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Worldwide, the
number of people
starving is greater
than the population
of the U.S., Canada,
and E.U. combined.
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Mnenje prof.dr. Boruta
Štruklje

Prva energetska kupola
skladišča

Uvodnik
Pred vami je digitalna revija Povej naprej, ki je nastala kot ideja, da bi lahko lažje in
še bolj učinkovito informirali naše zveste kupce, oziroma tiste, ki nam bodo še sledili.
Naša pot nas vodi skozi življenje, ki je zelo povezano z naravo. Celotna ekipa v
podjetju Ekolife Natura strmi k osveščanju ljudi, da bi ustvarili boljši jutri za vsa živa bitja tega
planeta.
Našo revijo bi radi soustvarjali z vsemi vami, zato so dobrodošli tudi predlogi in vsekakor vaši
zanimivi prispevki, ki nas lahko vse obogatijo.
Skratka, naša želja je, da spletna revija raste in se razvija kot organizem, ki ga moraš
izpopolnjevati, nadgrajevati...
Določene teme bodo postale stalnica in tako se bo lahko gradila tudi kvaliteta zapisov,
člankov.
V prvi številki predstavljamo našega ambasadorja dobrega počutja Omarja Naberja, znanega
slovenskega glasbenika, ki si dviguje kvaliteto življenja tudi z uporabo naših izdelkov.
Naše misli so in bodo usmerjene k pozitivnem pogledu na življenje in želimo, da večina ljudi zre v prihodnost s pozitivno in
ustvarjalno energijo.
Pomagajmo si, sezimo si v roke in dežela na sončni strani Alp, bo še bolj sončna in blagoslovljena z energijo, ki jo
potrebujemo vsa čuteča bitja.
V reviji Povej naprej, želimo širiti koristne informacije ter znanje, ki je koristno za posameznika ali pa morda za generacijo,
ki biva oz. bo bivala v prihodnosti.
Prijatelji, simpatizerji, čuteča bitja povejte naprej, da prihaja revija, informator, ki vam bo prinesel nove informacije, vi pa
jih širite tako, da POVEJTE NAPREJ.
Beremo se vsake 3 mesece in naslednja številka bo darilo za 8 marec.
Urednik: Avinashi

Iz vsebine :

Vitamin D in ali ga moramo pozimi dodajati?

Recept : Kremna hokaido juha

Ste kreator ali žrtev svojega življenja?
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Omar Naber, glasbenik in pevec

Energetska kupola

Dubaj, mesto novih priložnosti

Mnenje prof.dr. Boruta Štruklja

Dobro jutro ZDRAVJE

Vitamin D

Vitamin D in ali ga
moramo pozimi
dodajati?
Za vitamin D, ki je s svojim
delovanjem bolj podoben hor monom kot drugim vitaminom
lahko rečemo, da je življe -njskega
pomena in da je najbolj pametno
poskrbeti, da si ga v poletnih
mesecih ustvarimo s pomočjo
sončnih žarkov dovolj tudi za dni,
ko je sonce prešibko.

Seveda je to za večino ljudi zelo
težko dosegljivo, saj so tako
prestrašeni pred kožnim rakom,
da se tudi poleti raje zadržujejo v
zaprtih prostorih, s popolnoma
zakrito kožo in klobuki na glavi,
ko pa se soncu izpostavijo, pa se
na debelo namažejo z visokim
zaščitnim faktorjem. Žal se večina
ne zaveda, da je ravno to hitri
vlak proti kožnemu raku.

V Nemčiji je inštitut Robert Koch
po naročilu ministrstva za zdravje
opravil študijo o preskrbljenosti z
vitaminom D na več kot 4000
osebah različne starosti. Izkazalo
se je, da je bila raven vitamina D
pri 57% moških, ter 58% žensk
pod kritično mejo, pri ženskah
starih nad 65 let, pa je bilo takih
kar 75%. Vrednosti vitamina D so
v zimskih me secih še nižje!
Če bi upoštevali tudi to, da
raziskave
upoštevajo
kot
sprejemljivo spodnjo refe-renčno
vrednost 50 enot, medtem, ko
vedno
več
strokovnjakov
ugotavlja, da številni telesni
procesi tečejo veliko bolj gladko,
ko je raven vitamina D v krvi višja.
Če bi spodnjo mejo pomaknili na
75 enot, bi v zimskih mesecih za
pomanjkanjem vitamina D trpelo
kar 90% prebivalstva. (vir: Resnice
in zmote o kandidi).
In ker igra vitamin D3 ključno
vlogo pri ohranjanju našega
zdravja, saj je vpleten v VSAKO
telesno celico in vpliva na
delovanje vsaj 2000 naših genov,
je za naše zdravje nujno
pomembno, da ga imamo dovolj.

Vitamin D in ali ga moramo pozimi dodajati?
Vitamin D pripomore k normalnemu
delovanju imunskega sistema.

Vitamin D ima pomembno vlogo
pri procesu celične delitve.

Vitamin D pripomore k ohranitvi
normalnih mišičnih funkcij.

Vitamin D pripomore k normalni
absorpciji/izkoristku kalcija in
fosforja.

Vitamin D pripomore k ohranitvi
zdravih zob.
Vitamin D pripomore k normalnemu
delovanju imunskega sistema.

Vitamin D pripomore k normalnim
ravnem kalcija v krvi.
Vitamin D pripomore k ohranitvi
zdravih kosti.

Znano je, da brez vitamina D, ni
absorpcije kalcija, kar pomeni
težave s kostmi (osteoporoza), z
mišicami, zobmi …

Ekolife natura

Izmerite si zalogo vitamina D
S pomanjkanjem vitamina D se
povezuje raka na prsih, prostati,
črevesju in pljučih. Pomanjkanje
vitamina D je povezano tudi s
prehladi in gripami pozimi, saj
ostanejo celice T pomagalke pri
pomanjkanju
vitamina
D
neaktivne, kar preprečuje zaščito
pred virusi in bakterijami.
Pomanjkanje vitamina D je
pogosto vzrok za čustvene motnje,
predvsem v jesenskem in zimskem
času, ter depresijo. Izrednega
pomena je tudi pri zdravljenju
luskavice,
Chronove
bolezni,
artritisa, multiple skleroze in
drugih avtoimunih boleznih.

Kdo je še posebej ogrožen?
Še posebej bi morali za zadostno
količino vitamina D poskrbeti vsi
bolniki ter nosečnice in dojenčki.
Kar 76% nosečnic naj bi namreč
imelo premalo vitamina D, kar
posledično pomeni, da dojenček le
tega z materinim mlekom ne more
dobiti, saj ga mati, ki ga nima
dovolj zase, ne more zagotoviti niti
za otroka.

Simptomi pomanjkanja
vitamina D
Najpogostejši
simptomi
so
bolečine v kosteh in mišicah, ki jih
zdravniki pogosto zamenjajo za
fibromialgijo, sindrom kronične
utrujenosti ali depresijo. V kolikor
vas pesti katera od zgoraj naštetih
bolezni, pa gre verjetno tudi pri
vas za pomanjkanje vitamina D.

