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Spletna digitalna revija s področja
zdravega načina življenja
Worldwide, the

Pripravimo naše telo na potovanje

number of people
starving is greater
than the population
of the U.S., Canada,
and E.U. combined.

Indija in notranji mir
Raztezno krepilne vaje v službi
Krakovski pragozd

Grega Hočevar
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Stone Balancing Art

Uvodnik

Veseli smo, da je pred vami druga številka digitalne
revije Povej naprej.
Radi bi vse nas spodbudili, da bi se začeli prebujati, kot
se prebuja narava. Da bi se začeli zavedati samih sebe,
da bi postali čuteča bitja in da bi ugotovili, da se pravo
življenje dogaja poleg
vsakodnevnih natrpanih
dejavnosti in stresa, ki nas vodi daleč stran od nas samih.
Zato bi vas s to številko radi popeljali na popotovanje, na
katerem lahko ugotovimo, da imamo znotraj vsake celice
kodo zavedanja kdo smo in kako to doseči.
Ustavimo se, zadihajmo in začnimo poslušati sebe, ter
vnesimo v svoje življenje delček kreacije, ob kateri
postanemo
povezani
sami
s
seboj.
Veselimo se ustvarjanja skupaj z vami, veselimo se vaših
pohval in predlogov, saj zaradi njih vemo, da je vredno
to, kar počnemo.
Hvaležni bomo, če boste pomagali dvigovati kolektivno zavest in delček našega ustvarjanja,
Povedali naprej. Beremo se vsake 3 mesece in naslednja številka vas čaka junija.

Tajča

8.marec
Vsem ženam voščimo ob vašem prazniku.
Želimo vam veliko doživetega v življenju in
bodite ponosne ker ste.
Ženske ste čudoviti del narave in vsega
stvarstva.
Brez vas ni popolnosti, ni novega življenja.
Bodite pogumne in ne pozabite ohranjati
svoje ženstvene svojstvenosti.

Kaj je balansiranje kamnov? (Stone balancing) 1.del

Proces se ukvarja s kontemplativnim navpičnim razporedom kamnov.
Vključuje potrpežljivost, intenzivno koncentracijo, meditativni fokus,
reševanje problemov, kritično razmišljanje, prilagajanje, počasno dihanje,
stabilne roke in številne druge praktične veščine. Meditacija, ravnovesje,
umetnost, dvig zavesti... Nekateri to početje opisujejo kot čarobni trik za
um.
Stone balance je lahko performans , spektakel ali predanost, odvisno od
dojemanja s strani občinstva. Vpliva na okolico kot pozitivna vibracija
harmonije. Uporablja se tudi pri spreminjanju frekvence določenega
področja v naravi ali na vrtu. Ustvarjanje svetišča miru. Prostor
harmoniziran s kamni je nekaj posebnega. Povezava z zemljo in nebom.
Učenje, učenje,... Imamo ušesa da slišimo, oči da vidimo in srce da
čutimo. V takem svetišču lahko meditiramo, se zdravimo ali pa se
prepuščamo in povezujemo z vsemirjem. Skratka, to je zelo dobra
terapevtska praksa za postavljalca, umetnika, kakor tudi za navzočega
opazovalca.
Nenehna praksa je ključ do izboljšanja tehnike, počutja,...

Stone Balanc svetišče
Stone Balancing je aktivnost, ki je v zadnjih letih pridobila veliko zavedanja, vendar je to dejansko
starodavna praksa, ki sega v preteklost. Ne vemo, kdo je uravnotežil prvi kamen,

vendar ne bi bilo nič nenavadno, če bi bil to jamski
človek. Drugače pa je ta tehnika poznana v Tibetu, Nepalu in
pa tudi v zgodnjem krščanskem obdobju.
V času Atlantide so »znanstveniki - duhovniki, imenovani AtlaRa, bili mojstri kristala in kamnov. V dolgem obdobju so
sodelovali z elementarnimi naravnimi silami, da bi izpopolnili
umetnost usmerjanja telurske ali zemeljske trenutne energije
skozi kamne, skale in kristale. To jim je omogočilo, da so
naredili neverjetne stvari s kamni. Ustvarili so ogromne
strukture, ogromne zgradbe in energetske spirale s pomočjo
kamnov na pomembnih področjih elektromagnetne mreže
Zemlje.
Zelo zanimvi so veliki kristali, ki so jih razporedili na številne
svete kraje po svetu. Namen postavljenih kamnov oziroma
starodavnih struktur je bil ustvariti spiralne tokove energije za
polnjenje in energetsko krepitev svetišč, oziroma posebnih
mest in vse to v korist okolice, čutečih živih bitji, planeta,
vesolja. Medtem nekateri kamni oziroma svete strukture še
vedno stojijo in energetsko delujejo v prostor in še danes
nadaljujejo s svojo čarovnojo.

