
Program za izgubo odvečnih kilogramov,
 ki ponuja tudi odgovor, zakaj so klasične 

diete obsojena na propad.

V I T K A N J E
V I T K A N J E

Kjer je izguba 
telesne teže 

posledica zdravega 
življenjskega sloga!

Jasmina Kandorfer in 
Jelena Dimitrijević
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Spremna beseda

V vseh sezonah ustvarjanja oddaje “Klepet ob kavi” smo neštetokrat 
prejeli vprašanja, katera stvar je tista, zaradi katere lahko shujšaš. Neke 
želje po instant odgovorih in zgražanje ob opazovanju zdravju škodl-
jivih izdelkov na trgu, me je pripeljalo do točke, da sem Jeleno prosila, 
da sestaviva program zdrave izgube telesne teže, 
ki do telesa ni agresivna, vendar celostna. In to 
je to! Sama vem, da deluje in o tem se boste 
prepričali tudi sami, če boste sprejeli prvi 
korak na tej poti, ki je odločitev. Odločitev 
pa je tudi ločitev od iskanja izgovorov, pri-
toževanja, upravičevanja in drugih orodij 
žrtve. Vsebina je pripravljena jasno, če pa 
vendarle še vedno imate kakšno vprašanje, 
pa sva vedno na voljo.

Jasmina Kandorfer, svobodna raziskovalka

Skoraj, da ne poznam ženske (danes bi lahko rekli tudi moških), ki niso 
bili na dieti ali shujševalni kuri vsaj enkrat v življenju. V večini prim-

erov se gre za težave s samopodobo, neprijeten občutek 
pri opazovanju lastnega telesa, sram, ko nakupu-

jemo oblačila, ki niso v družbeno sprejemljivih 
številkah, občutek krivde, ker nam ne uspeva 
kontrolirati vnosa hrane itd. 
Če ste tudi vi med tistimi, ki so neprestano 
na dieti in se počutite slabo v svoji koži, po-
tem berite naprej in odkrijte, kaj se skriva v 
ozadju in kako se rešiti takšne ujetosti.
 
Jelena Dimitrijević, nutricionistka
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REALNA SLIKA
Čeprav je jasno, da je motivacija za izgubo odvečnih kilogramov večino-
ma psihološke narave, sami razlogi za nastanek omenjenih težav so še 
globlji, kot si predstavljamo, saj je debelost neravnovesje na fizičnem 
in psihičnem nivoju. 

Kar se tiče fizičnega zdravja je zelo pomembno, da vzdržujemo normalno 
telesno težo, saj so odvečni kilogrami povezani z nastankom različnih 
bolezni, kot so: 

• kardiovaskularne bolezni, 
• diabetes, 
• težave s sklepi, 
• rak, 
• leptinska rezistenca, 
• inzulinska rezistenca, 
• druge hormonske težave, 
• vnetja, 
• različne kronične bolezni …
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Neustrezen življenjski slog in debelost
Način življenja določa sposobnost našega telesa, da vzdržuje balans in 
zdravje. Oddaljenost od optimalnih principov življenja in prehranjevanja 
bo zmeraj prineslo neprijetne posledice. 

Lahko se seveda pojavijo različne sodobne bolezni, med katere sodi tudi 
debelost. 

Predelana hrana, 
veliko sladkorja v kakršnikoli 

obliki, predelani ogljikovi hidra-
ti, transmaščobe, konzervirana hrana, 

ogromno živil živalskega izvora, nepravilna 
kombinacija hrane, stres, pitje alkohola, kajenje, 
uživanje zdravil, vnos različnih toksičnih snovi, 

nespečnost in pozen odhod na spanje, nezadostna 
telesna aktivnost, dehidriranost na celični ravni 

…

so poglavitni razlogi za zastrupitev 
telesa,

ki pelje v 

prebavne in presnovne težave, 
kopičenje strupov, neravnovesje 

mikrobiote, vnetja, pomanjkanje nu-
tritivnih snovi …

 zaradi katerih tudi imamo težave z 
odvečnimi kilogrami (vemo, da 
se toksične snovi shranjujejo v 

maščobnih celicah). 
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Zagotovo ne želite živeti, tako da ste kronično utrujeni, napihnjeni, zapr-
ti, brezvoljni, z glavoboli, zgago, nečisto kožo, bolečinami, nizko odpor-
nostjo, slabšo koncentracijo, razdražljivostjo, depresijo, pomanjkanjem 
življenjske energije itd., ki so le nekateri simptomi, ki jih lahko začutimo, 
če imamo težave z odvečno težo. 

Naše telo je kompleksen in izpopolnjen sistem, ki se izjemno dobro 
prilagaja. Iz tega razloga nas bo zelo hitro nagradil z odličnim zdravjem, 
počutjem in optimalno težo, če mu pomagamo pri ustvarjanju pogojev za 
dosego le-tega. 

Psihični vzorci in debelost
Maščoba, ki se kopiči v našem telesu, je v bistvu kot zaščita pred nepri-
jetnimi izkušnjami, pred tem, da bomo emocionalno poškodovani, hkrati 
tudi pomeni, da nismo pripravljeni na nekaj novega (“poskusil bom, ko 
bom shujšal”). 

Debelost tudi pomeni, da se upiramo pogledu v svojo notranjost in se 
izogibamo soočanju s težavami. 

