
navduševale zgodbe preprostih lju-
di, ki so iz nič ustvarili noro zgodbo 
preprosto zato, ker so sledili sebi, 
svojim sanjam, ker so si dovolili 
slišati ta glas v sebi, ker jih ni zani-
malo, kaj si o njihovih drznih sanjah 
misli okolica, ker so življenju rekli 
velik Ja! Ker jih preteklost ni 
omejevala.  

Jay pravi, predstavljate si, da držite 
v stegnjeni roki pred seboj plasten-
ko vode.  

https://www.potovanjeduse.si/
https://www.potovanjeduse.si/
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Čez čas vas začne roka boleti. Si 
predstavljate, da bi jo držali v roki 
cel dan? Kako zelo bi vas bolela 
roka? In prav to počnemo ljudje, ko 
se oklepamo svoje preteklosti. 
Svojih bolečin, ran in zamer. Biti v 
preteklosti je, kot bi živeli v goreči  
hiši. V realnosti nihče ne bi sedel v 
gorečem prostoru, ampak bi na vsak 
način iskal izhod, čeprav bi bila 
vrata zaprta. Veste, da lahko najdete 
izhod, ne glede na vse.  

Spustite svojo preteklost, odložite 
prtljago, pretežka je, da bi jo vse 
življenje nosili s seboj, ne potrebuje-
te je več. Prenehajte se obsojati za 
vaše pretekle napake, odpustite tis-

tim, ki so vas prizadeli. Tudi če bi 
imeli časovni stroj in se vrnili nazaj 
v preteklost, bi prav gotovo naredili 
kakšno drugo “napako”. Zaradi 
vseh “napak” in preteklih dogod-
kov, ste danes takšni, kot ste. Zato 
ste danes tukaj, kjer ste.  

Danes ste točno tam, kjer morate 
biti. Zapomnite si to, naj to postane 
vaša mantra sedanjega trenutka. 
Danes ste točno tam, kjer morate 
biti! Čeprav se vam morda zdi, da bi 
morali biti kje drugje, ker imate že 
zares dovolj ponavljajočih se zgodb. 
Ampak določene zgodbe se nam 
ponavljajo, dokler se iz njih ne 
naučimo modrosti.  

Že veste katero modrost vam 
prinaša vaša zgodba?  

Britanec ima tri milijarde ogledov 
na kanalu YouTube ter več kot 20 
milijonov sledilcev na Facebooku. Je 
dobitnik številnih prestižnih 
nagrad, revija Forbes ga je uvrstila 
celo na lestvico "Forbes 30 under 
30", ta predstavlja 30 najvplivnejših 
ljudi, mlajših od 30 let. 
 

Več na: https://www.zurnal24.si/
magazin/odnosi-in-prosti-cas/ne-

boste-verjeli-kdo-prihaja-v-ljubljano
-322847 - www.zurnal24.si 

                                 Avtor: Tjaša 

https://www.zurnal24.si/magazin/odnosi-in-prosti-cas/ne-boste-verjeli-kdo-prihaja-v-ljubljano-322847
https://www.zurnal24.si/magazin/odnosi-in-prosti-cas/ne-boste-verjeli-kdo-prihaja-v-ljubljano-322847
https://www.zurnal24.si/magazin/odnosi-in-prosti-cas/ne-boste-verjeli-kdo-prihaja-v-ljubljano-322847
https://www.zurnal24.si/magazin/odnosi-in-prosti-cas/ne-boste-verjeli-kdo-prihaja-v-ljubljano-322847
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Knjiga Mojstri nove energije  
 

Modrost in navdih za spreminjajoči se svet vsebuje spoznanja, ki spodbujajo 
spremembe zavesti.   Vnebovzeti Mojster Saint-Germain je eden 
najpomembnejših nosilcev svetlobe za spremembo našega sveta, ki vodi k 
življenju in delovanju človeštva v Novi Zavesti. Gre za Mojstrstvo Nove 
Energije, življenje v sožitju z božanstvom, ki je v skladu z našim resničnim 
poslanstvom. Živimo v napetem prelomnem času, ki sicer veliko obeta, vendar 
nas tudi postavlja pred velike izzive. Kako ravnamo z dobro znanimi, vendar 
togimi in neživimi miselnimi sistemi in vedenjskimi vzorci? Kako lahko 
prebrodimo podzavestne blokade, rešimo družinske zaplete in premagamo 
druge družbene omejitve? Kaj pravzaprav so nove vrednote, novi cilji in nove 
poti? Vnebovzeti Mojster Adamus Saint-Germain sporoča ganljive besede 
vsem, ki iščejo globoka spoznanja in praktično pomoč duhovnega sveta sveta, 
da bi tako v svojem življenju sprejeli Novo zavest. Sporočila Saint-Germaina, 
ki jih kanali ...  
 

Kontaktiraj nas in naroči :  (+386) 41 370 414  
 

Dostava v 2 delovnih dneh ob naročilu do 12.30h  

Adamus Saint-Germain 

kanalizirata: Geoffrey in Linda 
Hoppe 

Naslov: Mojstri Nove Energije 

Založila: Nova, Tjaša Pavček s.p. 
Prevod dela:Tjaša Pavček  
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Za približno 20  kroglic: 
 

- 200 g makadamije 

- 20 datljev (če so zelo suhi, jih prej za eno uro 
namočimo, nato vodo odlijemo) 
- 2 JŽ presnega kakava v prahu 

- ščep soli 
 

Posip: 

- 6 JŽ oluščenih konopljinih semen  

Priprava : 

1. V multipraktiku najprej zmeljemo 
makadamijo. 
2. Dodamo datlje in presni kakav in 
mešamo toliko časa, da se masa 
sprime. 
3. V posodico stresemo oluščena 
konopljina semena.  
4. Iz mase oblikujemo  kroglice, ki jih 
povaljamo v semenih. 
5. Kroglice shranimo v hladilniku. 

 

Namig 

Za posip lahko uporabite kateri koli posip, za moj okus se k tem  
kroglicam zelo podajo oluščena konopljina semena. 
 

TAJČINA KUHINJA 

V vsaki reviji vam bomo prip

jedilnik iz Tajčinega izbora receptov. 

Tokrat smo vam pripravili tri recepte iz Tajčine knjige, 99 
slastnih Tajčinih receptov. 

Pripravite in postrezite jih z ljubeznijo. 

1. Božanske čokoladne kroglice (P, V, BG) *  
    To so zagotovo moje najljubše čokoladne kroglice 

V vsaki reviji vam bomo pripravili slasten jedilnik iz Tajčinega izbora receptov. 
Tokrat smo vam pripravili tri recepte iz knjige, 99 slastnih Tajčinih receptov. 
Pripravite in postrezite jih z ljubeznijo. 
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Sestavine za 4 osebe 

 

- skodelica orehov, namočenih čez noč 

- skodelica svežih fig (ali namočenih suhih) 

- 6 zamrznjenih banan 

- 4 JŽ riževe smetane  

Priprava : 

1. Najprej zmiksamo sveže fige z namočenimi orehi. 
2. Dodamo  zamrznjene banane. 
3. Če je sladoled pretrd, dodamo še malo riževe smetane.  