Kamen oziroma kamen kot duhovni simbol predstavlja tisto, kar je večno ali sama resnica. V nekaterih
tradicijah se kamni štejejo za individualne duhove ali - kot v judovskih mističnih tradicijah - tiha
bitja. Tudi v učenju znanja o jogi, kamni in skale niso brez zavesti. Še vedno vsebujejo tri gune kot vsi
fizični predmeti. Vedar so veliko, veliko več kot fizični predmeti.
Kamni so neverjetna in posebna energetska bitja, ki nas obdajajo skoraj na vsakem koraku. Zelo so
povezani z elementarnimi bitji, drevesi, planetom. Čeprav vam kamen deluje zelo trd, surov, je
kamen v bistvu zelo eteričen in s svojo energijo objema, ozemljuje in povezuje.

Zaključek:
Balansiranje kamnov omogoča razumevanje sil v igri med umom, telesnim duhom in našim odnosom
do snovi. Ravnotežje se ne dogaja z uporabo volje, ega ali logike, temveč z usklajevanjem, da bi našli
ravnotežje v naravi kamna in ravnovesje človeškega UM-a s svojim notranjim bitjem. Ravnovesje s
samim sabo. Koristi tega početja so izjemne. Od čisto fizičnih koristi, oziroma vpliva, pa vse do
mentalnega razvoja, ki segajo v spiritualen del vseh čutečih bitij.
Pomagajo premagati potrebo po uspehu in nadzoru ali vplivu na izid. Pomagajo sprejeti naravo stvari,
kakršne so, in ne, kako bi si želeli. Skozi potrpljenje in zmernost dovolite, da čas sam po sebi postane
nepomemben, ko spoznate, kako narava sama izbere, deluje. Izbere, deluje pa na podlagi vaših
kreaciji, misli, početja, aktivnosti, pasivnosti –KARME. Vsaka situacija ima rešitev in z vztrajnostjo, vaša
ustvarjena manifestacija končno obstaja pred vami, postavljena dobesedno v kamen.

Namen uporabe:
Namen uporabe posameznih uravnoteženih kamnov je bil že zgoraj opisan, vendar naj poudarim še
enkrat, da Uravnoteženi kamni ustvarjajo spiralni tok pozitivne zemeljske in kozmične energije, ki
vpliva na okolico. Zanimiva so mesta, kjer se je dogodilo neravnovesje zaradi pretiranega posega
človeka. Mesto in prostor se izjemno hitro regenerirata in postavita v naravno izvorno frekvenco.

Uporaba kamnov na telesu
Pozicioniranje uravnoteženih kamnov ob poti ali na posebnih mestih pomaga zagotoviti naravni pretok
energije, višje vibracije začnejo spreminjati pot in tok teh območij. Postavitev uravnoteženih kamnov
na rob, brižino rek , potokov omogoča zemeljskim telurskim tokovom, da tečejo z vodo, kar pripomore
k čiščenju in dvigovanju moči narave. Pozicioniranje kamnov na visokih zemeljskih točkah, hribih,
gorah, celo na vrhovih dreves, prav tako ustvarja koristne energije za celotno okolico, planet in čuteča
bitja.
Avinashi

Vabljeni na sejem Altermed, kjer boste lahko poskusili vse naše
liposomčke. Najdete nas v hali L, stojnica št.103.
Sejemski popusti, nagradna igra ...

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. Spomladanska čemaževa juha (V, BG)*
Čas priprave: 15 minut, za
4 osebe

- 3 krompirji
- 2 pesti svežega čemaža
- 1 JŽ mandljevega namaza
- sol, poper, muškatni orešček

Priprava :

1. Krompirje olupimo, narežemo in skuhamo v slani vodi.
2. Ko je krompir kuhan, dodamo sesekljani čemaž (vode, v kateri se
je kuhal krompir, ne odlijemo).
3. Juho še dodatno začinimo (sol, poper, muškatni orešček) in
dodamo še 1 žlico mandljevega namaza.
4. Vse skupaj obdelamo s paličnim mešalnikom.
Juha je zelo hitro pripravljena, okus pa je božanski.

TAJČINA KUHINJA...
2. Čemaževe palačinke (V, BG)*
Čas priprave: 5 minut + peka palačink
Sestavine za 6 kozarcev (230 ml)

Sestavine za 6 palačink
- 300 ml vode
- 140 g ajdove moke
- 1 JŽ semen čia
- ¼ ČŽ himalajske soli
- poper, muškatni orešček
- kokosovo olje za peko
Priprava

1.Vse sestavine obdelamo v mešalniku ali
jih stepemo z metlico.
2. Maso pustimo stati pol ure.
3. Palačinke spečemo na kokosovem olju.
Namaz

Za namaz uporabimo čičerikin namaz z rukolo ali še bolje s čemažem
Vsako palačinko namažemo s čičerikinim namazom, nato po sredini palačinke razporedimo
narezan paradižnik, kar bo palačinko spremenilo v svež, lahkoten obrok. Zavijemo in uživamo.
Nasvet

Te palačinke so odlične tudi za malico.
V - vegansko
BG – brez glutena

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

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.