Odnos do lastnega telesa je nekaj več, kot samo hranjenje, pitje zadostne 
tekočine in spanje. Ljudje smo veliko več kot samo fizično telo, ki ima 
svoje fiziološke funkcije, ki jih moramo zadovoljiti. 

Debelost in nezdrav način življenja sta 
tako tesno povezana tudi z našim psi-

hičnim stanjem, energetskimi blokada-
mi, čustvenimi neravnovesji, nega-
tivnimi programi in podzavestnimi 
vzorci. Zaradi tega se pri hujšanju, 
kot pri kakršnikoli drugi zdravstveni 
težavi, moramo osredotočiti tudi na 

to področje in začeti z razreševanjem 
globljih in bolj subtilnih težav.
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To je v bistvu najtežji del ukvarjanja s seboj, saj zahteva korenite spre-
membe v razmišljanju, odnosih in dojemanju sveta. Je pa to edini način, 
da se resnično pozdravimo. Po motivacijski avtorici Louise Hay je vsaka 
fizična težava povezana z našimi notranjimi občutki in čustvenim do-
jemanjem sebe in sveta.

Debelost je po njej povezana s preobčutljivostjo, strahom in nez-
možnostjo, da se soočimo z lastnimi občutki, s potlačeno jezo in 
nepripravljenostjo na odpuščanje ter s potrebo po zaščiti.

Maščobne blazinice na bokih tako kažejo na trmasto jezo, ki je pov-
ezana s starši. 

Maščoba na rokah pa nam sporoča prisotnost jeze zaradi odrekanja 
ljubezni. 

Če se nam maščoba nabira na stegnih lahko govorimo o potisnjeni jezi 
iz otroštva (pogosto na očeta).

Če imamo težave s trebušnimi “obročki” pomeni, da mogoče nismo 
bili dovolj negovani in ljubeče hranjeni. 
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Za razreševanje vzorcev, ki so povezani z odvečnimi kilogrami in dru-
gimi težavami pa se moramo poglobiti vase in najti načine ugotavljanja 
teh programov. 

Če želimo ugotoviti povezavo med čustvi in debelostjo, je zelo dobro, da 
si vsakič zapišemo, ko posežemo po nezdravi hrani, ki nas v trenutku 
potolaži (posebej, če nismo resnično lačni). Poleg tega pa zapišite kdaj, 
kaj in kako jeste (obrok, malice, prigrizke), kako se pri tem počutite, 
o čem razmišljate in zakaj jeste in ali se prehranjujete šele takrat, ko 
ste lačni (prepoznavanje občutka lakote). Po hrani pogosto posežemo po 
čustvenem izbruhu, neprijetnem dogodku ali takrat, ko smo zaskrbljeni. 
Jemo zelo hitro in brez zavedanja o kakovosti in količinah zaužitih živil.

S pozornostjo in zavedanjem bomo ugotovili kaj nas obremenjuje, ka-
kšne vzorce je treba reševati in kdaj hrana postane naš zasilni izhod iz 
neprijetnih situacij.  S tem bomo dosegli tudi hitrejšo transformacijo, ne 
da bi posegli za piškotom ali čokolado, ki bosta le začasno sprostila nap-
etost v našem telesu. Zavedanje je zelo pomemben korak pri kakršnikoli 
spremembi. 

Tudi takrat, ko se počutimo nesprejeto, depresivno, ko imamo vtis, da 
življenje nima smisla in da so košček, dva ali na koncu cela škatla piško-
tov naš edini pristni prijatelj, se je treba naučiti fokusirati in spremljati 
vse kar počnemo. To zavedanje, prisotnost 
v zdaj in dejansko opažanje detajlov 
(sem se odločil, da bom vzel piškot, 
grem do kuhinje, sem vzel piškot, 
sem naredil en grižljaj, pojedel 
sem cel piškot itd.) bo prepreči-
lo čustveno ali kakršnokoli pre-
najedanje in nas bo prebudilo iz 
transa. 
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Naslednjič lahko namesto tolaženja s hrano začnemo uporabljati 
drugačne tehnike. To tudi pomeni, da se reprogramiramo, da začnemo 
uporabljati pozitivne pristope (namesto moram jesti več sadja in zelen-
jave in ne smem jesti sladkarij, si lahko rečemo zaslužim si in zavestno 
izbiram najboljšo in najbolj kakovostno hrano, ki bo krepila moje telo).
 
Z reševanjem čustvenih vzorcev se bo odprl en nov svet, svet ljubezni do 
sebe. Pojavila se bo tudi želja, da si privoščimo le najboljše za naše telo. 
Ko enkrat spoznamo kako smo čudovita bitja in ko rešimo podzavestne 
vzorce, ki nam komplicirajo življenje in nas oddaljujejo od naše resnično-
sti, ne bomo več želeli škodovati svojemu telesu z nezdravo prehrano. 

Zavestno prehranjevanje bi moralo postati vaš glavni cilj. To bo omogočilo 
ponovni stik s seboj, tako da ne boste več uporabljali hrane kot kompen-
zacijo za določene travme, čustva, druženje, počitek, ustvarjanje, bivanje 
v naravi … Če boste redno vadili zavestno prehranjevanje, boste doseg-
li popolno prisotnost in boste s časom ugotovili kako je izbira hrane, 
način kako, kdaj in v kakšnih količinah jo uživamo povezana z našimi 
notranjimi programi. Ozaveščanje bo tudi prineslo želeno spremembo, 
bolj zdravo izbiro in psihofizično zadovoljstvo.

