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Za lepo kožo 
in zdrave lase



Pred nami je mesec rožnik, ki je šesti mesec v letu po gregorijanskem 

koledarju.  V tem mesecu je solsticij 21. v mesecu.

Solsticij je za mnoge kulture  zelo pomemben in povezan tudi z bogato 

simboliko. Na primer - za nekatere ljudi je poletni solsticij vzrok velike 

radosti, ker predstavlja zmago svetlobe nad temo.

To je sončev obrat oz. najdaljši dan leta na severni polobli. Poletni solsticij 

je eden od starodavnih dnevov moči, ko so meje med svetovi najtanjše in 

so energije narave najbolj naklonjene manifestaciji vseh vrst.

Tradicionalno se je na dan poletnega sončevega obrata častilo vez z 

naravo in elementarnimi ter duhovnimi bitji, opravljali so se obredi za 

zdravljenje planeta, ljubezni, spolnosti, ustvarjalnosti, sreče, zdravja, želja 

in zaščite. Poletni sončev obrat je čas praznovanja plodnosti, sposobnosti 

materinskega aspekta Boginje, da ustvarja.

Ustvarjalnost je zaznana tudi v podjetju Ekolife natura, kjer je ekipa 

ustvarjalcev za vas skreirala novo internetno stran www.ekolife.si.

To je svet informaciji, trgovine in izkušenj - zato, da boste lažje izbrali 

izdelek, ki vam bo pomagal dvigniti kvaliteto življenja.

Poleg tega pa je pred vami tudi nova, sedma številka digitalne revije Povej 

naprej, ki  vas bo razveselila z zanimivimi članki oziroma vsebinami, ki so 

namenjene  ozaveščanju s področja planeta Zemlje, ekologije, osebnostne 

rasti, odnosa do živali, dreves, kamnov.

Kot urednik te digitalne vsebine vas prosim, da nam pomagate soustvarjati 

boljši, bolj prijazen jutri, ki bo zasnovan na ozaveščanju in sprejemanju 

vseh čutečih bitji, ki so del planeta na katerem bivamo.

Naj našo temo razsvetli svetloba, naj ljubezen premaga sovraštvo in če za 

vse to potrebujete obred ali dan odločitve, potem je prihajajoči solsticij 

več kot primeren za to. U
vo
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ik
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Novosti



Indijanci, 
zdravilci civilizacije 
Kaxinawa ali Huni Kuin ljudje (v njihovem jeziku 
to pomeni resnični ljudje) so plemensko etnična 
skupina avtohtonih domorodcev, ki so naseljeni 
na brazilsko-perujski meji v državi Acre, v 
severozahodnem delu Brazilije. Živijo ob rekah, ki 
tečejo v notranjost amazonskega pragozda.

Po razvojni mrzlici v 70-ih in 80-ih letih, katere posledica je bila kolonizacija 

zemljišč, se pleme Huni Kuin trudi reševati svoje korenine, tradicijo in modrost. So 

varuhi znanja, po katerem naša planetarna kultura vse bolj hrepeni. Ti ljudje gojijo 

tesne vezi s telesom zemlje, na način, ki je za zahodnjake težko sprejemljiv. Preko 

svoje kozmologije, običajev, tradicionalnih obredov in jezika, vzdržujejo neločljivo 

povezanost z gozdom in z njim tvorijo celoto.

Mojca 
Geržina
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Po naključjih, ki so postali že čudno vsakdanji, sem 

po štirih dneh potovanja, po eni izmed amazonskih 

rek, prispela v zadnjo vas po imenu Nouvo futuro.

Tam živi pleme Huni Kuin Kaxinawa. Do zdaj so 

prišli na obisk le trije zahodnjaki. Sprejeli so nas z 

indijanskim vriskanjem in trobljenjem. Vas ima 60 

prebivalcev, od tega je 40 otrok. Najbližji sosedje 

so nekonaktirani Indijanci, ki občasno prihajajo 

opazovati Huni Kuine, vendar so presramežljivi, 

da bi se z njimi vzpostavilo kontakt. Prav te 

nekontaktirane Indijance so pred kratkim posneli iz 

helikopterja. Iz posnetka, ki kroži po spletu, je jasno 

razvidno, kako nedopusten je bil ta vdor v njihovo 

življenje.

Ninawa, šaman Huni Kuinov vasi je prosil brazilsko 

vlado, da kontaktiranje teh ljudi prepustijo njim, 

saj jih vsaj približno razumejo. Tako imajo sedaj 

satelitski radio povezan z znanimi brazilskimi 

antropologi, ki imajo izkušnje z navezovanjem stikov 

z novoodkritimi plemeni.

Niz srečnih naključij

Moje potovanje med Indijance v globino pragozda 

Amazonije se je začelo intuitivno. Želja se je 

uresničila sama od sebe.

V Braziliji sem srečala še dve dekleti z enakim ciljem. 

V pragozd nas je spremil Brazilec Vinicius, ki že 

leto dni živi v indijanski vasi s Huni Kuini in pomaga 

šamanu na potovanjih po svetu, kjer zdravi ljudi in 

širi svoje znanje.

Zaradi neznanja jezika Huni Kuinov, Hatxa Kuin in 

portugalščine, smo se s poglavarji odločili, da se 

bomo sporazumevali v jeziku srca. Najbolj razumljiv 

način sporazumevanja. Preden smo se odpravili v 

globino džungle, smo imeli sestanek s predstavniki 

Huni Kuinov iz celotnega področja. Izkusila sem 

najlepšo 'tiskovno' konferenco v življenju. Vsi so 

govorečega pozorno poslušali. Vsak govor je bil 

srčen, imel je rep in glavo  ter oster um. Na koncu se 

govorniku zahvalijo z blago zvenečim 'hauš hauš'.
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Najbližji sosedje 
so nekonaktirani 
Indijanci, ki občasno 
prihajajo opazovati 
Huni Kuine, vendar 
so presramežljivi, 
da bi se z njimi 
vzpostavilo kontakt.
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Gostitelji so nas bili iskreno veseli in nam 

predstavili svoj projekt kulturne izmenjave. 

Kmalu sem ugotovila, da smo njihove prve 

gostje. Že takrat sem zaslutila, da se podajam 

v nekaj popolnega in tako pozabljenega.

Tudi naš namen je bil kulturna izmenjava. 

Indijanci zelo dobro vedo, koliko je ura 

na tem planetu, da je genocid nad njimi 

minil, da so zdaj svobodni in da je nastopil 

trenutek, ko morajo oni pomagati nam. Mi 

pa lahko pri tem pomagamo njim. Njihovo 

znanje je za našo civilizacijo neprecenljivo 

in celo odrešilno. Njihove starodavne 

amazonske skrivnosti lahko pozdravijo um 

in telo zahodnega človeka. Ne obsojajo naše 

oholosti in brezbrižnosti do planeta, želijo 

nam samo pomagati. Vedo, da je nastopilo 

novo obdobje starega znanja. Začutili so 

poslanstvo in prevzemajo odgovornost za 

zdravljenje naše civilizacije. Ozdraviti tistega, 

ki ti je naredil toliko zla, je gotovo globoko 

plemenito in v resnici zelo inteligentno. 

Takrat sem dojela, da so to eni od 

najinteligentnejših prebivalcev Zemlje.

Mrčes - varuh Amazonije
Fizično življenje v amazonskem pragozdu 

je težko. Nevarnost je na vsakem koraku, 

zato po gozdu ali na lov vedno hodijo v 

parih. Odprte rane so del vsakdana. Otroci 

lahko tekajo okoli bosi, vendar so njihove 

nogice razžrte od peščenih muh in komarjev. 

Dojenčki veliko jokajo, po tretjem letu 

pa postanejo mali bojevniki. Odprtim in 

zagnojenim ranicam se samo smejijo. Vedo 

namreč nekaj več - to, da je fizično telo le ena 

od stvarnosti. Srbenje pika je le znak, da se je 

treba umsko osredotočiti in obvladati svoje 

telo in zdržati brez praskanja. Ob jamranju in 

joku otrok starejši Indijanci le zavriskajo. Vrisk 

jih popelje v veselje.

Otroci se cele dneve igrajo in v mesecu dni, 

kar sem živela z njimi, se niso skregali. Dretja, 

kričanja, prerekanja in dolgočasja ne poznajo. 
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Njihovi glasovi so prijetni, smejoči, 

hihitajoči, sramežljivi, zapeljivi, nežni 

in očarljivi kot v ljubki risanki. Pravi raj, 

celo na drevesu rastejo sladki sadni 

bombončki.

Njihov čas je prežet s petjem, tišino, 

toplimi pogledi, humorjem, hihitanjem 

in pozornostjo. Pri njih je vsak trenutek 

svet in tako tudi vsako dejanje. Čistost 

govorjenja in razmišljanja sta pri njih 

običajna. Odrasli ne povzdigujejo 

glasu in ne uveljavljajo avtoritete, 

družba ne pozna nasilja, krivic in 

tekmovanja. Njihovo bogastvo sta 

njihova kultura in duhovni svet.Š
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BIOTOPIC - ŽE OD LETA 1991

Začetki podjetja Biotopic segajo v leto 1991, ko je dr. Janez Tasič med prvimi v Sloveniji 
postavil trgovino z ekološkimi proizvodi, kar je bilo inovativno celo za širše evropsko po-
dročje. Prodaja in število izdelkov sta bila najprej skromna, danes pa je trgovina Biotopic s 
3500 izdelki trgovina z enim največjim naborom ekoloških izdelkov in prehranskih dopolnil 
v Sloveniji.

