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Zakaj nekateri ne
prenašajo sonca?
O

pisana težava
danes postaja
vse pogostejša. Vse več ljudi namreč ugotavlja, da se
po izpostavljanju soncu
slabo počutijo ali da imajo celo alergijo na sončne
žarke. Včasih smo se ga tako veselili, danes pa sončenje številne
spravlja v stres in celo fizične
težave!
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Sanja
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Prosim za podnaslov?
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Pred kratkim so mi
ugotovili pomanjkanje vitamina
D. Prebrala sem, da je najvarneje to
težavo odpraviti s sončenjem, vendar
imam pri tem težave: poleti po nekaj dneh
sončenja vedno dobim izpuščaje in srbečico,
pa je mojega sončenja konec. Ne vem, kako
priti iz tega začaranega kroga. Pri mojem partnerju pa
je stanje podobno. Najraje deluje ponoči, ko pa je dalj
časa na soncu, dobi hud glavobol. Brez temnih sončnih
očal sploh ne gre iz hiše. Oba se zavedava, da bi se
morala nekako spoprijateljiti s soncem, pa ne veva, kako
se tega lotiti.
IN ENO
Klavdija iz Kranja
O

Se je res sonce toliko
spremenilo ali smo se
spremenili mi?
O tem, da so ljudje postali kot
rože iz rastlinjaka, ki jim sonce
vse bolj škoduje, je pisal že Alfred Vogel. Že pred pol stoletja
je ugotavljal, da tako v naravi
kot ljudem sonce zelo koristi tistim, ki so zdravi. Ko pa se od

Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več preverjenih naravnih rešitev, zato smo se odločili rubriko Naravno in enostavno razširiti ter jo narediti
še bolj konkretno in uporabno. Naši dolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi vsebin pomagali tudi drugi strokovni sodelavci
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave – vse z željo, da bodo predstavljeni znanja in rešitve še bolj zanesljivo pomagali vsem, ki jih
potrebujete. Številni ste nam sporočali, kako dragocene članke iz te rubrike že shranjujete. Zdaj bo še več razlogov za to!
Svoja vprašanja lahko še naprej pošiljate na zarja@media24.si.
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Sonce je vir življenjske moči
za večino bitij na tem planetu.
Rastline se diskretno prehranjujejo s svetlobo, človek pa jo
delno zaužije z rastlinsko hrano,
delno pa energijo pridobiva z izpostavljenostjo sončni svetlobi, ki v
telo prinaša celicam nujno potrebne biofotone. Težava je v tem, da
naša prebava danes peša na vseh
področjih. Vse teže prebavljamo
hrano, še več težav pa imamo tudi
s presnovo svetlobe.
Ta pojav je znanstveno razložila dr. Budwigova. Ugotovila je, da
moramo biti za sprejem sončnih
žarkov uglašeni s soncem. Tako
kot brez antene ne moremo loviti
določenega televizijskega programa, tudi sončnih žarkov ne moremo »loviti« in sprejemati, če v telesu naše antene niso pravilno uglašene.
Ker gre pri soncu za elektromagnetno valovanje in ker je tudi naše
telo veliko elektromagnetno polje,
morata biti uglašena. »Živ organizem lahko nabira in skladišči elektrone sončne energije le s postopkom resonančnega vsrkavanja.
Da bi organizem vsrkal elektrone,
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Zakaj smo
razglašeni?
Veliko naše razglašenosti nastane že zato, ker vse večji del našega življenja zasedajo
dolžnosti in vse manj veselje in ljubezen. Pomislite sami: ko delamo
nekaj, kar nas izpolnjuje in radosti,
ko nam misli ne bežijo k nečemu,
kar se je dogajalo včeraj, in se ne
ukvarjamo z načrti za jutri, hitro začutimo, kako se nam »napolnijo baterije«. In nasprotno – ko nas morijo
skrbi, žalosti, strahovi, se počutimo ožete in utrujene ne glede na to,
kaj nas obkroža in kaj smo zaužili.
Drugi vir naše razglašenosti prihaja iz uživanja hrane, ki vsebuje
vse manj svetlobe in je celo moteča za sprejem svetlobnega valovanja. Dr. Budwigova se je najbolj
ukvarjala z vlogo, ki jo imajo olja za
normalno delovanje naših »anten«
za sprejem svetlobe. Ugotovila je,
da najbolj nestabilna olja (ki najhitreje postanejo žarka) v sebi nosijo največji energijski naboj in imajo
najvišja svetlobna valovanja. Zato
so bila njena zdravljenja osnovana
na velikem deležu lanenega olja.
Danes vemo, da za ta namen lahko
uporabimo tudi druga olja, bogata
z maščobnimi kislinami omega 3,
kot sta konopljino in orehovo olje,
ali zaužijemo več semen čie in drugih semen in jedrc.
Hidrogenizirane in homogenizirane maščobe ter rafinirana olja pa je
dr. Budwigova ocenila kot neuporabne za telo in je v njih prepoznala ene izmed poglavitnih krivcev za
veliko degenerativnih bolezni, med
katerimi je tudi rak.
Tretjo oviro za sprejemanje energije svetlobe pa je dr. Budwigova prepoznala v izolaciji, s katero
je prekrita naša koža. V času njenih raziskav je človek še vedno bil
oblečen predvsem v volno in bombaž, zato je takrat svarila predvsem pred kozmetičnimi pripravki,
ki vsebujejo parafinska olja. Parafinum liquidum je še danes osnovna
maščoba, ki jo uporablja kozmetična industrija v kremah in losjonih za kožo. To poceni maščobo