Več o ozaveščenem prehranjevanju preberete v knjigi: 
Zakaj diete ne delujejo – zavestno prehranjevanje, za-
vestno življenje, Mojca Majerle. 
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Občutek sitosti 
Le malo ljudi dejansko ve, da občutek sitosti sproži zgornjih 10 % želod-
ca (ta del se imenuje kardia in je v bližini srca). 

Receptorji za raztezanje reagirajo na hrano, ki fizično polni želodec. Iz 
tega razloga se pri bariatričnih postopkih (zmanjšanje želodca v primerih 
morbidne debelosti) ohrani ravno teh 10 % in pacienti nimajo več preos-
talih 90 % želodca, tako da hitro postanejo siti. 

Za nadzor sitosti so seveda odgovorne tudi hormonske reakcije (posebej 
skupno delovanje grelina in leptina) ter beljakovine, peptid YY. Grelin 
nastaja v želodcu in trebušni slinavki, ko je želodec prazen. Ta pošilja 
informacijo hipotalamusu preko krvnega obtoka, da smo lačni. Raven 
grelina se dvigne tudi, če smo na dieti in ko zmanjšamo vnos kalorij. 
Grelin ima tudi protidepresivni in protitesnobni učinek. 

Čeprav nam pomaga, da zmanjšamo odgovor na stresne situacije, nam na 
žalost poveča apetit, tako da se v stresnih situacijah sproščamo s hrano. 
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Ko dosežemo fizično sitost, maščobne celice začnejo izločati drugi hor-
mon, ki se imenuje leptin. Leptin prenese informacijo o sitosti v hipotal-
amus, da prenehamo jesti. 

Hkrati nivo grelina drastično vpade. Pri debelih ljudeh so v krvi naš-
li povečane količine leptina na katerega se telo več ne odziva pravilno 
(pogosto je prisotna leptinska rezistenca). Vloga peptida YY je zman-
jševanje apetita in povečevanje občutka sitosti. Ustvarja se in sprošča v 
črevesju. Po navadi, ko jemo hrano, ki je bolj bogata z beljakovinami, se 
proizvaja več YY peptida, kar omogoča hitrejši občutek sitosti. 

Ne glede na ključne elemente je človeška biologija zelo kompleksna in 
se potem, ko hrana pride v želodec, aktivira veliko različnih procesov, 
ki lahko vplivajo na občutek sitosti. Sam proces, dokler možgani ne do-
bijo sporočila o sitosti, traja od 20 do 30 minut. Iz tega razloga je zelo 
pomembno, da jemo počasi in se ne prenajedamo. 

Sitost nam daje občutek sproščenosti in sreče, skoraj kot, da bi bili 
rahlo zadeti. 

Zasluge za to gredo našemu sistemu 
za nagrajevanje in užitek, ko se 
sprosti dopamin.  

Zaradi tega je vse več odvisno-
sti od hrane, saj določena živila 
potencirajo sproščanje dopamina 
in užitka v telesu, ki ga želimo 
ponavljati (kazomorfini v mlečnih 
izdelkih, meso in izdelki iz mesa, 
predelani ogljikovi hidrati in sladkor 
….). Čeprav marsikdo, ki se sooča s teža-
vo odvečnih kilogramov, ima vtis, da njegovi 
možgani ne delujejo pravilno in da je v ozadju kakšna genetska napaka, 
je ta scenarij zelo redek. Sindrom Prader – Willi je kompleksna genets-
ka motnja (disfunkcionalnost hipotalamusa zaradi napake na 15. kromo-
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somu, ko ni možno prepoznati občutka sitosti), ki prizadene enega člove-
ka na vsakih 12000 do 15000 ljudi. Velikokrat ljudje povedo, da nimajo 
nadzora nad določeno hrano, ki ni zdrava in zaradi katere se redijo (čoko-
lada, čips, krofi …). Čeprav se strinjam, da so tovrstna živila narejena, 
tako da vplivajo na kemične procese v naših možganih, v bistvu ne drži, 
da nimamo nadzora in da se ne moremo zavestno odločiti za spremembo. 

Iz tega razloga je pomembno, da se soočimo s težavo iz več različnih 
kotov in si postavimo prava vprašanja.

Toliko je različnih življenjskih situacij pri katerih smo se odločili, da 
bomo nadzorovali svoje življenjske odločitve, saj so bodisi nevarne za 
nas ali so družbeno nemoralne in nesprejete. 

Razen pri določenih posameznikih večina ljudi se ne vozi po avtocesti 
200 km/h, se ne napija vsak dan do nezavesti, ne škoduje nalašč drugih 
ljudem itd. Tako je tudi s hrano. Nismo nemočni in lahko prevzamemo 
nadzor, ki nas bo pripeljal do korenitih sprememb, ko nam ne bo več 
treba vklapljati programa za nadzorovanje vnosa nezdravih živil v lastno 
telo. 
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Reakcija lakote – jejte več, če želite shujšati
Verjetno je med vami veliko takšnih, ki so se neštetokrat držali različnih 
diet, ki so pomagale le za kratek čas, potem pa se je izgubljanje kilogram-
ov kar naenkrat ustavilo, čeprav ste se držali vseh navodil, bili dovolj 
disciplinirani in vztrajni. 

