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Kako se izogniti
gQzdnemu "davku"

S prijateljicami že leta
nabiramo zelišča, borovnice in
•
gobe in se mi to zdi najlepši del poletja.
Lani je ena izmed njih zaradi okuženega
klopa dobila borelijo in se z njo še vedno bojuje.
tJOv(CtAJ.+1R;
•
Gozd mi res veliko pomeni. Do zdaj sem občasno
kakšnega klopa, ki se mi je prisesai, jemala preprosto
kot gozdni davek, ki ga moram plačati za vse dobro, kar
•
lopi niso naši so• mi gozd da. Ker pa sem zdaj že v letih, ko se vsak padec
vražniki - težava
imunskega sistema pozna, premišljujem, kaj bi še lahko
so bakterije in vi• storila, da omejim tveganje. Gozdu se ne želim odpovedati,
• očitno pa bo treba kaj storiti, da bo potepanje v njem
rusi, s katerimi so okuženi in se te lahko prenesevarnejše. Se bom morala začeti škropiti s kakšno kemijo?
jo tudi na živali in človeka.
Je rešitev v tem, da se cepim? Ker vem, da poznate
O \ N E tv O
Čeprav se največ govo• arzenal naravnih rešitev, bom zelo hvaležna za
.:::.~
I.S',.>.
ri o virusnem klopnem
••
vaš nasvet, kako klope odgnati s čim manj
~
~
meningoencefalitisu
•
tveganja ... in kako ravnati, če mi se kakšen
Il:
Z (KME), za katerega ob••
okuženi klop prisesa.
O staja tudi cepivo, je ver••
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Skupaj ZlI zdravje
človeka in narave

jetnost, da bo okuženi
klop povzročil to bolezen,
veliko manjša v primerjavi s
tveganjem, da nas klop okuži z
bakterijo borelije.
Z virusom, ki povzroča KME, je
okuženih približno pol odstotka

s~

pregledanih klopov, največ okuženih pa so registrirali v ljubljanski regiji, na Koroškem in Gorenjskem. Z bakterijo borelijo pa je
na nekaterih območjih Slovenije
okužen že vsak drugi klop in ti so
dokaj enakomerno razporejeni po
vsej državi. V zadnjem času vse
več slišimo tudi o erhiliozi, ki se
prav tako prenaša s klopi. Po ocenah dr. Franceta Strleta je s temi
bakterijami okuženih do deset odstotkov klopov .
Borelija povzroča bakterijsko
okužbo in proti njej cepiva ne
pomagajo. Še več, številni, ki se
cepijo, zmotno menijo, da so s
tem zaščiteni, in zato na klope

Prihajajočasi, ko bomo potrebovališe več preve~enihnaravnihrešitev,zato smo se odločili rubriko Naravnoin enostavnorazširititer jo narediti
še bolj konkretno in uporabno. Našidolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi vsebin pomagalitudi drugi strokovnisodelavci
projekta Skupajza zdravje človeka in narave- vse z željo,da bodo predstavljeniznanjain rešitveše bolj zanesljivopomagalivsem,ki jih
potrebujete.Številniste nam sporočali, kako dragocene članke iz te rubrikeže shranjujete.Zdaj bo še več razlogovza to!
Svoja vprašanja

