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Dopustniška mrzlica je po večini mimo in na naša vrata že trka četrta spletna  
revija, s področja zdravega življenja. 

Pred dnevi me je prijateljica opomnila, da je v letošnjem letu začutila nekakšen 
nemir v ljudeh! 

Nekako takole mi je predstavila svoj pogled:»Vse več ljudi je padlo v nekakšno 
kolesje sodobne družbe in marketinških pogledov. Dopusti, potovanja, turizem, 
selitev ljudi, imigracija, raziskovanje novih dežel, kultur, vse to je danes 'cool' in 
vse to je danes zelo sprejemljivo ter bolj ali manj tudi že dostopno. Ljudje se 
odpiramo novim znanjem, navadam, kulturam, potujemo v predele, ki nam niso 
blizu, pa vendar je pomembno, da smo nekje bili, da smo doživeli adrenalinski 
del počitnic itd. 

Prav tako se soočamo z drugačnimi navadami, pričakovanji. Nekatere stvari 
celo poskušamo kasneje uveljaviti v svojem življenju, kar pa vedno ni 
enostavno, že zaradi načina razmišljanja, drugačne rabe prostega časa, ki ga mi 
v Evropi še vedno imamo, ter je to zelo pomemben vidik sveta in svetosti! 

Vendar kam naprej, ko pa nam postaja planet Zemlja čedalje manjši in naš um precej bolj obremenjen ... V nekem mediju 
sem prebral, da sta zakonca dobila globo, ker sta tovorila kamenje in pesek s Sardinije za spomin. Pa sem se vprašal, ali res 
mislimo, da je vse, kar je nekje drugje boljše, bolj zanimivo ali vrednejše.  

Ali je res treba dopust preživeti nekje v eksotičnih krajih, da nam bo ostal v spominu oziroma, da nam bo veljal kot dobro 
izrabljen čas? Ali pa smo zapadli v nekakšen marketinški poskus, kako razdeljevati denar in unovčiti predele, ki jih kasneje 
rešujemo zaradi prenasičenosti s turizmom, smetmi, skratka turistično ekološko katastrofo? Danes ni ekološki problem 
samo plastika in podobni materiali. Danes je lahko globalni problem še vse kaj več ... 

Sam prav tako opažam naše aktivnosti v našem bivalnem prostoru, da se skrivnosti širijo v predele, kjer je včasih zahajal 
samo kak domačin ali lovec. Na primer plezanje v Sloveniji je že en takšen vidik, ki se je razširil v predele neokrnjene 
narave, vplival na biotop, živali in še mnogo več! 

Skratka spoštovanje narave, prisluh vibraciji je ključ, ki vaas bo energetsko napajala leta in leta, če boste znali prisluhniti, 
čutiti, dojeti in uporabiti zavest. 

Moj nasvet je: čutite naravo, čutite prostor, v katerem bivate. Odprite oči in videli boste včasih večjo eksotičnost, kot da bi 
zanjo morali potovati 12 ur z letalom. V prostoru, naravi, gozdu, travniku si ustvarite svoje kraljestvo ljubezni. Začutite 
drevesa, kamne, zemljo, darove narave, ki vam lahko energetsko dajo mnogo, mnogo več, kot kakšen košček turistične 
narave, ki je od ljudi, družbe, marketinga že popolnoma oropan vibracij, ki so tam nekoč brez dvoma bile. Danes pa se 
določen del narave bori za obstoj in za transformacijo energij, ki so jih tja prinesli ljudje, ki se iščejo in so večni iskalci. 
Skratka vaše drevo ni manj zdravilno in manj pomembno, kot je lahko drevo pomembno v Indiji ali drugače povedano, 
zdravilne vibracije svetih mest obstajajo, in če so na nekem mestu, potem so lahko tudi pri vas, na vašem travniku, v vašem 
gozdu. Le odpreti se morate ali bolje rečeno spregledati. 

Ekipa ustvarjalcev Digitalne spletne revije Povej Naprej vam pripravljamo še nekaj dodatnih informacij, znanj, ki vam lahko 
koristijo na vaši poti. Hvala za vaš čas, pozornost in energijo, ki jo boste ustvarjali ob prebiranju naše in vaše revije Povej 
Naprej!                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Urednik: Avinashi 
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Stanje NIČA 

Ljudje zelo radi živimo v 
preteklosti kakor tudi v 
prihodnosti. Zelo malo pa 
poznamo svojo sedanjost. 
Neprestano se pogovarjamo, kako 
je bilo lepo ali pa slabo, kako se bo 
nekaj pripetilo, uresničilo. Tako se 
ljudje gibljemo v začaranem krogu 
zgodovine in prihodnosti. Saj smo 
lahko sami priča, da marsikateri 
'analitiki' zelo veliko vedo o 
prihodnosti s tem, ko se zazrejo v 
zgodovino oziroma v preteklost. 
Sami pa menijo, da se zgodovina 
ponavlja. 
  
To je začaran krog, ki se ponavlja 
tudi v reinkarnaciji, kjer se govori 
o krogu SAMSARE. V naravi pa se 
pojavlja kot ciklični pojav! Kako bi 
lahko premagali ta krog, je veliko 
učil sam mojster ljubezni 
KRISTUS.    Veliko pozornosti je 
namenil učenju o danem trenutku, 
saj je pravil, da je sam trenutek 
dovolj težak, da nosi svojo težo! 
Tega učenja bi se morali resnično 
bolj zavedati in ga uveljaviti v 
svojem življenju. Živeti s 
trenutkom oziroma v trenutku, je 
izjemnega pomena iz več 
pogledov. 
 

 Z vidika karme naj bi bile misli 
vedno v tistem trenutku, v katerem   
smo, saj si s tem gradimo energijo 
in naredimo primerno mesto za 
izpolnitev karme. 
 

Vedeti moramo, da kamor koli gre 
človek s svojimi mislimi, tja gre 

tudi del zavesti in velik del 
energije. Zato je toliko bolj 
pomembno, kam gre človek s 
svojimi mislimi in zakaj ni prisoten 
v trenutku. 
 

Če človek živi v trenutku, ni 
obremenjen s prihodnostjo in ne s 
preteklostjo, tako lahko boljše misli 
in ustvarja. 
 

 

KAJ JE TRENUTEK ? 

 

Vsak človek si gradi svoje sveto 
svetišče, s katerim bo živel večno. 
Vanj pa spravlja različno znanje, ki 
si ga je pridobival z življenjem na 
Zemlji. Večje, kot bo njegovo 
svetišče, več znanja oziroma 
življenja bo nosil takšen človek. 
Gradnjo takšnega svetišča bom 
poskušal prevesti v materialni 
jezik. 
Za gradnjo takšnega in povrhu še 
velikega svetišča, pa potrebujemo 
zelo veliko KAMNOV. 
 

Kako pa pridobiti kamne? 

 

Kamen za svetišče je življenje v 
trenutku. Vsakič, ko nam uspe 
občutiti in živeti trenutek 
sedanjosti, to pomeni, da živimo v 
trenutku, je en kamen. Večkrat, ko 
živimo v trenutku življenja, več 
kamnov smo si pridelali, s tem pa 
lahko naredimo večje svetišče. 
Vsakogar, ki mu je uspelo zgraditi 
v svoji notranjosti veliko duhovno 
svetišče,     danes      imenujemo  
 

ČLOVEK, KI IMA VELIKO SRCE. 
Vendar bodimo pozorni še naprej 
in se zavejmo, da pri gradnji konec 
koncev ni vseeno kakšen kamen 
uporabljamo. Vsak ima svoje 
lastnosti. 
 

Kako lahko pa v duho- 
vnem smislu opleme-

nitimo vsak kamen, ki ga 
bomo kasneje namenili za 
gradnjo svojega svetišča? 

 

 

Vsak trenutek v življenju 
plemenitimo z mislimi, dejanimi 
oziroma z življenjem. Ravno tako 
plemenitimo svoje kamenje, da 
bodo zidovi našega svetišča trdni 
kot 'kamen skala'. 
 

Če človek pripelje samega sebe do 
stopnje, v katerem začne živeti v 
trenutku in ta trenutek plemeniti z 
dobrimi mislimi, potemtakem 
človek pridobi VERO (Vera je 
BOŽJA MILOST). 
Človek z vero, pa v sebi ustvari 
duhovno svetišče, ki ga ni moč 
nikoli več porušiti ali poškodovati. 
Upam, da ste me razumeli, kaj 
pomeni beseda vera. Ko govorim o 
veri, ljudje pogosto pomislijo na 
religiozno prepričanje ali da se bo 
zgodilo nekaj, kar ni niti verjetno, 
niti mogoče. Vsak otrok, ki doseže 
svoje zavedanje, je izjemno veren. 
Saj ljubi življenje, ni obremenjen, 
nima večjih miselnih vzorcev.  
Enostavno živi kot pravi človek in 
zato vsebuje vero - božjo milost, ki 
jo ima vse dokler je sposoben živeti 
v trenutku in z dobrimi mislimi. 
Vera je notranje vedenje, ki deluje 
navzven. 
 

                                          Avinashi 
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Indijski modrec z očmi bengalskega tigra 2. del 

Po končanem prvem delu seminarja 
Jay Shettyja, ki je trajal 100 minut, so 
vsi štirje najstniki v en glas navdušeno 
povedali, kako je hitro minilo!  

Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da 
vam je priložnost, v katero ste verjeli, 
zaprla vrata. Obupano ste zrli v ta 
vrata in se spraševali, zakaj so se 
zaprla in si tako močno želeli, da bi jih 
čudež odprl za vas. Tako trmasto ste 
vztrajali, naj se ta vrata pred vami 
odprejo, da niste niti opazili, da so se 
za vašim hrbtom odprla nova vrata, ki 
vam ponujajo še boljšo priložnost kot 
ta, v katera strmite.  