Liposomski vitamin K2+D3

Če se vam zdi, da se poleti le niste
dovolj nastavljali sončnim žarkom,
ter se mu tudi sicer zaradi strahu
pred rakom raje izogibate, bi vam
svetovala, da preverite kakšna je
vaša zaloga vitamina D.
Sicer ga je v obdobju, ko ga sami
zaradi
pomanjkanja
sončnih
žarkov
ne tvorimo dovolj,
priporočljivo dodajati.
Torej, če želite preveriti zalogo
vitamina
D,
lahko
to
naredite
s
preiskavo
krvi.
Kateri test uporabiti in kaj je pri
tem pomembno, smo povprašali
Sanjo Lončar, ki svetuje uporabo
testa 25-hidro-ksivitamina D. Ta
test pokaže zalogo uporabnega
vitamina D, ki ga imamo na
razpolago. Zelo pomembno pa je,
opozarja Lončarjeva, na kakšen
način se test izvaja in meri. »Kot
najboljša metoda velja DioSorin
RIA (Radioimmunoassay)«.

Liposomski vitamin
K2+D3
Vitamin K2 in D3

pripomoreta k

ohranjanju optimalnega stanja kosti,
srca in ožilja ter imunskega sistema,
kot tudi za ohranjanje močnih zob.
Vitamin K2 deluje v sinergiji z
vitaminom D3.
Vitamin K2 ima izredno pomembno
vlogo pri ohranjanju zdravih kosti,
saj pripomore k nalaganju kalcija v
kosti

in

obenem

preprečuje

nalaganje kalcija v koronarne srčne
Na novo opredeljene okvirne
referenčne vrednosti iz leta
2014 znašajo:
* > 50 nmol/l: pomanjkanje
vitamina D
* 50-74 nmol/l: nezadostna
količina vitamina D
* 75-200 nmol/l: zadostna
količina vitamina D
Tudi, če je vaša vrednost v
mejah normale, lahko to
pomeni, da boste v kolikor ste
na spodnjem robu teh
vrednosti, imeli veliko večje
tveganje da zbolite za vsemi
navedenimi boleznimi, kot tisti,
ki dosežejo zgornjo tretjino
predpisanih vrednosti.

žile, ki sicer povzroča otrditev žil
oziroma kalcifikacijo, s čimer se
poveča tveganje za pojav srčnožilnih
bolezni.
Glavna

funkcija

vitamina

D

je

pomagati telesu, da bolje absorbira
kalcij. To pomaga graditi kosti v
mladosti.

Posledice

pomanjkanja

vitamina D so motnje v metabolizmu
kalcija in izguba kostne mase, kar
vodi do zlomov in pomanjkljive
mineralizacije kosti. Pomanjkljiva
mineralizacija utegne na dolgi rok
povzročiti mehčanje kosti in mišično
oslabelost, kar povzroča padce in
zlome kosti.

Lahko s hrano nadomestimo
vitamin D?
Vitamina D v hrani praktično ni.
Nekaj malega ga je v mesu
mastnih rib (losos, tuna in
skuša), v kravjih jetrih, sirih in
rumenjaku ter v na soncu
posušenih gobah. Če bi želeli
doseči 800 IE vitamina D na dan
(nova priporočena količina, ki
velja za EU pa je 2000 IE dnevno)
le s hrano, bi morali pojesti po
dve porciji mastnih rib ali 47 jajc
ali popiti približno 40 litrov
mleka z dodanim vitaminom D.

S
takšnim
načinom
prehranjevanja, pa bi si
naredili veliko več škode, kot
koristi.
Poleg tega bodite pozorni na vse
več živil, ki naj bi bila obogatena
z vitaminom D (mleko, jajca,
žitarice za zajtrk), saj tam
prevladuje
sintezna
oblika
vitamina D, ki lahko celo blokira
pravilno delovanje naravnega
vitamina D3 (ugotavljajo celo, da
deluje v večjih odmerkih na telo
celo toksično).
Da bomo zimo preživeli zdravi in
polni energije, vam poleg
dodajanja
vitamina
D3,
priporočam tudi čim manj
stresa, čim več gibanja na
svežem
zraku
v
vsakem
vremenu, čim več ekološke,
sezonske in lokalne hrane, ter
čim
več
pozitivnega
razpoloženja.

Tajča Pavček

Od 6.12.do 16.12.2018 pripravljamo Masmi
nagradno igro » Podarjam ti«. Za sodelovanje
obiščite našo facebook stran @ekolifenatura

https://www.facebook.com/ekolifenatura

Nagrade so:
10 kompletov z naslednjo vsebino:
1kom dnevni ščitniki perila Masmi
1 kom dnevni vložki s krilci Masmi
1 kom nočni vložki s krilci Masmi
1 kom robčki za intimno nego Masmi
2 kom potovalni komplet Masmi
2kompleta z naslednjo vsebino:
1 kom menstrualna skodelica L Masmi
1 kom tamponi normal Masmi
1 kom robčki za intimno nego Masmi
3 kompleta z naslednjo vsebino:
1 kom materinski poporodni vložki Masmi
1 kom blazinice za dojenje Masmi
1 kom robčki za odstranjevanje ličil Masmi

Podarili bomo kar 15 paketov Masmi izdelkov.

TAJČINA KUHINJA...
V vsaki reviji vam bomo pripravili slasten 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. Kremna hokaido juha
Čas priprave: 15 minut. Za 4-6 oseb.
- 4 stroki česna,
- 1 ČŽ kokosovega masla,
- 1 srednje velika hokaido buča,
- 1 JŽ mandljevega namaza,
- himalajska sol,
- svež majaron in timijan,
- origano,
- za okras in piko na i, pa malce domačega
bučnega olja in ovsena smetana.
Priloga
- 100 g leče skuhamo v rahlo osoljeni vodi, skupaj s tremi lovorovimi listi, da
preprečimo napenjanje.
Priprava
1. Na kokosovem maslu prepražimo sesekljan česen, dodamo na kocke narezano
hokaido bučo, malce popražimo, nato zalijemo s toliko vode, da so bučne kocke
prekrite.
2. Solimo po okusu in dodamo sveže začimbe.
3. Kuhamo 15 minut.
4. Na koncu dodamo 1 JŽ mandljevega namaza in vse skupaj obdelamo s paličnim
mešalnikom, tako da ostane celih še nekaj koščkov buče.
5. Nalijemo v krožnike in dodamo prilogo iz leče.

TAJČINA KUHINJA...
2. Lahka kakijeva sladica (V, BG)
Čas priprave: 15 minut
Sestavine za 6 kozarcev (230 ml)
- 7 kakijev (brez pečk!),
- cimet, vanilja,
- 4 JŽ maka,
- 8 JŽ mletih mandljev,
- 3 JŽ kokosovega sladkorja ,
- približno 120 ml mandljeve ali riževe smetane.
Pripravimo tri različne plasti, ki jih bomo
izmenično zlagali v kozarce.
Prva plast
Zmiksamo vse kakije, cimet in vaniljo.
Polovico kreme damo v posodico.
Druga plast
V polovico, ki ostane v mešalniku, dodamo mak
ter zmiksamo.
Tretja plast
V posodici zmešamo zmlete mandlje, kokosov
sladkor ter toliko ovsene smetane, da nastane
gosta krema.