 

* = P- presno 

      V- vegansko  
      BG- brez glutena 

2. Orehovo-figov sladoled (P, V, BG)*      
Ta sladoled vam bo na brbončice pripeljal nov, čudovit okus. Priporočam, da 
uporabite sveže fige. 

  
Čas priprave: 5 minut  
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To nisem jaz 

 Da postanem tako močna v svoji 
energiji, v energiji moje duše, da  na 
mojo svetlobo ne morejo vplivati 
sence drugih bitij oziroma da ne 
morem drugih hraniti s tem, da bi 
nekomu ali mnogim povzročala 
neprijetne občutke, ki jih moja duša 
v resnici sploh ne pozna. Prepoznati 
torej energijo, ki ni tvoja, misli, ki 
niso tvoje in z njo ne delovati 
naprej. Prepoznati in spustiti, ne da 
bi z njo koga poškodovala. 
 

Kako najdeš učitelja, se mi je te dni, 
ko sem  raziskovala Indijo, pojavlja-
lo vprašanje. Eden izmed mojih 
učiteljev mi odgovori: »Učitelj najde 
tebe.« 

Na potovanju doživiš ogromno 
dogodkov, ki jih lahko sestavljaš kot 
sestavljanko, ter dobiš ven ogromno 
namigov in odgovorov na vprašan-
ja, ki si jih postavljamo, ko želimo v 
življenju doseči kaj več, kot le živeti 
podganjo dirko.  

Ves čas nam nasproti prihajajo 
znaki oz koščki sestavljanke, ki si jih 
lahko predstavljamo razmetane na 
tleh in kot taki  nam ne morejo 
pokazati slike, čeprav imamo vse 

koščke ves čas ob sebi.  Lahko pa jih 
prepoznamo in jih sestavljamo, ter 
na koncu vidimo celo sliko, celo pot, 
ki jo je bilo potrebno prehoditi, da 
smo določene stvari prepoznali in 
ozavestili. 

Šele zdaj poznavam modrosti mo-
jstra, ki mi svojega znanja ne želi 
kar položiti na pladnju, kot si 
največkrat želim sama. In večkrat 
sem se vprašala, zakaj presneto, mi 
ne pove nečesa, kar ve, mi ne 
pokaže določenih modrosti, do ka-

terih je sam prihajal več kot 30 let. 
V življenju ne moremo le jemati, ker 
je učenje ravno pot, ki jo prehodimo. 
Sami moramo pri tem veliko naredi-
ti, ni namen le jemanje. 

Kdo je bitje, ki ti pride nasproti? Ti 
morda kaže pot, da vidiš, kam greš? 
Ti nastavlja ogledalo, da lahko 
zagledaš najtemnejši del sebe?  

 

Ko sem se vrnila iz popotovanja po Indiji, sem prepoznala enega od mnogih učenj, ki sem jih tam dobila. 
Marsikdo ga ne bi prepoznal oziroma mu ne bi posvečal pozornosti. Sama pa vedno bolj ugotavljam, da je to zame eno 
najpomembnejših spoznaj, ker le tako sem to, kar v resnici sem. 
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Morda del, ki sploh ni del tebe? Ti 
želi pomagati, da prepoznaš ta del 
sebe? Kako lahko prepoznaš del en-
ergije, ki skuša postati del tebe, pa je 
v resnici le del nekoga drugega? 
Smo čuteča bitja in začnimo zopet 
čutiti. Postanimo odgovorni za svoja 
dejanja. 
 

Imam pravico biti nesramna oz stre-
sati energijo nizke vibracije na 
druge, takrat ko ne poteka vse 100% 
po mojem načrtu? Je oseba na drugi 
strani odgovorna za to, da mi mora 
v vsem ustreči? In kaj, če se ta oseba 
na vso moč trudi, da bi mi ustregla, 
da bi mi ponudila največ, česar je v 
tistem trenutku sposobna? In če bi 
mi lahko dala več, bi mi dala več.   
 

Ali lahko morda ne glede na re-
zultat, pokažem sočutje in hvaležno 
pozdravim bitje, ki je delček mojega 
bitja? Če smo vsi skupaj delček 
torte, je vsak košček pomemben.  Če 
pogledam kolektivno zavest, lahko 
prav vsak prispeva k večji zavesti, 
brez kakršne koli materialne do-

brine. Morda le z nasmehom, pri-
jaznim pogledom in pozdravom 
bitju, ki stoji nasproti tebe, ne glede 
na to ali je to brezdomec, smetar, 
bogataš, znana osebnost, delavec za 
tekočim trakom, žival ali “le” drevo.   
 

Je lahko eden od njih moj učitelj, 
modrec, ki  si  je le nadel drugačno 
obleko? In morda menjava svojo 
obleko vse dokler končno ne 
prepoznam, da smo vsi čuteča bitja, 
vsi delček našega Univerzuma? Da 
predstavljajo materialne dobrine le  

velikost našega nohta na mezincu v 
primerjavi z vsemi mogočnimi 
sposobnosti, ki jih kot duhovna bitja 
imamo. Tudi naš noht na mezincu je 
pomemben in nam omogoča, da 
lahko v fizičnem svetu funkcionira-
mo, vendar ne ustavimo se tu, razvi-
jajmo naše sposobnosti, dvigujmo 
zavest,  karkoli delamo, delajmo 
tako, da se vidi, kdo v resnici smo. 
Kajti le to boš na koncu vzel s seboj. 
Pomembno je, kakšen si, medtem ko 
delaš, karkoli že delaš. 
 

Naše življenje je povezano z vsemi, 
ki se jih dotaknemo. 
In še za konec, misel nekega ne-
običajnega dečka: “Višje, ko greš, 
boljši je razgled in višje, ko si, več 
ljudi te vidi.” Pravi, da imaš več 
preizkušenj, ker te več ljudi vidi. 
Večih na očeh, večim v besedah in 
umu. Zato moraš biti svet, da si 
lahko visoko, da lahko obvladuješ 
vse preizkušnje na poti. 

 

Avtor:Tajča Pavček 
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Inovativna formula je 
kombinacija magnezija, cinka, selena, kroma in taurina.  

Magnezij pripomore : 

• k ublažitvi utrujenosti in izčrpanosti 

• k elektrolitskemu ravnovesju 

• k normalnemu metabolizmu, ki oskrbuje telo z energijo 

• k normalnemu delovanju mišic 

• k normalni sintezi proteinov 

• k ohranitvi zdravih in močnih kosti ter zdravih zob 

 

Selen: 

 ima vlogo pri nastajanju semenčic, 
 prispeva k ohranjanju zdravih las, 
 prispeva k ohranjanju zdravih nohtov, 
 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, 
 ima vlogo pri delovanju ščitnice, 
 ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. 
 

Cink ima vlogo: 

 pri presnovi kislin in baz, 
 pri presnovi ogljikovih hidratov, 
 pri kognitivnih funkcijah, 
 pri sintezi DNK, 
 pri plodnosti in razmnoževanju, 
 pri presnovi makrohranil, 
 pri presnovi maščobnih kislin, 
 pri presnovi vitamina A, 
 pri sintezi beljakovin, 
 pri ohranjanju vida, 
 pri delovanju imunskega sistema, 
 pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
 pri delitvi celic. 
 

Cink prispeva: 

 k ohranjanju zdravih kosti, las, nohtov in kože, 
 k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.  
 