Ozrite se okoli sebe, nove priložnosti 
so tukaj, za vas. Pomislite, ko ste kdaj 
dobili negativen odgovor na primer 
na prošnjo za novo delovno mesto in 
vas je to zelo razočaralo. Čez čas pa ste 
izvedeli, da so v tem podjetju 
nevzdržne razmere in pomislite, še 
dobro, da me takrat niso sprejeli! Pred 
Jayjem se je tako -zaprlo -kar 50 vrat, 
potem pa so se ena odprla na stežaj. 
Vstopil je skoznje in zdaj je hvaležen 
vsem delodajalcem, ki so mu takrat 
rekli ne. Opazujte svoje življenje. Ste 
morda tudi vi v tem trenutku 
razočarani zaradi zaprtih vrat? Torej 
vas nekje čaka še boljša priložnost. 
Dovolite ji, da na široko odpre vrata. 

Če se vam morda na vaši poti oglasi 
vaš um, da ste za nekaj prestari ali 
premladi, mu nikar ne verjemite. 
Niste, ravno prav ste stari za novi 
začetek. Se še spomnite, ko so Jayu 
govorili, da je pri 28ih prestar za 
snemanje filmčkov? 

Ste kdaj razmišljali, kako bi 
razporedili 100 ur časa, ki vam je na 
voljo, glede na področja, kjer ste 
odlični, dobri in ne preveč dobri? 
Koliko ur bi posvetili posameznim 
področjem? Razmislite. Ljudje, ki so v 
življenju zdravi, premožni in modri, bi 

100 ur časa posvetili področju, kjer so 
že zdaj odlični, da bi postali še boljši 
ali pa bi čas razporedili 80 ur/10 ur/10 
ur.  

Investirajte v svoje spretnosti, v svojo 
strast. Ne ustrašite se ob prvi oviri. 
Učitelju je večkrat spodletelo, kot je 
učenec sploh poskušal. Res je 
preobrazba zelo težka, ampak ostati 
isti kot si zdaj, je še težje. Smo na 
nenehnem potovanju. Naša duša si 
želi izkušati. Vprašajte svojo dušo, 
otroka v sebi, kaj je tisto, kar ste 
prenehali početi in je en del vas zaradi 
tega žalosten? Je to igra, petje, ples, 
slikanje? Jay pravi, da se postaramo, 
ker se prenehamo igrati. Kaj nas 
omejuje, da tega ne počnemo več? 
Toliko je ljudi, ki imajo dosti manj kot 
mi, pa vendar živijo svoje sanje.  

Poznate zgodbico, ko je učiteljica v šoli 
spraševala učence, kaj želijo postati, 
ko odrastejo? Večina jih je odgovorila 
da si želijo postati astronavti, 
zdravniki, piloti, učitelji ... Janezek pa 
je rekel, da si želi biti srečen. Učiteljica 

mu odgovori: »Janezek, nisi razumel 
vprašanja.« On pa ji odvrne: 
»Učiteljica, vi ne razumete življenja!« 

Minute v družbi Jaya izjemno hitro 
minevajo in kmalu je prišel čas za 
njegovo zadnje sporočilo: »Lahko si 
mislite, da je Slovenija majhna dežela, 
ampak ima veliko srce. Bodi 
pogumna, Slovenija, spoznajte, da 
imate že vse, kar potrebujete za svoj 
naslednji korak, naj vas nič ne 
zadržuje pri tem!« 

Za nami je celodneven seminar, ki je v 
nas pustil veliko vtisov. In ko 
odhajamo, mi moj najsatrejši sin Brin 
reče: »Mami, ne samo, da je bilo 
dobro, bilo je res, res ful dobro!« 
Jakob, Jaka in Lina, so se z njim 
strinjali. In če si bodo zapomnili in 
začeli živeti »samo« en stavek, ki so ga 
danes slišali, bodo za korak bližje 
svojim sanjam.  

                                           Tjaša Pavček 

 



 

6 

Testo 

 

- 110 g koruznega zdroba 

- 80 g ajdove moke 

- 50 g mletega prosa 

- 2 JŽ mletih mandljev 

- 2 JŽ oluščenih konopljinih semen 

- 1 JŽ čia semen 

- 1 ČŽ vinskega kamna (bio pecilni prašek) 
- 120 g rastlinske margarine Alsan 

- himalajska sol 
- malce vode po potrebi  

 

. 

TAJČINA KUHINJA 

Bučna pita (V, BG*) 
 Čas priprave: 15 minut, čas pečenja: 27 minut, za en okrogel pekač za pite.  

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

Priprava : 

1. Najbolje je, če zmeljemo neoluščeno proso (ima največ hranil) in 
koruzni zdrob v moko. 
2. Nato zmešamo skupaj vse suhe sestavine.  
3. Maslo stopimo nad paro in ga vmešamo med suhe sestavine. 
Zmešamo tako, da dobimo krhko testo za pite. Če je testo zelo 
suho, dodamo kakšno žlico vode.  
4. V okrogel pekač za pite damo papir za peko (to je nujno, da 
bomo pito lahko lepo dobili ven), nato s prsti razporedimo testo 
po celotnem modelu tako, da naredimo tudi rob. 
5. Postavimo v pečico, ogreto na 170 stopinj Celzija, za 12 minut. 

 

http://www.ekolife.si/prehrana-in-prehranski-dodatki/izdelki-iz-konoplje/oluscena-semena-jedilne-konoplje-250g.html
http://www.ekolife.si/chia-semena-500g.html
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Priprava : 
 

1. Na kokosovi maščobi prepražimo sesekljan česen in dodamo nastrgano hokaido 
bučo ter kuhamo nekaj minut, da se buča zmehča.  
2. Dodamo himalajsko sol, ovseno smetano, konopljina semena, mandljev namaz in zelišča. 
3. Ko se testo peče 12 minut, ga vzamemo iz pečice in nanj razporedimo nadev. 
4. Avokado narežemo na rezine in jih razporedimo čisto na vrhu pite. 
5. V pečici pečemo še 15 minut pri 170°. 

Nasvet : 

Ta pita je tako odlična, da si en kos takoj spravim za kosilo za naslednji dan.  

Nadev :      
- nekaj žlic domače paradižnikove omake za preliv testa 

- 3 stroki česna 

- 1 ČŽ kokosovega masla 

- 1 manjša buča hokaido  
- 1 ovsena smetana (250 ml)/1 kisla smetana 

- himalajska sol 
- muškatni orešček, majaron in curry 

- 2 JŽ konopljinih semen 

- 1 JŽ mandljevega namaza Sun&seed 

- 1 avokado 

- 1 vsebina čajne vrečke divjega origana  

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Sestavine za 1 velik pekač: 
 

Testo: 
 

40 dag pirine moke 

10 dag stopljenega kakavovega masla Ekolife Natura 

10 dag stopljene rastlinske maščobe 

15 dag kokosovega sladkorja Ekolife Natura 

4 ČŽ »No egg« (to je veganski nadomestek za jajca, ki ga dobite v bio trgovinah) 
ščep vanilje v prahu 

8 JŽ mandljevega mleka 

1 ČŽ vinskega kamna (bio pecilnega praška) 
 

Priprava testa : 

1. Vse sestavine zamesimo v gladko testo.  
2. Četrtino testa odstranimo, iz njega naredimo kepo in jo damo v zamrzovalnik. Ostalo 
testo naj počiva pol ure v hladilniku.  
3. Nato 3/4 testa s prsti razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. 

Nadev 

1 kozarec marelične marmelade  
1 kg sočnih marelic 

cimet v prahu 

3 JŽ kokosovega sladkorja  
dve pesti mletih lešnikov ali/in orehov 

 

Priprava 

 

1. Na testo namažemo marelično marmelado. 
2. Dodamo na koščke narezane marelice, potresemo s cimetom in mletimi lešniki/orehi. 
3. Testo iz hladilnika nastrgamo z grobim strgalnikom po vsej površini pite. 
4. Pečemo 50 minut pri 180°. 
*V- vegansko 

*BG- brez glutena 

 

 

  *   P- presno 

      V- vegansko  
      BG- brez glutena 

Božanska marelična pita (V*)  
Čas priprave: 30 minut 
Čas pečenja: 50 minut 

S to pito nas mami razvaja vsako leto, ko gremo na morje in takoj, ko se začne sezona marelic.  
 Zelo priročna je, če greste na počitnice in bi se radi že na poti malo posladkali z zdravo, 
božansko marelično sladico. 
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                                    Aktivni sodelavci v Ekolifu 

 

Da so vaša naročila zapakirana še isti dan, poskrbi naš Matjaž. Da je vedno fit, poleti ne 
leži na plaži ampak sprošča svoj adrenalin v visokogorju.  
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                        Vabimo vas na učenja, predavanja, delavnice... 

V Ekolife naturi radi osveščamo ljudi na različnih področjih. Do sedaj smo imeli že 6 predavanj. Nekatera 
si že lahko ogledate na našem Youtube kanalu Ekolife natura.  
 

Naslednje brezplačno predavanje:  

Kaj mora o ženski naravi vedeti moški in 
kaj ženska, da bo njuno partnerstvo 
sproščeno 

Odnosi med sodobnimi ljudmi niso preprosti, če pa imamo v mislih 
odnose med moškimi in ženskami, pa se kompleksnost še poveča. 
Glavni krivec za to je nepoznavanje naše osnovne narave. Ženske so, če 
se svoje cikličnosti ne zavedajo, zelo hormonsko neuravnovešene. Če 
se je zavedajo in jo spoštujejo, lahko postanejo hormonsko vodene in 
to prinese v njihovo življenje in družino veliko harmonije. Moški so 
preko feromonov povezani z žensko cikličnostjo, zato lahko, če jo 
poznajo, tudi zanje predstavlja vir rasti in užitka. Pa jo zares poznate?  