V knjigi je napisanih: 99 enostavnih receptov, od njih je 74 jedi
brez glutena, 97 veganskih jedi, 2 vegetarijanski jedi. Glavne
jedi imajo vegetarijansko alternativo za tiste, ki niste
pripravljeni za popolnoma vegansko hrano.
V knjigi so recepti za: zajtrke, smoothieje, juhe, glavne jedi,
solate, namaze in najboljše SLADICE.
Predvsem pa sem vse jedi pripravila z ljubeznijo in želim, da
tudi vi sebe in svoje najbližje pocrkljate z njo.
Ob pestrih in mavričnih receptih, ki jih je zelo preprosto
pripraviti, se bo marsikdo zelo zabaval in pridobival nove ideje
za kulinarično ustvarjanje. Hkrati bo z lahkoto naučil svoje
otroke, kaj pomeni zdrava prehrana in življenje v sožitju z
naravo.

Predstavitev knjige: Tajča Pavček
Dobro jutro
ZDRAVJE
V knjigi Dobro jutro, zdravje, sem opisala
svojo pot, kako sem premagala multiplo
sklerozo.
Vodila vas bom po korakih, s katerimi
lahko tudi sebe pripeljete do boljšega
počutja in zdravja. Ne čakajte na tako
hude znake bolezni, kot so doleteli
mene. Vsak dan lahko delate majhne
spremembe, ki vas bodo 100% vodile proti zdravju.
Zraven je priložen trans meditacijski CD, s katerimi boste postali bolj
pozitivni, bolj srečni in s katerim boste lahko izboljšali svoje življenje.
Recenzija “Za vsako stvar, ki se nam v življenju zgodi, smo odgovorni
sami.“ Skupaj s Tajčo se suvereno podpišem pod to trditev. Tajča je s
korenito spremembo življenja, ki jo opisuje v knjigi, sprejela
odgovornost za svoje življenje in premagala “neozdravljivo” bolezen. V
knjigi Dobro jutro, zdravje, je odlično opisala vzroke za nastanek
bolezni, signale, ki se pojavijo, preden bolezen zares izbruhne ter
celosten pristop k (samo)zdravljenju: “Brez panike, kajti dokler ste živi,
se da vse rešiti.” Knjiga je napisana lahkotno in sem jo prebrala na
dušek, podkrepljena pa je z znanstvenimi raziskavami in referencami,
ki omogočajo nadaljnje raziskovanje.
Iza Login

Kazalo:
Dokler smo živi, smo lahko popolnoma zdravi, čili in polni energije
Avtoimunska bolezen ali napad na samega sebe *Moja pot do avtoimunske
bolezni *Potek zdravljenja * MULTIPLA SKLEROZA z vidika sodobne celostne
medicine *7 stopenj bolezni * izčrpanost * zastrupljenost * draženje *
vnetje * gnojenje ali čiri * strditev * rak
7 korakov, ki vas bodo popeljali do zdravja * razstrupljanje * prehrana *
razvijanje sebe * gibanje * sonce, vir zdravja * dihanje *spanje
Dodatek: Trans meditacijski CD

eWall etui za mobilne
telefone
Težko si je predstavljati svet brez
pametnih telefonov. Ljudje vseh
starosti nosijo s seboj te
novodobne pripomočke in jih
običajno odložijo samo, kadar
gredo spat. Etui za mobilni
telefon z zaščito pred sevanjem
ima številne prednosti in varuje
vaše telo pred elektromagnetnim
sevanjem. To
sevanje
se
neprestano prenaša s pametnega
telefona v obliki radijskih ali
WLAN valov. Zlasti v času
telefonskih klicev ali pogoste
izmenjave podatkov pride do
povečanih izmerjenih vrednosti,
kar lahko negativno vpliva na
vaše zdravje.
Učinke sevanja lahko preprečite
oziroma zmanjšate z uporabo
etuija za mobilni telefon, ki
vsebuje zaščito pred sevanjem in
hkrati varuje telefon pred
umazanijo in udarci.
Etui zadrži od 80% do 95%
odstotkov škodljivega sevanja.

Mnenje prof. dr. Boruta Štruklja
Na
sejmu
Narava
zdravje
smo
malo
poklepetali s prof. dr.
Borutom
Štrukljem,
mag. farm. s fakultete
za farmacijo Univerze v
Ljubljani.
Dr. Štruklj pravi, da
predstavlja liposomska
tehnologija prehranskih dopolnil napredno tehnologijo, ki omogoča,
da je učinkovina (vitamini, minerali) bolje zaščitena v prebavnem
traku, običajno se hitreje in bolje absorbira in tako doseže dovolj
visoke koncentracije v krvi.
Dr. Štruklj razlaga, zakaj še posebej priporoča uporabo liposomskega Cvitamina in liposomskega kurkumina.
Vitamin C (askorbinska kislina) je vodotopen vitamin in antioksidant, ki je
hitro podvržen oksidaciji in razpadu, obenem pa lahko draži želodčno in
črevesno sluznico. Če ga vzamemo v liposomski obliki, ne draži sluznice, se
bistveno hitreje absorbira in doseže visoko koncentracijo v krvi.
V študiji, ki sta jo naredila Davis in Hickey s sodelavci, je razvidno, da lahko z
liposomsko vgrajenim vitaminom C dosežemo koncentracijo v krvi do 400
µmol/l, kar je približno dvakrat do trikrat več od koncentracije, ki jo lahko
dosežemo s peroralno zaužitim vitaminom C.
Kurkumin je zelo aktiven polifenol, ki dobro deluje v prebavilih kot lovilec
kisikovih radikalov in naj bi imel zaščitno vlogo pri razvoju raka na debelem
črevesju. Žal pa se slabo absorbira in hitro metabolizira. V liposomski obliki,
pa kurkumin hitreje in v bistveno večji količini prehaja iz črevesja v telo, kjer
deluje protivnetno in zaščitno kot lovilec kisikovih radikalov.

Ekolife natura
Liposomski vitamin C

Ekolife natura
liposomski kurkumin

Sejem Narava-zdravje

Obiskal nas je tudi evroposlanec
Alojz Peterle

PREDAVANJA

Brezplačna mesečna predavanja
V Ekolife naturi radi osveščamo ljudi na različnih področjih.
Do sedaj smo imeli že 4 predavanja. Nekatera so že na našem youtube kanalu
Ekolife natura, druga pa bodo kmalu.

Dosedanja predavanja:
1. Ali so zobje krivi za vašo bolezen? Dominik Golenhofen, dipl. hol.ener. med.,
zdravilec
2. Zakaj smo kronično bolni; Dominik Golenhofen, dipl. hol.ener. med., zdravilec
3. Viri ženske moči in kako sploh začeti, Vesna Juvan
4. Moč manter in besed, Aleksander Stopinšek

Naslednje brezplačno predavanje:
Od hčere, preko dekleta do odrasle ženske, Vesna Juvan
KDAJ: 16.1.2018, ob 18h
KJE: Trgovina Eko365, Runkova 2
Obvezne prijave na info@ekolife.si . Število mest je omejeno.