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

Etui zadrži od 80% do 95%
odstotkov
škodljivega
sevanja.

Mnenje prof. dr. Boruta Štruklja,
mag. Farm., s Fakutete za
farmacijo Univerze v Ljubljani

Ekolife natura
Del liposomov se absorbira že v ustni votlini, študije pa kažejo, da se liposomalni izdelki
dalj časa zadržujejo v prebavilih, učinkovine so bolj zaščitene pred agresivnim okoljem v
želodcu in črevesju, obenem imajo večjo moč absorbcije iz črevesja v kri, kar prispeva k
bistveno večji biološki uporabnosti.
V liposomalni obliki je vitamin C manj podvržen oksidaciji, zato so že manjši odmerki
dovolj učinkoviti. Učinkovitost lahko delno primerjamo celo z intravenskim vnosom, ki je
za uporabnika precej nepraktičen, hkrati pa je tehnično in strokovno zahteven.

Ekolife natura

Sejem ALTERMED 2018
Vabljeni na sejem Altermed, kjer
boste lahko poskusili vse naše
liposomčke. Najdete nas v hali L,
stojnica št.103.
Sejemski popusti, nagradna igra …

Pripravimo naše telo na potovanje
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 začutila, da se v črevesju nekaj pripravlja, 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 potovanju.
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 odloči, da je zdaj čas tudi zanj, da malo počisti po sebi.
Naj bo dopust res dopust.
Tajča Pavček

Indija in notranji mir
Marsikdo se v Indijo odpravi iskati svoj notranji mir. Notranji mir boš tam našel le,
če ga boš prinesel s seboj.
Marsikdo se v Indijo odpravi iskati svoj
notranji mir. Notranji mir boš tam našel le,
če ga boš prinesel s seboj. V Indiji je veliko
več dejavnikov, ki te bodo vsekakor vrgli
ven iz miru.
Kot prvo promet, za katerega velja »NO
RULES« (ni pravil). Semafor redko kje
opaziš in tudi kjer je, se ga velikokrat ne
upošteva, troblja pri njih ni znak teženja ali
tako kot pri nas, da nanjo potrobiš, ko ti
nekdo dvigne pritisk. Tam je troblja
opozorilo, da nekoga prehitevaš ali da naj
bo pozoren, ko ima nenormalno naložen motor, saj se tovor razteza tudi 2 metra v širino na vsako stran,
oz, vem da imaš prednost, samo jaz sem bolj pogumen, torej me spusti naprej in podobno. Pravila v
krožnem prometu ni, troblja je tista, ki usmerja promet.
Vsekakor je potrebno vašim bobničem to v naprej povedati, da se vsaj malo pripravite, saj se ti na
trenutke zdi, da ti zvoni v malih možganih. Krave, vozovi in črede ovac sredi prometne konice, vse to je
normalno. Če te pri nas moti kakšna smet na tleh, potem boš v
Indiji naravnost šokiran, saj vse smeti letijo na tla. Občutek imaš,
Ganes
da si na smetišču. Indijcem pa je popolnoma normalno, da VSE
leti na tla. Žal se te navade hitro navzamejo tudi turisti, saj na tleh
sredi revščine opaziš veliko zahodnjaških smeti…
Če ti gredo pri nas pred trgovinami na živce brezdomci, ki ti za en
eur ponujajo revijo, potem boš v Indiji daleč stran od notranjega
miru, saj ti na vsakem koraku ponujajo dlan… Obstajajo ljudje, ki
vedo, da od turistov lahko nekaj zaslužijo, saj je pri njih že 10 rupij
(12 centov) lep zaslužek. Srečaš pa tudi ljudi, ki od tebe ne želijo
denarja, čeprav ga potrebujejo, dobiš pa od njih veliko modrosti,
toplino v očeh in njihov notranji mir.
Če želiš resnično doživeti Indijo, pozabite na joga retreate, obisk
resortov ter velemest. Indija želi živeti zahodnjaški način življenja,
tako
da
tam
ne
začutiš
resničnega
utripa.
Spoznaš jo, ko se voziš po vasicah, ko opazuješ njihov način
življenja, kako se preživljajo iz dneva v dan, kako častijo svoje
bogove, kako skrbni so do svojih krav, ki jih imajo privezane pred
vhodom v dom, kako hvaležni so za stvari, ki so nam
samoumevne.

In ravno njihovi bogovi (Ganeš, Hanuman, Krišna, Šiva,…), vam lahko pokažejo košček sestavljanke, ki se
vam bo znotraj potovanja sestavil v sestavljanko in vam ponudil ravno to, kar ste iskali.
Nekdo bo ta prvi košček prepoznal in na koncu odšel domov bogat za veliko izkušnjo, nekdo pa tega
koščka zaradi preobremenjenosti uma s svojim običajnim načinom razmišljanja ne bo zaznal. Vse je
odvisno od vsakega posameznika, vsak bo Indijo doživel na svoj način. Vsekakor pa pozabite, da greste na
dopust, ker dopusta tam ni, razen če se odpravite v resort, vendar vam v tem primeru svetujem, da si ta
resort raje najdete na Hrvaški obali, kjer boste vsaj uživali v čudovitih plažah. Mene Indijska obala z mivko
in nič sence res ne impresionira. Morje je motno, tako da tal ne vidiš, v kolikor se za 20 metrov oddaljiš od
obale, pa že žvižgajo za tabo, saj te opozarjajo, da res ni vredno, da si hrana morskim psom.