 

Zavest naravnih kamnov 

 

KDAJ: 8.10.2019, ob 17.30  
 

KJE: Trgovina Eko365, Runkova 2, Ljubljana 

 

Obvezne prijave na info@ekolife.si . Število mest je omejeno.  

Naslednje brezplačno predavanje:  
 

Zavest naravnih kamnov 

 

 

Kamni so neverjetna in posebna energetska bitja, ki nas 
obdajajo skoraj na vsakem koraku. Zelo so povezani z 
elementarnimi bitji, drevesi, planetom. Čeprav  lahko kamen 
deluje zelo trd in surov, je v bistvu zelo eteričen in s svojo 
energijo objema, ozemljuje in povezuje. 
 

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. Vendar so veliko, veliko več kot fizični 
predmeti.  

 

 Predavatelj : Avinashi  

 

 

Kaj mora o ženski naravi vedeti moški in kaj 
ženska, da bo njuno partnerstvo sproščeno 

 

KDAJ: 5.11.2019, ob 17.30  
 

KJE: Trgovina Eko365, Runkova 2, Ljubljana 

 

Obvezne prijave na info@ekolife.si . Število mest je omejeno.  

———————————————————————————————————————————————————————

 Predavateljica : Vesna Juvan 
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                        Je magnezij pomemben le za mišice? 

 Pravzaprav pa gre za mineral, ki ga 
naš živčni sistem in naši možgani 
najbolj potrebujejo. Magnezij je 
potreben za več kot 300 fizioloških 
procesov v našem telesu in je 
posebej pomemben pri pretvorbi 
energije, pravilnem delovanju srčno 
žilnega, kostnega in živčnega 
sistema. 
V zemlji zadnjih 50 let nivo 
magnezija močno upada, zato ga 
tudi naša hrana ne vsebuje dovolj. 
Poleg tega, da ga s hrano ne dobimo 
dovolj, ga pospešeno izločamo iz 
telesa zaradi zaradi napačne 
prehrane (velik vnos sladkorjev, 
rafiniranih živil, mastne hrane in 
prevelik vnos beljakovin porablja 
magnezij v telesu), uporabe zdravil 
(določeni antibiotiki, 
kemoterapevtiki in diuretiki 
pospešeno izpirajo magnezij iz 
telesa, zaviralci želodčne kisline pa 
še dodatno prispevajo k 
pomanjkljivi apsorbciji magnezija iz 
hrane) in povečanega stresa, zaradi 
katerega potrebe po magneziju v 
našem telesu rastejo.  
Pomanjkanje magnezija povzroča 

tudi glavobole,  migrene, 
nespečnost, depresijo, utrujenost in 
razdražljivost, PMS simptome, 
slabost, sindrom nemirnih nog, 
kronično utrujenost, bolečine in krče 
v mišicah, ter druge težave. 

Zalogo magnezija je v telesu 
zelo težko izmeriti, saj ga je 
večina (60%) vgrajenega v 
kosteh, 27% ga je v mišicah,  1% 
v krvi, preostanek pa v drugih 
tkivih.  

Glede na to, da je v krvi le odstotek 
telesnega magnezija se pri 
ugotavljanju njegovega poma-

njkanja ne moremo zanašati zgolj na 
rezultate krvnih preiskav. Te bodo 
namreč vedno pokazale, da je le 
tega dovolj. Ko je namreč telo v 
pomanjkanju magnezija, le ta 
poskrbi, da se vezan magnezij 

sprosti iz kosti. In tam njegove 
vsebnosti ne moremo 
preveriti. Vsebnost magnezija tako v 
serumu kot v rdečih krvnih celicah 
nam ne pove prav dobro, koliko ga 
je v sami celični tekočini. Znotraj 
celic in v tkivih pa ga je 99%.  

 

 

Magnezij največkrat povezujemo s športom in krči v mišicah.  

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/


 

13 

Funkcionalna kompleksnost naših 
možganov je tolikšna, da bi le stežka 
samo Magnezij zagotovil vse po-
trebno za njihovo nemoteno delo-
vanje. 
Ekolife Natura Magnezij  je 
formuliran tako, da poleg 
magnezija, telesu dovaja se druge  
minerale (selen, cink, krom) in 
amino kislino tavrin. Vse sestavine 
so vgrajene v liposome, ki 
omogočijo bistveno boljšo 
absorpcijo mineralov, ki je 
praviloma precej slaba. 
 

Poleg dobrega delovanja na mišice 
in kosti, vam bo naš liposomski 
magnezij odlično pomagal tudi pri 
vseh stresnih situacijah ter bo 
izredno pozitivno deloval na vaše 
možgančke. 
Funkcionalna kompleksnost naših 
možganov je tolikšna, da bi le stežka 
samo Magnezij zagotovil vse po-
trebno za njihovo nemoteno delo-
vanje. 

Ekolife Natura Magnezij  je formuli-
ran tako, da poleg magnezija, telesu 
dovaja se druge  minerale (selen, 
cink, krom) in amino kislino tavrin. 
Vse sestavine so vgrajene v lipo-
some, ki omogočijo bistveno boljšo 
absorpcijo mineralov, ki je pravi-
loma precej slaba. 
Poleg dobrega delovanja na mišice 
in kosti, vam bo naš liposomski 
magnezij odlično pomagal tudi pri 
vseh stresnih situacijah ter bo izred-
no pozitivno deloval na vaše 
možgančke. 

 

 

 

 

 

Poleti smo obiskali poslovnega 
partnerja v Sarajevu. Z veseljem 
smo združili obisk piramid v 
Visokem, sarajevske Barščašije in 
našega odličnega poslovnega 
partnerja iz Herbalisa. Z veseljem 
smo obiskali nekaj njihovih lekarn, 
kjer prodajajo naše liposomske 
izdelke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se vas med potepanjem po 
Sarajevu začne lotevati prehlad, si 
lahko pomagate z našim 
liposomskim vitaminom C, ki ga 
lahko kupite v Sarajevskih lekarnah. 

  

Sarajevo 
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Vsako jutro me pozdravi par 
temnorjavih očk. Zaiskrijo se in 
kmalu se jim pridruži repek, ki s 
silnim mahanjem privzdigne še 
ritko. Še nekaj sekund in malo 
kosmato telo se zvija v nalezljivem 
navdušenju. Po obvezni masaži po 
mehkem trebuščku, se pretegne, 
zazeha in z zavidanja vredno 
energijo skoči v nov dan. Našpiči 
ušesa in iz kupčka igrač izbere 
najljubšo. Nekaj minut grizenja in 
nato zadovoljno pristoplja v 
kuhinjo. Parkira se zraven štedilnika 
in čaka na obvezen 'deci' riževega 
napitka. Ko se napitek greje, z 
osredotočenostjo spremlja vsak moj 
gib. Zadovoljno pomlaska napitek in 
se odpravi proti atriju. Na travi 
opravi svoje in navdušeno priskaklja 
v dnevno sobo. Pripravljena je na 
nove dogodivščine. 
To je Loti. Norfolška terierka. Konec 
avgusta bo dopolnila 5 mesecev. 
Zame najbolj prikupno bitje na 
svetu. Vesela, neustrašna, 
radovedna, ljubeča in vedno polna 
energije. Njena najljubša razvada: 
čohanje po trebuščku. Zares se zna 

prepustiti trenutku in na polno 
uživati. Če je ta trenutek po njeno 
prekratek, s tačko nakaže, da naj še 
kar malo traja. 
Ko je konec maja prišla v naše 
življenje, se je vzdušje v naši družini 
spremenilo. Na bolje, seveda. Več se 
smejemo, igramo in smo preprosto 
boljše volje. Seveda 
fotodokumentiramo skoraj vsak 
njen gib in število fotografij se 
sumljivo približuje številu hčerinih 
fotografij iz njenega prvega leta. 
Vzkliki navdušenja se kar vrstijo in 
kar ne moremo se je nagledati. 
Ljubke, rjave očke se globoko 
zazrejo v tvoje in čisto vsakič se nam 
nariše blažen nasmešek na obraz. 
Tudi ko spi (in spi zelo veliko) je kot 
mali angelček. Spokojno diha, z 

glavico na najljubši igrački.  
Čeprav po videzu spominjajo na 
prisrčnega, navihanega mešančka, 
so norfolški terierji čistokrvna 
pasma. Izvirajo iz Norfolka v 
Angliji. So mali in robustni terierji, 
primarno vzgojeni za lov na lisice in 
iskanje glodavcev. So precej 

energični in neustrašni, a hkrati 
ljubeči in družabni. Tako se tudi 
Loti zna prepusti neskončnemu 
čohanju ter stikanju na kavču, na 
sprehodu pa neustrašno raziskuje 
prav vsak kotiček travnika. 
Sprehodi z njo so prav posebno 
doživetje, saj navdušeno pozdravlja 
vsakogar, ki ji pride na pot. Še 
posebej je navdušena nad otroki.  
Vedno vesela, z repkom visoko 
navzgor maha tako močno, da ji 
zadnji del telesa kar zanaša. Tako 
vsakemu polepša dan. 
21. junija je bil prav poseben dan – 
mednarodni dan psov na delovnem 
mestu. Loti me vsak dan spremlja v 
službo in prav vesela sem, da je 
Ekolife natura kužkom prijazno 
podjetje. Pod pisalno mizo ima boks, 

ki je njen brlog in tja se umakne na 
dopoldanski spanec, popoldanski 
spanec in še kakšnega vmes. Ja, 
večino delovnega časa prespi. Vsake 
toliko časa odpre eno oko, da vidi ali 
sem še v bližini in sladko spi naprej. 
Ko se zbudi, greva na kratek 
sprehod, ki obema koristi.  