rabljanih filtrov hkrati deluje kot
hormonski motilci. Zelo je mogoče, da lahko njihova uporaba v večjem obsegu sproži tudi alergijske
odzive.
Dodatna težava s pogosto uporabljenimi filtri je ta, da niso stabilni. Zato sodobnim kremam dodajajo veliko pomožnih snovi za ohranjanje njihove stabilnosti. Morebitno alergeni dodatki so tudi dišave,
ki so obvezen del kreme za sončenje. Da vse skupaj zdrži visoke
temperature, so potrebni tudi vse
močnejši konzervansi. Ker je zelo
zaželeno, da se sredstvo ne spere,
takoj ko stopimo v vodo, postajajo
formule vse bolj vodoodporne. In
ko vse skupaj seštejemo, ne preseneča, da ima naša koža danes
opraviti z veliko močnejšimi kemikalijami kot včasih.
Naravni pripravki, ki delujejo na
osnovi titanovega dioksida, imajo

Dateljni in fige

pridobivajo iz
nafte. Kot takšna je mrtva, kar za
industrijo pomeni, da
izdelkom omogoča
dolg rok trajanja. Za
človeka pa mazanje
z nečim, kar je bolj
podobno
plastiki,
pomeni ustvarjanje
izolacijske plasti, ki
onemogoča vsrkavanje energije svetlobe. Dr. Budwigova je menila, da tekoči parafin tako
zelo moti normalno delovanje kože,
da je to snov imela za kancerogeno. Danes, ko sta skoraj vsa obutev
in precejšen del oblačil izdelana iz
umetnih vlaken (ta pa so, enako kot
parafinum liquidum, največkrat derivati nafte), smo še bolj izolirani od
naravnega valovanja, kar le pospešuje našo razglašenost.
Zato ne preseneča, da se telo
odzove z alergijami, ko se sreča s
svetlobnimi valovanji, od katerih
se je popolnoma odvadilo.