Indija je popotovanje, kjer postaneš hvaležen za vsak grižljaj hrane, vsak požirek kokosove vode in
tropskega sadja, s ponižnostjo pozdravljaš bitje, ki ti pride nasproti, pozdraviš ga, kot pozdravljaš njihove
bogove v templjih nad katerimi si naravnost impresioniran, saj si ne moreš predstavljati, kako so lahko
človeške roke izklesale take podobe v živi skali in konec koncev se vprašaš, če so to sploh zmožne narediti
človeške roke. Tam začutiš posebno energijo in povezavo z božanskim svetom.
Navdušujejo te njihove pisane barve, ki ti obarvajo še tako reven prizor, zapomniš si čudovite temne oči,
preko katerih lahko vidiš vse do njihovega srca, opazuješ neverjetno medsebojno povezanost. Če se
prepustiš, spoznaš čudovite ljudi, modrece, ki te po poti vodijo naprej, do naslednjega koščka
sestavljanke.
Ko spustiš zahodno navezanost na materialne vrline, lahko resnično začutiš ali prepoznaš vsaj delček
tvojega namena na tem čudovitem svetu. Nikoli ne veš, kako pomembno je bitje, ki ti pride nasproti,
kakšno sporočilo ima zate, ne glede na to, kakšno delo opravlja. Nihče ne pride k tebi brez darila zate.
Ko prepoznaš temo, šele lahko vidiš luč In ko se vrneš domov, si lahko neverjetno hvaležen za vse lepote,
ki nam jih Slovenija ponuja, za ves mir, ki ga lahko najdemo na vsakem koraku, če nam le naš um ne
razgraja premočno.
In ko prideš domov, moraš v sebi pustiti prostor za povezavo s samim seboj, za vsakodnevno hvaležnost,
da si znotraj svojega življenja narediš svoj tempelj, prižgeš kadilo, položiš cvetje, se usedeš in globoko
zadihaš, da se povežeš sam s seboj, s svojo dušo, s svojim spiritualnim delom.
Vsak dan želim živeti ta delček Indije, ki me spomni na to, kdo v resnici sem.
Tajča Pavček

Magnezij

Inovativna formula je kombinacija magnezija, cinka, selena, kroma
in taurina.

Ekolife natura Liposomski Magnezij+, 200 ml

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
• k ohranitvi 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,






k ohranjanju zdravih kosti,




Krom ima vlogo pri presnovi makrohranil.

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 las,
k ohranjanju zdravih nohtov,

k ohranjanju zdrave kožek vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.
Krom

Krom prispeva k vzdrževanju normalne ravni glukoze v krvi.

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

Kaj meditacija ni

Tokrat sem se odločil, da vam meditacijo predstavim v povsem drugačni luči...
Včasih smo meditacijo imenovali spremenjeno stanje zavesti in smo si predstavljali meditanta sedeti v
lotosovem položaju in odsotnega za vse zunanje dražljaje.... Družba se spreminja , prav tako način
življenja in s tem povezane vse dejavnosti, ki jih počnemo v življenju. Kar koli počnemo, smo venomer
v nekem tunelu vpleteni v stotine zgodb, ki jih ustvarjajo vsi naši prijatelji, znanci... Vsaka naša aktivnost
rodi posledico, tudi popolna pasivnost rodi aktivnost! Meditacija ni več vezana na lotosov položaj in ni
več vezana na molk, posebno okolje... Danes pride na plan mnogo bolj delavna meditacija, kjer
ustvarjaš, kreiraš stvari v življenju... Vsekakor to velja za čisti materialni svet kakor tudi duhovno spiritualen svet.

Svet umetnosti in umetnikov je od nekdaj
poznal ustvarjanje, kiparjenje, slikanje v
tako imenovanem spremenjenem stanju
zavesti...
Vse kakor so se prepletale niti
kontemplacije - globokega razmišljanja in
meditacije.
Skratka meditacija ni vezana na prostor,
delo, položaj vašega telesa itd. Vezana je
mnogo bolj na intelekt, ego in pa
pretočnost, odprtost uma, da sprejme
univerzalne vibracije frekvence vašega
notranjega bitja.
Meditacija
je
lahko
ples, hoja,
kolesarjenje, šport, umetnost, glasba....
Skratka,
povsod,
kjer
svoj
Um
»kontrolirate« , ga spravljate v fokus in ga
obvladujete.... Ker je Um močno
fokusiran, mnogo lažje zaznavamo druge
dražljaje, ki pa ne pridejo iz Uma... Že močno fokusiranje Uma privede dodoločene stopnje spremembe
zavesti... To fokusiranje ni na način, da razmišljamo o umu in ga držimo na nevidni vrvici. Ravno
obratno, fokus na um je zavedanje lastnega uma, ki pa ga najlažje obladamo da mu dovolimo, da
obstaja in bdi zraven vas, ki se vi usmerite na druge zaznave okoli vas, oziroma kot vi sami zaznavate
znotraj vas.