V prodajalnah Biotopic, v starem mestnem jedru knežjega mesta Celje, v nakupovalnem 
središču Citycenter Celje, Europarku Maribor in novo, v Centru Interspar Vič Ljubljana, naj-
dete resnično široko ponudbo ekoloških izdelkov tako slovenskih proizvajalcev, kakor tujih. 
Poleg ekološke prehrane je za telo potrebno skrbeti iz vseh zornih kotov, zato vam ponuja-
mo izbrano kakovostno ekološko kozmetiko, naravna čistila, prehranska dopolnila, resnično 
velik izbor čajev, superživil in vsega, kar potrebujete zase. Naše poslanstvo je v prvi meri 
skrb za naše zdravje, njegova preventivna oskrba z izdelki iz narave, ki so človeku prijazni. 
Skrb za zdravje ni samo prehrana, ampak je pomembno tudi kaj nanašamo nase, na svojo 
kožo, kako peremo oblačila in s tem na dolgi rok skrbimo zase in za prihodnost našega pla-
neta. Živimo in delamo v prepričanju, da je resnično pomembno kako ravnamo sami s sabo, 
kaj jemo in seveda tudi kako razmišljamo. Z znanjem o izdelkih in njihovih učinkih ozave-
ščamo naše kupce, jim nudimo pomoč, hkrati pa se od naših strank tudi veliko naučimo. 

Družinsko podjetje, katerega zelo pomembna nit poslovanja so odnosi, tako med zaposle-
nimi, kakor do strank, našega zdravja in narave, živi in deluje v duhu spoštovati in razumeti 
naravo. Z izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so 
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.



Pripravite in postrezite 
jih z ljubeznijo.

V vsaki reviji vam pripravimo slasten jedilnik 
iz Tajčinega izbora receptov. Tokrat smo vam 
pripravili tri recepte iz Tajčine knjige, 

  99 SLASTNIH TAJČINIH RECEPTOV. 

PRIPRAVA TESTA

1. Vse skupaj obdelamo v močnem 

mešalniku, da dobimo kremasto 

čokotelo.

2. Sestavine lahko zmešamo tudi na 

roko, vendar bomo potem v ustih 

čutili koščke lešnikov in kokosovega 

sladkorja.

SESTAVINE ZA TESTO
200 g mletih lešnikov

6 JŽ kokosovega sladkorja

2 JŽ pravega kakava v prahu

ovsena ali riževa smetana

malo cimeta in vanilje

Čokotela
VEGANSKO • BREZ GLUTENA

ČAS PRIPRAVE:  5 MIN • ZA 4 OSEBE

Čokotelo lahko 
uporabljamo kot namaz 
za palačinke, moji otroci 

pa jo jedo kar samo.
Slastno je vanjo 

namakati koščke svežega, 
zrelega sadja.

NASVET
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Tajčina 
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https://www.ekolife.si/knjige/99-slastnih-tajcinih-receptov.html


TAJČINA KUHINJA

PRIPRAVA

1. Sladki krompir operemo in obrišemo s 

papirnato brisačko.

2. Položimo ga v pekač, na papir za peko 

ter ga prebodemo z vilicami.

3. Pečemo približno 40 minut oz. dokler 

ni pečen (odvisno od velikosti krompirja).

MED PEČENJEM PRIPRAVIMO NADEV.

4. Šampinjone narežemo na kockice.

5. Na oljčnem olju prepražimo 

drobno sesekljan česen, nato dodamo 

šampinjone.

6. Pražimo 5 minut, dodamo sol, poper, 

muškatni orešček, goščo iz kokosovega 

mleka in kvasove kosmiče ter zmešamo.

7. Ko je krompir pečen, ga razpolovimo in 

polovičke na sredini malce potlačimo.

8. Krompirjeve polovičke napolnimo z 

nadevom, potresemo s peteršiljem in 

postrežemo.

SESTAVINE
 2 sladka krompirja

 dve pesti šampinjonov (lahko jih 

nadomestimo z gobicami šitake)

 3 stroki česna

 2 JŽ kvasovih kosmičev

2 JŽ gošče iz pločevinke 

kokosovega mleka

himalajska sol, poper, muškatni orešček

sveži peteršilj za posip

1 JŽ oljčnega olja

Polnjeni sladki krompir 
z gobicami 

VEGANSKO • BREZ GLUTENA

ČAS PRIPRAVE IN PEČENJA:  40-45 MINUT • ZA 2 OSEBI

 Zraven se 
prileže sveža 
zelena solata.

NASVET
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STE ŽE SLIŠALI ZA 
GLUTATION?
Glutation je človeku najmočnejši lasten oksidant. Njegov pomen je velik, saj sodeluje pri 

številnih procesih, med drugim tudi:

• skrbi za zaščito celic pred oksidativnim stresom,

• nudi podporo imunskemu sistemu in zavira vnetne procese in

• skrbi za razstrupljanje.

 

ČE STE:
• stari 40 + let,

• pogosto bolni,

• izčrpani in utrujeni,

• dnevno izpostavljeni stresu,

• redno jemljete zdravila ali  

• se nezdravo prehranjujete

 

VAM PRIPOROČAMO UŽIVANJE 
EKOLIFE NATURA LIPOSOMSKEGA 
GLUTATIONA, KI:  
 • dostavi glutation neposredno v celico

• omogoča maksimalni izkoristek

• glutation sicer vsebuje žveplo, 

ki ima neprijeten vonj in okus, kar se v obliku kapsul minimizira

 

Izdelek je primeren tudi za vegetarijance in vegane.

Ekolife Natura Liposomski Glutation dostavi glutation neposredno v celico in 

omogoča maksimalni izkoristek. Glutation sicer vsebuje žveplo, ki ima neprijeten 

vonj in okus, kar se v obliku kapsul minimizira. Priporoča se 1 kapsula na dan, 

zaužita na prazen želodec pred večerjo.



Z drevesi si delimo 
modrino neba
Drevesa, naša bitja narave, nam dajejo ter omogočajo 
življenje v takšni obliki, kot ga poznamo.

Stare tradicije nas učijo, da je Zemlja živo bitje. In da vse, kar živi na tem modro-

zelenem planetu prispeva k mogočni, vse prežemajoči življenjski sili, ki vitalizira 

in razgibava vse aspekte našega planetarnega doma. Vse stvari na Zemlji, rastli-

ne, prst, kamni, reke in jezera, gore in vetrovi so del mogočnega mozaika vsega 

stvarstva.

Stik z mamo Zemljo je ključen za našo rast in duhovni razvoj. Današnji svet bo-

leha za pomanjkanjem pristne duhovnosti. Sam izraz duhovnost izvira iz latinske 

besede 'spiritus', ki pomeni duh. Duh je esenca, je bit vsega. Čutne zaznave naših 

čutil, kot so vid, sluh, vonj, so v bistvu le prevare, slepila. Vidiš kamen in misliš, 

da je to materija. Vidiš drevo in meniš, da je to nekaj čisto drugega kot žival ali 

človek. Razliko, ki jo zaznavaš, povzročajo tako imenovani trije svetovi maye. Ti 

svetovi so povezani tudi z energetskimi centri. 

2. DEL

ENERGETSKI SVETOVALEC

Avinashi
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- Muladhara - bazna korenska čakra, v kateri 

spi kača Kundalinija in skrbi za osnoven 

odnos do materije, planeta, materialne 

strukture – materializma.

- Svadhishthana je druga čakra, ki predstavlja 

sedež telesnosti, čutnosti in odnosa do 

sebe in drugih, ki ga vzpostavljamo preko 

petih čutil (vida, voha, okusa, tipa in sluha). 

Vpliva na spolno življenje, kakovost in 

količino spolnosti. Tukaj se nahaja tudi 

sedež imunskega sistema, ki predstavlja 

našo imunost do bakterij, virusov … Njeno 

delovanje je najbolj odvisno od primarne 

zemeljske energije, ki bi jo morali dobiti od 

prve čakre.

- Manipura je tretja čakra in je sedež 

osebnosti. Vpliv na čustveno-mentalne 

procese: Je sedež t.i. primarnega intelekta – 

čustva, doživljanje zemeljskega življenja. To 

je tudi mesto, od koder izhajajo energetske 

niti, ki predstavljajo vezi z drugimi ljudmi, še 

posebej z bližnjimi. Preko teh energetskih 

žarkov poteka izmenjava energije z drugimi. 

Skratka ti trije centri pomagajo ustvarjati to 

iluzijo treh svetov Maye. Zato je razlika med 

kamni, drevesi in človekom ne le v materiji 

oziroma strukturi, temveč v zavesti, energiji. 

Vsota energij vseh teh treh centrov se potem 

pretoči skozi srčno čakro. Srčna čakra pa je 

filter nebeške svetlobe.

Izkupiček, ki ga ustvarijo trije nižji centri, pa 

je pomemben za obvladovanje zemeljske 

materije, življenja in odnosa do planeta.

Zaradi zgoraj naštetih dejstev in znanja, ki 

nam lahko pomaga podrobneje razumeti naš 

planet, naše življenje in delovanje na planetu, 

osončju, lahko bolje in lažje razumemo, da 

niso vse stvari različne samo po vsebini, obliki 

ali po nekakšni pomembnosti, ki jih uči sam 

človek oziroma njegova znanost.

Pomembno je zavedanje zavesti vseh delov 

mozaika človeškega okolja. Dojemanje 

zavesti kamnov, dreves, materije lahko 

veliko pripomore tudi k dojemanju lastne 

zavesti, ki se razvija v vsakem trenutku 

našega minljivega časa. Minljivi čas, ki je v 

resnici večnost, je samo potisna sila, ki nas 

žene v pogon, k napredku in k jutrišnjemu 

dnevu. Napredek dojemanja svojega okolja, 

v katerem bivamo oziroma sobivamo, je 

ključnega pomena za razumevanje samega 

sebe oziroma celega stvarstva.