                                    Dobrodošla Loti! 
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Med neskončnim sedenjem je 
vstajanje, prepogibanje in 
sprehajanje zelo dobrodošlo. Vsake 
toliko časa odmaknem pogled od 
ekrana in pokukam, kaj dela. To 
blagodejno vpliva na moje oči in na 
napetosti, ki se še prehitro naberejo. 
Tako naša Loti čisto naravno skrbi 
za moje zdravje na delovnem mestu.  
Njena jutra so polna navdušenja. 
Zjutraj najprej preišče vse kotičke 
pisarne, da preveri, če je še vse na 
svojem mestu. Nato se namesti v 
bližino mojega stola in veselo gloda 
kakšen pasji priboljšek ali igračko. 
Vsake toliko časa jo počoham in v 
zahvalo dobim ljubeč pogled. Nato 
se obe zadovoljno vrneva k svojemu 
delu. Po zajtrku sladko zaspi. In 
tako skoraj do kosila. Seveda je 
vmes takoj pokonci, ko pride prva 
sodelavka, pa še ena in še ena. Vse 
mora pozdraviti. Obiskovalci so vsi 
po vrsti navdušeni nad pasjo kepico, 
ki se prismuka k njihovim nogam, se 
uleže na hrbet in prepusti čohanju. 
Nasmeški, ki jih vsakodnevno 
privablja na obraz, so neprecenljivi. 
 

Nina Leskovar 
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Kaj je prednost kurkumina? 

Kurkumin v prebavilih odlično deluje kot lovilec prostih radikalov. 
Prosti radikali nastajajo v telesu neprestano. Njihova količina se poveča 
pod vplivom različnih škodljivih dejavnikov: toplote, ionizirajočega 
sevanja, onesnaženega zraka, stresa, alkohola, kajenja in tudi staranja. 
Celico poškodujejo, posledice pa so lahko različna obolenja. 
Kurkumin naj bi imel zaščitno vlogo pri razvoju marsikatere bolezni. 

Naše stranke ga uporabljajo pri revmatskih bolečinah, zelo ga pohvalijo 
tudi tisti, ki imajo Chronovo bolezen ali sindrom propustnega črevesja.  

 

 

Kurkumin priporočamo tudi: 
 

 pri vseh vnetjih (MS, lupus, luskavica…), skratka, ko je vnetje tako 
dolgo prisotno, da se poškoduje živec, 
 

 pri fibromialgijah (ko imamo po telesu bolečine, najpogostejši 
vzrok za njih je motnja v imunskem 
sistemu, gre za tiho vnetje), 
 

 pri težavah z jetri, 
 

 uživali naj bi ga starejši, ker deluje proti demenci, 
 

 priporočam ga vsem, ki imajo depresijo, oz pogoste spremembe 
počutja, pomaga, da se počutiš bolj sproščeno, izboljša 
razpoloženje, 
 

 vsem z bolečinami, ker zmanjša bolečine, 
  

 vsem ki imajo diabetes 2, 
 

 pomaga ohranjati zdravo in sijočo kožo, 
  

 krepi zdravje oči, 
 

 v ajurvedi uporabljajo kurkumin za zdravljenje luskavice, 

 aktivna snov kurkumin spodbuja izločanje žolča, bilirubina in 
holesterola, zato odlično pomaga pri boljši prebavi. 

KURKUMIN 

KURKUMIN 
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                                        Kaj je okoli nas? 

Rojeni otrok 

Bitjece je prijokalo na svet. Zdaj je 
tu v svetu, ki ga imenujemo ži-
vljenje na planetu Zemlja. Življenje 
se lahko zelo razlikuje ali si rojen v 
Evropi, Indiji ali Afriki. Pogled na 
rojstvo je drugačen, pa vendar le z 
očmi nas odraslih, izkušenih v ma-
terialnem svetu.Pogled otroka 
starega 1 dan ali 1 teden pa je pov-

sem drugačen. Dojenčkovo telo se 
bori zgolj za ohranitev, svoj obstoj. 
Hrana, spanje, zelo materialna en-
ergija in pa tisto nekaj več, univer-
zalnega – TOPLINA in LJUBEZEN. 

Tako mlado bitje ne razlikuje med 
tem, kaj je boljša hrana, kaj je 
kvalitetnejša hrana in kaj je bolj ali 
manj varno zanj. On kot otrok pre-
prosto je, ON OBSTAJA! 

Človek, starš, je bitje, ki je sposob-
no transformirati najmočnejšo en-
ergijo in to je ljubezen, sočutje, mir. 
Vse to pa ni pogojeno z 
razumevanjem materialnega ži-
vljenja na zemlji, njegovo inteligen-
co itd. Za novorojenega otroka ni 
bistvo, da ste vi uspešni kreator ali 

človek, ki ima veliko denarja ali 
podobno. Te stvari so pomembne 
le za izkušene ume, ki so vpeti v 
zemeljske igre, ki se jih neprestano 
gremo v zemeljskem življenju. 

Zemeljsko življenje je včasih igral-
nica in s pridobljenim denarjem, 
statusom ali položajem si opremlja-
mo igralnico z različnimi igrali in 
tako zapolnjujemo nekakšno potre-

bo svojega uma, ki 
neprestano raziskuje 
in išče tisto nekaj več! 

Predlagam, da z 
mano naredite eno 
manjšo vajo: 

Uležite ali usedite se 
v udoben položaj, 
zaprite oči in 
pozabite kdo ste, 

kakšno igro igrate, kaj je za vas 
primerno in kaj ne ... Tokrat 
poskušajte enostavno samo bivati 
in biti vi, vi! Poskušajte dati na 
stran energijo in vedenje za koga se 
izdajate, kam vlagate energijo, da 
zagovarjate svoj status in da pre-
pričujete ostale ume, ki si delijo 
življenje z vami na planetu Zemlja. 
Vsi smo v igri, vsi imamo vloge. 
Ene vloge si pišemo popolnoma 
sami, ene vloge nam razdeli 
družba, ker se tam znajdemo ali pa 
nam odgovarja itd. Skratka svet je 
prepleten in zapleten. Zato je 
pomembno, da ste v udobnem 
položaju z zaprtimi očmi in s 
fokusom drugje, kot ste ponavadi v 
igrah. Tokrat poskušajte začutiti 
samo samega sebe, kot ste se 

začutili kot zelo majhen otrok, ko 
še niste imeli svojih dodeljenih in 
prevzetih vlog. 

Prepuščate se občutkom telesa in 
svojemu dihanju. Opazili boste, da 
bolj, ko se boste oddaljevali od 
svojih vlog, svojih ujetih misli, bolj 
bo spremenjeno tudi vaše dihanje. 
Dihanje se bo postopoma korak za 
korakom spreminjalo v mirnejše in 
naravnejše. Enostavno, če bi v tem 
stanju zdržali dalj časa, bi se 
spremenila vaša frekvenca dihanja. 
Ko pa se začne spreminjati vibraci-
ja, valovanje dihanja, pa s tem 
vplivamo že na celotno telo in 
seveda tudi na lastno psiho. 

 



 

18 

Vaše vloge, igre se gradijo že od 
otroštva, vpliv imajo starši, vzgoja, 
šola, družba okolje, izkušnje itd. Če 
bi vam uspelo izstopiti iz vseh teh 
iger, bi se nemudoma spreminjal 
tudi vaš um, vaš pogled na svet in 
okolico. V bistvu je vse zelo 
enostavno. Za spremembo takšnega 
pogleda danes ljudje prakticirajo 
ogromno nekih tehnik od 

Rebirthinga, regresije, joge itd. 

Skratka bistvo vsega je sprememba 
vaše vibracije, frekvence ... 

Predstavljajte si veliko, mirno jezero 
ali morje, ki - ima popolnoma mirno 
gladino in deluje kot čisto ogledalo. 

Če v to jezero, morje vržemo kamen, 
bo ta kamen vzvalovil gladino in 
ustvaril valove, zaporedje valovanj, 
ki se bo razširilo po vodi. Valovanje, 

vibracija v prostoru bo mnogo večja 
in obsegala bo mnogo večjo 
površino, kot si lahko predstavljate 
in vidite z očmi. 

Podobno se dogaja z našimi mislimi. 
Vsaka ustvarjena misel vzvalovi 
našo gladino, naš notranji mir, 
odsev bolj, kot si mislimo. Zato je 
tako pomembno, kaj mislimo ter 

kako vplivajo vibracije valovanja na 
naše telo in počutje. Poleg misli ima 
vpliv na našo notranjo gladino, 
vibracijo tudi vsaka fizična 
dejavnost, ki jo ustvarjamo na 
planetu Zemlja. 

V praksi in pri matematičnih zapisih 
lahko vidimo, da ima vsak val pri 
valovanju na vodni gladini svojo 
'težo'. Le ta stremi k ravnovesni legi, 
v kateri ima voda najnižje 

energetsko stanje. Znano je, da 
vodni delci na gladini ne nihajo 
samo v eni smeri. Istočasno se 
premikajo tudi v vzdolžni smeri. 
Vsak delec ima tako poleg 
komponente hitrosti v navpični 
smeri tudi komponento hitrosti v 
vodoravni. To pa se ne dogaja samo 
na gladini vode, ampak tudi pod 
njo. Tako je od globine odvisna 

oblika tirnic posameznega delca. 

Hitrost valovanja 
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Pomemben skrit vidik!!! 

Predstavljajte si kamen, ki ste ga 
vrgli v jezero. Vidite valovanje, 
vibracijo zgolj na gladini vode. A v 
bistvu se zdaleč ni tako. Kot so 
včasih rekli že stari ljudje, če nečesa 
ni videti, še ne pomeni, da tega ni! 