.F

lahko še naprej pošiljate

na zarja@media24.si.
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niso več pozorni - dejansko pa
je s cepljenjem zmanjšana le verjetnost, da bo okuženi klop sprožil meningoencefalitis. Tako kot
velja za vsako virusno obolenje,
je najboljša zaščita pred meningoencefalitisom to, da ste ga že
preboleli. Ne gre za šalo, v večini primerov, posebno če se je
okužba zgodila v zgodnjih letih,
niti ne vemo, da smo bili okuženi. Če je bil imunski sistem dovolj odziven, smo mogoče imeli
le kakšne prehodne težave, podobne slabosti ali gripi. Za nagrado pa zdaj nosimo v telesu
protitelesa, ki nas varujejo bolj,
kot to zmore cepivo. Ali že imate to srečo, lahko preverite s krvnim testom.
Pri boreliji pa je zgodba bolj zapletena, vseeno pa težava ni takšna, da bi se morali odpovedati
gozdu, posebno v luči spoznanj,
da tudi sedenje doma ni več tako
varno, saj borelija do nas lahko
pride tudi z okuženim mesom ali
mlekom živali, drugimi okuženimi
krvosesnimi živali (npr. s komarji),
s krvjo okuženih ljudi ...
Vsekakor največje tveganje še
vedno prinaša prisesan okuženi
klop, zato je treba storiti vse, da
zmanjšamo možnost, da se prisesa prav na nas.
Višine so varnejše od nižin. Če
že nabirate zelišča, se odpravite
čim više. Zelišča bodo bolj zdravilna, klopov pa bo manj. Nad nadmorsko višino tisoč metrov je verjetnost, da srečamo klopa, že zelo
majhna, nad 1500 metri pajih tako
rekoč ni več.
Fizična
zaščita
je
boljša
od
kemične.
Oblačila,
ki
tudi
fizično
onemogočajo dostop do
vaše
kože,
so najboljši del zaščite. Če so
svetla, boste imeli boljši pregled,
kaj gomazi po vaših oblačilih, in
boste klopa ali drugi mrčes hitro stresli s sebe. Pod hlačami je
najbolje imeti gosto tkane hlačne
nogavice. Če vam je v njih prevroče, potem vsaj kratke nogavice potegnite čez spodnji del hlač
in tako zaprite najverjetnejšo
pot, po kateri klopi začnejo svojo pot v iskanju nežne kože, kamor bi se radi zavrtali. Tudi zgornji del oblačil lahko »dodelate«,
da vam je 1/ njem prijetno in varno. Odprtine pri rokavih okrepite s kakšno elastiko ali oprijetim
patentom in boste imeli mir pred
mrčesom. Takšne vhode potem
zavarujte še z repelentom, pa bo

vaše potepanje po gozdu veliko
varnejše.
Po vrnitvi s sprehoda naj vaša
oblačila in čevlji obvezno gredo
na močno sonce, vi pa pod prho.
(Kaj pomaga zaščita v gozdu, če
se vam bodo potem klopi sprehajali po stanovanju ali garderobni
omari?)
Če izvajate takšne ukrepe, bo
zelo majhna verjetnost, da se vam
bo prisesai kakšen klop.

Ugriz še ni
okužba. Če na
telesu
najdete
klo pa, to še ni razlog za preplah.
Številni znanstveniki ugotavljajo,
da sam ugriz še
ne pomeni okužbe. Ta se praviloma zgodi pozneje, ko je klop že
nekaj časa prisesan in ko bakterije, ki prebivajo v njegovih prebavilih, preidejo v nas. Nekateri pravijo, da smo varni, če ga odstranimo
v prvih šestih urah, drugi so bolj
skeptični do postavljanja časovnih omejitev. Vsi pa se strinjajo,
da čim prej ga zagledate, tem bolje za vas. Največ okužb nastane
zaradi napačnega odstranjevanja
klo pa. S stiskanjem namreč stisnemo prav njegovo telo in kot iz
zobne paste v svoje telo iztisnemo
njegovo okuženo vsebino. Podobno se zgodi tudi, ko klopa dušimo
tako, da ga mažemo z maščobo. S
tem le spodbudimo, da bo »bruhnil« svojo okuženo slino v našo kri.
Ohranite mirno kri in se tega
lotite bolj modro. Kot lahko preberete
v
priročniku
»Uživajte v naravi brez strahu pred klopi«,
danes
vemo,
da je naš najboljši pomočnik
toplota.
Borelija je zelo občutljiva za povišano temperaturo '-:zato jo savnanje in vroče kopeli hitro onemogočijo pri razmnoževanju. Če
se vam je klop prisesai, se na to
spomnite, še preden ga odstranite. Zadošča, da mesto ugriza pregrejete na vsaj 70 stopinj,
in boste klopa »skuhali«, Ker so
bakterije borelije beljakovinska
struktura, se jih lahko lotite, kot
da bi kuhali jajce - preprosto jih
skuhajte, dokler so še na površju telesa. Torej namesto oljenja,
puljenja in drugih strategij vzemite vžigalnik in klopa hitro scvrite.
Lahko za ta namen nad plamenom segrejete pinceto, in ko se
ga boste dotaknili, ga boste takoj scvrli, ne da bi scvrli še svo-