Tokrat vam želim le odpreti zanimanje za 

bitja, kot so mogočna drevesa, ki si delijo 

dom na našem planetu. Nekaj sem napisal 

o teh mogočnih bitjih v prvem delu članka. 

Tokrat pa bi se rad dotaknil le nekaj ključnih 

stvari za boljše razumevanje našega stvarstva.

Tako ima drevo zelo pomembno vlogo v 

našem stvarstvu že iz časa rajskega vrta.  

Ključni elementi: Rajski vrt, drevo, kača, Adam 

in Eva.

PREROKBA INDIJANCEV CREE

Šele takrat, ko bo posekano zadnje 
drevo,

šele takrat, ko bo zastrupljena 
zadnja reka,

šele takrat, ko bo ujeta zadnja riba, 

šele potem boste ugotovili, 

da denarja ni moč jesti. 
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Kasneje pa se omenjajo figove liste, saj ko sta 

bila Adam in Eva izgnana iz rajskega vrta, sta 

se začela sramovati eden drugega. Tako sta 

uporabila figove liste, da sta prekrila svojo 

goloto.

Jasno je, da je Figa (Ficus carica) ena od naj-

starejših sadnih vrst.

V arheoloških izkopavanjih v dolini Jordan so 

našli okamnele plodove fige, stare 11.000 let. 

Figa je v mnogih religijah močno povezana 

z bogovi in božanstvi-stvarniki, kasneje pa z 

božanstvi plodnosti. 

V indijski mitologiji je poznana podoba svete 

fige ašvathi – svetovnega drevesa, ki pred-

stavlja svetost nenehno obnavljajočega se 

vesolja. Na več kot 3.000 let starih pečatih so 

bile najdene podobe fige z vejami, ki se širijo 

na vse štiri strani neba.

Tudi princ Siddhartha Gautama (Buda) naj 

bi sedel pod drevesom, ki naj bi bil potomec 

figovca.

Skratka drevesa so bitja, ki imajo zavest in 

so globalno vključena v naš svet. Naše doje-

manje oziroma naša zavest pa je tista, ki nas 

lahko pripelje do večnega kraljestva oziroma 

do dojemanja, soustvarjanja, sobivanja z bitji, 

ki nam lahko pomagajo na naši poti.

Različne vrste dreves prevajajo določeno 

esencialno energijo podobno kot človeški 

energetski centri čakre. Na primer: Oljka, 

Smokva, Hrast, Breza, Bor so prevodniki ener-

gije med zemljo in nebom. 
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To so izjemna bitja, ki črpajo zemeljsko ener-

gijo iz planeta Zemlje in nebeško energijo iz 

neba. So ojačevalci in posredniki kreativnih 

energij, ki so dane na razpolago človeku. Člo-

vek ima dostop do teh vsemogočnih energij. 

Od najenostavnejše materije drevesa, to je 

njegovega telesa, debla-lesa, ki ga človek 

uporablja za svojo blaginjo materialnega 

življenja. Nato nam drevesa nudijo tudi višjo 

esencialno materijo, skozi svoje sadove – pro-

dukte in skozi svoje sokove, kot so esencialni 

drevesni sokovi in eni izmed teh so eterična 

olja. To je le nekaj produktov in vplivov na člo-

veško življenje v sodobnem svetu kakor tudi v 

preteklosti. 

Drevo ni samo materialno bitje, ki bi služilo 

človeku kot materija, ampak je energetsko 

bitje, ki je pomembno za celotno biosfero 

oziroma upam si reči za celotno osončje.

Človekova zavest pa je tista ključna enigma, ki 

nam odpira vrata pri dostopu do energetske-

ga vidika dreves oziroma vseh bitji, ki bivajo v 

naši biosferi.
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Upam si trditi, da so do sedaj vsa nam znana 

ljudstva na planetu Zemlja imela prav poseben 

odnos do dreves. Zato je simbol življenja drevo, 

verjetno eden najpopularnejših univerzalnih 

simbolov, ki različnim kulturam sveta pomeni 

nešteto različnih stvari. Kot simbol tako ne 

pripada samo eni kulturi ali religiji, saj je v 

resnici vseprisoten in tako bolje rečeno, del 

vseh živih bitij na planetu. Različni staroselci, 

prebivalci, različne kulture, religije so na 

svojevrsten, zanimiv način dojemali drevesa in 

njihovo življenje se je prepletalo mnogo bolj, kot 

to danes dojame naš um. Zato se lahko od njih 

naučimo ogromno stvari. Včasih ne potrebujemo 

čakati znanosti, da nam pokaže in dokaže, da je 

lahko nekaj koristno za naše telo.

V prejšnji reviji Povej naprej je prvi članek z naslovom: Z drevesi si delimo modrino neba, pred 

sabo imate drugi del in naslednjič vas bom popeljal skozi tehniko pridobivanja zdravilne energi-

je s pomočjo dreves. 

Starešine Zemlje, to so drevesa, ki nas vodijo skozi nove vibracije vesolja, vplivajo na celotno 

naše osončje in na dojemanje, zavest čutečih bitji. Bodite pozorni na drevesa. Če bi poznali moč 

mogočnih starešin, bi se pred vsakim drevesom priklonili in vam s tem ne bi čisto nič zamajalo 

vašega Ega. 

Na večno življenje.
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Intervju s Katjo in 
Mirkom
Povezuje vaju ljubezen do potovanj, kako pa se je vajina vez začela? 
Kako sta se spoznala?
Leta 1998 sva se spoznala v Izraelu. Bilo je zelo kratko srečanje, leta 1999 sva se 

srečala še enkrat v Kairu (Egipt) in leta 2000 na Češkem v Pragi.

Sta se takoj tudi skupaj odpravila na pot?
Na skupno pot, ki traja še danes, sva se odpravila konec leta 2000. To je bilo 

enoletno romanje po zahodni Evropi z Yugom (avtom, v katerem sem takrat 

živela). Odpravila sva se na potovanje proti Portugalski, kjer se je rodila ideja o 

kolesarjenju. 

V Španiji sva srečevala kolesarja iz Anglije, ki sta naju počasi navduševala nad 

tako svobodnim načinom potovanja. V mestecu Chefchaouen na severu Maroka 

pa se je ob zvitku domačega tobaka in dobrem sladkem maroškem čaju rodila 

ideja, da Yuga zamenjava za kolesi in se odpeljeva proti Indiji. Splet političnih 

okoliščin v svetu (11.11.2001), naju je prisilil, da sva odletela do soparnega 

Bangkoka. Leto kasneje, sva na majhnem otoku Koh Tao, na vzhodni obali Tajske, 

kjer sva živela in izdelovala nakit, dobila dve stari kolesi. Tako se je začela najina 

kolesarska avantura, ki traja še danes.
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Šest let sva živela v Aziji in kolesarila po čudovitih pokrajinah skozi Tajsko, 

Malezijo, Indonezijo, Kitajsko, Mongolijo, J. Korejo, Japonsko in Tajvan. Leta 2007 

sva se vrnila v Evropo, da obiščeva družino in prijatelje in si narediva nova potna 

lista, ki sta bila že čisto polna. Zimo sva preživela v Mehiki in se pripravila na 

dolgo pot nazaj v Azijo. Poleti pa sva začela kolesariti iz Ljubljane skozi Hrvaško, 

Bosno, Črno goro, Albanijo, Makedonijo, Grčijo, Turčijo, na Bližnji vzhod, kjer 

sva obiskala prijatelje. Potem pa nazaj skozi Jordanijo, Sirijo v vzhodno-kurdski 

del Turčije, skozi Gruzijo, Azerbajdžan, Kazahstan, Uzbekistan, Kitajsko, Laos, 

Vietnam, Kambodžo nazaj na Tajsko. Pred nekaj leti se je odprla tudi Burma 

(Mjanmar), tako da sva prišla po kopnem vse do Indije in Pakistana.

Živita način življenja, ki bi se večini ljudi zdel nenavaden. Kaj pomeni 
biti nomad?
Nomadi so ljudje, ki se selijo iz kraja v kraj in nimajo stalnega doma, premikajo se 

predvsem za iskanjem svežih pasti in za živino. Za naju beseda dom predstavlja 

svet in ni vezan na določeno mesto. Rada spoznavava nove kraje in se rada 

vračava na mesta, kjer sva že bila. Premikanje prinaša svežo energijo, ki jo imava 

rada.

Kot bi rekli v Mongoliji; so ljudje, ki so kot jezera in ljudje, ki so kot reke. Jaz ču-

tim, da sem reka, ki se včasih tudi zajezi, vendar slej kot prej odteče dalje.
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Zakaj sta se odločila za tak način življenja? Bi se moralo več ljudi 
odpraviti od doma? Želita s svojim načinom življenja tudi kaj sporočiti 
ostalim? 
Takšen način življenja nama je všeč, ker nama daje svobodo in možnost, da 

večinoma časa preživiva v naravi, spoznavava različne kulture, ljudi in načine 

življenja. Lahko se ustaviva kjerkoli in kadarkoli. Ogledava kraje, ki so drugače 

težko ali celo nedostopni. Rada imava preprostost bivanja na kolesu. Brezčasje, 

biti v trenutku in živeti življenje. Spoznavati počasi spreminjajočo pokrajino in 

ljudi, odkrivanje moči, ki jo imava skrito v sebi. Rada občutiva dež, sonce in veter, 

ljubezen, pozitivni vpliv na okolje in sebe.