Krom 

 ima vlogo pri presnovi makrohranil in 

 prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi. 
 

Ekolife natura Liposomski Magnezij + cink, selen, krom, taurine, 200 ml 

Magnezij 

Magnezij 
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8 Hz, 432 Hz - naravna frekvenca planeta ter človeškega telesa in možganov 

Mati Zemlja, planet, ima svojo 
naravno frekvenco, tako kot vsak 
predmet v naši bližini. Starodavni 
indijski modreci so imenovali 
frekvenco 7.83 Hz za frekvenco 
OM-a. Obravnavali so jo kot glas 
planeta, ki napaja in obnavlja 
življenje v vseh živih bitjih. 
Uglasitev s planetom Zemlja 
predstavlja najvišjo obliko notranje 
harmonije in sožitja z okoljem in 
samim seboj, ki privlači zdravje, 
srečo in uspeh v materialnem in 
duhovnem smislu. 

Človeško uho lahko zazna 
frekvence od 20 Hz do 20.000 Hz. 
Če bi lahko zaznali frekvence zunaj 
tega tako omejenega spektra, bi 
lahko slišali vibracije, ki jih naš 
planet Zemlja proizvaja med 
njegovo rotacijo ali zvok, ki ga 
proizvaja vibracija atomskih 
delcev, ki tvorijo naše telo. Toda 
celo okusi, podobe, vonji in 
otipljive zaznave so cerebralne 
preobrazbe frekvenc. To, kar 
zaznavamo, je 'približna resni-
čnost'. Poenostavljena različica 

naših možganov tega, kar nas 
obdaja. 

Danes to frekvenco 8 Hz 
imenujemo Schumannova 
resonanca. Nemški znanstvenik 
Winfried Otto Schumann (1888 – 
1974) je leta 1952 matematično 
določil frekvenco naravne 
zemljine atmosferske aktivnosti. 

Vrednost okoli 7,83 Hz je osnovna 
in najpomembnejša frekvenca. Gre 
za osnovno zemeljsko frekvenco, ki 
se ujema s frekvenčnim spektrom 

možganskih valov sesalcev. 
Celotno življenje niha v resonanci, 
kozmično sevanje pa ohranja v 
nihanju vsako živo celico.  

Zvok, ki ga oddajajo delfini, ima 
frekvenco 8 Hz (t.j. 8 nihajev na 
sekundo), ki je neslišen za ljudi.  
Zemljina frekvenca je njen utrip 
'srca' 7.83 Hz in je prisotna v 
harmoničnem polju Zemlje. 
Frekvenca spodbuja alfa (8-12 Hz) 
in theta (4-8 Hz) valove v 
možganih in v telesnih celicah. 
Raziskave so pokazale, da se s 

pravilno meditacijo, spodbuja 
možgane, da so dejavni z alfa 
valovi. To usklajuje obe možganski 
polovici. Tako so možgani spet 
dejavni s frekvenco 8 Hz. 

Številka 8 je ena od najbolj 
ponavljajočih se številk v naravi in 
je vsesplošno prisotna v številnih 
vidikih. Primeri, ki bi jih lahko 
uporabili v korist te teze, so nešteti, 
ne samo v umetniškem, temveč 
tudi v arhitekturnem, kemijskem, 
biološkem, astronomskem in 

verskem področju. Število 8 in 
njegovi relativni mnogokratniki so 
bili uporabljeni v egiptovski, 
vedski, muslimanski, budistični in 
renesančni arhitekturi: templji, 
cerkve, mošeje, gradovi in palače 
imajo to sveto številko v svoji 
osmerokotni arhitekturi.  

Leonardo da Vinci je uporabil 
matematiko iz osem v večini svojih 
del. Obstaja obsežna bibliografija o 
razmerju med razmerji primarnih 
števil (zlati rez) in naravo. 

 

http://alternativno-zdravljenje.si/clanki/naravna-frekvenca-planeta-cloveskega-telesa-mozganov.html
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Izguba ali slabše delovanje vitalnih 
frekvenc planeta Zemlje človeškega 
telesa in vseh stvari, ki nas 
obkrožajo, se lahko posledično kaže 
kot zmanjšanje vitalnosti in zdravja. 
S to težavo lahko povežemo tudi 
bolezni, kot so hiperaktivnost, 
nihanje razpoloženja, težave s srčno-

žilnim sistemom, glavobole, 
vrtoglavice, dihalne težave, kot tudi 
velik delež 'civilizacijskih bolezni'. 
 

V šestdesetih letih sta Dr. Puharich 
in Dr. John Taylor odkrila, da je 8 
nihajev na sekundo prav tako 
frekvenca, ki spodbuja možgane k 
aktiviranju super občutljivih 
sposobnosti, kot so telepatija, 
telekineza, videnje na daljavo in 
druge speče sposobnosti v 
vsakomer od nas. 8 Hz ima zelo 
poseben učinek na človeški um. 
Pojavile so se tudi raziskave, ki 
nazorno kažejo, da lahko s pomočjo 
8 Hz v skalarnem polju popravimo 
DNK.  

 

Skalarno polje je funkcija, ki vsaki 
točki prostora pripiše skalar. 
Skalar je običajno realno število. V 
fiziki s skalarnim poljem pogosto 
opišemo potencialno energijo, ki je 
povezana z določeno silo. 

8 Hz je tudi prvinski zapis celic, ki 
omogoča zdravo izmenjavo kisika in 
hranil skozi celične membrane in 
omogoča zdrav celični membranski 
potencial, ki deluje kot filter, torej 
zaščita in mora biti napetost le tega 
dovolj visoka: 50-70 mV, in 
optimalno psihofizično počutje. 

 

Nekateri vplivi frekvence   
8 Hz 

 

- večja ljubezen do sebe in 
sprejemanje sebe, povečana 
samoodgovornost  
-  moč in zaupanje, da govorite svojo 
resnico in stojite na svojih nogah v 
svetu,  
- zdravljenje na vseh ravneh - 
fizično, čustveno, duševno in 
duhovno, 
- napolni vas z občutkom miru in 
dobrega počutja, 
- globoko notranje veselje, 
- povečana povezava z naravnim 
svetom, 
- več svobode in  manj strahu v 
življenju, 
- manifestacija želja najglobljega 
srca, 
- skupnost enotnosti. 
 

Znanstvene raziskave so tudi 
pokazale, da 8 Hz odbija škodljive 
frekvence mobitelov, mikrovalov, 
kar je za današnji čas izjemnega 
pomena. 
 

Frekvenca 8 Hz je neslišna za 
človeško uho. Lahko pa slišimo 
njegove harmonije kot 72 Hz, 144 
Hz, 256 Hz, 432 Hz, ki imajo enak 
učinek. 
 

Frekvence so premiki delcev okoli 
točke določenega objekta, 
imenovanega vir zvoka. Po drugi 
strani delci, ki začnejo nihati, 
prenašajo gibanje na druge sosednje 
delce, ti pa na druge, kar povzroča  

lokalno variacijo tlaka. Na ta način 
se preprosto vibracijsko gibanje 
razmnožuje, kar povzroča zvočni 
val. 
 