Ko ti uspe tako močan fokus pri katerem koli delu, početju, je uspeh zagotovljen in te aktivnosti povzročijo
druge aktivnosti...

Meditacija ima dokazano neverjetno paleto pozitivnih učinkov, ki vplivajo tako na človekovo fizično telo, kot
tudi na njegovo psiho oziroma duhovno plat. Na zahodnem delu sveta se največkrat omenja učinke meditacije
v štiri glavne skupine, ki naj bolj vplivajo v materialnem svetu
1.
2.
3.
4.

VPLIV NA KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI
VPLIV NA ZMANJŠANJE STRESA
VPLIV NA OSEBNO SREČO
IZBOLJŠANJE ZDRAVJA

Skratka meditacija ali pot k meditaciji NI tedaj ko imamo v Umu kaos, nekontrolirane
misli, s tem pa so povezana tudi dejanja, ki se kažejo kot nova aktivnost vaše karme!

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.

Raztezno krepilne vaje v službi
Se nam pridružiš? Mirjam, Nina in jaz, smo se odločile za 40 dnevni post pred veliko nočjo. Odpovedale smo
se sladkorju (tudi skritemu v rogljičkih, v kruhu, kečapu,…), ter tista, ki zmore, tudi glutenu. Istočasno,
bomo vsak dan 10 minut namenile krepilnim vajam. Nekaj vaj najdete spodaj, nekaj pa na mojem Youtube
kanalu.
Dvignimo torej svoje razpoloženje in kreativnost v službenem času. Vsak si lahko med službo vzame 10
minut zase, s čimer boste poskrbeli, da boste še bolj učinkoviti, saj boste pospešili krvni obtok, s čimer bodo
tudi možgani bolj prekrvavljeni, zato boste hitreje prišli do idej in kreativnih rešitev.
Tudi če nimate časa, si lahko znotraj svojega natrpanega delovnika vzamemo nekaj minut, da razgibamo
svoje telo in naredimo nekaj krepilnih vaj kar v službi. Še posebej če imamo sedeče delo pred računalnikom.
Če si bomo vzeli 5 do 10 min časa in raztegnili vrat in ramenske mišice, ter odprli srce in hkrati naredili nekaj
krepilnih vaj, ter uporabili pisalno mizo kot rekvizit, boste veliko naredili zase. Povečali boste zbranost,
pospešili krvni obtok in zbudili svoje mišice.
Mogoče lahko tako popestrite svoj delovnik vsi skupaj v pisarni. Več kot vas je, večja je motivacija.

Priporočam naslednje vaje:
Ogrevanje:

Najprej raztegnimo ramenski obroč. Primemo se za dlani,
stegnemo roki pred sabo in glavo sklonimo naprej.
Naredimo tri globoke vdihe in izdihe. Tako si raztegnemo
vrat, ter zgornji del hrbta.

Primemo se za roki za hrbtom in jih čim bolj
stegnemo. Prsni koš potisnemo naprej in
naredimo nekaj globokih vdihov.

Z dlanmi se dotaknemo ram in krožimo z
rameni. Naredimo 5 krogov naprej in 5 krogov
nazaj. Globoko dihamo.

Krepilne vaje:

Triceps sklece z oporo na pisalni mizi 15 - 20 ponovitev. S stegnjenimi rokami se naslonimo na omarico ali
mizo, dlani postavimo ob boke. Dlani postavi ob boke, prsti naj gledajo preko stopnice. Dvignemo prsni koš
in nato boke spustimo tik ob mizi proti tlom, ter naredimo vdih, z izdihom se z rokami dvignemo v začetni
položaj. Nogi sta le za oporo, zato ne pomagata pri dvigu.

Počep 15 - 20 ponovitev. Stopimo v širino bokov, ter
stisnemo trebušne mišice, da omogočimo boljšo
stabilizacijo telesa. Z vdihom počepnemo, kot da bi se
usedli na stol, z izdihom se zravnamo in stisnemo

Sklece z oporo na mizi 15 do 20 ponovitev. Naslonimo se na mizo, z vdihom se spustimo v skleco, z izdihom se
dvignemo v začetni položaj. Trebušne mišice so stisnjene, telo je v položaju deske.

Izpadni korak naprej, 15 ponovitev z vsako nogo. Narediš korak naprej in se s kolenom zadnje noge dotakneš
podlage – namen tega je, da se izmeri dolžina izpadnega koraka, pri kateri sta prednja in zadnja noga približno
pod kotom 90 stopinj v kolenih.
Vajo izvedeš tako da, se spustiš v smeri naravnost navzdol brez dotika ali odboja kolena zadnje noge od talne
podlage (vdih) in vrneš nazaj v začeti položaj (izdih).