Rada bi sporočila, da smo vsi ljudje del ene velike družine ne glede na barvo, raso 

ali vero. To so samo zunanji dejavniki, ki povzročajo neenotnost med nami. Strah 

je človekov največji sovražnik in zaradi njega velikokrat ne živimo življenja, ki bi 

si ga želeli. Vsi smo del narave, ki nas obdaja ne glede na to, da se je večina ljudi 

zelo odtujila od nje.

Vse, kar delamo tukaj, vpliva na vsa bitja sveta, ki živijo na tem planetu. Želim si, 

da bi bili bolj povezani z naravo in samim sabo in bi bolj osveščeno živeli. Svet je 

preobremenjen z nepotrebnimi odpadki, ki jih bo narava težko predelala.

Da bi se čim več ljudi podalo vsaj na kratko potovanje. Potovanje ti razširi zavest, 

odpre srce, postaneš bolj odprt. Naučiš se zaupati, prepuščati in biti v trenutku. 

Ceniti to, kar imaš, kot je na primer tekoča voda in elektrika, stvari, ki so samo po 

sebi umevne, jih drugje ni.

Po svetu sta spoznala veliko ljudi, bi ocenila, da jih veliko živi podoben 
način življenja? Ali je večina presenečena nad nomadskim načinom 
življenja?
Ni veliko ljudi, ki živijo podoben način življenja kot midva, jih je pa vedno več, ki 

se odpravljajo na podobna potovanja.

Večina ljudi je zelo presenečena nad nomadskim načinom življenja in si ne pred-

stavljajo, kako je tako življenje sploh možno. Strah pred neznanim se zdi največji 

dejavnik, da se ne odpravljajo na take poti.
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Kako pa je z osebnimi predmeti? Gre za način življenja, ki je odtujen 
od materialnih stvari? Kaj so tisti nujni predmeti, ki jih vedno vzameta 
sabo?
Ne strinjam se, da je tak način odtujen od materialnih stvari, saj imava kolo, 

računalnik, fotoaparat in kuhalnik, je pa zelo minimaliziran. Imaš lahko le toliko 

stvari, kot jih lahko voziš s seboj.

Kako je s hrano? Ali sabo nosita tudi hrano? Imata kakšne »posebne« 
prehranjevalne navade?
Zaradi veganske prehrane sva malo omejena pri okušanju domačih jedi, ki so 

po večini narejene iz mesa ali rib, tako da si kuhava predvsem sama. Seveda je 

odvisno od države do države, kakšne so bolj, druge manj prijazne. Vendar pa se 

povsod najde kakšna dobrota. Predvsem imava rada sveže sadje in zelenjavo.

Ker rada potujeva po manj obljudenih predelih s seboj nosiva hrano za vsaj za 10 

dni. Tako da sva malo bolj svobodna in se nama ne mudi hitro priti v naslednjo 

vas ali mesto.

Na Japonskem sva imela zelo rada NATTO ONIGIRI; riževe kroglice, polnjene s 

fermentirano sojo, zavite v Nori alge, v Indoneziji GADO GADO; solata narejena 

iz sveže in kuhane zelenjave prelita s posebno arašidovo omako, V tibetanskih 

predelih Indije MOMO; cmoki polnjeni z zelenjavo. V Indiji je bilo še najlažje, saj 

je večina hrane vegetarijanske. Najtežje je bilo v Mongoliji, kjer sem se bala, da 

bodo zaklali kakšno žival v čast posebnih gostov, pa smo tako jedli veliko jo-

gurtov in sira.

Obožujeva tudi pisane lokalne tržnice, ki vedno ponujajo kaj novega tudi za malo 

drugačne okuse. Seveda pa brez oreščkov, piškotov in čokolade na kolesarskih 

potepih ne gre.

(Sicer je prehranjevanje v Aziji zelo lahko, saj se kuha kar na ulici, kjer si izbereš 

svoje sestavine, če pa ti kaj ni všeč, lahko uporabiš tudi svoje sestavine. Na Kitaj-

skem na primer v velikih predelih ne uporabljajo olja, namesto njega uporabljajo 

svinjsko mast. Tako sva jim dala svoje olje, da so nama skuhali hrano.)
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Kako pa je v slabem vremenu, se vseeno odpravita na pot ali raje kje 
prenočita?
Odvisno od situacije. Velikokrat se odpraviva na pot tudi, ko dežuje, če je 

slučajno večja nevihta, si najdeva zatočišče in počakava, da mine. Včasih lahko to 

traja tudi par dni.

Na pot se pogosto (ali vedno?) odpravljata s kolesi – zakaj sta se odločila 
za potovanja s kolesi in ne na primer avtomobilom? Do kakšnih težje 
dostopnih lokacij verjetno prideta tudi z letalom ali ladjo?
Za potovanje s kolesi sva se odločila, ker imava rada naravo. Je ravno prav hitro, 

tiho, da ne prestrašiš živali, ki zgodaj zjutraj pridejo na ceste, daje ti svobodo in je 

dobro za telo. In s kolesom lahko prideš tudi čez najvišje prelaze sveta.

Kaj je najdaljša razdalja/pot, ki sta jo prekolesarila?
Težko govoriva o kilometrih, saj jih ne štejeva, na kolesu živiva že od leta 2002 in 

je to način življenja, ki ga živiva. Pravijo, da se počasi daleč pride in tako sva tudi 

midva počasi prišla iz Evrope nazaj v Azijo.

Ima potovanje s kolesi tudi kakšno pomanjkljivost? Se vama je kdaj 
zgodilo, da vama je kdo kolo ukradel? Kaj naredita, če se kolo »pokvari« 
(poči guma … imata vedno s sabo rezervno)?
Do sedaj se nama še ni zgodilo, da bi nama kdo ukradel kolo, mogoče zato, ker 

je pretežko. Mislim, da je potovanje s kolesom super, saj greš počasi in s seboj 

pelješ vse, kar potrebuješ. Zelo rada tudi hodim, vendar ne maram nositi težkih 

nahrbtnikov. S seboj imava rezervne zračnice in nekaj orodja, da lahko popraviva 

manjše stvari.
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Kako pa je z jezikom? Slovenka in Čeh, ki se po svetu sporazumevata 
predvsem v angleščini, ali govorita še kakšne druge jezike?
Vedno, ko prideva v novo državo, se naučiva par besed v lokalnem jeziku, tako 

te ljudje lepše sprejmejo, saj vidijo, da si drugačen, popotnik, ki ga zanimajo tudi 

ljudje in mesta, v katere pride.

So vajina potovanja draga? Spita v hotelih, hostlih ali kar pri 
domačinih?
Najdražje so vize in seveda letalske karte, ki jih kupiva, ko prideva na obisk, 

drugače pa je taksno življenje v Aziji zelo poceni. Spiva predvsem v šotorih, 

včasih tudi pri domačinih ali v hostlih, ki tam niso dragi, za prevoz uporabljava 

kolesa, hrano pa si kupujeva na lokalnih tržnicah.

Koliko časa po navadi ostaneta v enem kraju?
Odvisno od dolžine vize. V Aziji si v lahko od 1-3 mesecev, potem pa moraš 

zapustiti državo. Če je možnost podaljšanje vize, si jo rada podaljšava in 

ostaneva, dokler lahko.

Kako pa je z družino, se pogosto slišite? Kako so odreagirali, ko sta jim 
povedala, da se odpravljata na pot in da bo to vajin način življenja?
Družina naju zelo podpira pri takem načinu življenja, saj vidijo, da sva srečna.

Dandanes s komunikacijo ni problema. Večinoma komunicirava preko interneta, 

ki je v velikem delu sveta zelo dostopen. Tako, da se slišimo kar pogosto. Pred leti 

pa sva klicala en krat na mesec, ko sva bila v kakem večjem mestu. 
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Koliko sta bila stara, ko sta se odločila, da gresta na pot?
Na svojo prvo dolgo pot sem se podala, ko sem imela 21 let. To je bilo potovanje 

nazaj v Indijo, ki se je končalo na Srednjem vzhodu in je trajalo eno leto. Mirko se 

je odpravil takoj po revoluciji, ko mu je bilo 20 let.

Kako se preživljata? Si v tujini najdeta začasne zaposlitve?
Preživljava se z izdelovanjem unikatnega nakita iz naravnih materialov, ki ga 

izdelujeva na poti. Včasih tudi žonglirava z ognjem.

Se nameravata kdaj kje ustaliti? Imeti svojo hišo? Stanovanje? Otroke? 
Kje bi živela, če bi nehala potovati? Se vama je kakšna lokacija še posebej 
vtisnila v spomin?
Kaj bo jutri se ne ve. Za enkrat uživava v takšnem načinu življenja in se že 

veseliva nadaljnjih avantur, neznanih mest in ljudi, dolin in visokih prelazov ter 

novih izzivov, ki jih ponuja življenje. Svojo hiško že imava. Čeprav je majhna, je 

mobilna, lahko jo postaviva vsak dan na drugem mestu in jo imava zelo rada.

Otroke imava rada, vendar v takem svetu, kot je danes, si ne bi želela imeti otrok. 

Onesnažen zrak, voda in hrana, vojne. Tako da mislim, da je v tem življenju moje 

poslanstvo biti dobra teta.

Bi mi lahko zaupala najbolj »smešno«, »odštekano«, »noro« stvar, ki se 
vama je zgodila na poti?
Kar nekaj odštekanih trenutkov se je nabralo v teh par- letih življenja na kolesu. 

Ampak tale se mi je vtisnil globoko v srce.

Bila sva v Kazahstanski puščavi, temperatura je čez dan narastla kar do 54 oC, in 

cesta je bila prašna ter zelo razbita. Bil je eden tistih zelo napornih dni in ko se 

je začelo večeriti, sva iskala mesto za kampiranje. Medtem ko sva si postavljala 

šotor, sem zagledala kako se nama približuje kombi. Res nisem bila razpoložena 

za pogovor, saj sta me vročina in slaba cesta kar izčrpali. In vse, kar sem si želela 

je bilo, da se uležem in zaspim.