Človek je kot akustični inštrument, 
ki oddaja določene frekvence. Le- te 
omogočajo, da druge podobne 
frekvence vibrirajo z resonanco in 
jih privlačijo k njemu. Misel sama je 
energija v vibracijah.  Iz tega sledi, 
da bodo pozitivna čustva z določeno 
frekvenco verjetno privabila 
pozitivne dogodke v našem 
življenju.  
 

Pozor, kaj poslušamo! 
 

440 Hz (sedanji svetovni standard 
za uglasitev glasbil) vodi do 
očitnega povečanja dejavnosti leve 
možganske polovice in s tem 
povzroči povečanje beta stanja. To je 
neuravnoteženo stanje. 
432 Hz (harmonija od 8 Hz) vodi do 
uravnoteženja obeh možganskih 
polovic (alfa in beta). To je zelo 
pomembno za naše mentalno in 
fizično zdravje. 
Igranje in poslušanje glasbe 
uglašene na A=432 Hz uravnoveša 
telo in okoliško naravo, daje 
primarno ravnotežje miru in 
blaginje. Učinkuje dobrodejno na 
celoten planet in Življenje na njem. 
  

V preteklosti so se številni brezčasni 
glasbeni geniji strinjali, da je treba 
lestvico LA peti v 432 Hz, 
imenovano tudi 'LA Verdiano', po 
Giuseppe Verdiju, ki je bil navdušen 
podpornik. Prav on je leta 1881 
napisal pismo, naslovljeno na 
glasbeno komisijo tistega časa, in še 
vedno ohranjeno na konservatoriju 
'Giuseppe Verdi' v Milanu, kjer je 
izrecno prosil, da bi LA-jev zbor 
spremenili na 432 Hz za 
'matematične potrebe'. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Skalar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Realno_%C5%A1tevilo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Potencialna_energija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sila
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Kdo je popačil Naravni standard 
glasbene uglasitve iz 432 Hz na 440 
Hz? 

Leta 1939 so v nacistični Nemčiji 
določili nov standard uglasitve 
glasbenih inštrumentov na A=440 
Hz. Po pričevanjih in določenih virih 
naj bi imel velik vpliv nacistični 
propagandni minister Joseph 
Goebbles. 

Goebbels je bil eden najbližjih 
Hitlerjevih sodelavcev. Od leta 1933 
do leta 1945 je bil nemški 
propagandni minister. S svojimi 
odličnimi govorniškimi 
sposobnostmi je bil inspirator 
mnogih antisemitskih pogromov. 
Postavil je temelje moderne 
propagande, saj je temeljil na 
psihologiji množic. 

Okrog leta 1940 so Združene države 
Amerike vpeljale 440 Hz. Leta 1953 
je to naredila tudi Anglija in zatem 
še vse države v svetu. Tako je leta 
1955 to postal standard ISO 16. 
Takrat je v Franciji proti temu 
protestiralo približno 20 tisoč 
glasbenikov, a brez uspeha. 

Dr. Horowitz je mednarodno 
priznan genij v umetnosti in 
znanosti naravnega zdravljenja, 
čigar Harvardsko usposabljanje, štiri 
desetletja javne zdravstvene službe, 
tisoče internetnih publikacij, desetine 
recenziranih znanstvenih člankov, 
enaindvajset (21) nagrajenih knjig, in 
sedem (7) dokumentarnih filmov, ki 
ga je naredil za najbolj plodnega in 
najboljšega prvaka naravnih zdravil 
in 'frekvenčne rehabilitacije' na 
svetu. Dr. Horowitz je bil v ospredju 
razbijanja zasvojenostne in škodljive 
'droge paradigme' za skoraj 40 let. 

Odločite se za frekvenčno glasbo, 
klasično glasbo, mantre ali pa vsaj 
pretvorite glasbo na uglašeno 
frekvenco 432 HZ. 

 

Na spletu obstajajo številna 
navodila, kako s spodaj omenjenim 
programom pretvoriti glasbo iz 440 
na 432 Hz. 

»Če želite odkriti skrivnosti vesolja, 
razmišljajte v smislu energije, frekvence 
in vibracije.« - Nikola Tesla 

Številne študije so pokazale, da 
pozitivna čustva, ki se pojavijo pri 
določeni osebi, lahko vodijo do 
različnih izkušenj za to osebo, ki 
oddaja ta čustva in za ljudi okoli te 
osebe. Ali je frekvenca vibracij na 
subatomarni ravni tista, ki spremeni 

manifestacijo fizične realnosti? Če je 
tako, na kakšen način? 

Vemo tudi to - ko atom spreminja 
svoje stanje, takrat absorbira ali 
oddaja elektromagnetne frekvence, 
ki so odgovorne za spremembo v 
njegovem stanju. 

Ali različna stanja zaznavanja čustev 
in občutkov ustvarjajo različne 
elektromagnetne frekvence? DA, in 
to je dokazano. 

 

Nekateri glasbeniki in misleci 
pretekle glasbe so izvajali vzvišeno 
celostno terapijo za rekonstrukcijo 
harmonije telesa in duše. Glasba po 
besedah Ludwiga van Beethovna »je 
višja modrost kot filozofija in 
teologija«. 

Zato je pomembno, da pozorno 
spremljamo to, kar poslušamo, tako 
da smo osveščeni o 'sestavinah', ki 
sestavljajo glasbo, ki jo 'poslušamo' 
vsak dan. Morda bi si morali 
zastaviti več vprašanj o tem, zakaj je 
bila zgodovinsko določeno sprejeta 
LA pri 440 Hz, kar dejansko uvaja 

frekvenco, ki spodbuja možgane, da 
se vključijo v tiste, ki jih oddajajo, ko 
smo v stanju budnosti, razburjenja, 
pozornosti ali pod stresom, 
racionalnosti in delovanja. Medtem 
ko nas frekvenca pri 432 Hz vodi k 
uglaševanju v globlje stanje in s tem 
aktivira višje kognitivne sposobnosti, 
kot so ustvarjalnost, odprtost, 
sprejem-ljivost, senzitivnost. 

 

                             Avtor : Avinashi 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Minister
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antisemitizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogrom
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Poletje je idealen čas, ko 
veliko lažje v svoj jedilnik 
vključimo lahke in zdrave 
obroke. V knjigi 99 slastnih 
Tajčinih receptov boste našli 
zelo enostavne recepte, ki jih 
boste zelo hitro pripravili, 
predvsem pa se boste lahko 
sami odločili ali boste 
pripravili jed v vegetarijanski 
ali veganski različici, saj sta v 
receptu napisani obe 
možnosti. Veliko izbire imate 
tudi vsi, ki uživate jedi brez 
glutena, v knjigi je 74 
brezglutenskih jedi. 
 

 

  

 

 

In kaj meni o knjigi priznana nutricionistka ter holistična svetovalka za zdravo 
rastlinsko prehrano Jelena Dimitrijević ? 