jo kožo. Trenutna neprijetnost, ko vas
bo malo zapeklo,
je
malenkost
v primerjavi z
nasiljem, ki ga
za telo pomeni
kura antibiotikov, s katero bo
uradna medicina
poskusila zajeziti
okužbo, ko se
bo ta razširila
po telesu.
Toplotna
obdelava strupov je
že tisočletja znana metoda, ki jo
uporabljajo ribiči,
ko se dotaknejo
kakšne strupene
ribe, podobno ravnajo tudi številna ljudstva v primeru ugriza pajka,
kač ali drugih nevarnih živali. Zakaj
ne bi te zelo varne strategije uporabili tudi pri klopih?
Če se vam opisani postopek odstranjevanja zdi preveč mazohističen, potem v lekarni kupite pripravek za odstranjevanje klopov s
tekočim dušikom. Ta deluje tako,
da klopa varno globoko zamrzne,
in ga potem lahko odstranite brez
tveganja, da bi se »pobruhal«, ko
je še v stiku z vami.
Toploto lahko pokličete na pomoč tudi drugače. Opazili so namreč, da imajo v državah, kjer se
redno savnajo, zelo malo težav z
borelijo, čeprav so tudi tam gozdovi polni okuženih klopov. Zato je
savno dobro uvrstiti v program, saj
bo blagodejna, če ne zaradi drugega, že zaradi sprostitve mišic in
zmanjševanja mlečne kisline v njih.
Če ne hodite v savno, si lahko v
primeru, da ste imeli klopa, pripravite zelo vročo kopel ali v čim bolj
topli vodi segrevate le del telesa,
kjer je bil klop prisesan. V vodo
lahko dodate tudi sol, cvetove

Kaj

storiti ob okužbi?
Čeprav je verjetnost
okužbe ob opisanih ukrepih zelo
zmanjšana,
še
vedno lahko nastane. Zato je dobro poznati nekaj rešitev tudi za
to fazo težave.
Dobra novica je, da kljub zahrbtnosti te bakterije naš imunski sistem ni slab nasprotnik, posebno
če ga krepite in vzdržujete v kondiciji. Zato večino poskusov vdora borelije telo zna samo odbiti, če
mu le pri tem malo pomagamo.

Dejstvo je, da se le pri manjšem
deležu okuženih razvije bolezen.
Prav to bi moralo biti v ospredju
naše pozornosti, saj se tu skriva
ključ rešitve. Še kako bi nas moralo zanimati, po čem se razlikujejo ljudje, ki zbolijo, od tistih, ki so
bili okuženi in se bolezen pri njih
ni razvila. Na žalost takšna oblika raziskav ni donosna in se jih
znanstveniki ne lotevajo. Zbrane
izkušnje in nasveti naturopatov in
drugih holističnih zdravilcev pa so
nam lahko dobro vodilo, kako proces obrniti v varno smer.
Če telo zazna bakterijo, se bo
verjetno nanjo odzvalo z dvigom
telesne temperature, ki je najbolj mogočno orožje, kar jih imamo na voljo. Največja sabotaža
lastne obrambe je, da v takšnem
trenutku začnemo uživati sredstva ~
za zniževanje temperature. S tem aJ
bomo navidezno utišali simptome ~
in »premaqali vročino«, posledič- I
no pa bomo onemogočili telesu, oo
da izžge bakterije, in bomo tem
omogočili, da se nenadzorovano ii?
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namnožijo. Zato je v takšnih primerih najbolj modro pustiti svojerpu telesu, da se na okužbo odzove, in mu pri tem
pomagati.

