
Resnice in zmote 
o maπËobah • Preverjene
naravne reπitve
Zbirka priroËnikov Preverjene naravne re-
πitve nastaja na osnovi znanj in izkuπenj
uglednih strokovnjakov, ki sodelujejo v
projektu Skupaj za zdravje Ëloveka in na-
rave. To daje priroËnikom verodostojnost
in teæo. PriroËniki vam obrnejo na glavo
marsikaj, kar ste verjeli do sedaj. NiË Ëudnega, saj lahko sicer
beremo in sliπimo nasprotujoËe si in celo zavajajoËe informaci-
je. Zavajanje je lahko celo namerno, zaradi globalno razπirjenih
laæi, ki so v interesu kapitala. Ta priroËnik ne nudi hitrih napot-
kov, katera maπËoba je najboljπa, ampak veliko pomembnejπe -
uËi nas ≈zdrave pameti«, oziroma, kako prepoznati, kaj je do-
bro za naπe lastno telo. Prvi tretjina priroËnika je posveËena raz-
vozlavanju pojmovne zmede v zvezi z maπËobami. Druga tretji-
na govori o praktiËni rabi - kako izboljπati prebavo in presno-
vo maπËob. Tretja tretjina pa se osredotoËa na lastnosti tistih
maπËob (predvsem olj), ki jih zauæijemo najveË. PriporoËam!
Adrijana Dolinar, Sanja LonËar, zaloæba Jasno in glasno.

Vzgajanje sreËnih otrok
Vsi si æelimo, da bi bili naπi otroci sreËni, samo-
zavestni, da bi æiveli izpolnjeno in uspeπno - zase,
za svojo druæino in za druæbo. Maureen Healy
pravi, da je kljuË do tega cilja vzgoja, ki spodbu-
ja otrokovo samozavest, oziroma vero, da zmo-
re ravnati v vsaki situaciji tako, kot je prav. Av-
torica zdruæuje spoznanja zahodnjaπke filozofije,
medicine in znanosti s staro vzhodnjaπko mo-

drostjo. UËi, da je treba otroku privzgojiti notranjo moË, uravno-
teæenost in sposobnost, da se ne naslanja na zunanje pripomoËke,
kot so materialne dobrine, zloraba hrane, alkohola, drog, dela...
Trdnost mora najti v sebi, zanesti se mora nase. Posamezna po-
glavja razglabljajo, kaj gradi naπ notranji steber in kako z vzgojo
postaviti pet osnovnih gradnikov samozavesti. Razloæijo, kako je
samozavest povezana z obËutenjem sreËe. Avtorica loËi med povr-
πinsko samozavestjo, prvo stopniËko do uspeha, in ponotranjeno
samozavestjo, ki je naπ konËni vzgojni cilj. Zaloæba Hiπa knjig. 

Kako poskrbimo za sijoËe
zdravje in vitalnost
Pri zaloæbi Cangura.com izhajajo knjige
velikega jogijskega uËitelja Paramhansa
Yoganande (1893-1952). V prvi knjigi uËi-
telj razloæi temelje reinkarnacije, druga
knjiga, ki jo tu predstavljam, pa je posve-
Ëena skrbi za zdravje in moË lastnega tele-
sa. Skrb za telo je za uËitelja pomemben se-

stavni del duhovnega potovanja. Nasveti so povsem praktiËni in
presenetljivo preprosti, takπni, da jih lahko upoπteva vsakdo. Za
veË æivljenjske radosti in energije ne potrebujemo dragih pripo-
moËkov niti Ëlanstva v telovadnicah. V skladu z jogijskim uËe-
njem sta kljuËa do sijoËega zdravja energija in magnetizem, ki ju
Ërpamo iz okolja - iz sonca, iz stika z zemljo, z rastlinami, s pra-
vo prehrano, z mentalno higieno, z duhovnim polnjenjem, s spro-
stitvijo, s telesnimi vajami... PriroËnik povsem konkretno uËi,
kako iz vsega, kar nas obdaja, Ërpamo kar najveË pozitivnega za
fiziËno zdravje in sploπno dobro poËutje, za mentalno jasnost in
izpolnjujoËe duhovno æivljenje.