Iz kombija, ki se nama je približal, je skočil majhen mož, zelo vesele narave, vsa-

kemu je dal dva sladoleda, ki sta se zelo hitro topila, nama rekel, da ima rad ko-

lesarje, skočil nazaj v kombi in se odpeljal v neznano. Midva pa sva v šoku lizala 

sladoled, ki se je zelo hitro topil in se čudila, kaj se nama je zgodilo.
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 • NAKIT KATJE IN MIRKA •

Nakit, ki ga izdelujeva, je edinstven, intuitiven in ročno izdelan. 
Vsak izdelek je unikat. Narejen je z ljubeznijo iz naravnih 

materialov, ki jih zbirava na najinih poteh. Navdihujejo naju kraji, 
ki jih obiskujeva, čudoviti ljudje in prelepa narava ki naju obkroža.

Nakit narediva tudi po naročilu.

Kontakt FB: 

NOMADS CREATIONS



Projekt »Na sončni strani Alp« je ustvarjen z namenom, da skupaj naredimo več 
za varovanje narave oziroma našega planeta. K sodelovanju vabimo vse zainte-
resirane občine, zavode, podjetja, toplice, kampe, turistične inštitucije, trgovce, 
strokovno javnost... Skupaj zmoremo več!

Skupaj na poti, skupaj v življenju, skupaj na planetu. 

Moja koža. Moje življenje. Moj planet.

Zgoraj napisane besede so vodilo k ozaveščanju, da moramo stopiti skupaj in 

spremeniti naš odnos do nas samih, okolja, v katerem živimo, in celotnega naše-

ga planeta.

Pristopite k našemu projektu  in naj bo to tudi vaš projekt!

V zadnjih letih je bilo veliko narejenega v zvezi s ozaveščenostjo glede zaščite 

pred soncem, kako pomembno je v današnjem času zaščititi kožo - naš največji 

organ - pred sončni žarki, ki nam lahko prinesejo trajno poškodbo kože. Če 

smo še do nedavnega razmišljali, da je problem negativnega vpliva izdelkov za 

zaščito pred soncem prisoten samo v obmorskih krajih in v deželi koral, ki zaradi 

škodljivih sestavin izumirajo, danes vemo, da imajo sestavine izdelkov za zaščito 

pred soncem negativne posledice tudi na vode v naši neposredni bližini.

Projekt 
Na sončni strani Alp 
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Zdaj je čas za korak naprej – naj bo zaščita proti soncu varna ne samo za nas, 
pač pa tudi za naše okolje. Zavestno se odločimo, da bomo v Sloveniji uporabljali 

samo kreme z naravnimi filtri, ker so prijazne tudi okolju in ne uničujejo našega 

biotopa! Tako naše kopanje v jezerih, rekah, zdraviliščih, well- nes centrih, morju 

idr. ne bo pustilo trajnih negativnih posledic za naše okolje.

Pomagajte nam in sodelujte v projektu - kot posameznik, kot podjetje, 
organizacija, kot družba, ki vam je mar za okolje, človeka in planet.

Pristopite k projektu, kontaktirajte nas preko maila (tajca@ekolife.si) ali preko 

družbenih omrežjih - FB Ekolife in IG ekolifenatura. Mogoče skupaj najdemo še 

kakšno idejo, kako v praksi speljati projekt, ki bo resnično pozitivno deloval na 

naše okolje. Veseli bomo vsakega, ki nas bo podprl in nam pomagal spremeniti 

navade vsaj enega uporabnika, da se ozavesti o tem, kako lahko manj škoduje 

sebi in naravi, če bo uporabljal izdelke z naravnimi filtri.

Hvala za sodelovanje  v projektu Na sončni 
strani Alp. Vaša podpora nam soustvarja energijo za 
nadaljnje raziskovanje našega planeta. Planet pa ustvarja 
pogoje za življenje vseh živih bitij.
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UVA ŽARKI so povzročitelji staranja in odgovor-

ni za porjavelost kože, ki je pokazatelj poškodo-

vane kože tudi v globljih plasteh kože.

UVB ŽARKI so odgovorni za sončne opekline in 

dosežejo le zgornje plasti kože. V telesu sprožijo 

sintezo vitamina D. Najmočnejši so običajno 

med 12. uro dopoldne in 16. uro popoldne (od 

začetka aprila do začetka septembra). Nekaj 

minut izpostavljanja sončnim žarkom v tem času 

(vsaj 40% kože) bo poskrbelo, da se bo tvoril 

izjemno pomemben vitamin D. Ta čas lahko 

preživimo na soncu brez zaščite, saj le ta blokira 

tvorbo vitamina D za 95%.

Če ste ves čas zaščiteni pred sončnimi žarki, ne 

pozabite na dodajanje liposomskega vitamina D 

skozi celo leto, tudi poleti. Predvsem ga priporo-

čamo od septembra do aprila, ko ni žarkov UVB, 

ki poskrbijo za sintezo vitamina D.

• primerne za telo in obraz 

• 100% naraven filter

• enostaven nanos, brez belih sledi

• ne škoduje vodnim organizmom in koralam

• tudi za zelo občutljivo kožo 

• dermatološko testirano

PREDNOSTI:
• CO2 nevtralna proizvodnja

• brez nano tehnologije

• takojšna zaščita pred sončno svetlobo

• mineralna zaščita 100% naravno 

• brez alkohola

• brez sintetičnih filtrov

• vodoodporno in varuje okolje

• sestavine naravnega izvora 

• brez sintetičnih barvil, dišav in konzervansov

• veganski izdelek

• brez PEG, SLS in parabenov

• brez gensko spremenjenih organizmov

• brez parafina, silikona in izdelkov iz nafte

• brez poskusov na živalih

• naravna eterična olja krepijo dobro počutje

• ne škoduje koralnim grebenom, vodnim 

   organizmom in vodovjem

• izravnana UVA/UVB zaščita 1:3

SPF: Sun Protection Factor 
=

ZF: Zaščitni Faktor

Pri nakupu krem za zaščito 
pred soncem svetujemo:

1. Izdelek naj ne vsebuje 
sintetičnih zaščitnih faktorjev.

2. Zaščita naj bo le mineralna - 
titanijev dioksid ali cinkov oksid, 
ki nista v nevarni nano obliki.

3. 100% naravne kreme

Kreme za zaščito pred soncem Ekolife Natura:

PROJEKT NA SONČNI STRANI ALP
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Ne pozabimo na zaščito  
pred soncem v visokogorju,  

tako poleti kot pozimi.

Moja koža. Moja koža.Moje življenje. Moje življenje.Moj planet. Moj planet.

1  
100% NARAVNO

 SONČNO mLEKO 
 za zaščito pred soncem,

 ZF 50, 100 ml,  
 sensitive 

močna zaščita za občutljivo kožo

3  
100% NARAVNA

 SONČNA KREmA 
 za zaščito pred soncem,

 SPF 45, 50 ml,  
 za dojenčke in otroke 

močna zaščita za občutljivo kožo

2  
100% NARAVNO

 SONČNO mLEKO 
 za zaščito pred soncem,

 ZF 30, 100 ml,  
 sensitive 

srednja zaščita za občutljivo kožo

 

Nežna krema se hitro vpije, 

se ne pozna na koži in deluje 

takoj po nanosu. Ekološko 

olje granatnega jabolka, oljke 

in makadamije zagotavljajo 

vlago in nego. Izvleček morske 

jagode ter izvleček olja večerne 

primorke ščitita posebej 

občutljivo kožo.

100%  vseh vsebovanih  

sestavin je naravnega 

izvora,

 99%  rastlinskih sestavin 

izvira iz nadzorovanega 

biološkega nasada.

Pri zaščiti pred soncem svetujemo uporabo  
UV majčk in pokrivalo, kremo pa nanesemo  

tudi na manjših površinah, kot so roke,  
lica in vrat, ki niso zaščitene z oblačili.

Mleko za zaščito pred son-

cem nudi zaščito za občutl-

jivo kožo, ki je enostavna za 

nanos. Njen varovalni kom-

pleks iz mineralnih filtrov 

takoj deluje proti škodljivim 

UVA in UVB žarkom. Hkrati 

mešanica izbranih negoval-

nih rastlinskih olj poskrbi za  

optimalno nego.

Olja koščic malin, granatnega 

jabolka in karanje ter rastlinski 

vitamin E, delujejo antioksida-

tivno, izboljšajo prožnost kože, 

ter preprečujejo staranje. 

100%  vseh vsebovanih sestavin 
je naravnega izvora,

  97%   rastlinskih sestavin  
izvira iz nadzorovanega 
biološkega nasada.
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soncem nudi zaščito 

za občutljivo kožo, ki 
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Njen varovalni kompleks 

iz mineralnih filtrov takoj 
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UVA in UVB žarkom. 
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olj poskrbi za optimalno 
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no, izboljšajo prožnost 
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100% 
vseh vsebovanih sestavin 

je naravnega izvora,

99% 

rastlinskih sestavin izvira 
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škega nasada.
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Mleko za zaščito pred son-

cem nudi zaščito za občutl-

jivo kožo, ki je enostavna za 

nanos. Njen varovalni kom-

pleks iz mineralnih filtrov 
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Olja koščic malin, granatnega 
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ter preprečujejo staranje. 

100%  vseh vsebovanih sestavin 
je naravnega izvora,

  97%   rastlinskih sestavin  
izvira iz nadzorovanega 
biološkega nasada.
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Lani sva z Izo pripravili predpoletni izziv, v katerem 

sva posneli 15 različnih vadb, s katerimi lahko 

okrepite mišice vašega telesa. Vadbe najdete na 

Youtubu, v iskalnih vpišite predpoletni izziv z Izo in 
Tajčo, tako da lahko vadite ob posnetkih.

