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Novice pošiljata: Marjan in Mojca F. Breznikar 
 

Za naročila pokličite: Gsm 040 834 904 oz. 
 

Prek spleta:  
 

www.map-amino-acid.com .......... MAP (OKA)  
 

www.megahydrate.si  ... FHES in drugi izdelki  
 

www.vitabiosa.si ..............EM Vita Biosa 

                              
 
                                                                  
       
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         

 
 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                         Februar 2022 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: dr. Iztok Ostan       ostan.iztok@gmail.com                                          

 

      Znano je, da z uživanjem melatonina 
prikličemo spanje. Manj znano pa je, da s tem 
tudi krepimo naravno odpornost. 
       Leta 1994 so v laboratorijskem poskusu v 
Chicagu ugotovili, da se je obrambna moč 
fagocitov v raztopini, v kateri je bilo toliko 
melatonina, kot ga je v naši krvi pozno ponoči, 
povečala za 73%. V drugem preizkusu iz leta 
1994 je šest moških jemalo dva meseca vsak 
večer po 2 mg melatonina. Število celic   
imunskega sistema, ki ubijajo z virusi okužene in 
rakave celice, se je povečalo kar za 240 %. 

Primeri trdovratnih bakterijskih okužb 
     Težava gospoda Jana (43) so bili pogosti prehladi. Vsako 
zimo je bil prehlajen 2-3 krat. Včasih je šel kar nahoden v 
službo, včasih pa je obležal za 7 do 10 dni. Težava je bila res 
zoprna, a antibiotikov ni želel jemati. 
      Naša znanka, gospa Nadja, je v preteklosti, takrat je bila 
na pragu 50 let, vsako leto večkrat zbolela za pljučnico. 
Njena odpornost je bila tako šibka, da se je ob vsaki 
spremembi okolja prehladila, prehlad pa se je razvil v 
pljučnico. Zdravniški pregled je pokazal, da ima v dihalnih 
poteh leglo bakterij – kokov, ki so se ob vsakem upadu moči 
imunskega sistema namnožili, zato je gospa Nadja nosila 
antiobiotike vedno s seboj. 
       Gospodu Stanetu (63) je pred dobrima dvema letoma 
začela otekati leva noga malo nad gležnjem. Zdravnik je 
ugotovil, da gre za šen in mu predpisal šest dni antibiotične 
terapije. Stanje se po tem še vedno ni normaliziralo. Gleženj 
je bil slabo gibljiv in če je nogo obremenil, ga je zabolelo. 
Včasih je zaradi tega šepal – “vlekel nogo za sabo”, kot se je 
izrazil. Čez nekaj mesecev ga je pri delu na prizadeto mesto 
udarila veja, tako da se je napravila rana. Ni se hotela 
zaceliti. 
        V vseh opisanih primerih je šlo za bakterijske okužbe. 
Kako si lahko pomagamo, če antibiotiki niso učinkoviti ali se 
želimo izogniti njihovi uporabi? V nadaljevanju opisujem 
uspešne izkušnje omenjenih oseb z antioksidantom FHES, pa 
tudi pojasnjujem, zakaj je FHES tako učinkovit proti 
bakterijskim okužbam. 

Ivančna Gorica: Klen imunski sistem, 28. 2. 
2022 ob 17:30 uri v bio-trgovini Bio Raj, Sokolska 6; 
info na tel.: 01/781-27-80. 

Spletno predavanje: Kronična vnetja – 
tihi ubijalci, 15. 2. 2022 ob 18:00 uri. Povezava za 
spremljanje predavanja preko Zooma bo poslana po 
mailu dan pred predavanjem vsem naročnikom novic. 

 

 Predavanja dr. Ostana 

Kamnik: osebni posveti bodo 4. 2. 2022 v 
trgovini Mamaterra, Ljubljanska c. 4a; obvezne 
prijave v trgovini ali  na tel.: 01/831-16-11. 

Koper: osebni posveti bodo 11. 2. 2022 v 
trgovini Tosama Bela štacunca, Pristaniška 19; 
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 05/627-25-
33. 

Izola: osebni posveti bodo 14. 2. 2022 v 
trgovini Tosama Bela štacunca, Ljubljanska ul. 
1; obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 05/640-
06-74  

Mengeš: osebni posveti bodo 16. 2. 2022 v 
trgovini Sadni vrt, Slovenska c. 8; obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 01/729-10-66. 

Novo mesto: osebni posveti bodo 22. 2. 2022 
v trgovini Stari most, Glavni trg 17; obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 051/245-383. 

 Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

Trdno spanje za večjo odpornost 
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Online o postenju: Drago Klanšček in dr. 
Helena Jeriček Klanšček vodita skupinsko postenje, 
med drugim tudi polnovredno postenje po metodi dr. 
Ostana. Od 17. 2. do 20. 2. 2022  bosta vodila spletni 
tečaj postenja. Svoje izkušnje o postenju bosta delila 
tudi na  online predavanju dne 2.2. 2022 ob 18.00 uri. 
Več informacij in prijave: https://postenjedih.si/. 
 