Hkrati pa se je po nekaj dnevih, tednih ali mesecih uspešnega programa 
vitkanja pojavila tudi volčja lakota, ki ste jo zelo težko prenašali, je nika-
kor niste mogli ustaviti in ki vas je pahnila v cikel prenajedanja in prido-
bivanja še več kilogramov od tistih, ki ste jih imeli, preden ste začeli z 
dieto. Če ste se prepoznali v tem scenariju, vam lahko povem, da obstaja 
rešitev za tovrstno težavo in ne, ni še ena čarobna dieta, temveč obvlado-
vanje reakcije lakote. 

Reakcija lakote je naravni mehanizem preživetja.

Poleg vzdrževanja stalne količine kisika v krvi, optimalne temperature 
in krvnega sladkorja je naše telo programirano, da vzdržuje konstantno 
količino maščobnega tkiva. 

Ta zaloga je nujno potrebna, če bi prišlo do 
pomanjkanja energije, kar se je v človeški 
preteklosti pogosto dogajalo. Ta meha-
nizem, ko telo vzdržuje zaloge maščob, 
se imenuje adipostat. Vsak od nas ima 
svojo nastavitveno točko, ki predstavlja 
določeno količino maščobnega tkiva, ki 
ga telo prepozna kot optimalno za nas. Na 
žalost ta točka ni vedno naša idealna tele-
sna teža, ampak je dobra novica, da se jo lah-
ko premakne. Nadzor adipostata je v hipotalamusu, ki nadzoruje veliko 
avtonomnih funkcij. 

Reakcijo lakote (in tukaj ne govorimo o normalni lakoti, ki jo potešimo 
z zaužitjem primernega obroka, temveč o neprijetni in zelo močni lakoti, 
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ki jo zelo težko ukrotimo in nas pripelje do točke, ko zaužijemo dvojno 
ali trojno količino hrane od tiste, ki jo dejansko potrebujemo) spodbudita 
zaužitje manj kalorij in manj hranil, kot jih telo potrebuje, da ohranja 
predvidene maščobne zaloge ter manjša količina maščobe v telesu od 
tiste, ki jo ima telo v nastavitveni točki. 

Odlična novica je, da če imate več maščob od nastavitvene točke, 
vam bo vaš osebni adipostat pomagal, da izgubite nekaj kilogramov. 

Če pa imate manj maščob od nastavitvene točke, je to alarm za adipostat, 
ki dobi informacijo, da ste preveč vitki in da potrebujete nove zaloge en-
ergije ne glede na to koliko ste dejansko pretežki in bo aktiviral reakcijo 
lakote. 

Zaradi tega se lahko zgodi, da lahko izgubite veliko kilogramov, jeste 
zdravo, se ukvarjate s športom, dovolj spite …, ampak ko kilogrami pade-
jo pod točko vaše trenutne nastavitve za zaloge maščob, boste začutili 
tako močno lakoto, ki ne bo kar tako izginila (hkrati se pojavijo še dru-
gi simptomi, kot so utrujenost, razdraženost, občutek mraza, otopelost, 
zmanjšan libido, upočasnjen metabolizem …).

Zaradi tega so klasične diete obsojene na poraz. 

Vaše telo vam ne bo dovolilo nadaljnjega hu-
jšanja. Ko hipotalamus dobi informacije 

o spremembah, se začne tudi proces 
spreminjanja hormonov (aktivirajo 

se stresni hormoni in znižajo hor-
moni za kurjenje maščob). In se 
tako začetni uspeh prelevi v to-
talni poraz. 

Ko se vam aktivira reakcija la-
kote je potrebno jesti več in ne 

manj, če se želite prebiti skozi ta 
naravni mehanizem preživetja! 
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To pomeni, da boste jedli kadarkoli ste lačni. Resnično kadarkoli ste lačni. 
V teh trenutkih poslušajte svoje telo in zaužijte hrano, ki vam bo ustreza-
la, da zadovoljite telesne potrebe po določenih nutrientih, ki jih takrat 
potrebujete. Ne ozirajte se na količine. Dokler ne mine reakcija lakote, 
boste ohranjali pridobljeno težo, ko pa mine reakcija lakote, boste pon-
ovno začeli izgubljati težo. Seveda je treba zaužiti čim bolj zdravo hra-
no in redno telovaditi. Če boste posegali 
po predelanih živilih, priboljških in 
veliko sladkarij, ne boste dosegli 
želenega učinka. Takrat je treba 
zaužiti pravi obrok (lahko tudi 
kakšno bolj zdravo sladico), 
ki je lahko sestavljen iz več 
kakovostnih maščob ali več 
beljakovin ali polnovrednih 
ogljikovih hidratov, odvisno 
kakšno bo vaše hrepenenje. 
To ni čas, da se nalivate z več 
tekočine in da pojeste več solat 
ter druge hrane, ki vsebuje zelo 
malo kalorij. 

Če ste se do takrat prehranjevali s polnovredno 
rastlinsko hrano z manj maščobami, ki jo sicer 
priporočam in ki pri večini ljudi zadostuje za 
uspešno hujšanje in zdravo življenje, jih lahko 
zaužijete več (pripravite nekaj na olju in ne le na 
vodi, dodajate več polnovrednih maščob v svoje 
obroke, pojejte bolj zdravo rastlinsko pico itd.). 

Telo bo seštevalo vse, kar vnesete in ne bo popustilo, če se mu boste up-
irali. Hipotalamus bo tako dobil sporočilo, da ni lakote in da mu ni treba 
zganjati panike. 