Tokrat, pa sva vam pripravili novo krožno vadbo za 

krepitev zadnjice, nog, rok in trupa.

Vadba z Izo 
in Tajčo

pred vadbo se ogrejemo s tekom ali s 
kolebnico, tekom na mestu ali s poskoki;

krožna vadba, 4 vaje;

vsako vajo ponovimo 12 x, nato takoj 
začnemo z naslednjo vajo. Ko naredimo 
vse vaje, imamo 1 minuto počitka;

naredimo 4 – 5 serij;

ne pozabimo na dihanje: izdih je vedno 
pri težjem delu gib;

t

t

t

t

t

t
PRIPRAVA 

NA POLETJE

ZA VEČ ENERGIJE

LIPOSOMSKI VITAMINI
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1. VAJA: IZPADNI KORAK 
V OPORI ZADAJ

Začetni položaj: Stopalo desne noge 

postavimo v oporo zadaj na klop ali kakšno 

višjo stopnico. Levo nogo postavimo toliko 

naprej, da bo ob izvedbi izpadnega koraka 

koleno še vedno ostalo približno nad nartom. 

Dlani postavimo v boke in poskrbimo za 

nevtralni položaj celotne hrbtenice. Trebušne 

mišice naj bodo ves čas aktivne.

Izvedba: Z vdihom se spustimo naravnost 

dol v položaj, kjer bo koleno sprednje noge 

prišlo v približen pravi kot in nato z izdihom 

iztegnemo koleno in kolk sprednje noge. 

Pazimo, da je hrbtenica ves čas v pokončnem 

položaju in da je sprednja noga, ko smo 

zravnani rahlo pokrčena, torej je ne iztegnemo 

popolnoma. 

Vajo izvedemo 12x z levo in 12x z desno nogo.

2. VAJA: TRICEPS SKLECA 
V OPORI ZADAJ

Začetni položaj: S stegnjenimi rokami se 

naslonimo na klopco ali mizo, dlani postavimo 

ob boke, nogi sta v pravokotnem položaju, za 

malenkost težjo izvedbo, lahko nogi stegnemo.

Izvedba: roki pokrčimo (vdih), boke spustimo 

tik ob klopci ali ob mizi proti tlom, nato se 

dvignemo v začetni položaj (izdih).
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3. VAJA: POČEP NA ENI NOGI 
S SEDOM NA KLOPCI

Začetni položaj: Postavimo se pred klopco, 

stopala so v širini bokov, desno nogo dvignemo 

rahlo od tal. 

Izvedba: Teža je na levi nogi, usedemo se na 

klopco, levo koleno je v pravokotnem položaju, 

desna noga ostane v stegnjenem položaju. 

V naslednjem trenutku, ko se usedemo, se z 

močjo leve noge dvignemo nazaj v začetni 

položaj. Ko se spustimo dol naredimo vdih, ko 

se zravnamo, naredimo izdih. 

12 počepov na levi in 12 počepov na desni nogi.

4. VAJA: VOJAŠKI POSKOKI 
Z OPORO NA KLOPCI

Začetni položaj: stojimo v pokončnem položaju, 

stopali v širini bokov.

Izvedba:
1. Rahel počep, z rokami se primemo za klopco. 

2. S skokom stegnemo nogi nazaj, trup je 

poravnan, z rokami smo oprti na klopco. 

3. Skočimo v prejšnji položaj (v položaj št.1).

4. Skok v zrak.

Ekolife • Body by Iza • Tajča Pavček Ekolife natura • BodybyIza • Tajča Pavček
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Živali so čuteča 
živa bitja!
Prvi del članka si lahko preberete v prejšnji številki 
Povej naprej (6.št), ki vam jo priporočam v branje.

Že od 18. Stoletja dalje so bile živali primorane sodelovati v zračnih poskusih ljudi. 

Začelo se je leta 1783, ko so ovca, raca in petelin v na novo izumljenem balonu, 

na vroč zrak prepotovale 3,2 kilometra in varno pristale. To je bila krogla – 

kupola, narejena iz svile, napolnjena s toplim zrakom. Balon se je dvignil na višino 

približno 1000 metrov. 

Isto leto je bil narejen polet s človeško posadko, ki se je zgodil 19. septembra 

1783. Poletela sta fizik Jean-François Pilâtre de Rozier in markiz François 

d’Arlandes. Prva sta imela čast in pogum preizkusiti letenje s toplozračnim 

balonom. Letela sta 25 minut in v tem času preletela nekaj več kot osem 

kilometrov.

2. DEL

ENERGETSKI SVETOVALEC

Avinashi
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V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je bil 

seveda dobršen del napredka povezan z 

vojaškim raziskovanjem.

Eden prvih poskusov glede živali in vesolja 

se je dogodil leta 1947, ko so bile v vesolje 

primorane odpotovati muhe. Vse to se je 

dogajalo v bivši nacistični raketi V-2. Raketa 

naj bi dosegla višino 108 kilometrov, kar naj bi 

bil višinski rekord. Na Zemljo naj bi se muhe 

vrnile žive, in to s pomočjo zaboja in padala.

Dve leti kasneje je na vrsto prišla opica po 

imenu Albert II. Albert je dosegel višino 134 

kilometrov, a podviga ni preživel, ker padalo 

ni delovalo. Pred njim je poginil Albert I zaradi 

nepravilnega delovanja rakete, po njem pa 

tudi Albert III in Albert IV.

Skratka, ko vse tole pišem, sestavljam, mi pri 

srcu ni ravno prijetno in res nisem ponosen 

na razvoj človeške tehnologije. Verjetno pa 

vsi poskusi niti niso zabeleženi, niti prikazani 

javnosti, zato je lahko človek še toliko bolj 

zaskrbljen. Pa pojdimo naprej, kaj je znanega 

javnosti!

Prva miš naj bi v vesolje poletela leta 1950, a 

je poginila zaradi tehničnih težav s padalom. 

V tem desetletju naj bi sledilo še ogromno 

neuspelih preizkusov.

V petdesetih letih se je začelo tudi sovjetsko 

eksperimentiranje s psi; v vesolje so jih poslali 

kar 12, uporabljali so ulične pse, saj naj bi ti 

bili navajeni ekstremnega mraza. Najslavnejša 

je seveda Lajka, ki je bila prvi pes, ki je 

obkrožil Zemljo. Potovala je na Sputniku 2 

leta 1957. 

Živali so venomer 
igrale pomemben del 
človeškega napredka, 
ki pa seveda 
nima veliko povezave 
s tem, da je človek dojel, 
da je žival čuteče bitje.
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Po 162 dneh je Sputnik 2 zgorel ob ponovnem 

vstopu v atmosfero. Lajka je poginila že po 

nekaj urah, zaradi stresa in pregretja. Sledil 

je še en javen poskus in to 20. avgusta leta 

1960, ko sta se dve ruski psički, ki jima je bilo 

ime Belka in Strelka, vrnili na Zemljo. Belko in 

Strelko so poslali zato, da bi dokazali, da živa 

bitja lahko preživijo v vesolju. Ta misija je bila 

uspešna, psički sta se vrnili živi, vendar so 

mnoge živali, med njimi prej omenjena Lajka, 

umrle za napredek znanosti.

Leta 1959 sta se opici Able in Baker kot prvi 

uspešno vrnili na Zemljo. 9 minut od 16 minut 

dolgega poleta sta bili brez teže. Julija istega 

leta je SZ v vesolje poslala dva psa in prvega 

zajca.

Šestdeseta leta

Sovjetski Sputnik 5 je leta 1960 kot prvi iz 

orbite vrnil žive živali. Potniki so bili psa 

Belka in Strelka, sivi zajec, 42 miši, dve 

podgani in muhe. Na začetku naslednjega 

leta je šimpanz Ham poletel na kapsuli 

Mercury, istega leta pa mu je sledil še 

šimpanz Enos, ki je obkrožil Zemljo. Oba sta 

preživela.

Prvo mačko so v vesolje poslali Francozi 

leta 1963. Félicette je dosegla višino 160 

kilometrov in varno pristala. V prvi polovici 

šestdesetih let so Kitajci v vesolje pošiljali 

miši, podgane in pse. Ruska psa Veterok in 

Ugoljok sta leta 1966 krožila okoli Zemlje kar 

22 dni, preden sta varno pristala. To še vedno 

velja za rekorden čas psov v vesolju.

Leta 1968 je sovjetska poslala prvo vesoljsko 

plovilo, ki je obkrožilo Luno. Na njem so 

potovale želve, vinske mušice, črvi, rastline, 

semena in bakterije; vsi so se varno vrnili na 

Zemljo. Kasneje istega leta, je plovilo opravilo 

isto pot, a živa bitja tokrat niso preživela 

zaradi tehnoloških težav na poti nazaj.

V poznih šestdesetih je NASA izstrelila 

več biosatelitev, na katerih so bili insekti, 

žabja jajčeca, mikroorganizmi in rastline. Na 

zadnjem je potovala opica, ki je poginila nekaj 

ur po pristanku zaradi srčnega napada.

Leta 1961 je Jurij Gagarin kot prvi človek 

poletel okoli Zemlje, osem let kasneje pa je 

na Luni uspešno pristal Apollo 11; na njem 

so bili Neil Armstrong, Michael Collins in 

Edwin 'Buzz' Aldrin. Po tem so živali v vesolju 

postale manj zanimive in niso več krasile 

naslovnic časopisov, še vedno pa so potovale 

v vesolje. Tja so pošiljali zajce, želve, žuželke, 

pajke, ribe, meduze in alge.
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Sedemdeseta leta
Leta 1973 sta dva pajka ženskega spola, 

Arabella in Anita, spletli mreže po Nasini 

vesoljski postaji Skylab. Tako Rusi kot 

Američani so na svoje postaje še naprej 

pošiljali živa bitja. 