 

 »Kot nutricionistka sem izjemno hvaležna Tajči, ki s svojo ljubeznijo, kreativnostjo, 
svežino in koristnimi informacijami, ki jih najdemo v njeni novi knjigi, olajša tudi 
moje delo. Knjiga je namenjena vsem, ki želijo narediti nekaj zase in za svojo družino 
ter se zavedajo, da je hrana naše zdravilo. 
S to knjigo čudovitih receptov, ki jo držite v rokah, boste pridobili dodatno modrost o 

99 SLASTNIH TAJČINIH RECEPTOV 
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Potovanje, še posebej v odaljene 
kraje, je za naše telo stresno. 
Hrana, ki je nismo vajeni , 
neupoštevanje higienskega 

minimuma, bakterije, na katere 
naše telo ni navajeno, pa lahko 

naše potovanje spreobrne v daljše 
poležavanje v postelji  in vse 
drugo, kar smo na potovanju 

želeli doživeti. 
Da bi se takemu scenariju 

izognili, pripravimo svoje telo na 
potovanje, predvsem pa vzemimo 

s seboj pomagala, ki nas bodo 
hitro potegnila ven iz postelje. 

 

Sama sem se ravno vrnila iz tri 
tedenskega potovanja po Indiji in 
resnično nisem želela imeti 
prebavnih težav ali padca 
imunskega sistema. 

En mesec pred odhodom, sem 
začela uživati probiotike, ter 
liposomski vitamin C. Poskrbela 
sem za dober imunski sistem in za 
dobre bakterije v črevesju. Poleg 
tega je črevesje, naš največji 
imunski organ, ki nas ščiti pred 
okužbami z mikrobi. V črevesju 
imamo veliko število celic, ki so 
sposobne uničiti nam škodljive 
mikroorganizme. To se mi je zdela 
dobra popotnica, predno sem se 
odpravila na vzhod. 

Tudi s seboj sem vzela liposomski 
vitamin C in probiotike, kar sem 
uživala vsak dan tudi na 
potovanju. 
K sreči, mi je nekaj dni pred 
odhodom, prijateljica svetovala, 
naj s seboj vzamem tudi 
homeopatske tablete, ki resnično 
hitro pomagajo tudi pri hudi 
zastrupitvi in črevesnih težavah. S 
seboj sem torej vzela Arsenicum 
album C200 in Carbo vegetabilis 
C30. Oboje sem naročila v 

Ljubljanski lekarni in ju dobila že 
naslednji dan. 

Vsa domača lekarna, mi je prišla še 
kako prav. Prve štiri dni sem se 
odlično počutila, potem pa je moje 
črevesje potrebovalo homeopatsko 
pomoč, saj sem dobila drisko in 
blago izčrpanost. Ker sem takoj 
ukrepala z homeopatskimi 
zdravili, sem v postelji preživela le 
eno popoldne. Vzela sem po eno 
krogljico Arsenicuma in eno Carbo 
vegetabilis  vsako uro, nadaljnje 4 
ure zapored. Naslednji dan težav 
ni bilo več. 

 

Kadarkoli sem na potovanju začu-
tila, da se v črevesju nekaj priprav-
lja, sem nekaj ur jemala le Carbo 
vegetabilis (eno tabletko vsako 
uro), ki odlično pomaga pri vseh 
črevesnih težavah, do zastrupitve 
pa ni več prišlo, zato Arsenicuma 
nisem več uporabljala. 

 

S pomočjo svoje domače lekarne, 
sem lahko uživala na svojem poto-
vanju. 

 

 

 

 

Vsekakor svetujem vsem, ki se 
odpravljate na počitnice, tudi če jih 
boste preživeli v bližini, da si 
okrepite imunski sistem, saj se 
prepogosto zgodi, da se, ko se 
končno malo sprostite in pustite 
službo in stres zadaj, naše telo od-
loči, da je zdaj čas tudi zanj, da 
malo počisti po sebi. 
Naj bo dopust res dopust. 

 

 

Pripravimo naše telo na potovanje 

Avtor:Tajča Pavček 
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…iti, hoditi 
ne, ker to hočeš 

ne, ker je treba 

ampak ker tukaj 
razen te hoje 

drugega ni. 
 

(Kajetan Kovič: Navodilo za hojo) 

Zgornja misel je Jakoba J. Kendo, 
literata in prevajalca, vodila na 
3500 kilometrov dolgi Apalaški 
poti. Hoja zaradi hoje same. Ne z 
namenom iskanja samega sebe, 
smisla življenja, prebolevanja 
kakšne izgube ali ločitve …. zgolj 
hoja. 

Jakob J. Kenda je leta 2017 kot prvi 
Slovenec prehodil Apalaško pot, ki 
jo zaradi njene dolžine 3500 
kilometrov in 142 kilometrov 
višinske razlike imenujejo tudi  

 

''mati vseh poti'', in o svoji poti 

napisal knjigo, ki jo lahko beremo 
kot potopis, čeprav jo njen avtor 
raje imenuje potopisni roman. V 
njej na iskren, iskriv in mnogokrat 
humoren način opisuje svoje 
doživljanje štirih mesecev hoje 
preko 14 ameriških zveznih držav, 
na kateri se je, preračunano, kar 
šestnajstkrat povzpel z morske 
gladine na najvišjo goro sveta. 

 

Avtor pravi, da si je, ravno toliko 
kot prehoditi pot, želel doživeti 
Ameriko in spoznati Američane, o 
katerih imamo predsodke, da so 
''debeli in neumni'', pa so 
pravzaprav daleč od tega 

stereotipa. Poleg razgibanih 
opisov poti, ljudi in mest, 
prikazuje tudi večplastnost 
ameriške družbe. 

Knjiga je čudovita pripoved o 
prijateljstvih, ki se lahko rodijo 
samo na tako dolgih poteh. O 
solidarnosti, ki v sodobnem svetu 
vse bolj izginja. 

 

 

Vlažilni robčki  

Edinstveni robčki iz organskega 
bombaža in rastlinskimi 
ekstrakti vrhunskih rastlin 
(mandlji, rman, listi rdeče vinske 
trte) iz ekološke pridelave.  

 

Vlažilni robčki za intimno 
nego  

Edinstveni robčki iz organskega 
bombaža in rastlinskimi 
ekstrakti vrhunskih rastlin 
(bisabolol, ognjič, kamilica, 
melisa) iz ekološke pridelave. 
Obvezna oprema vsake ženske 
torbice!  

 

 

Jakob J. Kenda: Apalaška pot 

Pripravila: Vesna Gobec 
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Jasno je, da bo marsikomu ta 
naslov nesprejemljiv. 
Pravzaprav gre za to, da se po opra-

vljenem kratkem in intenzivnem 
treningu , v naslednjih 12 urah 
porabi precej več kalorij, kot bi se 
sicer. Bistven podatek pa je, da se 
energija v glavnem črpa iz 
odvečnih maščob. 
 

Japonski znanstvenik Dr. Izumi 
Tabata je skupaj s skupino 
znanstvenikov iz nacionalnega 
inštituta za fitnes in šport iz Tokia 
ugotovil, da lahko s 4-minutnim 
kratkim intenzivnim treningom 
porabimo več kalorij, kot med 
lahkim enournim tekom, ter da   
lahko vadite doma, v fitnesu ali v 
naravi. 
 

