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

ostan.iztok@gmail.com

Predavanja dr. Iztoka Ostana
Kamnik: Varno razstrupljanje, 3.10.2018
ob 18:00 uri v Bio-trgovini Mamaterra,
Ljubljanska c. 4a; info na tel.: 01/831-16-11.
Nova Gorica: Varno razstrupljanje, 15. 10.
2018 ob 17:30 uri v prostorih Fundacije za dobro
ljudi in narave, Tumova 5; info v trgovinah
Medigo ali po tel.: 05/330-46-15.
Ljubljana: Varno razstrupljanje, 17.10.
2018 ob 17:00 uri v Knjigarni Zdaj, Tržnica
Koseze – 1. nadstropje, info na tel.: 031/711177.
Radovljica: Varno razstrupljanje, 19. 10.
2018 ob 18:00 uri v bio-trgovini Suzana, ul.
Staneta Žagarja 2b; info na tel.: 040/433-661.
Žalec: Varno razstrupljanje, 23.10.2018 ob
17:00 uri v društvu Angel.si, Šlandrov trg 21;
info na tel.: 051/326226.
Ljubljana: Varno razstrupljanje, 25. 10.
2018 ob 17:00 uri v Bio-trgovini Norma,
Gosposvetska 6, info na tel.: 05/904-55-02.

Brezplačni posveti z dr. Ostanom
Celje: osebni posveti bodo 2.10.2018 od 9:00
do 13.00 ure v trgovini Norma, Prešernova 25;
obvezne prijave v trgovini ali po tel.: 03/620-22-18.
Novo mesto: osebni posveti bodo 10.10.2018
od 14:00 do 18.00 ure v trgovini Stari most,
Glavni trg 17; obvezne prijave v trgovini ali na
tel.: 051/245-383.
Domžale (Vir): osebni posveti bodo 11. 10.
2018 od 14:00 do 18.00 ure v trgovini Tosama
bela štacunca, Šaranovičeva 35; obvezne prijave
v trgovini ali na tel.: 01/729-02-48.

Prispevki v revijah
Prispevki dr. Ostana bodo objavljeni v revijah/
časopisih: Narava zdravi (1.10.), Krompirjeve
počitnice (priloga Večera, 3.10.) Krompirjeve
počitnice (priloga Primorskih novic, 24.10.).
Novice pošiljata: Marjan in Mojca F.Breznikar
SVETOVANJE in NAROČILA: Gsm 040 834 904
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megahydrate.si
probiotik.si

Zora Golobič

Smo zakisani? Izmerimo si pH sline.
Življenje je posebna vrsta gorenja in kot pri vsakem
gorenju nastajajo odpadki. Ti so praviloma toksični in kisli.
Če jih telo ne zmore sproti nevtralizirati in izločiti, jih odlaga
v medcelični prostor (limfo) in v maščobno tkivo. Dobro bi
bilo torej izmeriti pH medceličnine. Vrednost pH, ki je višja
od 7, pomeni alkalnost, nižja od 7 pa kislost. Normalna raven
pH medcelične tekočine je 7,3, torej je rahlo alkalna.
Žal pa je kakovost medceličnine težko meriti. Zato si
pomagamo z meritvijo pH sline, saj se ji njena pH vrednost
še najbolj približuje. Po dr. Cousensu je pH vrednost sline
pomemben indikator telesnih rezerv alkalnih rudnin, s
katerimi telo nevtralizira kisle odpadke.
Po uradni medicinski doktrini je razpon sprejemljivih
vrednosti pH sline zelo širok: od 5,6 do 7,9. Med higienisti
pa je najbolj uveljavljeno mnenje dr. Gabriela Cousensa, ki
meni, da je normalna raven pH sline, merjena zjutraj na tešče
ali pred obrokom, med 6,8 in 7,5. Zdi se, da je optimalneje,
če je pH sline v zgornjem delu tega območja. Dojenčki imajo
pH vrednost sline okrog 7,5; z leti pa se praviloma znižuje.
Raziskava med 100 zdravimi odraslimi je pokazala, da je bil
povprečni pH sline 7,1, s staranjem pa teži k še nižjim
vrednostim.
Zakisani smo, če je pH sline na tešče 6,7 ali manj. Po
raziskavi dr. Teda M. Morterja vrednosti pH sline med 5,9 in
6,2 nakazujejo, da telesu primanjkuje alkalnih rudnin, a ima
še nekaj alkalnih rezerv; pri vrednostih 5,8 in manj pa so
telesne alkalne rezerve povsem izčrpane.
Vrednost pH sline najlažje merimo s papirnimi pH
indikatorji - lakmusovimi lističi. Dobimo jih v bio trgovinah
pa tudi pri Institut.O. in niso dragi. Najprimernejši so tisti, ki
merijo pH vrednosti od 5,5 do 8,0.