Osemdeseta leta
V osemdesetih je SZ v sklopu projekta Bion, 

v vesolje poslala več opic ter ribe, muhe, 

podgane in kuščarje. ZDA so v vesolje 

pošiljaje podobne vrste, med drugim tudi 

jajčeca raznih insektov.

Devetdeseta leta
V devetdesetih so Rusi nadaljevali z opicami 

in projektom Bion, eksperimentirali so tudi 

z žabami. Projekt Foton je vključeval rakce, 

kuščarje in puščavske hrošče. Kitajska je 

v devetdesetih v vesolje poslala morske 

prašičke, Japonska pa kuščarje. ZDA je 

uporabila mnogo živalskih vrst, med drugim 

polže, razne vrste rib in ostrige.

Vseh podatkov nikoli ne 
bomo izvedeli in nikoli 
ne bomo vedeli, kakšna je 
cena naše znanosti. Kje 
je znanost znanost in kje 
je ločnica med norostjo 
preizkusov, napredka in 
plačana cena čutečih bitij.
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21. stoletje
Leta 2007 je ruski ščurek po imenu Nadježda 

v sklopu projekta Foton postal prvo živo bitje, 

ki je imelo mladičke, spočete v vesolju. Istega 

leta so bili tardigardi (medvedki) deset dni iz-

postavljeni odprtemu vesolju in preživeli zgolj 

s pomočjo svoje naravne zaščite. To so drobne 

živali, ki dosežejo največ 1,5 mm v dolžino, 

ime medvedki pa so dobili po premikanju, ki 

spominja na hojo medveda. Skupina je znana 

predvsem po tem, da se lahko povsem izsušijo 

in v stanju kriptobioze preživijo obdobja eks-

tremnih okoljskih razmer.

V 21. stoletju smo ljudje v vesolje poslali tudi 

veliko drugih živali in organizmov, predvsem 

miši in razna semena in rastline. Leta 2018 je 

s Floride v vesolje poletelo 20 miši, ki so v 

vesolju preživele rekordne tri dni.

Vseh podatkov nikoli ne bomo izvedeli in ni-

koli ne bomo vedeli, kakšna je cena naše zna-

nosti. Kje je znanost znanost in kje je ločnica 

med norostjo preizkusov, napredka in plačana 

cena čutečih bitij.

Danes uporabljajo rastline, jutri živali in nato 

ljudi … Mej v človeški drznosti verjetno ni in 

tudi zaporedja uporabe čutečih bitij ni videti. 

Sam stremim k napredku in znanosti našega 

življenja, a se jima odpovem za ceno enega 

čutečega bitja. Kako naj uživam v znanosti, ko 

pa mora za to umreti del mene … Verjamem in 

upam pa v prihodnost, da za svoje potrebe ne 

bomo žrtvovali čutečih bitij. Bojim se, da je do 

tja še dolga pot in samo upam, da ne bomo 

ravno mi ljudje v prihodnje služili za razne pre-

izkuse drugim razvitejšim civilizacijam v veso-

lju, ki se znajo kaj kmalu prikazati in potrkati 

na naša vrata dejanj sedanjosti in preteklosti.
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Liposomski vitamin C je eden osnovnih in nujnih 

dodatkov k moji prehrani, saj je ta pri športnikih in zelo 

aktivnih posameznikih zelo pomemben za podporo 

imunskemu sistemu. Kot športnica se zavedam, da je 

močan imunski sistem osnova za učinkovito izvajanje 

treningov in ohranjanje dobre fizične pripravljenosti. 

Čeprav treningi pogosto delujejo antistresno, pa tisti v 

območju višje intenzivnosti povzročajo tudi oksidativni 

stres v celicah, kar lahko oslabi imunski sistem, zato je 

podpora le-temu zelo zaželena. Liposomski C vitamin 

zaradi odličnega okusa z veseljem zaužijem kar vsako 

jutro in tako poskrbim, da brez problema premagujem 

tudi nekoliko bolj naporne dneve.

OSEBNI TRENER - BODY BY IZA

Iza Logar

Ambasadorji 
dobrega počutja

V naši družini redno uporabljamo 

liposomske vitamine, saj imajo 

odlično absorbcijo. Redno uživamo 

C in D vitamin, še posebej v teh 

časih, da smo zdravi in polni 

energije. Za možgančke, lase in 

nohte uporabljam B kompleks, 

ter glutation kot zelo močan 

antioksidant. In ker so tako dobri, 

jih ne pozabim vzeti.

TANJA RIBIČ, GLASBENICA, 

IGRALKA

Tanja Ribič
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Jaz in moja družinica uporabljamo 

liposomske vitamine Ekolife natura. 

Dobrega okusa so in jih z veseljem 

popijemo. Ker so moji treningi intenzivni 

in naporni, telo potrebuje vso podporo, 

ki jo lahko dobi. Zato sta vitamina C in 

D ključna za stabilen imunski sistem. 

Zaradi natrpanega urnika, cenim vsak 

trenutek, ki ga lahko preživimo skupaj 

zdravi in polni energije.

Klemen Čebulj 
REPREZENTANT SLOVENSKE MOŠKE ODBOJKARSKE EKIPE

Obožujemo liposomski C vitamin. To je zjutraj prva 

stvar, ki jo zaužije cela družina. Je že nekaj let naš 

zvesti spremljevalec, ki nas spremlja skozi jesen in 

zimo vse do pomladi. Ne samo pri nas doma, tudi v 

službi, in radi ga imajo tudi vsi najini sodelavci, ki ga 

imajo kadarkoli na voljo. Ker - vse se začne in konča pri 

zdravju. In mi vsi smo radi zdravi. 

PODJETNICA

Helena Kodrič Mori 

Sem redni rekreativni tekač in ne več rosno mlad. Tečem 

vsakodnevno v vseh vremenskih razmerah do 70 km 

tedensko. Redno tečem na dobrodelnih in drugih manjših 

tekmah v Zasavju, kjer sem doma. Če le ni poškodb, se 

rad udeležim tudi bolj poznanih tekmovalnih tekov, kot so 

ljubljanski maraton, istrski maraton, polmaraton v italijanski 

Palmanovi … Z ljubljansko tekaško skupino Urbani tekači 

pod vodstvom Urbana Praprotnika pa premagujem tudi 

večje razdalje: Ljubljana – Bled ali Ljubljana – Logarska 

dolina s spoštljivimi 75 kilometri. V prvih dnevih po večjih 

fizičnih naporih je imunski sistem, še posebno pri mojih 

68. letih, močno oslabljen. Zelo lahko je v teh dneh stakniti 

prehlad ali kakšno drugo virusno bolezen. V zadnjem 

času se proti tem tegobam uspešno bojujem s pomočjo 

pripravka Liposomski vitamin C proizvajalca Ekolife Natura. 

Odkar redno jemljem ta pripravek, imam mnogo manj 

prehladov. Manj čutim splošne utrujenosti in izčrpanosti. 

Dokler bo tako, bom jemal ta vitamin C.

Dušan Slokan
TEKAČ
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Življenje profesionalnega športnika je zelo 

razgibano in tvoj imunski sistem potrebuje 

zadostno “gorivo”, da pri vseh naporih 

ne “počepne”, zato se mi zdi idealno 

uporabljati liposomske vitamine, saj 

telesu pomagajo hitreje in bolj učinkovito 

absorbirati vitamine. Sam dnevno 

REPREZENTANT SLOVENSKE 
MOŠKE ODBOJKARSKE EKIPE

Jan Kozamernik

uporabljam predvsem Vitamin C, Magnezij in Vitamin D3, k temu pa dodam občasno še B kompleks 

in probiotike. Odkar jih uporabljam se počutim res odpornega in polnega energije.
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Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm. s fakultete za farmacijo 

Univerze v  Ljubljani  razlaga, zakaj še posebej priporoča 

uporabo liposomskega C vitamina.

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.

Povečano potrebo po vitamin C imajo starejši, otroci, 

nosečnice, doječe mame, kadilci, poslovneži, vsi ki so 

podvrženi stresu, vsi ki se nepravilno prehranjujejo, pogosto 

bolni ljudje, utrujeni in izčrpani ljudje, ljudje s kandido,…

Nujno ga potrebujejo tudi vsi športniki, tako rekreativni 

kot vrhunski, saj povzroči večji fizični napor oksidativno 

poškodbo mišičnega tkiva. Vitamin C deluje kot antioksidant 

in optimizira delovanje mišic. Liposomski vitamin C 

vzamemo vedno pred fizično aktivnostjo.

• 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.

• normalnemu psihološkemu delovanju,

• zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,

• obnovi reducirane oblike vitamina E,

• sproščanju energije pri presnovi,

• delovanju živčnega sistema.

• Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

VITAMIN C IMA VLOGO PRI: VITAMIN C PRISPEVA K:

VITAMIN C 
za dober imunski sistem

Vitamin C v liposomski obliki ne draži 

sluznice , se bistveno hitreje absorbira in 

doseže visoke koncentracije v krvi, se pravi, 

da ima maksimalni izkoristek.

Dokazano je, da naše telo izkoristi kar 98% vitamina C v liposomski 

obliki, medtem ko lahko izkoristi le 15% vitamina C, ki ga zaužijemo v 

obliki tablet.