 

Po njegovem izumu trenirajo 
celo vrhunski športniki, saj se 
z njegovim načinom treninga: 
 

- izboljša kondicijska priprav-
ljenost 
- bistveno zniža delež odvečnih 
maščob ter tako zdravo shujša 

- definira mišice celega telesa 

- zniža krvni tlak 

- zmanjša stres 

 

Vrhunski športniki bodo seveda 
naredili več 4 minutnih intervalov.  
Vsi ostali, ki pa si želite imeti lepo 
oblikovano telo, boljšo kondicijo in 
izgubiti kakšen odvečni kilogram, 
pa si vsak dan vzemite vsaj 4 do 12 
ali več minut zase. S časom, ki ga 
boste posvetili sebi, se boste 
preostanek dneva res odlično 
počutili. Ta čas si lahko vzamete, če 
ne gre drugače tudi med gledanjem 
televizije. 
Jaz sicer raje naredim trening zjutraj, 
ko vstanem. Najprej naredim nekaj 

pozdravov soncu za ogrevanje, da se 
raztegnem, potem pa izvedem od  
ene do tri serije. Če mi kdaj zjutraj 
ne uspe, naredim vaje čez dan, 
zvečer ali pa kdaj kakšen dan tudi 
spustim. Se ne obremenjujem s tem, 
če kdaj kakšen dan vaj ne delam, ker 
si tako naložim manj stresa, kot pa 
če bi se s tem obremenjevala. 
Naj povem, da je bistvo tega 
treninga v procesu, ki se dogaja, ko 
zaključimo s tem kratkim 

intenzivnim treningom. Torej, ko 
smo v službi ali ko se igramo z 
otroki ali pa uživamo v kofetkanju s 
prijatelji, naše telo super intenzivno 
kuri naše kalorije, mi pa smo zelo 
zadovoljni z rezultatom. 
 

Bistvena pravila: 
 

- Najprej se ogrejmo.  
 

Lahko skačemo nekaj minut s kole-
bnico, 5 do 10 min rahlo tečemo, 
kolesarimo na sobnem kolesu ali 
zunaj… Skratka, vedno se nekaj 
minut ogrevamo. 
 

- Glavni del je lahko sestavljen le 
iz 1 do 4 vaj.  
 

Vaje delamo v intervalih 20-10. 20 
sekund intenzivnega izvajanja vaj, 

nato sledi 10 sekund počitka.  
 

Naredimo 8 zaporednih intervalov, 
torej vse skupaj s počitki vred traja 4 
minute.  
 

- Eno vajo delamo 4 minute oz 8 
ponovitev (1 serija).  
 

Nato imamo 60 sekund počitka. 
Nato naredimo drugo vajo po 
enakem postopku.  Koliko vaj izbe-

rete, je odvisno od vas, 
koliko časa imate in 
kakšni si želite, da so 
vaši rezultati … 

Že z eno vajo boste 
veliko naredili, samo 
izvajati jo morate. 
Jaz običajno naredim 3 
vaje, vsak dan pokri-
jem druge mišične 
skupine, najbolje pa je, 
če vaja vključi več 
mišičnih skupin. 
 

Če vam je na začetku 
pretežko narediti 8 ponovitev za 
eno vajo, lahko kombinirate dve 
vaji skupaj. Torej naredite 4 
ponovitve ene vaje in 4 ponovitve 
druge vaje, dokler ne uspete 
narediti 8 ponovitev z eno vajo. 
Pripravila sem vam 8 vaj, ki jih 
lahko delate posamično, torej vsak 
dan eno, lahko pa naredite dve ali 
tri serije dnevno, oz tri serije 2 do 3x 
tedensko. Vse je odvisno od vas. Več 
energije, ko boste v vaje vložili, večji 
bo rezultat. 
 

Ne pozabite pa, da morate vsako 
serijo izvajati najbolj intenzivno 
kot lahko.  
Kar pomeni, da se vam bodo po gla-
vi podile vse mogoče misli, od tega  
kaj mi je tega treba, težko je, najraje 
bi odnehal/a,…  

Kako lahko v 4 minutah vadbe porabim več kalorij kot v eni uri 
teka? 
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VAJE: 

Jumping jack 

 

Odlična vaja za krepitev stranskih 
trebušnih mišic in mišic hrbta, ob-
likovale se bodo tudi ritne in ste-
genske mišice ter mišice rok. Krepi-
mo tudi srčno-žilni sistem in kurimo 
odvečne maščobe. 

Izvedba: Izvajamo poskoke, pri 
čemer skačemo iz sonožnega položa-
ja v razkoračeni položaj ter obratno.  
Temu sledijo roke in sicer, ko smo v 
sonožnem položaju sta roki v od-
ročenem položaju spodaj, ko 
skočimo v razkorak pa gresta roki v 
odročeni položaj zgoraj.   

 

 

Močen trup 

 

S to vajo bomo krepili stranske 
trebušne mišice.    

   
Izvedba: postaviš se v položaj za 
ozko skleco, hrbet je poravnan, glava 
je v podaljšku hrbtenice. Stopala so v 
isti širini kot roki. Iz začetnega 
položaja koleno primakneš h komol-
cu nasprotne roke, izdihneš zrak in 
napneš mišice trupa. Nato se vrneš v 
začetni položaj in ponoviš vajo z 
drugo stranjo. Gibanje ves čas izvaja-
mo izmenično, tako da ves čas 
obremenjujemo mišična vlakna tako 
na levi kot na desni strain. 
 

 

 

 

 

 

 

Ko končate, pa se boste super počutili. 
 

Priporočam vam, da si na telefon naložite tabata aplikacijo, kjer določite 20 sekund treninga, 10 sekund počitka in 8 
ponovitev. Nato aplikacija sama šteje, koliko sekund še imate, zadnje tri sekunde odšteva, enako pri počitku, šteje 
ponovitve, tako da se vam ni potrebno ukvarjati s časom. 
Glede na to, da telo s staranjem prične izgubljati mišično maso (po 20-tem letu), je zelo pomembno, da v svoje ži-
vljenje vključimo vaje za moč, s katerimi  bomo poskrbeli za zdravje vezi, sklepov, hitrejši metabolizem, lažje oprav-
ljanje vsakodnevnih aktivnosti, manj telesne maščobe in manj stresa, dobro voljo ter odličen spanec. 
Sama kljub temu, da izvajam te vaje, 1x do 2x tedensko tečem, ker mi tek ponuja druge užitke, predvsem se v naravi 
odklopim od stresa in vsake toliko časa mi paše daljša aktivnost. 
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Dlani proti stopalom 

 

S to vajo krepimo zgornja in stranska 
vlakna trebušne mišice. 
Izvedba: Uležemo se na hrbet, ste-
gnjene  noge dvignemo , roki ste-
gnemo proti stopalom, nato pa  dlani  
položimo na stegna. Roki sta ves čas 
iztegnjeni, glava pa v podaljšku 
hrbtenice. Brade ne pritiskamo na 
prsni koš ampak pazimo, da je med 
brado in prsnim košem za eno pest 
prostora. Ko začnemo vajo, se 
osredotočimo na to, da dlani 
spravimo čim bližje stopalom. Naj-
prej se dvignemo na sredino, 
naredimo izdih, pri spustu naredimo 
vdih, nato gremo pri naslednjem 
dvigu z rokami proti levemu 
stopalu, sledi spust in pri tretjem 
dvigu z rokami proti levemu 
stopalu. Nato ponavljamo vajo od 
začetka. Bodimo pozorni na dihanje. 
V fazi dviganja je na vrsti izdih, v 
fazi spuščanja pa vdih. Ko smo 
maksimalno dvignjeni, še dodatno 
stisnimo trebušne mišice. 

