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Ko starost vzbudi pomlad
Lepo je, ko je mlad človek zdrav in živ, a ko
je starostnik čil in poln življenjske moči, je za
njegovo okolico prav navdihujoče.
Spomnim se svojega strica Borisa iz Bovca.
V mladosti je zbolel za tuberkulozo. Zdravljenje
sprva ni kazalo dobro, a se je po poldrugem
desetletju izvlekel. Ostalo mu je samo eno
pljučno krilo, a se ni dal. Začel je hoditi v naravo
in se podajal vse više in više. Gore so postale
njegova strast. Znanec, profesor medicine, je
kazal študentom slike njegovih invalidnih pljuč in
opisoval njegovo gorništvo kot medicinski
fenomen.
Kot dijak in študent sem hodil z njim po
okoliških gorah. Poznal je vsak kamen in iz njega
je kar vrelo o tem in onem dogodku, povezanem
z gorami. Še na pragu osemdesetih se je povzpel
na kak dvatisočak.
Po končanem študiju sem tudi sam hudo
zbolel. Pa sem si po stričevem zgledu dejal: Če je
on ozdravel in je zavidljivo čil starostnik, bom
ozdravel tudi jaz. In sem …
Iztok Ostan

Online postenje v februarju
Drago Klanjšček in dr. Helena Jeriček Klanjšček
(Kriška vas) že dolgo vodita skupinsko postenje, med
drugimi tudi polnovredno postenje po metodi dr.
Ostana. Konec februarja 2021 se bo začel tečaj
postenja po spletu. Več informacij dobite na

https://postenjedih.si/.
Novice pošilja: Marjan in Mojca F. Breznikar
Za naročila pokličite: Gsm 040 834 904 oz.
Preko spleta:
www.map-amino-acid.com .......... MAP (OKA)
www.megahydrate.si ... FHES in drugi izdelki
www.probiotik.si
..............EM Vita Biosa

Čila stoletna voznica
Tik pred novim letom me je poklicala za nasvet gospa
Vida. Zaklepetala sva se o tem in onem in mi je zaupala,
da bo letos (2021) slavila svoj stoti rojstni dan. Že to je
izjemno, ko pa mi je povedala, da še sama vozi,
gospodinji (za temeljitejše čiščenje ima občasno pomoč),
sama brska po internetu, da zve kaj več o cepljenju proti
COVIDU-19, sem bil šokiran in navdušen. Ko jo je sin,
ki ga tudi poznam, prosil, da še zanj uredi nekaj na banki,
mu je hudomušno odvrnila »mar ne veš, da imam sto
let!«, in mu je, seveda, naredila to uslugo.
Gospa je čila po naravi, a tudi skrbi za svoje zdravje.
Pazi na zdravo prehrano, omejila je uživanje enostavnih
ogljikovih hidratov, že desetletje in več ni nikoli
prehlajena ali gripozna. Pred dobrimi petimi leti je v
prehrano uvedla FHES. Nad njim je najbolj navdušena,
saj ji dve kapsuli na dan dajeta občutno moč. Ker ima
težave z občutljivim želodcem, FHES vsuje iz kapsul v
vodo. Dobre izkušnje ima tudi z OKA. Ko je zdravnik
ugotovil, da ima povešen žolčnik, je odmerek OKA
povečala od 3 na 5 tablet na dan in stanje se je popravilo.
Zaradi preveč želodčne kisline je opustila pitje bio
probiotika EM, ki je zelo kisel napitek. Povedal sem ji, da
je v takih primerih dobro razredčiti probiotik v mlačni
vodi in ga piti po malo večkrat na dan. Več izkušenj kaže,
da na tak način lahko zmanjšamo preveč kisline v
želodcu, saj težava pogosto izvira iz neravnotežja v
črevesju.
Še sedaj mi odzvanja njeno navdušenje ob
načrtovanju svojega stotega rojstnega dne v septembru.