Zakaj se pojavljajo
alergije na sonce?
Alergije na sonce so vse bolj
razširjene. Čeprav se ne pojavljajo pri vseh ljudeh iz enakih razlogov, je pri večini mogoče opaziti
nekaj skupnih vzrokov.
Alergije, ki to niso
Veliko ljudi ne loči alergije od
očiščevalne krize. Če ste
na morju in prvih nekaj
dni nimate težav,
potem pa se pojavijo rdeče pikice ali drugi izpuščaji na koži,
je zelo verjetno,
da gre v tem primeru za posledico prehitrega
razstrupljanja, ki
se je začelo v vašem
telesu.
Koža vendarle diha, vi se
končno premikate, dihate, plavate ... Telo ima zdaj čas, da se loti
velikokrat odloženega velikega po-

spravljanja. Ko pa je nakopičenih strupov preveč, te lahko presežejo
zmogljivosti naših glavnih razstrupljevalnih organov, zato se del teh
procesov preusmerja
tudi na kožo. Pozorno
spremljajte vonj svojega potu in dah iz ust. Če
se vam bo zdelo, da je
tudi to izločanje postalo močnejše, je to le še en dokaz,
da gre za prehitro čiščenje telesa
in ne za alergijo.
Kadar imamo opravka z zgoraj
navedenimi očiščevalnimi krizami, je dobro dražljaje omejiti (torej zmanjšajte odmerek zaužitega
sonca ali uporabljenih naravnih
sredstev). Vzporedno pa pomagajte telesu z večjimi količinami zaužite vode, izotoničnih napitkov (kot
npr. kokosova voda), pomagajte
si s klistirjem, slanimi kopelmi,
savno itd.

sicer eno lepotno pomanjkljivost –
ljudje ne marajo njihovega belega
leska. So pa veliko bolj prijazni do
kože in hkrati varni za naš hormonski sistem. Delujejo kot »roleta« na
koži, ki sončne žarke zadržuje, še
preden ti vstopijo v kožo, kemični
filtri pa poskušajo preprečiti reakcijo, ko so sončni žarki že prodrli v
našo kožo.
Zato so naravna sredstva veliko varnejša, ko gre za morebitne
alergijske reakcije. Morebitno tveganje prinaša zgolj kakšna dišava
na osnovi eteričnega olja, če smo
morda nanj alergični.

Alergije na kremo za
sončenje
Dermatologi vse pogosteje ugotavljajo, da se pojavljajo
tudi alergije na zaščitna sredstva.
Včasih smo poznali le sredstva z
zaščitnimi faktorji 2, 4, 6. Tiste s
faktorjem 8 so bile v času mojega otroštva rezervirane zgolj za
bele severnjake, ki so bili že po
prvem dnevu sončenja
prav »zapečeni«. V
današnjem času je
pripravke z enoštevilčnim zaščitnim faktorjem vse teže
najti, zato pa
so police polne takšnih, ki
dosežejo zaščito SPF 20, 40, 60
in več.
Ali si predstavljate,
koliko večja koncentracija
določenih kemičnih snovi je v takšnih kremah v primerjavi s preteklostjo? Šesterica najbolj upo-

razpoložljive vitamine in rudnine.
Pomembno vlogo pri dobrem
sprejemanju svetlobe imajo vitamini A, D in E, silicij, magnezij, vitamini B in C.