Apiterapija
Apiterapija prepreËuje in zdravi bolezni z
uporabo Ëebeljih pridelkov - medu, cvetne-
ga prahu, propolisa, Ëebeljega voska, ma-
tiËnega mleËka, Ëebeljega strupa in apilar-
nila. Vedenje, da ti izdelki zdravijo, je staro
vsaj 5.000 let. Je del ljudske medicine in od-
liËna dopolnitev uradni medicini, ki apite-
rapijo ceni kot del holistiËne medicine. Za
apiterapijo je znaËilno, da harmoniËno po-
vezuje naravne procese in uporablja spoznanja drugih holistiËnih
terapij, kot so zeliπËarstvo, aromaterapija, akupunktura, akupre-
sura, ajurveda … PriroËnik podrobno razloæi lastnosti vsakega
izmed zgoraj naπtetih Ëebeljih izdelkov, njegovo rabo za zdravlje-
nje in njegove uËinke. Vsebuje natanËna navodila in πtevilne api-
terapevtske recepte. Zadnje poglavje je posveËeno uporabi Ëebe-
ljih izdelkov pri 14 boleznih - od bolezni ust od bolezni jeter, od
vnetja jajËnikov do vnetja mleËnih æelez. Razloæi tudi, kdaj je
med primeren za malËke. PriporoËam! Vlado Puπnik, zaloæba
KmeËki glas. 

Hiπa za punËke
Otroci iz razbitih druæin, kjer vlada alkohol,
brezposelnost, obËasna prostitucija, sovraæni
starπi... imajo mnogo teæjo æivljenjsko pot kot
sreËnejπi vrstniki. Njihovo odraπËanje je nepri-
merno teæje in bolj boleËe. Pogosteje zaidejo v
tvegan æivljenjski stil, kar jih naredi za poten-
cialne ærtve temnih strasti. Ta roman, grozljiv-
ka za odrasle, pripoveduje fiktivno zgodbo o
takπnih otrocih, ki so sedaj æe mladi odrasli.

Meni so ob branju ves Ëas stali lasje pokonci. Ko bi knjige le ne pri-
Ëela brati v postelji! To noË sem prebedela z nosom v knjigi in naπ-
piËenimi uπesi, ali ne πkrta v kljuËavnici kljuË smrtonosne more, ki
se priplazi, ko utoneπ v sen... Grozljivka spretno prepleta sedanjost
in preteklost, usode policistk in policistov, morilca in njegovih ær-
tev. ©e bolj spretno pa manipulira z bralËevimi Ëustvi. Gnus in od-
por se nekje sredi zgodbe priËneta prelivati v soËutje in usmiljenje
za vse vpletene. Kajti povsem Ëist ni prav nihËe v tej temni zgodbi...
M. J. Arlidge, zaloæba UËila International.  

Adijo prehladi • Preverjene
naravne reπitve
Veste, kdaj je Ëas za bolezni? Ko bolnik
dozori, odgovarja priroËnik, ki odpira nov
pogled na prehlade. Prehladi res niso huda
bolezen, a ker se nanje najveËkrat odzove-
mo napak ali prepozno, pogosto prerasejo
v neprijetne in dolgotrajnejπe zdravstvene
teæave, v angino, pljuËnico, bronhiolitis,

vnetje uπes, teæave z glivicami, s prebavo... PriroËnik stopnje
prehlada razdeli na zeleni, rumeni in rdeËi alarm. Na prvi stop-
nji alarma bi teæave lahko prepreËili s preventivnim ravnanjem.
Na drugi stopnji je potrebno hitro ukrepanje, sicer bomo kma-
lu zboleli. Na tretji stopnji pa smo æe bolni, a se lahko borimo,
da bo bolezen kratka in brez dodatnih komplikacij. PriroËnik
vsako izmed stopenj podrobno razloæi in svetuje, kako pravilno
ravnati, da podpiramo zdravje. Sledi poglavje, ki je posveËeno
naravnim reπitvam za teæave z nosom in s sinusi. PriroËnik nudi
reπitve, ki lahko pomembno zmanjπajo πtevilo prehladov. Adri-
jana Dolinar, Sanja LonËar, zaloæba Jasno in glasno.
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— Za starπe in vzgojitelje —
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