S kamnom, ki ste ga vrgli, ste 
vzvalovali vodno gladino, hkrati ste 
vzvalovili tudi ves prostor, ki ga po 
večini ljudje dojemamo, kot 
praznino, zrak, vesolje. 

Imenovana praznina ni praznina, kot 
nas že leta in leta učijo. Zgornje 
matematične formule tega ne 
zajemajo. 

Materija in voda 

Splošno materijo razumevamo kot 
materialni svet. Najbolj preprosto si 
ljudje materijo predstavljajo zgolj 
tisto, kar lahko primejo, občutijo. 
Vendar se tudi trdna materija 
razlikuje po lastnostih. Na primer 
voda je eden takšnih elementov v 
materialni strukturi, ki je bolj 
eterična, subtilna. Praznina, ki je 
okoli nas v materialnem svetu, je še 
dosti bolj subtilna, eterična. 

Vesolje ni praznem prostoru. Mi ga  

sicer bolj ali manj tako dojemamo, 
ker smo si sami zastavili tako 
predstavo, odvisno od vsakega 
posameznikovega znanja oziroma 
odvisno od znanja družbe. 
Eteričen, bolj subtilen del materije, 
kot je praznina oziroma za nas zrak, 
nebo, vesolje, je pomemben del 
materije in je predpogoj za nastanek 
materije. Iz tega sledi zavedanje, da 
se vse, kar se dogaja na grobi 
zemeljski materiji, odraža tudi na 
eteričnem, subtilnem delu materije 
in obratno. Vse, kar se dogaja na 
eteričnem delu materije, se odraža na 
zemeljskem delu materije. Aktivnost 
v eteričnem delu vpliva na spodnji 
materialni    del   in      aktivnost    v   

 

materialnem delu vpliva na eteričen 
subtilen del materije. Vse skupaj pa 
je celota. 

Če bi to prenesli nekako v naše 
življenje, bi rekli, da so misli, psiha, 
eteričen, subtilen del materije. 
Telesna aktivnost pa grobi del 
materije. Kar mislijo in ustvarjajo 
misli, vpliva na človeško telo in 
aktivno ali pasivno telo lahko vpliva 
na našo psiho, misli itd. Je kot 
nekakšen krog. 

 

Če naredimo skupni povzetek: 

Vsaka aktivnost v vaših mislih ali 
telesna aktivnost vsekakor sproži 
določeno reakcijo, lahko na telesu ali 
v naši psihi. Z vsakim korakom 
vplivamo na različne svetove, 
mislim predvsem glede materialnega 
grobega sveta in eteričnega sveta. 
Praznina, ki jo poznamo zgolj kot 
prazen prostor, še zdaleč ni prostor, 
kjer ni nič oziroma je vse to le 
eterični del materije, ki je bolj 

subtilen, neviden, težko občutljiv. 

Zaradi tega človeška dejanja niso 
omejena samo na neko zaprto, 
omejeno okolico, temveč vplivajo na 
celoto območje vesolje. Vsaka igra, ki 
jo sprejmemo v življenju in jo 
igramo, nima vpliva samo na naše 
znance in na ožjo okolico, temveč na 
vse, ki so prisotni v materialnem 
svetu. In v tem našem svetu je tako 
pomembno, s katero frekvenco 
vibrira vaše telo in pa telo vaše 
psihe, ega, zavesti.  

 

                             Avtor : Avinashi 

 

 
 



 

20 

 

Glavna nagrada: 2 nočitvi za 2 osebi v ATLANTIDA BOUTIQUE HOTEL 5* v 
ROGAŠKI SLATINI, ki vključuje: 
 

 2x POLPENZION (bogat samopostrežni zajtrk s sezonskimi živili iz lokalnega         
       okolja in pester izbor menijev za večerjo s 4 hodi, z bogatim bifejem solat, sira,   
       sadja in sladic) 
 neomejeno kopanje v notranjem hotelskem bazenu ter vstop v Oazo savn; 
       vstop v hotelski fitnes;  
 steklenico mineralne vode Donat Mg v sobi ob prihodu; 
       dnevno sveže sadje v kotičku za zdravje;  
 neomejeno uporabo WiFi povezave;  
 animacijski program po razporedu;  
 preko 6000 dnevnih časopisov in revij – dostopnih preko spleta (PressReader). 
 

                                                                  78 nagrad = EKOCLAY GLINENI IZDELKI 

 

Splošne določbe 

Organizator nagradne igre je Ekolife Natura d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator). 
Nagradna igra poteka od 19.9.2019 do vključno 31.3.2020. 
Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka ali podjetja Hofer in ni povezana s Facebookom ali Hofer kot 
podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 
 

Potek nagradne igre 

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeči način: 
Z nakupom izdelka Ekoclay glinena maska z aloe vero ali Ekoclay glinena maska z zelenim čajem ali Ekoclay glineno 
mazilo ali Ekoclay glineno oblogo, ki vsebuje unikatno nagradno kodo ter pošiljanju te kode na e-naslov info@ekolife.si. 
Unikatna, alfanumerična 4 mestna koda, se nahaja v notranjosti na dnu embalaže.  
Najditelji nagradnih kod morajo le-to sporočiti na e naslov info@ekolife.si, najkasneje do 31.3.2020. 
 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
Vsak uporabnik lahko pošlje večje število unikatnih nagradnih kod, ki jih je prejel na podlagi nakupa izdelkov z unikatno 
nagradno kodo. 
Skupno število izdelkov, kjer se nahaja unikatna nagradna koda, je devetinsedemdeset (79) in so naključno razdeljeni med 
poslovalnicami.  
Izdelki so na voljo za nakup v vseh HOFER poslovalnicah po Sloveniji, v akciji, ki prične z dnem 19.9.2019. 
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter so davčni rezidenti 
Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju te nagradne igre, njihovi ožji 
družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. 

EKOLIFE NAGRADNA IGRA  v BUTIČNEM HOTELU 

 

79 nagrad 

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

 

  

 

 

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

 

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

99 SLASTNIH TAJČINIH RECEPTOV 
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V središču Rugljevega novega 
romana Resnica ima tvoje oči (2018) 
je zakonski par, čigar zakon traja že 
trideset let; spoznamo Miho, ki ga le 
še nekaj ur loči od upokojitve, in 
Mijo, njegovo zvesto ženo, katerima 
se bo življenje vsak trenutek 
postavilo na glavo. Zgodba se odvija 
na dveh ravneh: sedanjost tu, v 
Ljubljani, kjer živita in kjer bo Miha 
pravkar oddelal zadnji službeni dan 
– že si postavlja nove načrte za 
upokojenske dni - in retrospektivni 

pogled na začetek njune poti, v 
Istanbul, kjer sta se spoznala in 
zaljubila – in kjer se v romanu zgodi 
tudi usodni prevrat v sedanjosti, ki 
bo vsem v celoti spremenil tudi 
prihodnost. Zdaj sta Miha in Mija že 
stara starša in njun odrasli sin se 
skupaj s partnerko prvič odpravi 
tako daleč, v Istanbul - silvestrovat 
in jima pusti vnuka v varstvu… 

Po tem, ko dobita telefonski klic iz 
Istanbula sredi noči, se njuno 
življenje povsem spremeni in nič ne 
bo nikoli več tako, kot je bilo. 

Zgodba o zvestobi, partnerstvu, 
starševstvu, preizkušnjah, predvsem 
pa o spremembah, ki človeku ne 
pustijo, da bi življenje prespal.  

Samo Rugelj je dokazal, da mu tudi 
pisanje literarnega dela ne pomeni 
težav. V romanu Resnica ima tvoje 
oči večkrat zasledimo avtorjev duh 
po športnem življenju in ljubezen do 
literature. Delo nam v razmislek 
ponuja večno temo staranja, izgubo 
najbližjih, celo otroka, ponovno 
prevzemanje starševske 
odgovornosti in soočanje s tem, da 
ima vsako življenje svoje 

zakonitosti, na katere posameznik 
nima stoodstotnega vpliva, ne glede 
na to kako obrača in načrtuje. In 
vsaka resnica, kot je rekel 
protagonistov sin, ima res tvoje oči. 

 

 

 

Vitamin C ima vlogo pri: 

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

Vitamin C prispeva k: 

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

Pripravila : Vesna Gobec 

Samo Rugelj: Resnica ima tvoje oči 

———————————————————————————————————————————————————————
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Ko sem se začela resneje ukvarjati s 
športnim plezanjem ter kasneje še s 
supanjem, sem začela raziskovati 
tudi bolj zdrav način življenja, ter 
biti bolj pozorna na to, kaj vnašam v 
svoje telo. Pri vložkih in tamponih 
me je do ne dolgo nazaj k nakupu 
privabila embalaža, na kateri je 
pisalo vse v superlativih.  
Vsaka ženska ima rada ob 
menstrualnih dnevih udobne vložke 
ter zagotovilo o neprepustnosti. 