Ugodna cena MAP (OKA) + OMEGA 3 + Vita Biosa + FHES (Megahydrate) > www.map-amino-acid.com

Globok sen za trdno zdravje
Globoko spanje je odvisno od razpoložljivega melatonina – hormona spanja v telesu. Proizvaja ga
žleza češarika zlasti ponoči v temi, žal pa ga v starosti zaradi kalcifikacije proizvaja le še zanemarljivo malo.
Takrat spanje lahko prikličemo z uživanjem melatonina, Dr. R. Reiter, pionir raziskovanja učinkov
melatonina, ugotavlja, da nekaterim pomaga k priklicu spanja že odmerek 0,1 mg. Po stališču Evropske
komisije za varno hrano EFSA odmerek 1,0 mg melatonina učinkovito prikliče spanje. V Sloveniji so v
prosti prodaji dovoljeni odmerki do 0,44 mg. Če za spanje potrebujemo večji odmerek, se posvetujmo z
zdravnikom. Tudi za svetovanje pri prehrani bolnika je pristojen le zdravnik.
Veliko ljudi muči nespečnost. Zanje je značilno, da se mnogo pogosteje poškodujejo in pogosteje
zbolevajo. Melatonin ni le »hormon spanja«, pač pa neposredno spodbuja tudi delovanje imunskega sistema.
Že leta 1988 je raziskovalna ekipa pod vodstvom G.J. Maestronija odkrila, da imajo celice T pomagalke
našega imunskega sistema receptorje za melatonin. Ko se prilepi nanje, začnejo izločati signalne molekule –
citokine, s katerimi spodbujajo in usmerjajo delovanje imunskega sistema. To je zelo pomembno za
obrambo pred mnogimi boleznimi.
V naši obrambi pred infekcijami imajo ključno
vlogo fagociti – to so levkociti, ki požirajo bakterije in
druge patogene mikrooorganizme. Kar 2/3 vseh levkocitov
so fagociti, ki običajno tudi prvi prihitijo na kraj okužbe.
Leta 1994 so v laboratorijskem poskusu v Chicagu
ugotovili, da se je v raztopini, v kateri je bilo toliko
melatonina, kot ga je v naši krvi pozno ponoči, obrambna
moč fagocitov povečala za 73%.
Znano je, da je organizem v času stresa manj
odporen proti okužbam. Prav v takih okoliščinah je
melatonin najučinkovitejši. Ko so miši v stresnem položaju
močno okužili z virusi, jih je brez dodatka melatonina
preživelo le 6%, med tistimi, ki so dobivale dodatek
melatonina, pa jih je preživelo 82%. Starejši imamo že po
naravi višje ravni stresnih hormonov, zato je uživanje
dodatnega melatonina način krepitve sna in zdravja
Zora Golobič
starostnikov.

Zdesetkani glavoboli in migrene
Leta 2014 nam je spodnjo izkušnjo posredoval 36 letni gospod Staš.
»Prvič sem se seznanil s FHES – “živo vodo” pred enajstimi leti. Pred tem sem imel pogoste
glavobole (do štirikrat tedensko), večkrat mesečno pa sem imel migrene, ki so se nadaljevale, tudi če sem
vzel tableto proti bolečinam. Ob pitju žive vode (1 kapsula, kasneje 2 kapsuli dnevno) sem opazil, da so se
glavoboli začeli pojavljati redkeje (trikrat tedensko).
Po približno treh mesecih rednega jemanja so se
glavoboli pojavljali največ še štirikrat mesečno,
migrene pa so se pojavljale le še ob spremembah letnih
časov, se pravi do štirikrat na leto.
Iz finančnih razlogov sem nekajkrat prekinil
pitje žive vode, vendar so se po treh tednih postopoma
spet pričeli pojavljati pogosti glavoboli (2-3 krat na
teden) in ko sem se vračal iz službe domov, sem bil
utrujen, česar v času jemanja FHES nisem opažal.
Sedaj spet redno uživam FHES. Glavobol imam
le še 1-2 krat na mesec, migreno pa le še dvakrat na
leto «.
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