Vesna Juvan

PREDAVANJA

Od hčere, preko dekleta do
odrasle ženske

Od hčere, preko dekleta do
odrasle ženske

Predavateljica:

Vesna Juvan

Ženske se vsak dan sprašujemo kako preživeti v sodobnem patriarhalnem svetu in pri tem redko opazimo, da
največji problem ne leži zunaj nas, ampak v nas. V času naše vzgoje je namreč prišlo do ˝napake˝, za katero
plačujemo še danes. Kakšna je ta ˝napaka˝? Vsa stara ljudstva so vedela, da je treba praznovati življenjske
prehode. Ne zato, da je žur, ampak zato, da se da otroku oziroma kasneje mladostniku nove napotke za
raziskovanje. Vsako obdobje ima namreč svoje značilnosti, svoje zahteve in tudi svoje privilegije.
In ker smo to pozabili, imamo danes cel kup postaranih hčera, ki niso nikoli okusile sladkosti deklištva in nikoli
zares postale odrasle ženske. Pritožujemo se nad družino, šolstvom, vremenom, državo in pa seveda nad
sistemom, ki ni prilagojen ženski. Ampak, dejstvo je, da smo ženske polovica sistema. Kako je torej mogoče,
da ne čutimo nobene dolžnosti in pa moči, da ga vsaj malo prilagodimo svoji naravi, svojim otrokom in
skupnosti v kateri bivamo?
Razlog je preprost, nikoli nismo zares odrasle. Vse kar se je zgodilo je, da
smo se malo postarale. Pa vendar, klic po življenju je vse močnejši in vse
več žensk se zaveda, da nismo malo lepše oblečeni in malo bolj nervozni
moški, ampak ženske. Kaj narediti? Najprej moramo odrasti, da bomo
nato lahko polno živele in imele svoj glas.
Na predavanju se bomo pogovarjale o tem kako
odrasti (ja, nikoli ni prepozno) in kakšne posledice
ima to, da nismo odrasle.
Nekatere od tehnik odraščanja so opisane tudi v knjigi Rdeča zarja, ki
vam lahko kot pripomoček pomaga pri lastnem raziskovanju. Knjigo bo
mogoče, če jo želite, na predavanju tudi kupiti. Več o knjigi:
https://www.akademijazivljenja.si/knjiga-rdeca-zarja

Vesna Juvan

Od hčere, preko dekleta do
odrasle ženske

PREDAVANJA

Predavateljica Vesna Juvan o sebi rada razmišlja kot o strastni raziskovalki življenja. Verjame namreč, da o
njem ne vemo kaj dosti. Tako je tudi s pozabljeno modrostjo menstrualnega cikla, naravnega ženskega cikla.
Za večino menstruacija pomeni trpljenje, nekaj krčev, slabega počutja in pa seveda precej krvi. Pa je res samo
to? Meni, da ne in tako kažejo tudi rezultati raziskave ˝50 odtenkov menstruacije˝, ki jo je društvo Sijaj v
sodelovanju s Fakulteto za družbene vede izvedlo poleti 2016.
Kadar ne raziskuje menstruacije, vodi ženske kroge, delavnice ˝Srce & Maternica˝ in ˝Delavnice za maternice
z odgovornimi lastnicami˝. Tu se ženske v intimnem krogu somišljenic naučijo povezovati z maternico,
centrom ženstvenosti, avtentične moči, notranjega vodstva, radosti in vitalnosti. Decembra izide že njena
druga knjiga z naslovom ˝Razumeti žensko. Mislija nemogoče?˝, tokrat namenjena moškim.
Izvaja tudi energijske korekcije s pomočjo
vibracijske kineziologije, saj verjame, da je kvaliteta
našega bivanja v tem življenju v veliki meri odvisna
prav od naše obremenjenosti s preteklostjo in od
tega kako neoviran energijski pretok imajo na voljo
naši organi. V prostem času najrajši pleše tango,
dela acroyogo in se zgublja v naravi.

Knjiga Rdeča zarja nam skozi pozabljeno
umetnost menstruacije, znova in na novo
odkriva kaj menstruacije je lahko in kako
jo uporabiti za to, da bo naše življenje bolj
polno, bolj zadovoljno in bolj prežeto z
ženstvenostjo, bolj prežeto z nami. Zato,
da se bomo ponovno spomnile kdo smo.

Brezplačno predavanje:
Od hčere, preko dekleta do odrasle ženske, Vesna Juvan
KDAJ: 16.1.2018, ob 18h
KJE: Trgovina Eko365, Runkova 2
Obvezne prijave na info@ekolife.si . Število mest je omejeno.

Dubaj, mesto novih priložnosti
Dubaj, mesto vseh presežkov. 50 let nazaj sama puščava, danes pa
luksuz, razkošje, zabava na vsakrem koraku, čistoča in najhitreje
rastoče mesto na svetu.

Zanimivo, kako sem letos Dubaj
spoznala popolnoma drugače kot tri
leta nazaj, ko smo prvič razstavljali
na sejmu Natural & Organic.
Pred tremi leti ga nisem sprejela
takega kot v resnici je. Takrat sem
iskala drevesa, zelenje, nekaj, kar v
Sloveniji vidim na vsakem koraku.
Vročina, pretirana klima… Moja
misel takrat je bila, da tu niti
slučajno ne bi živela, ter da tu nikakor ne bi želela preživeti niti dneva
svojega dopusta.

Ter da ga bom skušala čim bolje čutiti.
Če se lahko sredi puščave, kjer ni bilo
popolnoma nič pitne vode in nikakršnih možnosti za preživetje, naredi
najhitreje rastoče mesto, v katerem
živi več kot 3 mio ljudi, potem verjamem, da je vsaka misel, ki se porodi
v mojih možganih, uresničljiva.

Na sejmu smo dobro predstavili
naše izdelke, dobili kar nekaj kontaktov, pravo delo pa se sedaj
šele začne.

Priprava na ogled puščave...

Tokrat sem vedela kaj me v Dubaju
čaka. Veselila sem se arabskega sveta,
ki me neznansko privlači. Vedela sem,
da tam ne bom iskala stvari, ki jih tam
ni, ter da bom opazovala druge stvari.
Predvsem navade in običaje arabskega
sveta, da bom skušala navezati stike z
ljudmi, ki tam živijo in delajo, ter da
se bom od najhitreje rastočega
mesta na svetu, skušala tudi kaj
naučiti.