Izkušnje uporabe FHES pri bakterijskih okužbah 
Poglejmo, kako so si pomagale osebe z bakterijskimi infekcijami, opisanimi na prejšnji strani: 
Gospod Jan je začel poleti, ko je bil zdrav, redno uživati po 1-2 kapsuli antioksidantskega praška FHES na 

dan. V počutju sicer ni zaznal sprememb, a naslednjo zimo ga prehlad ni ujel. Nadaljeval je z uživanjem in tudi 
naslednjo zimo ni bilo prehladov. 
 Tudi gospa Nadja, ki so jo pestile pogoste pljučnice, si je pomagala s FHES. Začela ga je redno jemati, a ko 
je odpotovala v Anglijo na obisk k hčerki, se je, kot običajno ob spremembi okolja, pojavilo vnetje dihal, ki se je 
praviloma prelevilo v pljučnico. Pri prvih znakih prehlada je povečala odmerek FHES na 2-3 kapsule vsake štiri ure. 
Toliko jih pri akutnih vnetjih priporoča dr. Ron Meyers (2005). Prehlad se je sicer vlekel nekaj dni, a pljučnice ni 
bilo. Od takrat je minilo deset let. S to metodo se uspešno izogiba hujšim prehladom in le enkrat v tem času se je 
prehlad razvil v pljučnico. 
 Ko se gospodu Stanetu rana na nogi od šena ni in ni zacelila, si je pomagal s FHES. Začel je jemati od 4 do 5 
kapsul na dan. Rana se je zacelila, oteklina pa splahnela. Ko mi je pokazal nogo, je bil viden le temen pas kože nad 
gležnjem, ki ga je pustil ozdravljeni šen. 
 

Zakaj je FHES tako učinkovit proti bakterijskim okužbam 
Znano je, da je v času, ko se nas loteva prehlad, dobro okrepiti imunski sistem z antioksidanti. Uživanje 

vitamina C, limoninega in drugih antioksidantsko bogatih svežih sokov seveda koristi, a kljub temu gripa ali prehlad 
običajno trajata teden dni. Obstajajo pa tudi močnejša antioksidantska sredstva. Mednja uvrščam zlasti 
antioksidantski prašek FHES. Če ob začetku prehlada ali gripe jemljemo ustrezen odmerek tega antioksidanta, se 
bolezen ne razvije oziroma so težave bistveno milejše in izzvenijo že v dveh ali treh dneh.  
 Zakaj je prašek FHES tako učinkovit? Vemo, da lahko patogene bakterije uničimo z močnimi oksidanti kot 
so antiobiotiki. A ta sredstva imajo negativne stranske učinke. Razvoj patogenih bakterij in glivic pa lahko zavremo 
tudi z zelo antioksidantskim okoljem. Za tak učinek je potrebna velika antioksidantska moč, mnogo večja od moči 
običajnih antioksidantov. Na Univerzi v Ljubljani smo izmerili, da je kozarec vode z odmerkom FHES po 
antioksidantski moči enakovreden vsaj 10.000 kozarcem najbolj antioksidantskega svežega soka. 
   FHES obenem zelo poveča obrambno moč imunskega sistema. Ta je prehransko zelo zahteven, saj tehta 
približno toliko kot naš največji organ, jetra. Naše obrambne celice, levkociti, potrebujejo veliko energije in drugih 
hranil tudi zato, ker zelo aktivno lovijo in nevtralizirajo tujke. Dr. Corey Stephanson je v posebni študiji ugotovil, da 

s FHES napojene celice ustvarijo iz glukoze do petkrat več 
energije kot bi je sicer, kar daje izjemno moč tudi imunskemu 
sistemu.  

 In še zelo pomembno dejstvo: ob uživanju FHES ni 
negativnih stranskih učinkov, je ugotovila raziskava tajvanskih 
strokovnjakov. Antioksidantskega praška FHES ni 
priporočljivo jemati skupaj z antibiotiki.  
 

Kronična vnetja - celovita pomoč 
Pri kroničnih vnetjih je odziv imunskega sistema šibak. Tkiva postopoma propadajo. Znakov vnetja (npr. 

bolečine) včasih niti ne zaznamo. Zato kronična vnetja 
imenujejo »tihi ubijalci«. 

Kot smo opisali, je pri kroničnih bakterijskih vnetjih 
lahko učinkovito že samo uživanje FHES. Včasih pa to ne 
zadošča. Učinkoviteje je, če se trdovratnih bakterijskih 
vnetij lotimo s trimesečnim programom celovitejše 
prehranske prve pomoči. Pri njej v prvih dveh do treh tednih 
okrepimo telo z dodajanjem aminokislin OKA (5-8 tablet na 
dan). Potem dva tedna dodajamo še probiotik EM v 
dnevnem odmerku, ki odpravi neprijeten vonj blata. V 
naslednjih dveh mesecih pa v prehrano dodajamo še FHES. 
Dr. Meyers priporoča pri kroničnih vnetjih po 2 kapsuli 
FHES trikrat dnevno. Ne pozabimo tudi na vire rudnin, 
vitaminov in omega 3, poskrbimo  pa tudi za trdnejše spanje 
in zdrav način življenja, saj vse to krepi odpornost. Zora Golobič 