 

 

Sumo počepi 

 

Odlična vaja za čvrste mišice nog in 
zadnjice. 
Izvedba: Stopala postavi nekoliko 
širše od širine ramen, jih rahlo obrni 
navzven, roki pa postavi pred sabo. 
Iz začetnega položaja se spusti v 
počep in pazi, da so mišice ves čas 
napete, da je hrbet v nevtralnem 
položaju in da se koleni gibljeta v 
smeri stopal. Koleni se ne smeta 
obračati navznoter. Ko si v 
maksimalnem počepu, napneš 
mišice nog, zadnjice in trupa, se 
dvigneš v začetni položaj, kjer še 
dodatno stisneš zadnjico. 
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Izpadni koraki v stran v počepu 

 

Krepilna vaja za mišice nog in 
zadnjice. 
Izvedba: Stopali postaviš skupaj, se 
spustiš v počep. Hrbet je v nevtral-
nem položaju. Iz počepa s stranskim 
korakom zamenjaš položaj in gibanje 
ponoviš še v nasprotni smeri.  

Pozoren si na to, da so boki ves čas 
gibanja v isti višini in da je pri 
stranskem koraku peta prva, ki pride 
v stik s podlago. 

 

 

 

 

 

 

 

Šprinterski izpadni korak 

 

S to vajo bomo maksimalno obreme-
nili zadnjične mišice. 
Izvedba: Postavimo se v izpadni ko-
rak, stopalo stojne noge (sprednje), je 
ves čas v stiku s tlemi, zadnja noga 
pa je pokrčena.  
Iz izpadnega koraka stojno 
(sprednjo) nogo iztegneš, zadnjo 
nogo pa pokrčiš visoko predse. 
Trebušne mišice so ves čas napete, 
saj bomo le tako lahko ohranili 
ravnotežje. Ne pozabimo na delo 
rok, ki je diagonalno, kot pri hoji. 
20 sekund delamo izpadne korake z 
isto nogo, naslednji interval delamo 
z drugo nogo. 
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Triceps sklece z oporo na klopci 
 
Izvedba: S iztegnjenimi rokami se 
naslonimo na klopco, dlani posta-

vimo ob boke.   Boke spustimo tik ob 
klopci proti tlom ter naredimo vdih, 
z izdihom se z rokami dvignemo v 
začetni položaj. Nogi sta le za oporo, 
zato ne pomagata pri dvigu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick v stran 

S to vajo bomo dvignili srčni utrip. 
Izvedba: Stopimo v širino bokov, kolena rahlo pokrčimo. Roki držimo pred sabo za ravnotežje. Menjaje izvajamo kicke 
najprej v eno, nato v drugo stran. Trup mora biti ves čas čvrst, da ohranjamo ravnotežje. 

Avtor:Tajča Pavček 
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Izvor muder je še danes zavit v 
skrivnost. Muder ne srečujemo samo 
v Aziji, ampak povsod po svetu. Prvi 
zgodovinski viri o mudrah, 
simbolnih gibih ali drži so iz starega 
Egipta. Tedaj so mudre večinoma 
uporabljali svečeniki in z njimi častili 
bogove vladarje. Iz starega Egipta so 
se mudre razširile v Indijo, kjer so 
dobile pomembno vlogo v jogi. Iz 
Indije se je znanje o njih širilo v staro 
Grčijo, od starih Grkov so mudre 
prevzeli stari Rimljani. Čeprav lahko 
iz umetniških del, ki so nastala v 
zgodnjem krščanstvu, razberemo, da 
so bili ljudje tedaj še poučeni o 
mudrah  (Kristusa so upodabljali s 
pomenljivo držo rok), pa se je z 
razcvetom krščanstva znanje o 
mudrah počasi izgubljalo in tonilo v 
pozabo, živo pa se je ohranilo v 
Indiji kot sestavina  vsakodnevne 
religiozne prakse.  
Beseda mudra izhaja iz jezika 

sanskrt. Mud –veselje in ra –dajati  
povečini pa mudre povezujemo s   
kretnjo, gibom ali položajem rok, 
obraznih kretenj in telesa.  Poleg 
telesnih položajev predstavljajo tudi 
določene značilnosti različnih 
božanstev. Danes jih uporabljajo 
predvsem plesalke klasičnih 
indijskih plesov in mojstri joge. 
Najbolj poznane mudre so Brahma 
(Stvarnik), Višnu (Ohranjevalec) in 
Šiva (Uničevalec). 
Zelo veliko ljudi povezuje mudre s 
tantro, ki je v zahodnem svetu 

napačno razumljena in velikokrat 
omejena le na seksualni del, ki pa je 
v tantrični tradiciji le eden izmed 
tisočerih možnih ritualov za 
dvigovanje speče energije v človeku. 
Tantriki poudarjajo, da je možno biti 
uspešen hkrati v materialnem kot 
tudi duhovnem svetu, le če 
prebudimo svojo moč duše (shakti). 
V tantri obstaja ogromno število 
ritualov, ki v različnih kombinacijah 

uporabljajo hatha jogo, dihalne 
tehnike, mudre, mantre, jantre, 
vizualizacije, specifične materiale, 
rastline, substance, ogenj, seksualno 
združevanje ter mentalne sposo-

bnosti za pridobitev nadnaravnih 
sposobnosti (siddhi) in uresničevanje 
materialnih (bhoga) in duhovnih 
ciljev (moksha). Ker se tantra deli na 
levo pot (vama marga) in desno pot 
(dakshina marga), obstajajo razlike v 
izboru tehnik. Leva pot uporablja 
vse načine torej tudi meso, alkohol in 
seksualnost, desna pa ‘nečiste’ 
tehnike izpušča.  
Poznamo zunanje in notranje mudre. 
Zunanje ponazarjajo pravilen položaj 
rok in prstov in se lahko uporabijo 
za krepitev notranje mudre. Z 
zunanjimi vplivamo na svoj obstoj – 
tako energijski kot fizični. Po drugi 
strani pa notranja mudra predstavlja, 
kako smo v sebi uglašeni z njenim 
učinkom ali pomenom. Tako lahko 
uglasimo svoje misli in srce na njen 
namen.  
 

Pomembno je zavedanje, da se v 
vaših rokah skriva velika moč. Že 
vse tisto, kar vsakodnevno počnete 
z njimi, vam da vedeti, da bi bili 
brez njih najbrž skoraj povsem 
nemočni. 
 

                                              Avinashi 
 

 

Mudre 
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Prebiotiki & probiotiki Saccharomyces Boulardii, 30 kapsul 

 

Črevesna mikrobiota je zelo pomembna za našo prehrano in imunski sistem našega 
telesa. Funkcija mikrobiote: 

- presnova živil, 
- presnova snovi, ki jih človeški encimi ne zmorejo razgraditi, 
- izdelujejo spojine (vitamine, hormone, beljakovine ...), 
- zaščiti pred patogeni, 
- lajša presnovo laktoze, 
- dodaten vir energije, 
- preprečuje, da bi v naše telo vstopali škodljivi mikroorganizmi, in vpliva na črevesni 
imunski sistem, ki predstavlja do 70 odstotkov našega celotnega imunskega odziva. 
 