Počasi se bo reakcija umirila in boste imeli vse manj in manj reakcij 
lakote. 
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Povprečno traja reakcija lakote od nekaj ur do več tednov. S pravilnim 
ravnanjem pa bo zagotovo minila ne glede na to kakšen je vaš čas trajanja 
tega procesa. Pomembno je, da ostanete vztrajni in da ne odnehate tudi, 
če ne izgubljate teže tako hitro, kot bi si želeli. 
Reakcija lakote je različna pri vsakem posamezniku in nekateri boste 
potrebovali več časa, da dokončno izgubite še zadnji kilogram do vaše 
idealne teže. 

To tudi pomeni, da boste nekateri obdržali določeno težo več mesecev, 
dokler se spet ne zažene proces izgube odvečne maščobe.

Na ta način bo proces izgube odvečnih kilogramov trajal dlje časa, 
ampak je nagrada trajna izguba teže brez jo-jo efektov. 

Seveda, ko reakcija lakote popusti, se je treba vrniti na priporočen način 
prehranjevanja, ki omogoča izgubo kalorij. Tisti, ki se bodo prenajedali 
dan za dnem ne morejo pričakovati, da jih bo varoval mehanizem, ki za-
vira pridobivanje maščob, saj ga enkrat vseeno boste presegli. 
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Načrt za trajno izgubo teže z upoštevanjem reakcije lakote:

1. Jejte, ko ste resnično lačni, čim bolj raznovrstno polnovredno hrano po 
kateri hrepenite in dokler niste siti (ko boste v fazi reakcije lakote jeste 
vsakič, ko začutite lakoto). Če niste lačni, NE JEJTE. 

2. Vodite dnevnik prehranjevanja, dokler ne boste dovolj samozavestni, 
zadovoljni s svojo težo in popolnoma prepričani, zakaj to počnete. 

3. Naj bo resnično veliko sadja in zelenjave v vaši prehrani.

4. Pojejte več hrane v prvi polovici dneva in jo počasi zmanjšujte proti 
večerji, ki mora biti lahka in lahko prebavljiva. Jejte takrat, ko začutite 
lakoto in po določeni uri za obroke. 

5. Obvezno izberite kakršnokoli telesno aktivnost v kateri boste uživali.

6. Sledite svoji maščobni zavori – ta bo zmanjšala vaš apetit, ko boste 
pojedli preveč hrane, če se boste ravnali po notranjih občutkih oz. če 
boste upoštevali resničen občutek lakote (brez nenehnega prenajedanja 
in uživanja napačne hrane) in povečala nivo energije ter želje po premi-
kanju.

Več informacij dobite v knjigi: Zakaj shujševalne diete 
redijo?, dr. Amanda Sainsbury – Salis
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Čudovite vlaknine za manj lakote 
V tem programu boste vsak dan zaužili tudi psilium. Gre namreč za čisto 
vlaknino.

Prehranske vlaknine predstavljajo vse dele rastlinskih živil, ki jih naše 
telo ne more prebaviti ali absorbirati. Razvrščamo jih v topne (topijo 
se v vodi) in netopne (se ne topijo v vodi). Kot hranilo jih uporabljajo 
črevesne bakterije, ki na tak način proizvajajo kratkoverižne maščobne 
kisline (preprečujejo bohotenje patogenih bakterij in zvišajo absorpcijo 
mineralov, posebej kalcija), vzdržujejo normalno črevesno strukturo in 
funkcijo in tako preprečujejo nastanek diareje. Vsakih 14 g vlaknin zniža 
kalorični vnos za 10 odstotkov. Rastlinska hrana je edini pomemben vir 
vlaknin, ki nas hitro nasitijo, tako da prej nehamo jesti in posledično 
pojemo manj kalorij, s katerimi se tudi ne obremenjujemo, saj nam jih ni 
treba šteti. Poleg tega pa z vlakninami uravnavamo krvni sladkor, zman-
jšujemo možnost nastanka srčno - žilnih bolezni, kapi, hemoroidov, ob-
čutljivega črevesja, žolčnih in ledvičnih kamnov, presežka hormonov itd. 
Najbogatejši vir vlaknin so: stročnice, polnovredna žita, zelenjava in 
sadje. Naš cilj bi moral biti vsaj 40 g vlaknin na dan, še boljše pa bi 
bilo, da dosežemo številko 100. Če pa nismo navajeni uživanja večjih 
količin stročnic, ki so odličen vir vlaknin, se nanje moramo počasi na-
vaditi, da se izognemo prebavnim težavam. Stročnice in žita obvezno 
namakamo pred kuhanjem, da se izognemo antihranilom kot so lektini, 
oksalati in fitati (če imamo dovolj časa, jih lahko tudi kalimo, kar bo še 
dodatno vplivalo na lažje prebavljanje le-teh in boljši izkoristek hranil).
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Zdravje mikrobiote in optimalna telesna teža 
Dejstvo je, da brez zdrave mikrobiote ni psihofizičnega zdravja. Črevesna 
flora je »živi organ« in se ves čas spreminja. Naš način prehranjevanja, 
okolje v katerem živimo, izpostavljenost toksičnim snovem, osebna higi-
ena, jemanje zdravil (posebej pogosto jemanje antibiotikov itd.) vplivajo 
na pestrost bakterijskih združb. 

Mikrobiota mora biti čim bolj raznolika, če želimo imeti močan imunski 
sistem in dobro odpornost telesa. 

Pred rojstvom smo popolnoma sterilni. Prvotne bakterijske združbe se 
naselijo ob porodu in je iz tega razloga vaginalni porod izjemno pomem-
ben. 