Seveda sem si vedno želela 
kvalitetno opravljen trening tudi v 
času menstruacije, zato sem v 
trgovini iskala vložke, ki so 
obljubljali, če se malo pošalim, te 
dneve bolj prijetne kot ostale v 
mesecu. Zelo je pomembno, da nas 
oglaševanje kot na primer: 'nežnost 
bombaža', 'občutek bombaža', 
'svilnat dotik' in podobno ne 
zavedejo, saj to niti slučajno ne 
pomeni, da so vložki ali tamponi 
resnično iz bombaža oziroma 
naravnih materialov. Številni so 
namreč narejeni iz sintetičnih 
materialov, ti pa so sami po sebi 
koži neprijazni in zdravju škodljivi.  
V trgovini najdemo vložke, ki so 
podloženi s plastiko, ki koži ne 
omogoča dihanja, kar pa lahko 
povzroči, da se koža v predelu 
spolovila preveč poti, ob tem pa 
pride do ustvarjanja okolja, ki je 
popolno za razvoj bakterijskih in 
glivičnih okužb. Znana so mi bila 
dejstva o škodljivih snoveh v 
vložkih, a sem takrat razmišljala 
precej neumno ter verjela, da na 
našem trgu ne najdemo teh 
izdelkov. Tako sem v trgovini 
enkrat zasledila super vpojne 
vložke, na katerih je celo pisalo, da 
so zelo primerni za šport. Kaj 

lepšega bi lahko pisalo, ko pa sem 
iskala ravno takšne. Seveda sem te 
'čudežne' vložke tudi uporabila. In 
res vse je bilo magično suho in dišali 
so, kot da bi jih namočila v 
mehčalec. Njihovi 'magičnosti' sem 
verjela vse dokler nisem pri 
treningu imela od vložka čisto 
razdraženo in vneto kožo v takšni 
meri, da sem komaj zdržala do 
konca treninga. To je bila 
prelomnica. Od takrat naprej sem o 
vložkih začela razmišljati precej 
drugače. Predramilo me je dejstvo, 
da ženska v svojem življenju porabi 
približno 17.000 vložkov in 
tamponov. Vsaka ženska bi se 
morala vprašati, kaj daje na oziroma 
v svoje telo. Pomembno je, da se 
zavedamo, kakšne sestavine so v 
vložkih in tamponih, ki jih 
uporabljamo ter kako le-te vplivajo 
na naše zdravje. Da ne govorimo o 
'magičnih' vložkih z umetnimi 
vpojnimi substancami, ki imajo 
funkcijo hitrega vpijanja 
menstrualne krvi. Ti poleg krvi 
vpijajo tudi precej vlage iz nožnice. 
Posledica tega je drgnjenje vložka ob 
presuho kožo, kar povzroča 
draženje, ki lahko vodi v vnetja.  

Vložki in tamponi Masmi 
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Poleg tega so tu še dišave, ki so prav 
tako umetne snovi, in lahko porušijo 
naravno vaginalno floro ter prav 
tako povzročajo razna vnetja ter 
draženja. 
Ker pa se poleg plezanja ukvarjam 
tudi s supanjem, imam ob 
menstrualnih dnevih na supu raje 
uporabo tamponov kot vložkov, saj 
so tudi primernejši v primeru padca 
v vodo. Zato sem postala pozornejša 

tudi na snovi, prisotne v tamponih, 
ter prišla do grozljivega spoznanja, 
da večina higienskih vložkov in 
tamponov vsebuje ostanke dioksina, 
ki so posledica beljenja. Dioksin se 
neposredno absorbira v krvni obtok 
in telesu ter lahko povzroči resne 
zdravstvene težave.  
 

Dokazano je, da ne obstaja varna 
raven dioksina. Tampon z 
vsebnostjo rajona naredi tampon 
nevarnejši, ostra vlakna rajona se 
lahko prilepijo na vaginalno steno, 
kjer se lahko ustvarijo ranice, ki 
dajejo dioksinu prosto pot za prehod 
v telo, in povzročijo celo sindrom 
toksičnega šoka.  
Že vsi ti podatki so bili dovolj 
prepričljivi, da takšni tamponi in 
zgoraj omenjeni vložki ne bodo v 

stiku z mojim telesom. Zato sem 
začel intenzivno iskati vložke, ki so 
izdelani kar se da naravno ter se 
odločila, da preizkusim vložke in 
tampone naravnega izvora. Izbrala 
sem vložke Masmi. Pri športnem 
plezanju so se odlično odnesli, saj se 
s samolepilnim trakom zelo dobro 
namestijo na spodnje perilo in tudi 
pri intenzivnejših gibih ostanejo na 
enakem mestu. Hkrati so mehki in 

vpojni, nudijo udobno počutje ter 
pri gibanju prav nič ne ovirajo. 
Pravzaprav ob njihovi mehkobi 
pozabiš na uporabo le-teh. Tako pri 
plezanju kot tudi pri ostalih športih 
pride do znojenja telesa, med 
drugim tudi mednožja. 
 

Vložki Masmi, ki imajo vpojno jedro 
iz 100 % naravnega bombaža, 
poskrbijo za občutek suhosti ter 
pustijo koži dihati, hkrati pa so 
prekriti z naravnim netkanim 
tekstilom, ki preprečuje lepljenje 
vlaken na kožo. Pri meni je to 
pomenilo konec razdražene kože 
tako pri plezanju kot pri drugih 
športnih aktivnostih. K temu je 
pripomoglo tudi to, da ne vsebujejo 
dišav ter superabsorbentov.  

Kot športna plezalka moram 
vzdrževati potrebno kondicijo, zato 
se mi tek ne izmuzne tudi med 
menstrualnimi dnevi. Verjamem, da 
nisem edina, ki sem imela po teku 
ali hitri hoji zaradi vložka pekoče 
bolečine ter zelo razdražene predele 
mednožja prav zaradi vložkov iz 
umetnih materialov, njihovih dišav, 
beljenja z zdravju škodljivimi 
kemikalijami in še bi lahko 
naštevali. Zares sem vesela, da sem 
našla vložke MASMI, ki so me 
odrešili teh muk.  
 

Vložke Masmi priporočam prav 
vsem dekletom. Če je bila do sedaj 
menstruacija ovira pri športu zaradi 
neprijetnega občutka drgnjenja 
vložka ter raznih vnetij, ki so jih 
povzročili, so lahko zdaj brez skrbi, 
saj se z uporabo Masmi vložkov tem 
težavam izognejo. In čeprav so 
naravni to nikakor ne zmanjša 
kvalitetnega vpoja. Menjajo se na 
enake časovne intervale kot vsi 
ostali vložki. Kot sem omenila, 
treniram tudi supanje. In med 
menstrualnimi dnevi imam vedno 
pri roki Masmi bio tampone.  
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Tamponi imajo vpojno jedro iz 100 
% čistega, certificiranega bio-

bombaža, ter so hipoalergeni, kar 
pripomore k preprečitvi nevarnosti 
draženj ter pojava alergijskih reakcij. 
In res moram potrditi, da so se 
tamponi pri meni odnesli zares 

dobro. Tudi ko je bilo pri treningu 
prisotnih kar nekaj padcev v vodo in 
se je tampon dobro napojil z vodo, 
ni bilo nikoli težav z odstranitvijo..  
V bistvu je bila odstranitev še lažja 
kot pri ostalih zelo znanih blagovnih 
znamkah. In če se sprašujete, kako je 
možno, da je lahko tampon kljub 
temu da je sestavljen le iz naravnih 
materialov, brez gladkih 'premazov' 
za lažje vstavljanje v nožnico, ima 
tampon Masmi bombažno zaščitno 
mrežico,  ki prepreči nitkanje  in 
prepreči ostajanje ostankov tampona 
v telesu, kar prispeva tudi k temu, 
da se tampon ne prilepi na nožnico. 
Tako tamponi kot tudi vložki Masmi 
pri procesu beljenja ne uporabljajo 
klora ali dioksina, kar je ena od 
mnogih prednosti Masmi izdelkov. 

Zakaj bi se torej zastrupljale, če nam 
trg nudi naravne in zdravju 
neškodljive vložke in tampone 
MASMI. Zelo je pomembno, da 

uporabljamo higienske vložke in 
tampone, kot so MASMI, ki koži 
omogočajo dihanje ter nemoten 
pretok življenjske energije. 

Za konec lahko rečem le še: HVALA 
MASMI! 

MASMI NATURAL COTTON 
izdelki so 100% brez celuloznih 
vlaken, pridobljenih iz naravno 
rastočih dreves, s tem pa varujemo 
okolje. 

Tina Levičar 

 

 

Novi izdelki: 
 

Liposomski  glutation v kapsulah 

 

 

Glutation: 
 

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

Priporočamo razstrupljanje z glutationom 2x letno. 
 

Novo, novo... 

nvvo,novo 

N
ov

o,
 n

ov
o,

 n
ov

o 
——————————————————————————————————————————————————————— 
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Prihajajo dnevi, ko nas vročina pri vadbi ne bo več ovirala. Prijetne temperature nam bodo dale ponovni zagon za krep-
itev naših mišic. In ja, krepiti jih je nujno potrebno, saj začne mišična masa po 20. letu upadati. Močne mišice pa poskrbi-
jo, da bodo naši sklepi zdravi. 

Več kot imamo mišične mase, večja je naša poraba dnevnih kalorij. To bo poskrbelo tudi k izgubi kakšnega kilograma, 
predvsem pa vam bo bolj všeč vaša postava, saj bo lepo oblikovana. Poleg vadbe lahko v svoj vsakdan vključimo 
kakšnega od naslednjih nasvetov. Predvsem se bomo, če jih bomo upoštevali bolje počutili in svoje telo tudi razstrupili. 
Pozimi bomo imeli tako veliko več energije. 

 

Nasveti za lepši dan: 

 Ko se zjutraj zbudimo, si s strgalnikom ali s čajno žličko očistimo jezik. Med 
spanjem telo počiva, prebavni sistem se razstruplja. Strupi se po notranjih 
izločevalnih kanalih odlagajo na površini jezika, kar lahko vidimo kot obloge na 
jeziku. Če si ne čistimo jezika, se strupi ponovno absorbirajo v telo, česar si ne 
želimo. Čiščenje jezika odstrani strupe z jezika in iz telesa, izboljša zdravje in 
imunski sistem. 