Človeško mikrobioto sestavlja okoli 100 trilijonov raznovrstnih mikroorganizmov, kar 
znaša 10x več kot je vseh človeških celic. Vse pogosteje jo imenujemo kar notranji organ, 
saj opravlja življenjsko pomembne funkcije. 

Ekolife Natura prehransko dopolnilo ekološki hidrolat divjega origana je stranski produkt 
pri pridobivanju eteričnega olja s postopkom destilacije listov divjega origana. 

Hidrolat vsebuje približno 1% esence divjega origana. 

Uporaba: 

 za izpiranje ustne votline, 
 napitek razredčen s sokom ali vodo 

 za masažo telesa pri utrujenosti. 

Ekološki hidrolat divjega origana 250ml 

Spirulina je enocelična modro-zelene alga, ki pripada rodu Cyanobacteria (modrozelene 
cepljivke).   
 

Svojo značilno modro zeleno barvo ima zaradi  prisotnosti obeh: klorofila (zelenih) in 
fikocianin (modra) pigmentov v svoji celični strukturi.  
 

Ime spirulina izhaja iz latinske besede za "spiralo" ali "spiralno"; označuje fizično 
konfiguracijo organizma.  

Ekološka alga Spirulina 240 tbl. 
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Grega Hočevar 

Grega Hočevar 

 

Je danes trener triatlona, vaditelj 
plavanja, teniški sodnik, strokovni 
delavec v športu in predsednik 
organizacijskega odbora Športnega 
vikenda Ljubljanica. 

Omar Naber, glasbenik in pevec 

Ambasadorji dobrega počutja 
uporabljajo naše izdelke 

 

Omar Naber  
 

je eden najprepoznavnejših slovenskih 
glasbenikov.  Na slovenski glasbeni 
sceni je aktivno prisoten že štirinajst let. 
Izdal je pet albumov, tri v Sloveniji, 
enega v Angliji in enega v Srbiji. Za 
seboj ima že preko tisoč koncertov in 
nastopov, tako doma kot v tujini, 
nastopal je namreč že v skoraj tridesetih 
državah po svetu. Poleg Darje Švajger je 
edini slovenski izvajalec, ki je Slovenijo 
zastopal na Evroviziji kar dvakrat, leta 
2005 in 2017.  
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Iza Logar 

 

Iza Logar 

 

Neustrašna, fit, strokovno podkovana 
inštruktorica fitnesa in vadb, prehranska 
svetovalka, osebna trenerka. 

Maratone teče kot za šalo, saj si pomaga z 
Ekolifenatura liposomskim SportMe, ki 
poveča vzdržljivost in omogoča hitrejšo 
regeneracijo. 
 

Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo naše 
izdelke 

SportMe je edinstvena formulacija,ki omogoča učinkovitejši trening, s 
katerim lahko povečamo maksimalno moč in vzdržljivost, saj pride do kasnejše 
utrujenosti. Prav tako pride do hitrejše regeneracije po treningu. 
 

SportMe sestavlja edinstvena kombinacija črnega ingverja, granatnega jabolka 
in izvlečka listov moringe.  
 

Z zaužitjem SportMe se poveča nivo dušikovega oksida (NO), ki razširi krvne 
žile in tako pomaga mišicam, da absorbirajo hranilne snovi hitreje in lažje. NO 
izboljša pretok krvi do mišic (omogoča boljšo dostavo anabolnega hormona do 
mišic med in po vadbi), ob tem povečuje mišično »napihnjenost«. 
Povišan nivo NO ima pozitivne posledice na mišično maso in samo mišično 
moč. 
 

* objavljeni dve klinični študiji v Journal of Dietary Supplements 

(4.3.2018) ter v Toxicology Report (7.4.2018) 
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Novo, novo, novo 

Novi izdelki: 
 

Liposomski  glutation v kapsulah 

 

 

Glutation: 
 

- je najmočnejši in osnovni, človekov lastni  antioksidant. 
-je izredno pomemben za razstrupljanje jeter. 
- izniči odpadne substance, ki so rezultat metabolizma. 
- priporočamo  vsem, ki jemljete zdravila in vsem, ki imate 
težave z jetri. 
 

Priporočamo razstrupljanje z glutationom 2x letno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov liposomski vitamin C 

 

 

- močnejši: 750mg/5 ml 
- nov okus: ananas 

- 250 ml 
 

 

 

 

 

Novo, novo... 

Novo, novo, novo 

N
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Novo, novo, novo, novo... 
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Zaradi revme imam konstantne bolečine 
v sklepih, najpogosteje me »trga« v 
prstih na rokah. Prav navdušena sem 
nad izdelkom SklepPlus, saj mi je 

bolečina v prstih takoj po zaužitju popustila.  

                                                       Silva iz Ljubljane 

 

 

Ves čas imam težave s krči v mišicah. Po 
priporočilu prijateljice sem začela 
uživati liposomski magnezij Ekolife 
natura in krčev v mišicah ni bilo več. Ko 

sem ga po enem mesecu prenehala uživati, so se 
krči zopet pojavili, zato ga sedaj redno uživam. 

                                                        Maja iz Velenja 

 

 

 

Svoji ženi sem kupil za božič knjigo 99 
slastnih Tajčinih receptov. Oba sva 
navdušena nad njo. 

                                                      Tilen iz Ljubljane 

 

 

Že nekaj let imam bolečine v vratu in 
desni rami. Odkar jemljem SklepPlus, 
se odlično počutim in nimam več 
bolečin v rami. Zaradi tega sem veliko 

več v naravi in predvsem boljše volje, saj je moje 
počutje boljše na vseh nivojih. 

                                   Marija iz Grosuplja 

 

 

Mnenja strank 

Vsak dan se intenzivno ukvarjam s 
športom, imam svoje treninge, ter 
delam kot osebni trener. Ko sem 

začela uživati SportMe, vzela sem ga pol ure pred 
mojim jutranjim treningom in med treningom sem 
imela veliko več energije, poleg tega nisem bila 
utrujena na naslednjem treningu, kjer sem vodila 
druge. Kadar ne vzamem SportMe, sem na 
drugem treningu že utrujena. 
 

                                                    Ana iz Celja 

 

 

 

 

Navdušena sem nad pozitivnimi 
učinki liposomskega vitamina C. 
Praktično takoj čutiš pozitivne 

učinke. 

                                                     Katja iz Maribora 

 

 

 

Ob jemanju liposomskega vitamina C 
in B12, sem ob testiranju krvi opazila 
znatno zvišanje železa v krvi. Železa 

nisem dodatno jemala. Zelo sem navdušena. 

                                                        Sanja iz Radomelj 
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Ekolife Natura, d.o.o. 
Brodišče 28 
1236 Trzin 

t: 040 845 996 
e: info@ekolife.si 

www.ekolife.si 

www.liposomskivitamini.si 

www.facebook.com/ekolifenatura 

www.instagram.com/ekolifenatura 

  
Za informacije, pohvale, želje ali predloge 
nam pišite na e-naslov:  info@ekolife.si 

mailto:info@ekolife.si
http://www.ekolife.si/
http://www.liposomskivitamini.si/
http://www.facebook.com/ekolifenatura
http://www.instagram.com/ekolifenatura
mailto:info@ekolife.si