če se že
ODLOČITeUPOraBITI NeKaJ
IZ KeMiČNeGa arzeNala.
UPOŠTeVaJTe NeKaJ
preVIDNOSTNIH Načel

pod drobnogledom uradnih organov, ki Skrbijo za kemično varnost.

ki so veliko bolj varni (in cenejši) od
tega, kar lahko kupite.

Kako močna so naravna zaščitna sredstva? Trg je preplavljen tudi z zelenimi rešitvami.
Pri teh je tveganje, da boste na
kožo nanašali toksične snovi, sicer manjše, bolj vpraŠljivo je, koliko zaščite vam
ta sredstva omogočajo. Če
iščete dober kompromis
med naravnim in varnim,
vam priporočam zaščitna
sredstva na podlagi naravnega piretina v kombinaciji z
eteričnimi olji. Piretin lahko naredite tudi sami iz rastline dalmatinski bolhač (T.cinerariifolium), ki

Zctrava
pamet je najboljše
orožje. Namesto kemičnega bojevnika bodite raje dober strateg.
Sprejmite dejstvo, da so klopi del
gozda, tako kot so to medvedi in
srne. Srečanje z njimi ni nujno, če
poznate njihovo življenje in potrebe.
Klopi so bitja, ki ne prenesejo
sonca in toplote. Sončni žarki jih
dobesedno skurijo, zato se jim
izogibajo. To v praksi pomeni, da
se ne gibljejo po tleh, ki so topla
in obsijana s sončnimi žarki,
raje se zadržujejo na vlažnih in
senčnih rastiščih. Klopi sonce in
svetlobo zaznavajo kot valovanje,
zato nanje delujejo tudi vonjave.
Iz enakih razlogov se izogibajo
soli. Če boste poležavali v senci
ob obali, je varneje, da se pred
tem ne oprhate s sladko vodo.
Slana koža je dober repelent, vsaj
kar zadeva klope. Številni lastniki
psov so mi to potrdili: pravijo, da
ko se začnejo kužki kopati v morju,
nimajo več težav s klopi.
Torej, klopi imajo radi nižja
valovanja, več vlage in seveda kri,
s katero se prehranjujejo. Zato
so tako kot komarji opremljeni z
»antenarni« za Odkrivanje virov
toplote. Med človekom in psom
bodo zato raje naskočili psa, ker
je ta za dve stopinji toplejši. Zato
je pes »čuvai«tudi v tem pogledu.

Cena
kemične
zaščite. Tam, kjer
so težave, so tudi
poslovne
prilo• Nikoli ne vdihavajte hlapov, ko nanašate preparat.
žnosti, zato za• Nanašajte ga po oblačilih in ne po koži.
ščita pred klopi
• V času, ko direktno ali indirektno obremenjujete
ustvarja vse večjo
telo s toksičnimi snovmi, zaužijte kakšen napitek,
. tržno nišo. Kot je
ki bo pomagal razstrupljati telo (npr. uživajte
pred leti ugotovila
pegasti badelj, čaj iz kopriv ali korenine repinca,
potrošniška orgaječmenovo travo, koriandrove liste, čemaž,
nizacija Stiftung Warožmarin, origano ali kaj drugega z
rentest, ki je pregledadolgega seznama naravnih snovi, ki
la 20 repelentov, večina
pomagajo telo razstrupljati).
ponudnikov pretirava s trditvami, kakšno zaščito ponuja njihov izdelek, in ima hkrati sestavo, ki je bolj nevarna, kot bi si
jo želeli. Dejanski testi so pokazali,
ljudi na leto, jemljejo kot dokaz
njegove varnosti. Če znate misliti s
da repelenti proti klopom delujejo največ od dve do tri ure, čeprav
svojo glavo, potem veste, da dejstvo, da vsi uživamo kakšen strup,
pogosto obljubljajo veliko daljšo
ne pomeni, da bo zato njegovo dezaščito.
lovanje blažje. Šele pred kratkim
Dejstvo, da izdelek ne ščiti ali
so prišle v javnost ugotovitve skuda ga je treba nanašati bolj pogosto, kot navaja proizvajalec, ni
pine družbeno odgovornih znanstvenikov, ki so. izvedli raziskavo
najslabše, kar se vam lahko zgodi. Veliko hujše je, če vam zaščita
na francoski univerzi vAngersu.
pred eno težavo ustvari veliko veUgotovili so, da je DEET lahko nečjo težavo. In prav takšno tvegavrotoksičen, povezujejo pa ga tudi
z izgubo spomina, glavoboli, utrunje se pojavlja z uporabo nekaterih
kemičnih snovi. Ena izmed takšnih
jenostjo, bolečinami v mišicah,
tresavico ...
je zagotovo DEET N, N-dietil-meV raziskavi, ki je bila obtatoluamid, kemikalija, ki jo je razvila ameriška vojska za uporabo v
javljena v reviji BioMed
džungli in močvirjih. Tudi danes je
Central Biology, pa znanMed zelišči ima največ insekticidne
stveniki ugotavljajo, da
zelo razširjena v sredstvih za zamoči pravi pelin med cvetenjem.
ščito pred insekti. Proizvajalci dejDEET zavira delovanje
Posušeno in zmleto zelišče lahko
pomembnega živčnega
stvo, da njihove izdelke, ki vsebuuporabite kot puder v čevljih ali volnenih
encima acetilholinestejejo DEET, uporablja 200 milijonov
nogavicah. V preteklosti so ga vtirali
raz tako pri žuželkah kot
tudi v kožuh živali, da so odgnali klope
tudi pri sesalcih. Ker gre
in bol he. Lahko ga posipate tudi po
za splošne simptome, jih
laseh ali klobukih. Podobno deluje
je zelo težko pripisati upotudi neemov prah, le da vam ta ne
rabi zaščitnih sredstev, zato
raste na vrtu in ga bo treba
takšna sredstva še vedno niso
kupiti.