Če se otrok rodi s carskim rezom, ne more dobiti vseh koristnih bakterij, 
ki bi jih sicer ob porodu skozi porodni kanal in je izpostavljen mikrobom 
iz okolja. Neustrezna mikrobiota po rojstvu in skozi odraščanje otroka je 
povezana s slabšo imunostjo, avtoimunimi boleznimi, alergijami, sindro-
mom prepustnega črevesja in debelostjo, ki se lahko pojavijo tudi kasne-
je v življenju. 
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Za ohranjanje optimalne teže je tudi pomembno kakšne bakterijske 
združbe naseljujejo naše telo ter kakšno je razmerje med koristnimi in 
problematičnimi mikroorganizmi. 

Znanstveno je dokazano, da črevesne bakterije spreminjajo način, kako 
skladiščimo maščobo, kako uravnotežimo raven glukoze, kako reagira-
mo na hormone, ki aktivirajo občutek lakote in sitosti, vplivajo tudi na 
presnovne procese ter seveda nagnjenost k nastanku različnih bolezni 
vključno z debelostjo. 

Vsekakor je veliko odvisno od naše prehrane, saj je odvisno katere 
združbe bomo hranili in jim omogočili razmnoževanje. Iz tega razloga 
se tudi zgodi, da če uživamo veliko predelanih ogljikovih hidratov in 
sladkorjev, bomo še več hrepeneli po tovrstnih živilih. 

Vitki ljudje imajo večjo pestrost mikroflore v primerjavi s tistimi, ki 
imajo preveč kilogramov. 

Prehrana, ki ji rečemo tipična zahodnjaška (veliko predelanih živil, slad-
korja, maščob) vpliva na bohotenje bakterij rodu Firmicutes, kar posle-

dično zmanjša bakterije rodu Bacteroides. 
Prevlada združbe Firmicutes pome-

ni večje pridobivanje energije iz 
hrane in kopičenje maščob v te-

lesu. 
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Prehranska intoleranca in debelost
Poleg tipičnih intoleranc, za katere je večina ljudi že slišala (laktozna, 
fruktozna in glutenska intoleranca) obstaja še veliko drugih prehranskih 
intoleranc, ki nastajajo zaradi sindroma prepustnega črevesja. 

Napenjanje, mehko ali trdo blato, 
pridobivanje teže, glavoboli, 

utrujenost … so le nekateri 
simptomi, ki jih povezujemo 
z intolerancami na hrano. Če 
ne vemo, da imamo težave 
z intolerancami na hrano 
in se zaradi tega ne začne-
mo zdraviti in tudi pravilno 
prehranjevati bo naše telo v 

konstantnem vnetnem stanju, 
kar posledično pripelje do res-

nih kroničnih bolezni. 

Čeprav je zelo malo ljudi, zboli za ce-
liakijo, je veliko takšnih, ki so občutljivi na gluten. Znanstvene študije 
navajajo, da je 55 različnih bolezni povezano z intoleranco na gluten. 

Če želite izgubiti odvečno težo, je zelo pomembno, da se znebite vnetij in 
pozdravite prepustno črevo. Iz tega razloga vam 
predlagam, da iz prehrane obvezno izločite 
glutenska žita in izdelke iz njih ter mle-
ko in mlečne izdelke (prehranski načrt 
za izgubo odvečnih kilogramov je na-
rejen na osnovi polnovredne rastlinske 
prehrane, pri kateri se tako in tako ne 
uživajo živila živalskega izvora), saj 
lahko povzročita inzulinsko rezistenco 
in kopičenje odvečne maščobe.
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Z razstrupljanjem telesa do uspešne izgube 
odvečne teže
Uživanje procesirane hrane, veliko toksičnih poživil, nepravilna kom-
binacija hrane, kronično stanje stresa itd. upočasnijo prebavo in povz-
ročajo nastanek veliko strupenih snovi, ki jih telo ni zmožno predelati ali 
izločiti. Zaradi tega jih shranjuje v maščobnih celicah daleč od vitalnih 
organov (najbolj pogosto na stegnih, zadnjici in trebuhu). Iz tega razloga 
je naša najbolj pomembna naloga najprej razstrupiti telo. Tako ga bomo 
očistili od zelo nevarnega bremena in se hkrati bomo znebili nepotrebnih 
kilogramov. Pri razstrupljanju bodite pozorni na uživanje živil z visoko 
vrednostjo vode (veliko zrelega sezonskega sadja, zelenjave, zelenjavnih 
sokov in kalčkov), izločite živila živalskega izvora (meso in izdelki iz 
mesa, mleko in mlečni izdelki, ribe, jajca), vso predelano hrano, sladkor, 
gluten, kavo, alkohol, preveč soli, in zmanjšajte vnos razhudnikov. Hra-
no pravilno kombiniramo (ta princip se upošteva tudi po razstrupljanju 
telesa):

1. sadje uživamo samostojno, najboljše kot monoobrok 
(ena vrsta sadja naenkrat, melon in lubenic nikakor ne 
mešamo z drugim sadje, sicer pa lahko pojemo skupaj 
kislo s kislim ali pol kislim sadje ter sladko s sladkim ali 
pol sladkim sadjem

2. rastlinska živila, ki so bogata z beljakovinami (ore-
hi, semena, stročnice) se najboljše kombinirajo z zelenja-
vo, ki ne vsebuje veliko škroba

3. žita in škrobnato zelenjavo je najboljše kombinirati z 
malo maščob in drugo zelenjavo. 