Izgorelost in vnetje centralnega živčevja
Predstavljamo vam pričevanje 68-letnega upokojeneca, ki ima dolgoletne
izredno pozitivne izkušnje z jemanjem FHES in zlasti optimalne
kombinacije esencialnih aminokislin:
»S trdim delom sem ustvaril uspešno privatno firmo, ki sem jo pred nekaj
leti prepustil sinovom. Do leta 2009 sem bil zelo aktiven, optimističen,
poslovno uspešen, vendar tudi stalno pod stresom, ki se je z leti le še
stopnjeval. Nato je tako rekoč čez noč prišlo do zloma. Nekega jutra
nenadoma nisem več mogel hoditi, v nogah me je mravljinčilo. Sin me je
moral po stopnicah odnesti iz hiše, da me je lahko odpeljal v Klinični center.
Ugotovili so, da sem izgorel in imam vnetje centralnega živčnega sistema. Nekaj dni sem ostal v bolnišnici; dobival
sem vitamine B-kompleksa. Domov sem se vrnil z berglami. Čez tri tedne so se težave ponovile. Fantje so me morali
spet odnesti do avta in odpeljati v bolnišnico. Zdravili so me z Medrolom, vendar se je kot stranski učinek pojavila
huda sladkorna bolezen. Medrol so seveda ukinili, začel sem jemati inzulin in še naprej užival vitamine B-kompleksa.
Težave so se še naprej ponavljale, še posebno ob vsakem prehladu je prišlo do ponovnega zagona bolezni. Prsti na
nogah so bili čisto mrtvi in ravno iztegnjeni – sploh nisem mogel hoditi po prstih. Roke pa so bile tako omrtvičene, da
sem se na stranišču komajda uspel obrisati.
Čez kakega pol leta sem naletel na gospo, ki mi je svetovala predavanja dr. Ostana. Odločil sem se, da preizkusim
OKA in ugotovil, da mi zelo koristi. Moje stanje se je začelo tako izboljševati, da sem po pol leta že zmogel prehoditi
kilometer brez bergel, česar si prej sploh nisem mogel predstavljati. Ves čas od začetka težav sem hodil na kontrolne
preglede v Klinični center in ko sem si s pomočjo OKA že zelo opomogel, so to seveda tudi na kontrolnem pregledu
opazili. Vprašali so me, kaj počnem, da so se mišice tako okrepile. Seveda sem jim povedal, kaj jemljem.
Najprej sem jemal po 8 tablet OKA na dan, odkar sem se okrepil, pa jemljem po 4 do 5 tablet na dan. V začetku,
kakega pol leta, sem jemal tudi po tri kapsule FHES na dan.
Zdaj že sedem let ne potrebujem kontrolnih zdravniških pregledov. Tako sem si opomogel, da so se moji bližnji
čudili, kako sem »čudežno shodil«. Včasih grem celo v hribe. Zelo sem vesel, da se je moje stanje tako izboljšalo, pa
še brez zdravil. Tudi ko se občasno prehladim, se težave ne ponovijo.
V bolnišnci sem spoznal gospoda, ki je imel enake težave kot jaz: podobno stresno življenje in isto diagnozo –
vnetje centralnega živčnega sistema. Zaradi beljakovinske podhranjenosti je vsak mesec intravenozno dobival
beljakovine. Tudi on je začel jemati OKA in, kot jaz, ni več potreboval zdravniške pomoči. Občasno sva se še slišala
po telefonu, zato vem, da se je tudi on ob jemanju OKA zelo okrepil«.

Prhljaj ni le lepotna težava
Ko si nakoplješ prhljaj, najraje ne bi snel pokrivala z glave. A to ni le estetski problem. Gre za bakterijsko in
glivično vnetje lasišča, zaradi katerega lahko celo izpadajo lasje. Šamponi in farmacevtski pripravki proti prhljaju
uničujejo bakterije in glivice na osnovi oksidacije, podobno kot delujejo antibiotiki. Patogene mikrobe s tem lahko
uničimo, a oksidirano okolje, ki ga s tem vzpostavimo na lasišču, je ugodnejše za patogene mikrobe, ne pa za človeku
koristne bakterije. Tako je možno, da se patogeni mikrobi ponovno
namnožijo in prhljaj se ponovno pojavi.
Tako izkušnjo je imela tudi gospa A. (84). Prhljaj se je tako razpasel,
da so se z lasišča včasih trgali za pol nohta veliki kosmi kože. Ob
čiščenju lasišča pa so se s kožo snemali tudi šopki las. Iz meseca v mesec
so postajali lasje vse redkejši. Bila je vse bolj obupana.
Ko mi je potožila o svojih težavah, sem pomislil, da bi ji utegnilo
pomagati mazanje lasišča z bio probiotikom EM. Koža je življenjski
prostor za mnoge mikrobe. Že samo na dlani jih je 7 milijard. Večinoma
bi morale to bili, tako kot v črevesju, človeku koristne bakterije. Te
ustvarjajo antioksidantsko in kislo okolje. Optimalni pH kože je 5,5.
Gospa si je prvi dan najprej namočila lasišče z malo mlačne vode, v
kateri je raztopila dobro polovico kapsule FHES. Ta ustvarja zelo
antioksidantsko okolje, ki je neugodno za škodljive mikrobe, blagodejno
pa za koristne bakterije. Popoldan pa je lasišče namočila z nerazredčenim
bio probiotikom EM. V naslednjih dneh je po enkrat na dan še nanesla
bio probiotik EM. Prej pordelo in skeleče lasišče se je normaliziralo. Po
slabem tednu prhljaja ni bilo več. Pri naslednjem obisku dermatološke
ambulante so ugotovili, da so se ji lasje zgostili.