Tajča Pavček

Novosti
V ponudbi kmalu tudi liposomski vitamini v kapsulah.

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.

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

SportMe

Ekolifenatura
liposomski SportMe
Edinstvena formula, ki športniku
omogoča učinkovit trening.
Namenjeno
vrhunskim
in
rekreativnim športnikom.

Vse, kar mora o ustroju in delovanju svojega telesa vedeti vsak rekreativni in
vrhunski športnik. S knjigo Grege Hočevarja dobivamo na knjižne police
izvirno delo domačega avtorja, kakršnih ni prav veliko. Že sama zamisel je
bila drzna: zapleteno, mnogoplastno zgodbo o človeškem telesu, o njegovi
sestavi, ustroju in procesih, ki človeku omogočajo tako čudovite gibalne
sposobnosti, povedati tako, da bo bralec,
nedeljski rekreativec ali pa vrhunski
tekmovalec, začel v njej prepoznavati
svoje lastno telo, da bo znal prisluhniti
njegovim šumom in po njih ocenjevati
morebitne okvare – ali pa odkrivati nove
meje svojih telesnih zmogljivosti.
Ustvarjen za gibanje ni enciklopedični
priročnik, ki bi odgovarjal na tisoč in eno
vprašanje, je bolj pripoved, ki nas
poskuša spoprijateljiti z lastnim telesom.
Avtor nas lahkotno vodi skozi zapletene
kemične, fizikalne, fiziološke, kineziološke
in
druge procese ter zanje ves čas išče
ponazoritve v vsakdanjem življenju, v
naravi, v svetu vrhunskih športu...

Z zaužitjem* SportMe se
poveča nivo dušikovega oksida
(NO), ki razširi krvne žile in
tako pomaga mišicam, da
absorbirajo hranilne snovi
hitreje in lažje. Dušikov oksid
omogoča boljši pretok krvi do
mišic
(boljšo
dostavo
anabolnega
hormona
do
mišic med in po vadbi) in
pomaga pri doseganju boljšega
mišičnega tonusa.
* objavljeni dve klinični študiji
v
Journal
of
Dietary
Supplements (4.3.2018) ter v
Toxicology Report (7.4.2018)

Krakovski pragozd
Mračen megleni dan, jaz pa se odpravljam v slovenski pragozd, ki je v tem času doživel
večjo poplavo reke Krke. Tako je to področje največji kompleks nižinskega poplavnega
hrastovega gozda v Sloveniji. Nekatera drevesa naj bi bila stara več kot 300 let in so visoka
Sam s snemalno ekipo se odpravljam raziskovat slovenski pragozd s SUP-om (stand up paddling). To bo nekaj
novega in izkušnja mi bo koristila še na drugih področjih, kjer želim supati. To področje me je fasciniralo že na
samem prihodu, saj so poplave zalile glavno cesto in
nahitro je izginila sled za kakršno koli civilizacijo!
Povsod voda, voda in še enkrat voda!
Avto je ostal kar na glavni cesti, saj se je tako odločila
ekipa, ki sem jo imel seboj. Tako naj bi bilo najboj
varno. Varno tudi iz tega vidika, če se komu kaj
dogodi in bomo potrebovali reševalne okoliščine.
Sam pripravim sup in opremo, ki jo moram imeti
seboj. Ostali pa so urejali spremljevalno ekipo,
kamere in fotografske inštrumente.. Na nebu oblaki
pokrivajo nebo in prav nič ni bilo videti, da bo danes
dober dan za delo, raziskovanje, fotografiranje.
Dogovorjeni smo bili tudi za helikopter, pa so imeli
popolnoma druge naloge, saj je Sloveniji grozila poplava in so morali zadevo spremljati tudi iz zraka.
Oprema za sup je počasi urejena in pripravljena. Jaz pa sem se še dodobra ogrel, ko sem s tlačilko napihnil
supe nekoliko močneje, saj nisem vedel kdaj se bomo vrnili. Vse je pripravljeno, s seboj imamo tudi
strokovnjaka, poznovalca za ta del pragozda. Supati sem začel kar na cesti in iz nje so gledali cestni količki.
Moram reči, da je bil zanimiv občutek. Voda kot neskončno jezero.
Iskali smo prehod v gozd in neverjetno je bilo, da se bomo zapeljali kar mimo dreves. Sam sem bil s supom
precej spreten in že precej ozek pas mi je bil dovolj, da sm se znašel sredi gozda, za mano pa so pluli čolni,
fotografi, ki so se morali spretno izogibati vejam in podrtim dreverom. Neverjetna tišina. Voda deluje kot
dodatni filter in vse okoli mene je mirno. Danes ni veliko živali, pada dež, zato pa je na površje prilezel
krakovski krokodil, kakor ga imenujejo domačini. Eden od fotografov je prav pogledal, ko je prijatelj zakričal
poglej krakovski krokodil! In na površje je prilezel močaradek...
Sup, ki je napihljiv se odlično obnese v teh pogojih. Mirno drsim po gladini z minimalo vgreza v vodo, okoli
mene plava listje, veje, drevesa in debla. Vse je tako čarobno. Orientacija je precej problematična, zato brez
GPS naprave nikakor ne bi vstopal globje v gozd, kjer ni nobene poti , saj je voda poplavila celotno površino,
ki bo odtekala nekaj tednov, na določenem delu pa bo ostala mesece. Vse je enako, vse je kot v labirintu.
Sonce skrito za oblaki, tako je ostalo le opazovanje mahu po drevesih, da sem videl v katero smer se
podajam. Danes bo naloga predvsem testiranje supa v težavnejših lokacijah, terenu in sam sem presenečen
nad uporabnostjo. Drsim mimo velikih debel, ki ležijo v vodi. Ne znam opisati te prvinskosti. Sup tako mehko
drsi in valovi popolnoma mirno gosto vodo, da me vsak veslaj popolnoma prevzame. Voda je tako gosta, tako
nekaj posebnega, kot da bi bila neka snov iz vesolja.