peLiN proTi
MrČeSU IN KLOPOM

KaTera eTeriČNa
ous NaJBOlJ ODGaNJaJO
KLOpe

jo namočite v alkoholu. 200
gramov sveže rastline
namakamo 3-4 tedne
v 800 ml alkohola.
Takšen alkoholni izV naravnih pripravkih najpogosteje uporabljajo
vleček lahko škroeterična olja citrusov, limonske trave, limonskega
pite okrog hiše ali
evkaliptusa, sivke in pelargonije. Raziskave, ki smo
po zelenicah, na
jih preučevali, ko smo pripravljali knjigo Ščepec vedenja,
katerih se vaši
so tudi preverjale njihovo učinkovitost.
najmočnejše se je
otroci najraje zaizkazalo eterično olje laške kumine (Cuminum cuminum), ki
držujejo. V tem
je klope uspešno odgnalo že pri l,25-odstotni koncentraciji.
letu
so se na trgu'
Na drugem mestu pa je bilo eterično olje pimenta, ki je bilo
pojavili še prijav 20-odstotni koncentraciji uspešno proti klopom.
znejši preparati,
Kot zelo učinkovita so se izkazala tudi eterična olja
ki učinkujejo le na
limonske trave, citrusov, limonskega evkaliptusa,
podlagi eteričnih olj.
bazilike, cimeta in klinčkov. Čeprav so naravna,
V že omenjenem
večina teh olj dražiino deluje na kožo, zato
priročniku boste našli
jih vedno redčimo z navadnimi Olji.
natančne
napotke
za
desetine naravnih pripravkov,
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Strah Je magnet za klope!
Izkušnje z naravno zaščito so
različne. Nekateri mi povedo,
da se jim, odkar uporabljajo
naravne pripravke, ni prisesai
niti en klop, drugim pa se je
kljub repelentom to zqodšo,
Ne želim soditi o ljudeh, vendar tudi na tem področju opažam, da »zaskrblieni« pogosteje
postajajo tarče klopov kot tisti, ki
se z njimi ne Obremenjujejo.
Tudi to je povezano z našim valovanjem. Ko gremo v naravo z navdušenjem, veseljem in izžarevamo
dobro VOljo,smo preveč »sončni«
in takšni smo klopom manj zanimivi. Ko pa se po gozdu sprehajamo nervozni, s polno glavo misli
in skrbi, oddajamo veliko bolj »ternačno« valovanje, ki je zanje zelo
mamljivo. Znanstveniki so tudi z
meritvami potrdili, da se valovanje
človeka v skrbeh ali strahu zelo
razlikuje od valovanja človeka, ki
je zadovoljen in ljubeč.
Zato je najboljša obramba pred
vsemi nevšečnostmi gozda, da
vanj vstopate tako kot Kekec: v eni
roki nosite sonce, v drugi pa zlati
smeh.