Bližnjica do silicija
Silicij lahko uživamo v obliki
prehranskih dopolnil, najbolje v
obliki koloidnega gela. Zadostne
količine dobimo tudi, če redno uživamo sveže skosmičene ovsene
kosmiče, kuhamo ovseni rižek ali
uživamo ovseni čaj. Divji oves
Eno jušno žlico posušenega ovsa
prav zdaj cveti ob obali, kmalu
damo v pol litra mrzle vode. Kuhamo v popa bo tudi v notranjosti. Tokriti emajlirani posodi, da zavre, potem naj na
rej na prijetnem sprehodu
slabem ognju rahlo vre še 20 minut. (Če oves zelo
lahko (na čistih rastiščih)
drobno narežemo ali če smo ga namakali v vodi čez
naberemo svojo zalogo
noč, lahko čas kuhanja zmanjšamo na deset minut).
silicija za vse leto. NabiTakšen čas priprave je potreben zato, ker so celične
rajmo zelen oves, ki je zakože, sklepe in vezna
ovojnice ovsa zelo močne in potrebujejo čas, da se
cvetel, vendar v cvetu še
tkiva ter – kar je zelo
zmehčajo in omogočijo, da silicij preide v vodo. Silicij
ni oblikoval zrn (temu rezanimivo – tudi oči.
se najbolje ujame z emajlom in steklom (ki tudi vsečemo oves v mlečni fazi).
Našteto ne velja za
bujeta silicij, zato je takšen čaj najbolje hraniti in
Nabiramo zgornjih 30–40
gojene losose, ki zaradi
prenašati okrog v takšni embalaži).
cm rastline. Ko ga posušiumetnega prehranjevaOtroci bodo takšnega napitka zelo vesemo, ga s škarjami narežemo
nja sploh nimajo pobarvali, če mu dodamo nekaj žlic domana približno centimeter dolge
nega mesa. Ta postane značega malinovca ali jagodnekoščke in shranimo v steklenih
čilno lososove barve šele pred
ga soka.
kozarcih.
zakolom, ko hrani začnejo dodaZa redno uživanje ovsenega čaja
jati umetno pridobljeni astaksantin
nam bodo hvaležna vsa tkiva v te(barvilo, pridobljeno iz nafte).
Za vse opisano zadošča, da na
lesu, saj silicij deluje kot cement za
dan zaužijemo 4–5 korenčkov ali
naše sluznice, kite, mišice, možgadrugih sadežev, ki vsebujejo 3–6
ne ... vsemu bo okrepil prožnost.
Tudi ta vitamin imamo zdaj na
mg betakarotena. Če opazimo, da
Hkrati pa ima čaj divjega ovsa odlivoljo na vsakem koraku. V vršičkih
koža postaja rumena, zlasti na dlačen okus, ki spominja na kuhano
divje zelenjave, v smrekovih in boneh in podplatih, to pomeni, da s
sladko koruzo. Ker ne oksidira,
rovih vršičkih, peteršilju in številnih
količino pretiravamo, zato zmanjga lahko uživamo tudi hladnega,
začimbah ga je več kot v že »iztrošajmo količine ali začasno prenenosimo na izlete ali v službo in bo
šenih« citrusih. Vitamin C je nepohajmo uživati ta živila. Sodobna
zvečer enako dober kakor zjutraj.
grešljiv za tvorbo veznega tkiva in
spoznanja kažejo, da izolirani beOkus še izboljšamo, če mu doohranja prožnost kože, zato pretakaroteni ne delujejo tako dobro
damo tretjino kakšnega sadnega
prečuje, da se koža izsuši in začne
kot uživanje karotenoidov v komsoka.
luščiti. Še je čas, da se odpravimo
pleksu (alfa, beta in drugih oblik
nad tisoč metrov nadmorske višikarotenov). Zato se raje držimo kone in naberemo dovolj smrekovih
renčka in druge pobarvane zelevršičkov, da nam vitamina C ne bo
njave. Ena izmed najboljših naravŽe dolgo je znano, da betakatreba kupovati v obliki prehranskih
nih oblik prihaja iz rdečih morskih
roten odlično vpliva na hitrejše
dopolnil.
živalic (rakci, škampi, kozice, jastopridobivanje barve pri sončeNaj nam sonce tekne!
gi, divji losos, kaviar). Ti vsebujejo
nju, saj v koži spodbuja nastajaveliko ksantofilnih karotenoidov
nje zaščitnega melanina, ki zelo
(astaksantin), to so močni naravni
Tekst: SANJA LONČAR
učinkovito varuje kožo pred pooksidanti, ki krepijo imunski sistem
škodbami in jo hkrati rjavo obarva. Dokazano je, da več zaužitih
betakarotenov zmanjšuje pojav
Skupaj za zdravje
sončnih alergij in tudi omogoča
človeka in narave
bolj enakomerno porjavitev. Raziskave švedskih dermatologov
so dokazale, da je pri ljudeh, ki
BREZPLAČ
POŠTNINNA
so zaužili večje količine korenčA
ka, marelic, paprik, buč in drugih
» Kako se zdravo sončiti?
virov betakarotenov, koža hitre» Kako se izogniti alergijam?
je porjavela in ostala elastična
» Kako narediti svoje kreme?
kot pri tistih, ki takšnih živil niso
» Na kaj je treba biti pozoren
uživali. Da bi betakaroten delopri nakupu zaščitnih sredstev
val, ga moramo uživati v povein prehranskih dopolnil?
čanih odmerkih vsaj od dva do
štiri tedne pred daljšim sončePriročnik lahko naročite preko
Prihranite si denar in nepotrebne
www.shop.zazdravje.net
slabe izkušnje. Preberite priročnik
njem. Tako pridobljena zaščita
ali na tel. št: (051) 884 148
poln koristnih nasvetov.
je primerljiva z uporabo zaščitnih
sredstev s faktorjem 4.

