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Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM
Ureja: dr. Iztok Ostan

ostan.iztok@gmail.com

Predavanja dr. Ostana
Žalec: Kronična vnetja – tihi ubijalci, 3. 5.
2022 ob 17:00 uri v društvu Angel.si, Šlandrov trg 21;
info na tel.: 051/326-226.
Ljubljana: Varno razstrupljanje, 6. 5. 2022
ob 17:00 uri v bio-trgovini Norma , Gosposvetska 6;
info na tel.: 0590 45502
Maribor: Varno razstrupljanje, 11. 5. 2022
ob 19:00 uri v bio-trgovini Norma, Žolgarjeva 18; info
na tel.: 02/320-40-22.
Celje: Varno razstrupljanje, 12. 5. 2022 ob
19:00 uri v bio-trgovini Norma, Prešernova 25; info
na tel.: 03/620-22-18.

Kamnik: Alergije in prehranske intolerantnosti, 18. 5. 2022 ob 17:00 uri v Bio-trgovini
Mamaterra, Ljubljanska c. 4a; info na 01/831-16-11.

Ljubljana: Alergije in prehranske intolerantnosti, 19. 5. 2022 ob 17:30 uri v trgovini
Kalček Šiška, Celovška 268; info na 0590 78710

Ljubljana: Kronična vnetja – tihi ubijalci,
26. 5. 2022 ob 17:30 uri v trgovini Kalček BTC,
Avstrijska ul. 13, info na tel.: 01/523-35-62.

Slovenska Bistrica: Alergije in prehranske
intolerantnosti, 31. 5. 2022 ob 17:00 uri v
knjižnici Josipa Vošnjaka, Trg svobode 16; info na
tel.: 031/419-548.

Brezplačni posveti z dr. Ostanom
Mengeš: osebni posveti bodo 20. 5. 2022 v
trgovini Sadni vrt (Slovenska c. 87, Mengeš); obvezne
prijave v trgovini ali na tel.: 01/729-10-66.

Tečaj postenja
Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček vodita
skupinska postenja, med drugim tudi polnovredno
postenje po metodi dr. Ostana. Od 12. 5. bosta v
Kriški vasi vodila tridnevni tečaj postenja. Več
informacij in prijave na https://postenjedih.si/.
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

Z listnato zelenjavo pomlajeni možgani
Znano je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije,
da je potrebno dnevno pojesti vsaj 400 gramov sadja in
zelenjave, to je 5 porcij po 80 g. Kar 60 % tega (3 porcije na
dan) bi morala biti zelenjava. Večinoma ne pojemo toliko
sadja in zelenjave, zlasti pa ne toliko zelenjave. S staranjem se
količina užitega sadja in zelenjave še zmanjša, saj vlakninasto
hrano težje grizemo.
Decembra 2020 je bil v reviji Neurology objavljen članek
dr. Marthe C. Morris in njenih sodelavcev z ameriške
Univerze Rush o pomenu uživanje listnate zelenjave za
ohranjanje zaznavnih sposobnosti starejših. V študiji, v kateri
je sodelovalo 960 mentalno zdravih prostovoljcev in
prostovoljk, starih v povprečju 81 let, so ugotovili, da uživanje
listnate zelenjave ohranja zaznavne sposobnosti. Osebe, ki so
dnevno užile vsaj 1 porcijo listnate zelenjave (solate, radiča,
špinače, blitve, ohrovta …) so imele po 4,7 letih kar za 11 let
»mlajše« možgane kot osebe, ki take hrane skorajda niso
uživale (največ 0,1 porcije na dan).
Uživanje listnate zelenjave je torej pomembno tudi s tega
vidika. To velja tudi za toplotno obdelano zelenjavo, seveda
pa je v surovi ohranjenih več vitaminov. Ker prav surovo
zelenjavo v starosti težje grizemo, si lahko pomagamo z grobo
mletim, pretežno zelenjavnim mešančkom (smutijem). Naš
recept za 3 dl takega napitka je: 80 do 120 g listnate zelenjave,
pol banane in sok polovice limone na hitro zmiksamo v
mešalniku in popijemo. Tak napitek ne zviša ravni sladkorja v
krvi, ki je sicer najpogostejši povzročitelj Alzheimerjeve
bolezni.
Naj poudarim, da je dejavnikov, ki vplivajo na nastajanje
in zdravljenje demence, veliko. Kot smo že pisali, jih nevrolog
dr. Bredesen, avtor knjige Adijo, Alzheimer, navaja kar 36. V
teh novicah navajamo nekaj pomembnih ukrepov, ki jih, po
naših izkušnjah, ni težko izvajati. Celovita metoda dr.
Bredesena jih predvideva mnogo več.