4. zelenjavo z manj škroba in več vode lahko uživamo 
tudi posamezno z maščobami 

Vsak dan si vzemite čas zase, začnite ga v miru in s 
hvaležnostjo ter odprtostjo do vseh novih izkušenj, ki so 
vam namenjena. 
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Zakaj ne dieta temveč sprememba načina 
življenja
Štetje kalorij, manjši vnos le-teh in telovadba do popolne izčrpanosti niso 
prava rešitev. Telo ima mehanizme zaviranja porabe kalorij, če njihov 
vnos drastično zmanjšamo. Poleg tega se zelo hitro pojavi občutek lakote 
in je zelo težko ostati dlje časa na takšnem režimu prehranjevanja. Po 
vsakem obroku se sproži niz kemičnih reakcij, aktivacija hormonov in 
genov glede na hrano, ki smo jo zaužili. Iz tega razloga je bolj pomemb-
no kakšna je kakovost hrane, ki jo zaužijemo ne pa vrednost kalorij. 

Dva obroka sta lahko enaka po svoji energijski vrednosti, ampak je odziv 
telesa popolnoma drugačen. Od naše izbire hrane bo odvisen vpliv tudi 
na maščobne celice. Vsekakor ni enako, če pojemo kvinojo z zelenjavo 
in fižolom za kosilo ali pico iz bele moke, salame in sira. Lahko sta oba 
obroka enake kalorijske vrednosti, jasno pa je kateri obrok je zdrav in s 
katerim lahko hujšamo in katerega bi odsvetovali. 

Ko ugotovimo glavne razloge za naše težave s kilogrami, je treba narediti 
načrt, ki se ga bomo z lahkoto držali. In mi smo ga pripravili za vas!

Seveda govorimo o spremembi načina življenja in dojemanja samega 
sebe in ne o dieti. Za marsikoga bo dovolj le 

majhna sprememba, za nekatere, ki se 
že spopadajo z resnimi zdravstven-

imi težavami pa je treba ukrepati 
hitreje. Odlična novica je, da se 
telo zelo hitro navadi na nov 
režim prehranjevanja in živl-
jenja, da po nekaj tednih ne 
bomo niti opazili, da je kaj dru-
gače razen manjšega obsega in 

manj kilogramov. 
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Kaj je potrebno za uspešno in trajno izgubo 
odvečnih kilogramov?
• Razstrupljanje telesa in antiparazitni program (antiparazitni program 

po Huldi Clark, bioresonanca, uporaba zapperja …)

• Prehod na polnovredno rastlinsko prehrano (sadje, zelenjava, pol-
novredna žita, stročnice, kalčki, mikrozelenje, nekaj semen, oreščkov 
in avokada) 

• Obvladovanje reakcije lakote 

• Ugotavljanje vzorcev povezanih z načinom prehranjevanja in živl-
jenja in reprogramiranje notranjih travm 

• Dovolj spanja (vsaj 7 do 8 ur) in odhod na spanje najkasneje ob 22 h, 
še boljše ob 21h

• Primerna fizična aktivnost (glede na trenutne telesne zmogljivosti, 
starost, zdravstveno stanje …)

• Vsakodnevno sproščanje in zniževanje stresnih odzivov
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• Zdrava mikrobiota (pravilna prehrana, probiotična kura, umirjen 
življenjski ritem)

• Po potrebi tudi dodajanje različnih prehranskih dodatkov ter korist-
nih začimb 

• Za aktivacijo metabolizma in prebavnega ognja ter topljenje maščob 
si lahko pomagamo z odličnim jutranjim napitkom (po 1 čž ingver-
jevega in kurkuminega soka, 2 čž komarčkovih semen v prahu, 2 čž 
kumine v prahu, 1/8 čž asafoetide – vse skupaj premešamo v 0,5 l 
mlačne vode in spijemo na tešče), ki ga je treba uživati dlje časa

• Zelo je pomembno, da tudi uravnamo hormonsko delovanje

Prehranska piramida, ki vam lahko pomaga pri izbiri živil in količinah. 
Vsekakor pa jo prilagodimo svojim potrebam in fizični aktivnosti. 
 

Sadje: 2 skodelici na dan sezonskega in zrelega sadja (lahko tudi več, če 
zmanjšamo vnos drugih živil). Izogibamo se uživanju suhega sadja. 
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Zelenjava: kolikor želimo (predvsem zelenjava, ki vsebuje več vode: 
brokoli, cvetača, koromač, bučke, paprika, paradižnik, kumare, stročji 
fižol, zelje, šparglji … in manj zelenjave, ki vsebuje več škroba).

Žita: 2 skodelici na dan (lahko manj, če uživamo več drugih živil).

Stročnice: 1 do 1 in pol skodelice na dan (lahko nekaj več, če pojemo 
manj žit in nimamo posebnih težav s prebavo stročnic). Za boljšo preba-
vo jih namakamo dlje časa (od 24 do 48 ur), vodo vmes večkrat zamen-
jamo in lahko vsakič dodamo nekaj jabolčnega kisa ali limoninega soka, 
še boljše bo, če jih kalimo kakšen dan li dva preden jih skuhamo. Tisti, 
ki niso navajeni uživanja večjih količin stročnic, začnejo z manjšimi ko-
ličinami in postopoma povečujejo vnos. 