Svetu želimo ponuditi izdelke, ki
prihajajo iz Slovenije in na telo
delujejo
izredno
zdravilno
navznoter, tako pa poudarimo
tudi svojo lepoto navzven. Izbrali
smo glinene izdelke, ki jih družinsko podjetje Bolus izdeluje že več
kot
50
let.
Linija se imenuje Ecoclay, gradili
smo jo zadnja tri leta. Večkrat
smo zamenjali zunanji dizajn,
lončke, letake… Za izde-lek smo
vedeli, da je vrhunski, potrebovali
smo le še dobro “obleko”, vrhunske slike in unikatno stojalo, s
pomočjo katerih so se na Ecoclay
izdelkih ustavljali pogledi. Vse
skupaj
je izpadlo vrhunsko.
Druga linija izdelkov so trenutno
naši najbolje prodajani izdelki v
Sloveniji, liposomski vitamini in
minerali Ekolife natura. Njihova
učinkovitost je odlična, zato jih z
veseljem ponujam vsem, saj glede
na lastno izkušnjo verjamem, da
lahko imajo velik vpliv na dobro
počutje.
Poleg kvalitetnih izdelkov, smo
poskrbeli tudi za to, da se je naš
razstavni prostor resnično čutilo.
Aleksander je igral na Hang drum
in tako se je pri nas usta-vilo veliko več ljudi, kot bi se sicer, saj je
čudoviti zvok tega posebnega
inštrumenta marsikoga skoraj
začaral.

Glavni namen potovanja v
Dubaj, je bila zagotovo dobra
predstavitev dveh linij izdelkov, za kateri smo se odločili,
da ju želimo prodajati po
celem
svetu.
Moja želja je, da ko potujem
po svetu, na policah v trgovinah ali lekarnah, vidim izdelke
Ekolife natura.

Ker v Dubaju življenje deluje 24 ur
na dan, smo imeli po koncu sejma
še dovolj časa, da smo vsak dan
doživeli tudi večerni utrip, kjer
imaš vsak dan v letu glede na
okrašenost in osvetlitev občutek,
kot da gre za silvestrovo.

Prevzel nas je najvišji hotel na
svetu Burj Khalifa, ki je visok kar
828m. V njem je 30.000 stanovanj, devet hotelov, ogromno
poslovnih prostorov, nešteto
lepotnih salonov in trgovin.
Pred hotelom te vsakih 15 minut
začarajo z glasbo in vodnimi
slapovi, kar lahko opazuješ in
poslušaš medtem ko sediš v neposredni bližini v različnih
restavracijah.
Bili
smo
presenečeni nad odlično ponudbo hrane, tako veganske kot
ekološke.

To je edina stvar, ki nas je zelo
presenetila. Naslednjič pa v
puščavo zagotovo v lastni režiji.
V čudovitem spominu mi je
ostalo druženje in večerja z
Dubajskim šejkom, njegovo
iransko ženo in njunim prijateljem. Neverjetna toplota, prijetna
energija in spoznanje, kako te
lahko en dogodek pripelje do
novih prijeteljstev in druženj, ki
nas še čakajo.
Plusi in minusi

Veliko nepozabnih stvari pa se v
Dubaju
dogaja
notri,
v
nakupovalnih centrih, saj je
večino leta zunaj na prostem
izredno vroče.
Odprtih ust nas je pustil impresivni akvarij, ki je bil nekaj let
nazaj največji akvarij na svetu, v
katerem plava več kot 300 morskih
psov
in
skatov.
Dubaj je mesto, ki lahko kupi
vse, nas je malce podražil prijatelj, ki smo ga tam spoznali.
Tako da si lahko tam pogledate
tudi pravo okostje dinozavra.
Ker je v Dubaju vse največje, se
lahko z otroci zabavate v
največjem
pokritem
zabaviščnem parku, sredi puščave
lahko smučate po snegu in še in
še.

Zadnji dan nas je navdušila
obala, topla voda in pogled na
hotel Burj Al Arab, ter izlet v
puščavo, kjer smo lahko pod
podplati začutili
puščavsko

mivko. Od izleta v puščavo smo se marsikaj naučili in izkusili, da je turist tam za
nekatere le številka. Žal nas je šofer navdušeno vozil po sipinah, da so se nam
skoraj obračali želodci, namesto da bi
lahko na sipinah občudovali sončni
zahod. Jahanje kamel je bil pravi šolski
vrtec.

O Dubaju smo se veliko naučili
od povsem običajnih ljudi, ki
pomagajo mesto graditi in širiti.
Od ljudi, ki v svoji deželi niso
imeli za preživetje in so v Dubaju videli korak naprej, predvsem
kako lahko tako pomagajo
preživeti svojim
družinam.
Presenetljivo pridni ljudje, ki
gradijo tudi ob enih zjutraj,
delajo 7 dni v tednu od 12 ur in
več, ki si dopust lahko privoščijo
le vsakih 18 mesecev. 18 mesecev trdega dela, da lahko
končno preživijo mesec dni s
svojo družino.

Dubaj, mesto
novih priložnosti
Vsi ti ljudje omogočajo, da v Dubaju
nastajajo največje, najboljše in
najmogočnejše
stvari.
Velika
hvaležnost vsem delavcem in
navzven čisto običajnim ljudem. Nikoli pa ne veš kaj se pravzaprav skriva v srcu vsakega posameznika.
Najmanj kar lahko naredimo je, da
se jim nasmehnemo, da jih pozdravimo, jim pomahamo in tako za trenutek preženemo iz njihovih glav
osamljenost, ko so daleč stran od
svojih družin.

Dubaj hvala za popolnoma novo
izkušnjo in nova spoznanja.
Tajča Pavček

Ekolife natura
liposomski koencim Q10
Koencim Q10 je prisoten pri številnih procesih v organizmu in je zato
prisoten v vsaki celici telesa. Najbolj pomembni funkciji koencima Q10,
ključni za pravilno in nemoteno delovanje celic sta sodelovanje v procesu
nastajanja energije v telesu in zaščita pred nastajanjem prostih radikalov,
ki so glavni vzrok za staranje telesa in celic. Q10 poskrbi, da se zaužita
hrana s pomočjo biokemičnih procesov spremeni v celično energijo, katero
telo izkoristi za mišično delo in za presnovne procese. S tem procesom, ki
ga uravnava koencim Q10, se ustvari kar 95% telesne energije.
Koencim Q10 ni vitamin, ampak naravna snov, ki jo ustvarja vsaka živa
celica.
Do pomanjkanja koencima Q10 pride zaradi:
- naporov,
- kroničnih bolezni,
- stresa (psihični in fizični),
- preutrujenosti organizma,
- škodljivih razvad (kajenje, nepravilna prehrana, izpostavljanje sevanjem,
…),
- uporabe statinov ,
- starosti (Q10 začne upadati po 25. letu starosti in po petdesetem letu ga
je v tkivih za 20 do 60 odstotkov manj kot pri 20-letni osebi).
Sestavine: voda, emulgator: lecitin (sončnični), sredstvo za ohranjanje
vlage: glicerol, etanol (<4,2%), koencim Q10, konzervans: kalijev sorbat,
antioksidant: vitamin E (d-alfa tokoferol);
5 ml vsebuje: 200 mg koencima Q10
Priporočen odmerek: 1 x 5 ml samostojno ali v kozarcu vode ali soka.
Opozorilo: Hraniti izven dosega otrok. ŽIVILO NI PRIMERNO ZA OTROKE.
Priporočene dnevne količine ali odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno
prehrano. Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek.
Primerno za vegane. Proizvedeno v EU za: Ekolife Natura d.o.o., Brodišče
28, 1236 Trzin, Slovenija www.ekolife.si, info@ekolife.si