DREVESA 
so otroci matere Zemlje 
in očeta Neba

Ko sem nekaj ur skupaj poslušala, da so drevesa 
čuteča bitja, se nikakor nisem zavedala, kakšen vpliv 
oz. kakšno vlogo bodo imela v mojem življenju.

Nisem si predstavljala, kaj se bo na delavnici Avra narave dogajalo in na kaj naj 

bom pozorna naslednjih 14 dni. Zavedam se, da mi je mojster pomagal odpreti 

določene kanale oz. povezave, ki so do sedaj globoko spale.

Doživela sem posebno izkušnjo z drevesom, s čutečim bitjem, ki mi je dalo nekaj, 

česar nisem nikoli pričakovala 💚. Vem, da je to darilo posebnega bitja …

Po končani delavnici sem se naslednji dan odpravila v isti park, da preživim nekaj 

trenutkov z njimi in da naredim kakšno sliko.

Predno sem vstopila med drevesa, sem se vsem drevesom zahvalila, da lahko 

hodim med njimi in da me sprejmejo medse.

USTANOVITELJICA PODJETJA 
EKOLIFE NATURA

Tajča
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Med njimi sem hodila kot mesečnik, z glavo 

obrnjeno proti krošnjam in jih nagovarjala, 

kako mogočna bitja so. Nikoli jih nisem videla 

v taki mogočnosti in v taki luči. Spomnila 

sem se besed svojega mojstra, ki pravi, da je 

lahko rešitev čisto blizu nas, samo nam nič ne 

pomaga, če je ne vidimo. Ta čuteča bitja so 

ves čas okoli nas in le čakajo, da prepoznamo 

v njih vso čutečnost, mogočnost in povezavo 

med nebom in zemljo. In ko to prepoznamo, 

lahko preko njih čistimo svoje najgloblje rane, 

se lahko s tem, ko se naslonimo nanje in 

postanemo eno z njimi, polnimo z univerzalno 

svetlobo.

Kako mogočne trenutke sem doživljala, ko 

sem stopila v objem dreves, katerih krošnja 

je segala do mojega pasu, da sem se morala 

skloniti, da sem bila z njimi v čvrstem objemu. 

In tako sem hodila od enega, do drugega in 

zdi se mi, da so me polnili s svojo energijo in 

mi kazali pot do Mojega drevesa. Ko sem ga 

zagledala od daleč, me je k njemu pritegnila 

tako močna energija, da sem v mislih tekla k 

njemu mimo vseh ostalih dreves. Očaral me je 

s svojimi izboklinami in drugačnostjo. Tudi jaz 

sem drugačna od drugih, ne želim hoditi po 

poti, po kateri hodijo vsi. Slikala sem ga, saj 

sem ga želela imeti ob sebi tudi kadar nisem 

fizično z njim. Čisti občutek sreče. Ko sem se 

nanj naslonila in si predstavljala, da so moja 

stopala njegove korenine in da sega moja 

glava vse do vrha krošnje, so se iz mene vlile 

solze. Nisem vedela kaj pomenijo, pustila sem, 

da tečejo. Začutila sem, da je to moje drevo, 

da jokava oba. On, ker je začutil, da sem 

prepoznala, kdo drevesa so in kako nam lahko 

pomagajo, če le vidimo luč in svetlobo v njih 

in jaz, ker sem si dovolila, da iz mene odteče 

stara bolečina, bolečina, ki je od majhnega 

nisem znala spustiti iz sebe. Čistilo se je moje 

srce.

In tako sem se podenj ulegla, naslonila glavo 

na njegovo korenino kot na blazino in jokala. 

Priletel je še ptiček, ki je v meni začutil 

povezavo z vsemi bitji, se mi usedel poleg 

glave in se začel igrati z mojimi lasmi.

Naj nam drevesa ne bodo samoumevna, 

prosimo jih, da lahko stopimo v njihov objem. 

Ko se naslonimo na drevo, si predstavljajmo, 

da so naše noge njihove korenine in naša 

glava lahko predstavlja vrh krošnje. Skozi nas 

lahko teče univerzalna energija, ki nas čisti 

skozi stopala v zemljo.

Pojma nimam kam vse me bo ponesla ta 
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izkušnja z drevesi, vem pa, da me 

čaka še veliko nenavadnih dogodkov, 

tako kot vse vas. Samo prepoznati jih 

moramo in jim pustiti, da se zgodijo.

Svoje nove občutke delim z vami 

zato, da bo morda kdo začutil, da so 

lahko drevesa čuteča bitja, naši veliki 

učitelji.

Hvala Avinashiju za čudovito 
delavnico Aura Zemlje.  

Hvala, ker ga pomagate kreirati.

NASTAJA NOV PORTAL 
Z DRUGAČNIMI VSEBINAMI 
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DELAVNICA V NARAVI

ZEMELJSKA AVRA
DAN, DATUM: SOBOTA, 26.6.2021

KJE: PARK TIVOLI, LJUBLJANA, OD 9. DO 13. URE
Prispevek: 40 eur

Prijave: tajca@ekolife.si

V naravi bomo spoznali avro dreves, avro kamnov, ter mnogo bitij, ki nas obkrožajo. Naučili 

se bomo, kako se lahko z njimi povezujemo. Spoznali bomo, kako lahko kamni delujejo kot 

pretvorniki božanskih energij in človeške zavesti. Skratka dan v naravi nas bo povezal z 

energetskim poljem Zemlje in neba.

Na delavnici boste poleg obširnega znanja poleg avre občutili tudi zvočno kopel z 

inštrumentom hang drum ter meditacijo.

PREDAVATELJ : AVINASHI

Avinashi nosi v sebi raziskovalni duh kamnov, dreves in zvoka. Rad prisluhne čisti esenci 

notranjih energij človeka. Več kot 30- letna meditativna praksa je na njegov duh vplivala 

zelo ustvarjalno in vizionarsko. V svoje vsakdanje življenje vključuje energije, ki so ustvarjene 

okoli nas v naravi. Posebno se je posvetil energiji naravnih kamnov, dreves in človeškega 

energetskega polja. Človeka dojema kot višjo esenco ustvarjalnih energij, katere imajo globlji 

pomen in delovanje na celotno Vsemirje.

Ko v naravi najdeš kamne, zaslišiš zvok šelestenja listov, in ko ti potoček ponudi osvežilni 

napitek vode, to je mesto, kjer lahko srečaš Avinashija. Duh skal, duh dreves in duh zvoka.



Tokrat se javljam, da pohvalim 
liposomski kurkumin - izdelek 
sem kupila za očeta, ki je imel kar 
nekaj časa burzitis na komolcu in 
nekajdnevno pitje liposomskega 
kurkumina je stanje odpravilo, res 
neverjetno. Zagotovo še naročim :)

Prijeten pozdrav,

JERCA

Čisto na hitro napišem, zakaj sem se 
navdušila nad vašimi izdelki. Lani so se mi 
začeli pojavljati zelo čudni simptomi, telesna 
občutja po telesu podobno električnemu šoku 
in mravljinčenju, v nogah, rokah, hrbtu, ob 
vsakem premiku, kot da bi me streslo, najbrž 
nekaj nevrološkega. Zdravnik mi je ob teh 
simptomih hotel predpisati antidepresive!! 
Brez kakršnega koli pregleda. Sem zavrnila 
in začela malo raziskovati. Prišla sem do 
tega, da B12, magnezij in ostali B vitamini 
bi znali pomagati. In voila, po enem tednu 
jemanja B12, potem pa še dodajanje 
magnezija, je trajalo še en teden in simptomi 
so izginili.

NINA

Pozdravljena, vse pohvale za blog in 
Ekolife...
Vsakič, ko prebiram napisane besede se 
od veselja zjočem. Totalno hvaležnost 
občutim, ko si lahko pomagam z 
vašimi izkušnjami....in vedno znova 
si rečem, da vas je poslal sam bog, da 
delite izkušnje z vsemi nami, ki smo 
tukaj.

Resnično bi vas želela spoznati, 
stisniti roko in objeti tako hrabro 
žensko, mamo, partnerko. Neverjeten 
ponos čutim do vas in do vašega 
poslanstva. Hvala, da ste tukaj za 
nas.

MONIKA

Adijo 
depresija, 
živjo 
energija
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Mnenja 



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

Navdušena sem nad vašimi 
sončnimi kremami. Stara sem 70 
let, faktor 50, uporabljam spomladi 
in poleti  po obrazu, po telesu pa se 
mažem s faktorjem 30. Zelo lepo se 
razmažejo in po njih nisem bela.
Poleg tega so popolnoma naravne. 

Zdrave zame in za naravo.

LUČKA
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V prvi vrsti ga uporabljam za 
prebavo, vzamem ga takoj po treningu 
ali zvečer, uro ali dve pred spanjem, 
saj se tako lažje umirim in zaspim. 
Odkar ga jemljem, nimam več krčev. 
Odlično pomaga tudi 
pri menstrualnih krčih.

IZA LOGAR

 

NESKONČNO SMO VESELI VAŠIH MNENJ IN POHVAL 💚

MNENJA
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AvinashiAVTOR

Nekdo…
Vidi mene tam nekdo,

nekdo ki vidi mene.

Nekdo....
Stoji poleg mene tam nekdo in  molče mi govori.

Molčeče besede so misli mene. 
A vse to sliši tam nekdo.

Nekdo….
Mi daje moč, da vse moje misli  molče govorijo,

da slišali bi jih vsi poleg mene.
Misli govorijo, z občutji se krasijo.

Da slišal bi jih tam nekdo…

Nekdo…
Zaslišal  je srce govoriti in vse to je znal v besede zaviti, a kdo?  

Saj slišal jih je samo nekdo…

Nekdo….

Nekdo



LIPOSOMSKI 

VITAMIN C 
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