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

Sladka pot v demenco
Povišana raven sladkorja v krvi zelo poveča tveganje za nastanek demence. Kar 2/3 bolnikov z
Alzheimerjevo boleznijo je diabetikov. Tveganje sladkornih bolnikov za demenco je za 100 % večje kot pri
osebah z normalno ravnjo sladkorja v krvi.
Če je pomemben vzrok slabšanja spomina preveč sladkorja v krvi, utegne pomagati že jemanje
srednjeverižnih trigliceridov – čistega olja MCT. Če ga vsakodnevno dodamo prehrani dve do štiri žlice, je to
ekvivalentno 3,5 do 7 poravnanim žlicam kokosovega masla (le-to vsebuje 60% MCT maščob). S tem dodajamo
možganom, ki ne zmorejo več učinkovito uporabljati glukoze, alternativno »gorivo«. Izboljšanje spomina lahko
nastopi že v nekaj urah ali nekaj dneh, ne da bi spreminjali prehrano. Dr. Mary Newport je na tak način trajno
izboljšala stanje demence pri svojem soprogu.
Jemanje MCT olja lahko dopolnimo z uživanjem optimalne kombinacije esencialnih aminokislin OKA,
bio probiotika EM in antioksidanta FHES. Z njimi telo okrepimo, poleg tega pa prispevajo k zmanjšanju ravni
sladkorja v krvi.
Naj ponovno opišem, kako je to pomagalo ostareli dementni in depresivni bolnici s Primorske. Bila je že
tako dementna, da ni znala več na stranišče. Hčerka ji je začela dajati olje MCT (količino je postopoma
povečevala na 3 žlice na dan) in aminokisline OKA (5 tablet na dan). Tako nam je zapisala: »Rezultat je bil
neverjeten: že po dveh ali treh dneh uživanja olja in OKA je mama prišla iz najhujše depresije«. Po dveh tednih
je začela mami dajati še FHES (4 kapsule na dan) in bio probiotik EM (0,6 dl na dan). »Približno en mesec po
začetku jemanja se je stanje vidno izboljšalo«, je zapisala hčerka. »Mama je spet postala prisebna in se je tudi
telesno toliko okrepila, da je lahko začela skrbeti zase. Samostojno je začela hoditi na stranišče in zavedala se je,
kaj je počela v času krize. Čeprav ni taka kot pred krizo, je bil napredek od tistega stanja, ki je bilo res grozno,
hiter in kar neverjeten«.
Od takrat sta minili skoraj dve leti. Nedavno se nam je gospa spet oglasila. Pravi, da se mamimo stanje
demence spet poslabšuje. Ves ta čas so ji dajali omenjena dopolnila in dodali še koencim Q10. Dneve preživlja v
glavnem sede ali leže na postelji, le občasno se sprehodi po sobi. Spomin popušča, na WC zmore težje …
Dopolnjevanje prehrane z omenjenimi dopolnili je torej lahko trajna rešitev, kot je bilo pri soprogu dr.
Newportove, ali pa le korak k potrebni celoviti spremembi načina življenja in prehrane, ki jo je uspešno
preizkusil dr. Bredesen z metodo ReCode. Poleg uživanja MCT olja, priporoča prehrano, pri kateri čim bolj
omejimo uživanje sladkorjev in škrobnatih živil. Tudi sladkega sadja (z glikemičnim indeksom nad 35) naj bo
čim manj. V prehrani naj bo vsaj 1,5 do 2,0 g dolgoverižnih omega 3 (EPA,DHA) na dan. Vsaj 12 ur na dan ne bi
smeli jesti, kar velja tudi za 3 ure pred spanjem. Priporoča jemanje še mnogih drugih dopolnil.

Možgani ne pešajo, pač pa pešačijo
Tako parafrazira nevrolog dr. David Perlmutter pomen telesnega gibanja za možgane. Že pred desetletji
so študije dokazale, da redna telesna vadba zmanjšuje tveganje razvoja demence za 50 %, saj pospešuje rast
novih nevronov. Dvajset minut hoje na dan je vsekakor
premalo za ohranjanje mentalnih sposobnosti. Dr.
Bredesen priporoča vsaj 30 minut hoje na dan, kar
pomeni vsaj 3.000 korakov. Priročno je, ugotavljava s
soprogo, če imamo uro, ki šteje korake. Pri hoji (še
posebno v naravi) se sproščajo antistresni hormoni. S
tem zmanjšujemo stres, ki je tudi pospeševalec demence.

Mladostni spanec za dober spomin
Če spimo manj kot 7 ur na dan, je tveganje za
nastanek demence 50 % večje. V času spanja se iz
možganov izločajo toksične snovi (amiloidi β), ki so
tipične za Alzheimerjevo bolezen. Večinoma pa imamo
starejši težave s spanjem, saj telo na starost ne proizvaja
dovolj melatonina – hormona spanja. Dr. Bredesen
priporoča uživanje od 0,5 do 3 mg melatonina pred
spanjem. S soprogo ga redno jemljeva po 2 mg.

Zora Golobič
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