Ste kreator ali žrtev svojega življenja?
Ste kreator ali žrtev svojega življenja?
Avtor: Tjaša Pavček

Ste že kdaj razmišljali, kakšno vlogo igrate v svojem življenju? Ste žrtev
ali kreator? V določenem trenutku ste lahko samo eno.
Katerikoli izziv, ki ga imate trenutno v življenju je tukaj še vedno zato,
ker vam je pri tem nekaj všeč, sicer ga ne bi bilo več. Karkoli, denar,
zdravje, odnosi, dolgočasje, karkoli. Ti izzivi vas postavljajo v vlogo
žrtve. Najbrž se bo zdaj oglasil vaš um, ki bo poskušal vse to zanikati.
Seveda pa imamo vedno možnost izbire, izstopiti iz vloge žrtve. Tako
kot je to na primer naredil v izjemnem, polnem strasti in čutnosti
filmu Bohemian Rhapsody Fredie Mercury, ko je članom skupine
povedal, da je zbolel in jih prosil, naj ga ne obravnavajo kot žrtev. Rekel je, da bo do konca življenja delal to, kar dela rad, zaradi česar je
prišel živeti. Ustvarjal glasbo in navdihoval svoje poslušalce. Kakšna
strast do življenja je to! Zame je to največ , če lahko živimo tukaj na
Zemlji strast svoje duše, strast do življenja, do tega trenutka tukaj,
strast do svojega obstoja, ker obstajamo tukaj in zdaj. In vedno bomo,
ne glede na vse, kar se nam dogaja. Ko si dovolimo to začutiti z vsako
celico svojega telesa!
In prav vaša strast in sijaj sta tista, ki ustvarjata energijo, ne um ali
misli. Afirmacije, ki jih ustvarja naš um so mentalne in v sebi nimajo
veliko strasti. Misli niso zelo močne, ker v njih ni veliko energije. Ampak strah, da nekaj delate narobe, ta pa ima strast v sebi! Magnetizem
ali privlačnost strasti pravzaprav ustvarja realnost, ne glede na to,
kakšne besede so v ozadju. Energija se odzove na dejanje.
Energija se bo odzvala že na vašo držo. Kako se ta trenutek držite,
kakšna je vaša hoja? So vaša ramena sključena, hrbet pa ukrivljen?
Poskusite drugače, vzravnajte se, vstanite in pričnite hoditi, kot da ste
že Mojster. Na začetku se vam bo zdelo čudno in neudobno, opazujte
svoje občutke.

NASVETI IN USMERITVE ZA OBDOBJE
NOTRANJIH IN ZUNANJIH SPREMEMB
»Nastopil je konec dualnosti: čas je za uresničitev Božanskosti v
našem življenju.« To je najpomembnejše sporočilo vnebovzetega
Mojstra Adamusa Saint-Germaina. To sporočilo je enkratna
priložnost in izziv za vsakega od nas. Razvoj Telesa Zavesti je ključ
za osvetlitev lastne resničnosti.

Živite

svojo

Božanskost

V knjigi Živite svojo Božanskost
kanalizatorja Geoffrey in Linda Hoppe
delita modrost sporočil vnebovzetega
Mojstra Adamus Saint-Germaina.
Saint-Germain je izredno bitje, ki se
je pojavilo že v mnogih utelesenjih in
avanturah na Zemlji: od rabina v čau
Jezusa do Mark Twaina. Mnogi so, ki
verjamejo, da je Adamus SaintGermain danes tukaj, da poučuje
Novo Zavest in Novo Energijo na
Zemlji.
V tej knjigi Adamus Saint-Germain
obsežno in podrobno pojasnjuje
pomen Nove Energije in Nove Zavesti
za človeštvo. Skozi Geoffreya in Lindo
Hoppe govori o novih izzivih,
spremembi zavesti ter o načinu, kako
to energijo uporabiti v vsakdanjem
življenju.
Prevod: Tjaša Pavček

Ste kreator ali žrtev svojega življenja?
Odložite zdaj za trenutek branje in se sprehodite po sobi, hodite kot
Mojster. Opazili boste, da hodite malo bolj vzravnano, malo više, z
malo več zavedanja kot ga vsebujejo vaši vsakdanji koraki. Ko hodite
kot Mojster, prihajajo energije k vam na drugačen način. Celo, če se
zgolj pretvarjate, je tok energije drugačen. Naredite to naslednjič v
naravi, tam je za začetek bolj enostavno hoditi kot Mojster, ker vas
nihče ne opazuje. Ko si resnično dopustite in hodite kot Mojster, se
spremeni tudi vaše dihanje. Postane malo globlje, intenzivnejše, ter
tako vdihnete več kisika. Vaše telo pravzaprav tako vsrka več življenjske energije., ki pride vanj z zrakom. Ne boste tako utrujeni, saj dodatni kisik očisti misli in možgane.
Igrajte se s tem. Zabavajte se, ko hodite kot Mojster, saj ste takrat
kreator in ne žrtev. Seveda pa je izbira vedna vaša. Kakšno vlogo si
boste izbrali danes? ;)

Mojstri Nove Energije

Igra zavesti
Knjiga Igra zavesti vas bo nasmejala
in razjezila, hkrati pa se boste začeli
spraševati o svojih starih prepričanjih
glede ustvarjanja in izkušanja
realnosti. Ko boste brali SaintGermainove zadnje besede, boste
potočili nekaj solz veselja in občutili
olajšanje, ko boste izvedeli, da je
življenje resnično tako enostavno kot
Igra zavesti.
Odlomek iz prvega poglavja
iz knjige
Igra zavesti
Vaš um bo rekel: »Gotovo sem pravi.
Gotovo sem res-ničen.« Ampak to,
kar počnete prav zdaj, ni resnično.
Vsaj ni edina resničnost ali edina
resnica. Vi obstajate, torej lahko
igrate, lahko ste in lahko izberete
karkoli želite izkusiti.
Vi obstajate, torej lahko igrate. In ko
igrate, se energija odzove na vašo
zavest.
Prevod: Tjaša Pavček

Zaupate svojemu
telesu, da se bo samo
pozdravilo?
Da bo vzpostavilo ravnovesje,
ko bo prišla bolezen?
Zaupate svojemu telesu, da vam bo
služilo brez upiranja in brez
bojevanja? Najbrž ne. Takšnih ljudi
je zelo, zelo malo.

Gre za Mojstrstvo Nove
Energije, življenje v sožitju z
božanstvom, ki je v skladu z
našim resničnim poslanstvom.

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.

Ekološki hidrolat divjega origana 250ml
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.
Shranjevanti v suhem in hladnem prostoru. Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Uporaba:





za izpiranje ustne votline,
napitek razredčen s sokom ali vodo
za masažo telesa pri utrujenosti.

Ekološka alga Spirulina 240 tbl.
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.