Tekst: SANJA LONČAR

Setveni koledar, kot ste si ga želeli

UJeMIMO riTeM Narave
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Rubriko ureja dipl. ing. agronomije Fanči Perdih,
poznavalka biodinamične pridelave, svetovalka za ekološko
zelenjadarstvo in ustanoviteljica slovenske ekološke
semenske kooperative Amarant.

Čas je, da
poskrbimo zase
•

13.6.-20.6.2017

Pridelava in predelava
svetlobne korenine

Sonce se 21. junija premakne pred svetlobno ozvezdje Dvojčkov, 26. junija pa se mu
pridruži še toplotni planet Merkur. Že od začetka meseca pa tudi vodni planet Mars potuje pred svetlobnim ozvezdjem Dvojčkov, zato lahko pričakujemo svetle tople dni, primerne za nabiranje nadzemnih delov rastlin za shranjevanje (listi in cvetovi).

Ljubljana- Dobrunje,Zadružnidom
Zadvor,CestaII.grupeodredov 43 ob
19. uri
.
Predavanje dr. Matjaža Turineka,
kmeta in biodinamika.
Zaželen
prostovoljni prispevek (3 €). Informacije: (041) 364 897. Prireja: Društvo Ajda Sostro.

TOreK-sreDa DO 14. ure: LUNa POTUJe neo TOPLOTNIMOZVeZDJeM OVNa
Smo v času dvigajočih se luninih lokov. Posvetimo se negi sadnega drevja in plodovk
v vrtu. Čas je za pobiranje zalistnikov pri paradižniku in za vršičkanje buč, ki plezajo.
Pri vseh bučah, ki delajo vrežo, moramo po 5-9 listu odstraniti vrh, da se čim prej razvejijo. Na prvi vreži so namreč sami moški cvetovi. Buča sicer cveti, vendar ne oblikuje
plodov. Če vrh odstranimo, bodo iz pazduh listov pognali novi poganjki (prvi stranski
poganjki), na katerih bo pol cvetov moških, pol pa ženskih. Če pa še te poganjke vršičkamo, se bodo v pazduhah listov spet pojavili stranski poganjki, na katerih pa bodo le
še ženski cvetovi. S takšnim načinom vzgoje bomo našo bučo obdržali na površini enega kvadratnega metra in jo prisilili, da bo obilno obrodila.

Škripljete? Kako poskrbeti
za vitalnost sklepov?
NovaGorica,SReČNAvila,Tumovaulica
5 ob 18. uri
Pomena zdravih sklepov se največkrat zavemo šele tedaj, ko zabolijo!
Ali se takrat znamo zavestno ustaviti in najprej ugotoviti, kaj je povzročilo težave, nato pa jih odpraviti
celostno in po naravni poti? Ali pa
se raje ne bomo zmenili za opozorilno "rdečo lučko« in pod vplivom
protibolečinskih
pripravkov drveli
proti propadu sklepov - skupaj z
vsemi posledicami, ki jih prinaša?
Vabljeni na predavanje o tem, kako
pravočasno in celostno poskrbeti
za ohranjanje vitalnosti sklepov ali
po naravni poti obvladati že obstoječe težave. Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno. Prireja:
Združenje za obuditev celostnega
človeka

seea

OD 15. ure-peTeK: LUNa neo ZeMeljSKIM OZVeZDJeM BIKa - DaN za
KoreNINO - eLeMeNT ZeMLJa