 Nato si stisnemo pol ali celo limono in jo zmešamo v kozarcu vroče vode. Po 
želji dodamo čajno žličko medu. Topla limonada krepi imunski sistem, izboljša 
prebavo, pomaga pri izgubi telesne teže in deluje kot blag diuretik. 

 Nekaj minut namenimo globokemu dihanju ali meditaciji. Začnimo dan s 
pozitivnimi mislimi. 

 5 do 10 minut namenimo jutranjemu raztezanju. Jaz dan začnem s Pozdra-
vom soncu. Na internetu boste našli pravi potek vadbe. 

 Bodimo hvaležni, da smo se zbudili  :) . 

 Iz svoje prehrane odstranimo sladkor. 

 Uživajmo lokalno hrano, čim več sadja in zelenjave. 

 Zadnji obrok naj bo ob 19h oz. najkasneje 2 uri pred spanjem, saj se telo ponoči regenerira, zato mu ne nalagajmo 
dela s prebavo. 

 Spijmo veliko vode, 1,5 do 2l. 

 Veliko se smejmo :) . 

   Prebujeni v jesen 
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1.vaja: 

 

Tek na mestu.  

 

Izvedba vaje: Dlani damo na 
zadnjico in se čim hitreje brcamo v 
dlani. Tek naj bo intenziven. 

 

 

 

2.vaja 

 

Izpadni korak v stran. 

 

Izvedba vaje: Stopimo v razkorak, 
širše od ramen. Iz začetnega 
položaja gremo v počep v stran. 
Zadnjico potisnemo čim bolj nazaj. 
Ko dosežemo najnižjo možno točko 
amplitude giba, se vrnemo v začetni 
položaj. Vseskozi imamo vzravnano 
hrbtenico in stabiliziran trup. 
Izdihnite, ko se dvigujete iz počepa. 
V zgornjem položaju še dodatno 
stisnemo trup. 

Vajo izvajamo 30 sekund na eno 
stran, nato 30 sekund na drugo 
stran. 

 

 

                                                                 Krepilne vaje 

 

Nekaj vaj smo opisali v 2. in 3. številki, tokrat vam predstavljamo druge vaje in malce drugačne intervale. 
Super je, da ne delamo ves čas enako, ampak kombiniramo različno dolge intervale. Prelistajte ponovno prejšnje številke. 

Delali bomo 5 vaj, vsako vajo bomo izvajali eno minuto. Ko končamo prvo, gremo takoj na drugo, potem na tretjo … Po 
izvedenih vseh 5-ih vajah, torej po 5-ih minutah, sledi minuta počitka. Spijemo malce vode, stresemo noge in se malce 
nadihamo. Pripravimo se na naslednjo serijo. Naredimo 3 ali 4 serije. 

 

Po vadbi naredimo osnovne raztezne vaje. 
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3.vaja 

 

Primik noge v stran 

Izvedba vaje: Nagnemo se naprej, 
da je trup skoraj v vodoravnem 
položaju, eno nogo stegnemo nazaj, 
stopalo je v pokrčenem položaju. Če 
vajo delamo doma, se lahko 
naslonimo na mizo. Nogo pokrčimo 
visoko v stran, stopalo ostane 
pokrčeno, nato nogo zopet 
iztegnemo. Gibanje ni sunkovito, 
temveč ga ves čas kontroliramo. 
Vajo izvajamo 30 sekund z eno 
nogo, nato 30 sekund z drugo nogo. 

 

 

 

 

 

4.vaja 

 

Upogib trupa 

Izvedba vaje: Uležemo se na klopco 
ali na armafleks, koleni obrnemo v 
levo, dlani položimo za glavo, 
pogled usmerimo v nebo. Z 
izdihom dvignemo trup, z vdihom 
se spustimo dol, vendar ne do tal, 
mišice pa ostanejo ves čas napete. 
Po 30-ih sekundah obrnemo koleni 
v desno stran in vajo izvajamo še 30 
sekund. 
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Človek poreže grm sivke. Ta se 
vsakič znova obraste in nenehno 
poganja sveže, dišeče veje in liste. 
Ko človek 'povozi' človeka, se 
človeški ranjeni um obnovi, postavi 
na novo. Doživi razočaranje in 
znova poskuša. A to ne gre v 
nedogled. Vse to traja dokler človek 
veruje, upa in ima vizijo. Nekateri 
porečejo temu pojavu verovanje v 
tisto nekaj več. Čutenje lastne 
zavesti. 

 

Vsa čuteča bitja imajo zavest in so 
povezana z iskro svojega obstoja. 
Kdaj bomo dosegli, da bo Človek 
dojel svojo bit, svoj začetek. 
Začetek dojenčka, ki spoznava prve 
minute sveta ... Ko človek misli, da 
je najpomembnejši, najmočnejši je 
največji otroček novega sveta. 
 

Zaprite nocoj oči in se dotaknite 
partnerjeve roke. Poskušajte čutiti 
Bitje. Pozabite na seksapilnost, na 
moškega, žensko. Pustite, da čutite 
BITJE! Ni ne on in ne ona. On ali 
ona enostavno JE. Če vam to uspe, 
potem sedaj veste čemu pravim 
'TOUCH'. 
 

'Touch' spodbudi vse čakre 
človeškega telesa in prebuja 
Kundalini. Tedaj človek JE, tedaj 
postaja BITJE. Poklanjam svojo 
dlan in dotakne se jo naj tisti, ki je 
Bitje. 
 

Živali hitro spoznajo bitje v 
Človeku. Človek pa velikokrat 
zaradi miselne onesnaženosti 
zgreši, spregleda Bitje v sebi ali pri 
drugem. 

 

Piš vetra je dotik telesa, je krilo 
angela, je del njega, kot je veter del 
narave. Globoko vdihnite in se 
zavedajte, da ste BITJE. Tuni 
prostora za sovraštvo, zlo. To je 
sveti prostor in ta prostor je v vas 
samih. Vi ste vrtnar svojega 
opojnega vrta. Dišavnice uspevajo 
le z dobrimi deli, sočutjem. 
Človeške misli so kadilo v svetišču, 
ki se dvigajo v višave, v vaš UM. Te 
misli, informacije lahko slišimo 
samo tedaj, ko smo Bitje. Drugače 
se človeški EGO spridoma poigrava 
z mislimi, z besedami. 
 

Dvigajoč dim, vonj 'kadila' je tako 
močno opojen, kot je čisto vaše 
svetišče. Mantre v svetišču so vaše 
besede. Bolj, ko je v vašem svetišču 
močna moč, globoka mantra, toliko 
bolj bodo imele vaše besede v 
življenju moč! Moč besede je moč 
Mantre!  
                                              Avinashi 
 

 

TOUCH 

 

5.vaja 

Odmik noge nazaj. 

 

Izvedba vaje: Stojimo pokončno, 
nato dvignemo eno nogo nazaj, pri 
čemer je ne upogibamo preveč v 
kolenskem sklepu. Stopalo je 
pokrčeno. Ob dvigu nazaj naredimo 
izdih. Vajo izvajamo brez sunkov. V 
enakem ritmu dvignemo nogo nazaj 
in v enakem ritmu jo spustimo v 
začetni položaj. 30 sekund vajo 
izvajamo z eno nogo, nato nogi 
zamenjamo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:  Prof .šp.vzg. Tajča Pavček  
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Že ko se je v mariborski 
porodnišnici, Luna Sia rodila kot 
prva v novem letu 2017, smo vedeli, 
da bo vedno posebna. Nismo pa se 
zavedali kako hitro bo njena 
življenjska zgodba sledila trendu 
posebnosti. 
 

Ob periodičnem obisku pri pediatru 
pri starosti 6-ih mesecev, je bilo 
ugotovljeno, da njen urin vsebuje 
visoko količino beljakovin. Dva dni 
kasneje so jo sprejeli na nefrološkem 
oddelku pediatrične klinike v 
Ljubljani. Prva diagnoza se je glasila 
asimptomatični nefrotski sindrom. 
Zdravniki so nemudoma pričeli s 
preventivno kortikostereoidno 
terapijo (Medrol). S stranskimi 
učinki zdravila smo bili seznanjeni, 
vendar smo v tem trenutku upali na 
hiter odziv na terapijo. 
 

Lunino stanje je genetskega izvora 
(ugotovljeno po obsežnih raziskavah 
štiri mesece od prvotne diagnoze) 
in izredno redko (znanih in 
dokumentiranih manj kot 30 
primerov na svetu). Njen primer je 

nemogoče opredeliti bodisi kot 
prirojeno ali infantilno motnjo, 
posledično pa ni na voljo nobene 
literature ali priporočenih terapij. 
 

Na žalost je Medrol terapija namesto 
rezultatov obrodila zgolj stranske  
 

učinke, od hormonskih spre-

memb ( zaviranje  rasti ),  Izrazitega 

zatekanja in oftamoloških 
težav (glavkom), če naštejemo le 

nekatere. Tako smo se poleg bolezni 
borili tudi s stranskimi  učinki tera- 

pije. 
Po treh mesecih neučinkovite 
Medrol terapije in povečanemu 
številu zapletov, so zdrav-

niki terapijo ukinili.  
 

V obupanem poskusu preprečevanja 
odpovedi ledvic, so se zdravniki 
odločili za agresivno imuno-

supresivno terapijo s takrolimus 
(Modigraf) zdravilom. Zaradi 
oslabljenega imunskega sistema, 
smo bili primorani živeti v izolaciji 
pred zunanjim okoljem, da ne bi 
izpostavili Lune nepotrebnim 
okužbam. Že navaden prehlad, bi 
lahko zanjo pomenil življe-

nju nevaren zaplet. V tem obdobju je 
preživljala več časa v bolnici kot 
doma. 
Po devetih mesecih neuspe-

šne agresivne imunoupresivne 
terapije, so se zdravniki vdali. 
Zdravila, ki jih je prejemala so bila 
namenjena zgolj lajšanju 
sekundarnih zdravstvenih težav 
(anemija, zakisanost krvi…). Po 
mnenju zdravnikov je bila 
zdaj končna odpoved   ledvic  
neizogibna in bližajoča. 
 