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.

Omar Naber, glasbenik in

Intervju z Omarjem je opravila: Nina Leskovar

Kako si se spoznal z liposomskimi izdelki?
Pred kratkim sem se spoznal z izdelki podjetja Ekolife Natura in iz radovednosti sem jih
želel preizkusiti. Na začetku sem mislil, da gre za placebo učinek, takšnih izdelkov je na
tržišču namreč ogromno, bolj malo pa jih dejansko učinkuje na način, kot podjetja
trdijo. Razložili so mi kako delujejo liposomski vitamini in sedaj jih redno uživam.

Kako učinkujejo nate?
Liposomski izdelki so name takoj pričeli delovati
pozitivno. Glede na to, da se ukvarjam s
petjem, moram skrbno varovati svoje glasilke,
saj sta to dve mali mišici, od katerih je odvisna
kariera vsakega pevca. Prav tako kot vse ostalo,
so tudi glasilke močno odvisne od stanja našega
imunskega sistema, za katerega liposomi
neverjetno dobro poskrbijo.
Meni pomaga predvsem odganjati nespečnost,
kadar bi bilo treba spati - in hkrati utrujenost,
ko bi bilo treba biti aktiven. Že nekajkrat se mi
je zgodilo, da sem bil na robu prehlada in malce
povečana merica liposomskega C vitamina je
bolezen že naslednji dan odgnala. Ne glede na
to v kakšnem zdravstvenem stanju sem, moram
na odru dati vse od sebe. Liposomski B vitamini
so se v takih trenutkih že izkazali.
Kako jih uporabljaš?
Liposome uporabljam predvsem za boljše in trdnejše spanje, kar pomeni hitrejšo in bolj
učinkovito regeneracijo telesa in predvsem glasilk. Zjutraj redno jemljem liposomski
vitamin C, zvečer pa liposomski B kompleks in liposomski CBD iz industrijske konoplje.
Na dan nastopa si privoščim še vitamin D in grgram Hidrolat divjega origana.

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.

M

Matjaž
Jesen, najlepši letni čas.
Letošnja je še posebno sončna, topla in suha. Ideja se že nekaj časa pretaka
po glavi, načrt je izdelan, čaka le na primerni trenutek. Bi ali ne bi, večno
vprašanje. Odločim se, da bom. Prijazno vprašam za dan dopusta in ga tudi
dobim. Veselje je nepopisno. Dva maila in en telefonski klic pozneje, vse že
dogovorjeno. Družba treh prijateljev se bo naslednji dan odpravila na
kolesarsko potepanje v Kaninsko pogorje, kjer nas čakajo trije dolgi in uživaški
spusti. Tokrat ne bo toliko trpljenja, zgolj pol urice nošnje kolesa, za ostale
vzpone bosta poskrbeli gondoli. Tudi kaj takega si je potrebno občasno
privoščiti, saj noge niso več mlade.
Zjutraj nam belo skalovje in sončni žarki pričarajo čudovit dan, vse se izteče
po načrtu, brez padcev in defektov, zgolj en preprost in nepopisen užitek,
veselje. Kdor počne nekaj s strastjo, ve, o čem govorim.

Matjaž Ličen

Mirjam
Jaz in moja ponedeljkova “stradanja”
Vse se je začelo z ogledom dokumentarca birtanskega novinarja Michaela Mosleya, kjer je “testiral” 5:2 dieto. Imenuje se
5:2, ker 5 dni v tednu jemo normalno, medtem ko se dva dni omejimo na 500-600 zaužitih kalorij na dan. In ker tu ni nobenih zapovedi KATERO hrano uživati, ampak bolj KDAJ, gre bolj za “lifestyle” kot dieto.
Michael Morsley je raziskal in dokazal, da se s to dieto da shujšati, zmanjšati maščobo, brez sprememb na mišični masi,
zmanjšati nivo trigliceridov v krvi (za 20%), zmanjšati nivo CRP (factor vnetja) in še nekaj stvari, katerih ne razumem.
Pred tem dokumentarcem v življenju nisem poskusila nobene diete, niti zaradi zdravstvenih razlogov, niti zaradi teže. OK,
mesa ne jem že uf....let, ker ga že kot otrok nikoli nisem pretirano marala. Tudi te diete 5:2 se ne grem. Sem zagovornik
reka “zmernost je lepa čednost” in sem ubrala metodo 6:1.
Imam mamo in taščo, ki sta obe izjemni kuharici in skoraj nikoli ne zavrnemo vikend poziva na kosilo. In takrat se tudi ne
držim nič nazaj. Še posebno, ker moja mama že leta ponavlja: “Hrane pa ja ne bomo stran metali”. V zgoraj omenjenem
dokumentacu in dieti sem našla popoln izgovor za vikend prenajedanja. Ob ponedeljkih enostavno pustim telesu, da počiva.
Saj si tudi telo zasluži malo počitka, mar ne?
In prav noben bau-bau ni tale ponedeljek. Držim se posta od zajtrka do zajtrka. Torej, v ponedeljek še pojem/popijem svoj
zajtrk in potem do torkovega zajtrka ne zaužijem nič, razen tekočine.
Seveda niso vsi ponedeljeki enaki in temu primerna so tudi nihanja v počutju, odvisno od menstrualnega ciklusa,
stresa,..vremena…
NIKOLI pa še nisem bila v torek zjutraj lačna, zato se moj
torkov zajtrk ponavadi spreobrne v malico. Tudi veliko več energije imam ob torkih, pa bolj bistro glavo.
Sedaj se ponedeljkov brez hrane držim že drugo leto. Ker se
preprosto ob torkih počutim enkratno. Enostavno. Pa tudi čas
ob ponedeleljkih prihranim, ker se ne ukvarjam s hrano. Otroci
takrat pojedo hrano od vikenda ali pa si naredijo njoke iz zmrzovalnika z omako. Tudi oni bodo preživeli. Še to, na dopustu
pa tako ali tako ne vem kateri dan v tednu je in takrat ni
ponedeljka.

Mirjam Kurelič

Novo, novo, novo
Novo, novo, novo
Prihajata dva nova izdelka, katerih se resnično veselimo. Najprej smo ju preizkusili sami, sedaj pa so na voljo
tudi vam.
Jaz uživam v športu in tudi moja starejša dva otroka sta navdušena športnika, zato smo navdušeni nad novim
izdelkom SportMe.
Starši in nekateri prijatelji z bolečinami v sklepih pa z veseljem uporabljajo SklepPlus, ki vsebuje tudi bosvelijo, o kateri si lahko preberete več v našem prispevku v tej reviji.
Tajča Pavček

SportMe
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. 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

o
v
o
n
, (NO), ki razširi
ooksida
v
Z zaužitjem SportMe se poveča nivo dušikovega
o
n
,
o
krvne žile in tako pomaga mišicam,o
davabsorbirajo
hranilne snovi hitreje in
N
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)

SklepPlus je izdelek, ki vsebuje kurkumin, beta
karofilen, Bosvelijo AKBA in Kaempferio
galangal. Te sestavine imajo bogato zgodovino
v ajurvedskem (indijskem) zdravilstvu, predhodniku sodobne medicine.