Konste/acije: v petek PG ob 13. uri - perigej pomeni, da je luna v bliiini Zemlje, in ta
konstelacija povzroča pritlikavo rast. Ugodno je le za vzgojo bonsajev.
Na dan za korenino obdelujemo tiste rastline, ki oblikujejo plodove pod zemljo. Sem
spadajo tudi česen, čebula in por. Bodite pozorni na jesenski česen, ki bo že kmalu začel zoreti. Če želite česen pobrati iz zemlje prej, preden se glavice razcvetijo, ga morate
pobirati, ko so notranji 2-4 listi še zeleni'. Rastline razprostremo na zračnem mestu v
senci, šele po nekaj tednih, ko se čisto posušijo, jih očistimo in spravimo.
Ker se letni izdih bliža vrhuncu, že lahko začnemo sejati pozne posevke korenovk (korenček in rdeča pesa). Glede na temperature bodo te rastline zdaj veliko hitreje kalile
kot v hladnih pomladnih mesecih. Tako lahko pričakujemo, da bo v vlažni zemlji korenček pokukal iz tal že v 10-14 dneh. Poskrbeti moramo le za senčenje, saj je junijsko sonce izredno močno. Če je dovolj vlažno, lahko posejete še peteršilj, s kaljenjem katerega
imamo sicer v pomladnem času velike težave.

SOBOTa-NeDelJa: LUNa POTUJe nen SVeTlOBNIM OZVeZDJeM DVOJČKOV- DaN za
cveT - eLeMeNT sveTLOBa
Konstelacija: sobota - toplotni trigon - spremeni impulz iz cveta v plod do 14. ure - ta
konstelacija je še posebno primerna za obdelavo cvetočih rastlin za seme.
Še posebno ugodno je za nabiranje zelišč in dišav za sušenje in drugo predelavo. V
rastlinah potekajo procesi tvorjenja eteričnih olj in zdravilnih učinkovin najintenzivneje
v času, ko luna in sonce potujeta pred svetlobnim ozvezdjem.
Ker je luna spet v padajočih luninih lokih, je letos to najboljša konstelacija za izdelavo
biodinamičnega pripravka iz prave koprive - postopek je bil opisan pred 14 dnevi, lahko
pa se pridružite kakšni delavnici v društvih Ajda po vsej Sloveniji.
Za izbOljšanje odpornosti in zaščito pred boleznimi lahko pripravimo čaj iz rmana in čaj
iz kamilice ter ju zmešamo v 10 litrih vode in škropimo vso zelenjavo in sadno drevje. Za
večjo učinkovitost lahko škropimo tri dni zapored in s tem delovanje čajev še ojačamo.

PONeDeLJeK-TOreK DO 7. ure: LUNa POTUJe preD VODNIM OZVeZDJeM raKa - DaN
za UST
Konstelacije: ponedeljek - zaradi svetlobnega trigona se impulz za cvet podaljša do
11. ure.
Ko je luna pred vodnim ozvezdjem Raka, je najugodneje za razmnoževanje polžev.
Če v tem času uporabimo pripravke proti polžem, bomo imeli največji uspeh. Tokratna
konstelacija - trigon cvet in luna pred Rakom - pa je najprimernejša za posipanje kremenčevega peska za odganjanje polžev. Kremen je namreč zelo dober prevodnik sončne svetlobe. Polži se sončne svetlobe bojijo, zato se bodo umaknili z naših gredic, ki jih
bomo posuli s kremenčevim peskom (pesek za fugiranje tlakovcev - kupite ga lahko v
gradbenih trgovinah). Še poraba: 5 kg/100 m2.

Sreda, 21. junij 2017

•

•

Petek, 23. junij 2017

Kresovanje na skupnem
vrtu
Zbilje pri Medvodah,delavniceSkupnosti
Barka,Zbilje lk
Ob 17. uri - obisk in predstavitev
cerkve Sv. Janeza Krstnika v ZbiIjah.
Ob 19. uri - predstavitev vrta, izdelave visokih gred, dejavnosti Društva Sorško polje, biodinamike,
pridelave semen in pomena posameznih vrst zelenjave za naše
zdravje
Ob 21. uri - kresovanje s kulturnim
programom in predstavitvijo starih
običajev.