Naši Ambasadorji

V gozdu je drugače ogromno ptic, saj je to področje pomembno evropsko
ptičje območje. V njegovem okviru je skoraj 42 hektarjev obsežen hrastov
rezervat, proglašen za slovenski naravni spomenik. Depresija Trstenik je na
površini okoli 30 hektarjev zaščiten biotop nižinskih ptic in predstavlja v
porečju reke Krke pomembno drstišče ščuk in mrestišče žabe plavček. Tako tu
lahko srečamo tudi številne redke ptičje vrste ( orla klinkača in edino
gnezdišče črne štorklje, sivo čapljo, detelje) in zaščitene rastline (močvirska
logarica ali tulipan). Prebral sem, da je popisanih 112 vrst ptic, med katerimi
je tudi precej ogroženih.
Med drevesi prevladujeta hrast, dob in beli gaber. Če imaš srečo pa lahko vidiš
celo vidro in pa bobra. Skratka prava naravna zakladnjica. Med vsem tem
popotovanjem pa nastajajo nove fotografije.

Ekolife natura
Liposomski vitamin C

Stoletna drevesa z debli ogromnih obsegov nosijo krošnje, tako goste, da je
njihova senca temačnejša kot v katerem koli drugem gozdu. Med njimi debla
padlih orjakov nemoteno počasi trohnijo in dajejo podlago debeli odeji maha,
ki jih prerašča, obenem pa naredijo teren komajda prehoden. Pred časom
sem prebral tale sestavek o krakovskem gozdu.
»Sliši se samo žvrgolenje neštetih ptic, ki pa v tem okolju ne daje vesele
zvočne kulise, kot v kakšnem svetlem gaju, ampak skupaj z mogočnimi,
temnimi debli in gosto jesensko meglo poskrbi za precej bolj zlovešče ozračje,
da človeka lahko postane kar malo strah.«

Ekolife natura
liposomski kurkumin

Ja strah ti kar kmalu prodre v globino duše, še jaz, ki sem imel s seboj ekipo sem se nahitro znašel sam sredi
ničesar in človeku začne hitro delati um... Sam sem po stilu življenja »surviver«, tako da sem marsičesa navajen ,
pa vendar je to nekaj posebnega.
Drugače pa bi lahko v tem okolju ostal še ure in ure ali celo dneve. Toliko je zanimivega, toliko je stvari, ki
zanimajo moj um. A ura teče, dan se
preveša v drugo polovico dneva. Moj
načrt pa je še, da prepotujem s SUPom do otoka Kostanjevice.
Kako bo šlo sploh ne vem , ker ne vem
kako bo močan tok, kaj vse bo Krka
nosila s seboj v svoji razliti strugi.
Od daleč se vidi, da potujejo debla. To
bo nevarno in pazit moram, da ne
padem v vodo.
Adrenalina je kar nekaj, tako da ne
čutim sploh mrzle vode. Čeprav sem
premočen že nekaj ur, sonca ni, tako
da tudi stopinj ni več kot 10.
Težko najdem, kje gre glavna rečna
struga Krke, ker vem, da tukaj zavija,
zato me poznavalec v ekipi usmeri, da
naj kar sekam in grem v bistvu po
poljih. Joj, kakšen razgled in kaj kmalu
sem vedel, da sem pristal v strugi. Tok
je postal vse močnejši in paziti sem moral kako naprej. V glavi se pripravim, telo pa sem spustil malo nižje proti
supu tako da bom lažje obvladoval brzice. Veslam že kar nekaj časa in pošteno že čutim roke saj je bilo bistveno
več veslanja, kot drugače kadar SUP-am. Danes nisem na SUP montiral smernikov in moram več delati z rokami,
popravljati smer. S smerniki bi lahko zadel kakšno potopljeno deblo , vejo in bi tako lahko padel, zato pa je
premagovanje razdalje toliko težje. Približujem se otoku Kostajevice.
Ves sem presenečen koliko je vode, kakšen nivo je že dosegla. Štirinajst dni nazaj je bila narejena fotografija
spodaj. Čoln sedaj stoji na isti lokaciji a si ga poglejte kako plava, brižine ni nikjer.
Nepozabno doživetje, nekaj za kar se živi, da se doživi. Supanje je bilo edinstveno, tako sem pravzaprav ulovil
več muh na en mah! Spoznal Krakovski pragozd, stestiral SUP in doživel nepozabno avanturo! Hvala preostali
ekipi za uresničitev cilja..
Ogled Krovskega gozda je možen po predhodni najavi pri Zavodu za gozdove, OE Kostanjevica na Krki.
Avinashi