SklepPlus

vo
o
n
,
SklepPlus sestavin ne vsebuje
vo
obliki izvlečkov temveč v njihovi naravni
v
o
n
,
matriki, v skladu z ajurvedskimi
principi uporabe zelišč.
o
NovSklepPlus,
Snovi, ki jih vsebuje
so posamično znane po svojih antiseptičnih
in antivnetnih učinkih. Uporaba Ekolife natura liposomskega SklepPlusa
zagotavlja višjo biodostopnost SklepPlusa v organizmu kot tradicionalno
oralno uživanje.

Novo, novo, novo

V Ekolife naturi se trudimo, da bi bili prijazno podjetje tako do
zaposlenih, kot do vseh, ki uporabljajo naše izdelke. Zelo smo
strogi glede kvalitete izdelkov, saj želimo za naše ljudi le
najboljše.

Ustanoviteljica podjetja Tajča Pavček je skozi leta spoznavala kaj potrebujejo
ljudje za bolj zdravo življenje, počutje... Ni vse v izdelkih, ki jih Ekolife prodaja,
temveč večinoma v načinu življenja. Ker pa je način življenja večine ljudi vsak
dan bolj stresen, naporen in obremenjujoč tudi s strani tehnike in električnih
naprav, potrebuje naše telo več nege, počitka, gibanja in osveščanja.
V zadnjem času celoten tim Ekolife natura vlaga ogromno energije o
osveščanju kaj so liposomski vitamini in minerali in kako jih je smiselno
uporabljati. Večina ljudi, podjetij in trgovin se trudi, da določen proizvod, ki je
namenjen potrošniku, čim hitreje spravijo do končnega kupca in tako je zgodba končana. Podjetje Ekolife natura je na
tem področju vodilno in z veliko mero intuziazma postavljamo nove standarde, ki bi bili zelo koristni tudi v vsaki
prehranjevalni verigi, oziroma pri stvareh, ki jih uporabljamo živa bitja.
Skratka v našem podjetju smo se odločili, da bomo prvi, ki bomo poskrbeli za izdelke še na malo drugačen, energetski
način.

Prvo naše energetsko skladišče:

Naše skladišče smo preuredili in vzpostavili energetsko kupolo, ki nam vsem skupaj služi
za izboljšanje počutja, oziroma uravnava našo telesno frekvenco na frekvenco prvobitnosti
narave.

Novo, novo, novo
Energetska kupola ni znanstveno dokazana, se pa uporablja ta tehnika že tisočletja v naravi pri staroselcih, oziroma pri
določenih skupinah ljudi ter plamenov, ki so bili v globokem stiku z Materjo naravo!
To znanje smo želeli prenesti v prostor, bolj točno v skladišče, kjer hranimo večino izdelkov, ki vam jih nudimo za nadaljnjo
uporabo....

Kako s tem pripomoremo k bolj kvalitetnim

Ko so izdelki narejeni in zapakirani,
je njihova zadnja postaja
skladišče, kjer čakajo na dostavo v trgovine. To je zelo pomemben
čas, saj so v tem času izdelki vse skozi izpostavljeni na primer
tveganju... Če naročate izdelke npr. iz oddaljenih krajev, se ti
izdelki prevažajo z letali, ladjami in v tem času so lahko izpostavljeni
tehničnemu, geopatogenemu ali elektromagnetnemu sevanju, itd.
Že nekaj časa je dokazano, da ima voda oziroma tekočina določen
spomin, ter je jasno, da se v teh izdelkih naberejo frekvence
vibracije, ki niso ravno v sozvočju z naravo, človekom itd... Žal se o
tej temi piše in raziskuje..premalo

Novo, novo, novo

Novo, novo, novo

Energetska kupola je sestavljena iz številnih stebrov v katerih so vstavljeni naravni kamni,
ki se med seboj povezujejo in vzpostavljajo naravno prvobitno frekvenco. Te vibracije se
povezujejo med zemljo in nebom, ter postavljajo izdelke v osnovno frekvenco, ki je telesu
naravna in jo telo sprejema z odprtimi energetskimi centri!
Energetska kupola je energetski stroj, ki postavlja ravnovesje in odstranjuje slab spominski
vpliv na izdelke v času skladiščenja oziroma transporta.
Kamni so izjemni v frekvenci in med povezovanjem z celotnim biotopom na planetu
Zemlja.
V našem skladišču ustvarjajo izjemno energijo in frekvenco, ki je bližje naravi kot
"armiranemu betonu", železu iz katerega je zgrajena naša zgradba!
Poleg energetskega plemenitenja izdelkov se trudimo na podjetju tudi tako, da imamo
izklopljen WI-FI.
(Wi-Fi je brezžična tehnologija, ki omogoča, da se lahko naprava poveže v računalniško
omrežje z 2.4 GHz UHF in 5 GHz SHF radijsko frekvenco), ter da uporabljamo čim več
naravi in človeku prijazne materiale.

Iz česa je energetska kupola?
Energetska kupola je narejena iz lesa, skrbno izbranih kamnov, nekaj metrov bakrene žice
in 35 let raziskovanja kamnov njihovega vpliva na človeka in prostor!
Avtor: Avinashi

Novo, novo, novo

Barviti kot naši liposomčki Barviti kot naši liposomčki
Barviti kot naši liposomčki Barviti kot naši liposomčki
Kako smo bili veseli hudijev, ki so prišli v različnih barvah. Tako mehki, prijetni in topli so.
Z njimi smo razveselili vse družinske člane naših sokreatorjev v Ekolife natura.
Ko mi je Mirjam zvečer poslala sliko, na kateri je bila njena družinica oblečena v hudije, je rekla, da se
počutijo kot liposomčki, saj je imel vsak svojo bravo.
Dobili smo idejo, da damo tudi vam možnost, da se oblečete v naše mehke hudije in postanete liposomčki,
saj je vsak naš liposomski vitaminček oblečen v svojo bravo.
Plačate le strošek hudija in tisk.
Na voljo so 4 barve:
- živo zelena, kot D3,
- živo modra kot naš novi izdelek SportMe,
- temno modra, kot naš Q10,
- fuksija, kot naš B12.
Hudiji so izredno kvalitetni, znamke Russel, na hrbtni strani in na roki je potiskan z našim logotiom.
Izbirate lahko med:
- ženskimi modeli (XS, S, M, L, XL),
- moškimi modeli (XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL),
- ter otroškimi modeli ¾ (98/104), 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/11 (134/146), 12/14 (152/164).

P OVEJ
NAP REJ


Predstavitev novih Ambasadorjev dobrege počutja,



liposomski vitamini v športu in vsakdanjem življenju,



energetski kamni STONE BALANCE,



podjetje Ekolife natura—prisotnost na svetovnem trgu,



obiskali smo Piramide Visoko v Bosni in Hercegovini,



izkušnje uporabnikov izdelkov Ekolife natura,



novi slastni recepti iz Tajčine kuhinje,



novosti in presenečenja.

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