RECEPT
ZA OVSENI ČAJ

Bližnjica do vitamina C

Dobra priprava za na
plažo
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Razglašenost je vir
bolezni

mora v telesu obstajati elektronski
sistem, ki je na enaki valovni dolžini ali na več enakih valovnih dolžinah.«
In prav to postaja naša največja težava – vse bolj smo razglašeni, zato valov, ki prihajajo od
sonca, ne moremo več sprejemati. Tako pademo v začarani krog,
ko je energije in vitamina D vse manj, naše
sposobnosti, da jih
dobimo z vsrkavanjem sončne
svetlobe, pa padajo.
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njega preveč oddaljimo, začne
zdravje pešati. Če se še bolj oddaljimo, sonce ni več zdravilo.
Opešano telo sonca ne more
več sprejeti, tako da mu ta bolj
škodi, kot koristi. Zato se mu
bolne živali in bolni ljudje vse
bolj izogibajo in bežijo v vse globljo temo.
Če ste gojili svoje sadike paradižnika, potem ste lahko v praksi
opazili, kako hitro sonce ožge rastline, ko jih iz zaščitenih prostorov
postavimo na vrt. Ko pa iz enakega semena na vrtu vznikne enaka
rastlina, jo sonce žge od prvega
dne in je to ne moti. Torej ne gre za
gene, temveč za procese »presnove sončnih žarkov«, ki preprosto
opešajo, ko se od sonca za daljši
čas oddaljimo. To velja tudi za druge funkcije v našem telesu. Česar
ne uporabljamo, peša, pa naj gre
za mišice, zobovje, prebavne moči
ali kaj tretjega.
Sončne žarke zelo potrebujemo,
vendar jih moramo za dobro presnovo uživati vsak dan po malem.
Večina ljudi zlahka razume, da ne
morejo biti 350 dni lačni in potem v
15 dneh pojesti dovolj hrane za vse
leto. Hkrati pa bi s sončenjem storili prav to. Telesa, ki so vse leto v
zaprtih prostorih, naenkrat nastavimo soncu in pričakujemo,
da bomo v dveh tednih dopusta
lahko zaužili toliko sonca, da bo
zaloga zdržala naslednjih 350
dni.

Zelo veliko receptov in natančnih napotkov za dobro pripravo in varno sončenje lahko
preberete v priročniku Resnice in
zmote o soncu. Najboljša priprava je, da telesu vsak dan privoščite manjši obrok sončnih žarkov, kar
v praksi pomeni, da ne smete zamuditi nobene priložnosti za 15–20
minutno »martinčkanje« že od pomladi naprej.
Telo lahko »uglašujemo« tudi od
znotraj. Za vsrkavanje in pravilno
presnovo svetlobe potrebuje tudi

Bližnjica do
karotenoidov

Resnice in
zmote o soncu

12 €
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