Naj Luna sveti (zbiranje sredstev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna Sia s starejšo sestrico Ayo Indigo po prihodu domov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       Prva hospitalizacija že pri šestih mesecih 
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Potem je nastopil teden, ko je 
Lunina teža nenadno poskočila — v 
le nekaj dneh je pridobila več kot 
dva kilograma telesne teže. Vedeli 
smo, da je nekaj hudo narobe in 
Luno smo takoj odpeljali v 
bolnišnico. Njena klinična slika je 
odstopala v vseh parametrih kot 
posledica progresivne ledvične 
odpovedi. Zdravniki so v 
naslednjem tednu zaman poskušali 
obvladati njeno stanje. Zaradi 
zavračanja jemanja zdravil skozi 
usta (zdravila izredno grenkega in 
neprijetnega okusa), je bilo njeno 
življenje ogroženo in v tem trenutku 
je bilo potrebno Luni 
vstaviti nasogastrično sondo (NGS). 

 

V naslednjem tednu so morali Luno 
prestaviti na oddelek intenzivne 
nege zaradi urgentne hemodialize. 
Prišlo je do popolne odpovedi ledvic 
in njeno telo je zadrževalo vse 
tekočine. 

Kljub temu, da smo se z Luninim 
stanjem soočali že dobro leto, je bil 

za nas sprejem na oddelek 
intenzivne nege velik šok. V nekem 
trenutku je bilo 
nanjo priključenih več kot 20 
cevk. Nujnost in resnost njenega 
stanja, ohromljujoča nemoč, ki sva jo 
čutila kot starša in 
Lunin strah in bolečine v naslednjih 
dveh tednih so bile izčrpajoče. V 
neprekinjeni 10-dnevni hemo-

dializi so iz njenega telesa odstranili 
več kot 3 litre odvečne tekočine — 
ob sprejemu je tehtala 14 kg, ob 
odhodu iz oddelka intenzivne nege, 
pa zgolj 10,8 kg. 

Trenutno ledvice ne delujejo. Po 
dveh tednih na oddelku intenzivne 
nege, je Luna pričela zavračati 
hrano in se zdaj hrani izključno 
preko nasogastrične sonde. Vnos 
tekočin mora biti nadzorovan in 
dnevna dializa je potrebna 
za odvajanje odvečnih tekočin. Žilni 
kateter na njenem vratu je bil 
odstranjen tri tedne po 
vstavitvi peritonealnega katetra, ko 
je bil ta pripravljen za uporabo. Za 

zagotavljanje žilnega dostopa (v 
enem letu neprestane uporabe, so 
postale njene žile neuporabne) so 
vstavili še osrednji žilni kateter, ki 
vodi neposredno do srca (PICC 
line). Vsa zbadanja in vstavljeni 
katetri so potrebni, hkrati pa 
predstavljajo nevarnost za 
morebitne infekcijske zaplete. 

Luna je zdaj stara 21 mesecev, ima 
vstavljen peritonealni kate-

ter in dnevno potrebuje 12-urno 
dializo. Hrani se izključno 
preko nasogastrične sonde. Pred 
nami je 6-mesečno obdobje v 
katerem bo Luna prejela 
vsa potrebna cepljenja in 
opravila podrobne preiskave za 
umestitev na seznam za presaditev. 
Predvidena čakalna doba za 
ustrezen organ je med šest in 
dvanajst mesecev. 

Lunin oče Gorazd kot edini 
zaposleni, predstavlja izključni vir 
dohodka in preteklih petnajst 
mesecev je izpraznilo vse družinske 
prihranke. 

Pred presaditvijo si želimo, da se 
Luna hrani samostojno. V tujini smo 
našli ustanovo, ki ima pri odvajanju 
odvisnosti od nasogastrične 
sondeveč kot 95% uspešnost. Prav 
tako želimo ob konvencionalnem 
zdravljenju nadaljevati z alter-

nativnimi metodami katerih reultati 
so obetavni. Luni želimo 
ponuditi dobro življenje in 
zato potrebujemo vašo pomoč. 

Vsi, ki želite pomagati Luni, lahko 
svoj prispevek nakažete na: 

NKBM 

SI56 0412 4023 7517 668 

Gorazd Kozmus 

Mesarska cesta 24, 
1000 Ljubljana 

namen: #LetLunaShine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nasogastrična sonda, sprva za apliciranje zdravil, zdaj tudi izključno sredstvo  
 za hranjenjeNasogastrična sonda, sprva za apliciranje zdravil, zdaj tudi   
 izključno sredstvo za hranjenje 
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Probio flora S. 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, 

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

Hidrolat vsebuje približno 1% esence divjega origana. 

Uporaba: 

 za izpiranje ustne votline, 
 napitek razredčen s sokom ali vodo 

 za masažo telesa pri utrujenosti. 

Ekološki hidrolat divjega origana 250ml 

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

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

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

Ekološka alga Spirulina 240 tbl. 
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo 
naše izdelke 

 

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 
boleznijo.   
V zadnjem času se proti tem tegobam 
uspešno bojujem s pomočjo pripravka 
Liposomski vitamin C proizvajalca Ekolife 
Natura. Odkar redno jemljem ta pripravek 
imam prehladov mnogo manj. Manj čutim 
splošne utrujenosti in izčrpanosti. Dokler bo 
tako, bom jemal ta vitamin C. 

Dušan Slokan 
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Iza Logar 

 

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

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

Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo 
naše izdelke 

Grega Hočevar 

 

Je danes trener triatlona, vaditelj 
plavanja, teniški sodnik, strokovni 
delavec v športu in predsednik 
organizacijskega odbora Športnega 
vikenda Ljubljanica. 
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Ambasadorji dobrega počutja uporabljajo 
naše izdelke 

 

Omar Naber  
 

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

Nov liposomski vitamin C 

 

 

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

- 250 ml 

Novo, novo, novo, novo... 
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Naselje Zidani Most se nahaja v 
občini Laško, na vzhodu Slovenije 
in sodi v Štajersko regijo. Leži v 
soteski, tik ob izlivu reke Savinje v 
reko Savo. Zidani Most je ena 
izmed najpomembnejših žele-

zniških postaj v celotni Sloveniji. Je 
nekakšno križišče, kjer se 
železniška proga Ljubljana-Zagreb 
odcepi še na progo proti Mariboru. 
Železniška proga je nastala že 
davnega leta 1862. 
Naselje je na nadmorski višini 204 
metrov in nudi dom nekje 230 
ljudem. Kraj je zelo zaznamoval 
kamnit cestni in še dva železniška 
mostova, kar vse skupaj daje 
naselju značilno podobo. Izjemna 
arhitektura in velika paša za oči. 
Prvi znani podatki o tu živečih 
ljudeh segajo 2500 let pred našim 
štetjem. Okoli 1000 let pred našim 
štetjem, naj bi na tem področju bili 
znani Iliri, plemena Japadov, 
kasneje pa naj bi te kraje naselili 
keltska plemena Latobiki in 
Tavriski. 
Obdobje v letih 33 pr. n. št in vse 
nekje 500 leti n. št. pa so to 
področje zavzeli Rimljani, ki naj bi 
tudi prvi zgradili kamniti most 
preko reke Save. 
V šestem stoletju našega štetja so se 
na tem ozemlju naselili Slovani.  

 

Slovenci pa smo se v 16. stoletju 
toliko opogumili, da smo začeli 
pluti po reki Savi in pa tudi po reki 
Savinji. V devetnajstem stoletju se 
je pričela gradnja ceste od 

Zidanega Mosta do Rimskih 
Toplic.  
Kot sem že omenil, naselju Zidani 
Most dajejo edinstveno podobo 
trije mostovi, dva železniška in en 
cestni. Zgrajeni so bili v letih 1826, 
1846 in leta 1931, do njih se lahko 
pripeljemo tudi s posebnim 
splavom, ki se imenuje flos. Le-ta je 
bil včasih namenjen prevažanju 
lesa. Krajani organizirajo posebne  

 

splavarske izlete, na katerih s 
flosarji predstavijo zgodovino 
splavarjenja, ponudijo pa tudi 
domače dobrote, uprizorijo krst po 
običaju iz preteklosti in tako dalje. 
Če nas to zanima ali pa bi radi le 
zadostili svojemu radovednemu 
čutu, si je dobro na spletni strani 
vnaprej ogledati kdaj in kje 
natanko se bo to odvijalo in se nato 
udeležiti dogodka, ki je 
zagotovljeno zanimiv in tudi 
poučen. 
Tisti, ki radi hodijo v hribe, bodo 
tudi v Zidanem Mostu našli 
izhodišče za kar nekaj poti. Gredo 
lahko na Kopitnik, Veliko Kozje ali 
pa po Aškerčevi poti. Zidani Most 
je tudi zelo atraktiven, če si ga 
ogledamo iz reke. Primeren je tudi 
za 'supanje' - stoječe veslanje. 

Za konec pa si lahko pri postaji 
ogledamo še spomeniško 
lokomotivo, ki je nazadnje vozila 
leta 1913. 
                                                                
 

                                    
        Povzel, pripravil: Aleksander 

 

Zidani Most 
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Ekolife Natura, d.o.o. 
Brodišče 28 

1236 Trzin 

t: 040 845 996 

e: info@ekolife.si 

www.ekolife.si 

www.liposomskivitamini.si 

www.facebook.com/ekolifenatura 

www.instagram.com/ekolifenatura 

  

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

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