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

Masmi
Svoj čas sem imela nenehne težave z blažjimi vnetji in okužbami vaginalne sluznice. Moja takratna
ginekologinja je reševala to s Canestenom. Močne menstrualne krvavitve in bolečine pa kar s hormonskimi
tabletkami. Seveda težav nisem odpravila, nakopale sem si le nove. Dokler ni pred 10 leti Tajča odkrila
MASMI. Prvič sem izvedela iz česa so narejeni izdelki za intimno nego, katere sem uporabljala do takrat.
Prvič sem izvedela, da vaginalna sluznica zelo hitro absorbira kemikalije in da res ni vseeno kaj uporabljam v
času mensturalne krvavitve. Odkar uporabljam MASMI vložke vaginalnega vnetja še nisem imela. Tudi po
porodih, zaradi uporabe MASMI poporodnih vložkov, ki so narejeni iz 100% ekološkega bombaža , nisem
imela razdražene ali občutljive kože.
Mirjam

Mnenja strank

Navdušena nad naravnimi
izdelki vrhunske kakovosti
in ekipo, ki dela s srcem za ljudi in naš ljubi planet
Maja iz Ljubljane

Moj oče si je pri 84-ih letih
zlomil stegnenico. Na
priporočilo
prijateljice,
sem mu dajala liposomski
K2D3 Ekolife natura ( 6000
enot), liposomski B12, ter liposomski
Q10. Ob pregledu se mu je lepo
zacelilo in zdravnik ni mogel verjeti,
da se je tako lepo zacelilo pri njegovi
visoki starosti«.
Marija iz Velenja

Ne morem prehvaliti
liposomskega vitamina C
Ekolife natura, saj izredno
pomaga mojim otrokom
in tudi nama z možem, ko
se nas lotijo prehladi.
Valerija iz Vrhnike

Neverjetno, kako se mi
je herpes, ki se mi je
začel delati na ustnici
takoj ustavil, ko sem
takoj
začel
uživati
liposomski vitamin C
Ekolife natura, 1000 mg. Istočasno
sem ga mazal tudi z CitroMaxom, z
grenivkinimi peškami.
Nejc iz Celja

Vse pohvale menstrualni
skodelici Masmi. Sem
popotnica
in
na
področjih, kjer higienski
pogoji niso najboljši, si ne
morem
predstavljati,
da
bi
uporabljala
kaj
drugega
kot
menstrualno skodelico. Je izredno
kvalitetna, mehka in prijetna za
uporabo.
Anja iz Maribora

10 let sem jemal tablete
proti depresiji. Ko sem
začel uživati liposomski
B12 Ekolife natura, sem
po 14-ih dneh zmanjšal
uživanje antidepresivov na polovico.
Presrečen sem, počutim se veliko
bolje.
Andrej iz Sevnice
Imam multiplo sklerozo.
V dveh dneh sem
prebrala vašo knjigo
Dobro jutro, zdravje in se
sproščala ob priloženem
CD-ju. Ker sem vzgojiteljica, v službi
veliko uporabljam vizualizacijo za
otroke. Ta pa je namenjena prav
meni v tem kriznem času. Res
prekrasna knjiga in CD. Vem, da mi
bo z vašim zagonom uspelo priti do
cilja. Hvala. Naj bo vaša knjiga moč
vsem, ki padejo v črno luknjo.
Petra Zidanšek
Imam
avtoimuno
revmatično
bolezen,
kalcinacije v rami in
neznosne bolečine v
desnem kolenu, ki so
trajale eno leto.
Ko sem jemala
SklepPlus, me je koleno, ki me je
neprestano bolelo, nehalo boleti in
tudi bolečine, ki so bile prej prisotne
čez dan in ponoči, so se močno
zmanjšale.
Alma iz Ljubljane
Sem športnica in imam
sindrom
puščajočega
črevesja. Šele, ko sem
začela uživati liposomki C
vitamin Ekolife natura, se
mi je imunski sistem močno dvignil.
Istočasno sem uživala liposomski
magnezij in moje mišice so bile
zjutraj
spočite,
brez
krčev.
Opazila sem bistveno spremembo
tako pri fizičnem zdravju kot pri
treningih. Sem zelo vesela.
Iza iz Domžal

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).

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