Zelena listnata zelenjava: 2 do 3 skodelice surove zelene listnate zelen-
jave ali 1 do 2 skodelici kuhane (lahko tudi več).

Polnovredni rastlinski viri maščob: (semena, oreščki, avokado): 
polovica avokada ali nekaj oreškov ali 3 do 4 jušne žlice semen ali 2 jž 
masla iz oreščkov/semen ali kombinacije, ki ne presegajo 4 jušne žlice 
na dan z maščobami bogatih rastlinskih živil. Izogibamo se uporabi pre-
delanih maščob, veganskih sirov, veganskih majonez, namazov z veliko 
maščobe in olj. Vsekakor dnevni vnos maščob ne bi smel biti več kot 15 
%, še boljše 10 % naših dnevnih kalorij.
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Telovadba

Telesna aktivnost je izjemno pomembna pri procesu izgube odvečnih ki-
logramov. 

Tudi, če se boste prehranjevali pravilno in uživali polnovredno hrano (v 
za vas primernih količinah in takšno, ki bo optimalna za zdravje vaše 
mikrobiote) in če boste dodajali koristne začimbe in dodatke, dovolj spali 
itd., brez telesne aktivnosti ne boste prišli do želenih rezultatov. 
Posebej, ko morate izgubiti veliko kilogramov. 

Na začetku vam priporočam zelo lahko gibanje (lahkoten sprehod, pla-
vanje, kolesarjenje, joga, tai chi …) potem, ko dobite več kondicije, lah-
ko začnete teči, dvigovati uteži, hoditi v hribe, na tenis itd. Vse je seveda 
odvisno od vaše osnovne energije. 

Če niste preveč aktiven tip človeka po naravi, se odločite za jogo, pilates, 
tai chi, lahkoten tek in plavanje, različne dvoranske športe (posebej v 
času zime in ko je več mrazu in vetra od zunaj), ki jih izvajate, tako da ne 
pretiravate z intenziteto.
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Tisti, ki imate radi bolj intenzivne aktivnosti, lahko izvajate bolj zahtevne 
oblike telovadbe, ampak jih prilagodite svoji trenutni kondiciji in izgubi 
kilogramov (če imate preveliko težo, je bolj priporočljivo, da začnete s 
telovadbo, ki ne bo obremenila vaših sklepov in srčno-žilnega sistema). 

Ajurveda priporoča, da pred vsako telovadbo aktiviramo posebne 
marma točke, ki bodo omogočile, da lažje telovadimo. Pred kakrš-
nokoli telesno aktivnostjo pritisnemo marma točke na prstih - 6 x 
pritisnemo skupaj konice prstov (kazalec in palec) na levi in desni 
roki in potem začnemo z gibanjem. 

To posebej velja za tiste, ki se zaradi prevelike telesne teže ne morejo 
gibati in lahko začnejo le z lahkotnim sprehodom pa naj je to le nekaj 
korakov na dan, ki jim vsak dan dodamo nove korake. Najbolj pomem-
ben nasvet v zvezi z gibanjem je ta, da je treba najti aktivnost pri kateri 
se bomo zabavali. Na ta način bomo z veseljem premaknili svoje telo ne 
da bi imeli odpor do gibanja. Po nekem času bomo začutili resnično željo 
po aktivnosti. 
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Prehranska dopolnila

Zakaj jih naši predniki niso potrebovali, je povsem razvidno iz podatkov 
spodnje primerjavlne študije iz leta 1940 in 2002.

Rastline, ki so rasle v naravnem okolju s son-
cem in tiste, ki so rasle brez sonca - Velika raz-
lika, vsaj 30, 50, nekatere imajo do 70 % manj 
dragocenih vitaminov, rudnin, antioksidantov.

Obstaja veliko na videz čudežnih formul, ki 
nam obljubljajo neverjetne rezultate v zelo krat-
kem času. Brez spremembe prehranjevalnih 
navad in načina življenja vam nihče ne more 
garantirati uspeha pri hujšanju ali kakršnikoli 
drugi težavi. Ker je osnova za dobro delovanje 
telesa zdrava mikrobiota, vam priporočam, da 
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obvezno naredite kuro s probiotiki. Poleg tega pa si lahko pomagate 
tudi z različnimi minerali in vitamini (D3, C, Mg, B kompleks, multivi-
taminski kompleks …), saj na ta način želimo nahraniti telo na celični 
ravni in s tem zmanjšati nenehne signale lakote, mu pomagati, da se 
proizvaja več energije, da hormoni delujejo bolj optimalno, da se uravna 
krvni sladkor itd. 

Lahko si seveda pomagamo tudi s tradicionalnimi ajurvedskimi rastlin-
ami, antioksidanti, čaji (zeleni čaj, presličin, luštrekov, čaj iz brezovega 
listja), začimbami (kurkuma, cimet, ingver, kumina, koromač, kardamom 
…), z dodatki, ki so bogati s klorofilom, z algami, medicinskimi gobami 
in CBD kapljicami (raziskave kažejo, da so CBD kapljice odlične pri 
stimulaciji razgradnje in oksidacije maščob, pri večji porabi kalorij in 
zmanjšanju nastajanja maščobnih celic). 

Seveda je vse odvisno od vsakega posameznika in njegovih lastnih po-
treb (težave z zdravjem mikrobiote, hormonsko neravnovesje, veliko 
stresa, preobremenjenost s toksini in težkimi kovinami, pomanjkanje nu-
trientov, vnetja, avtoimune bolezni … ali kombinacija več zdravstvenih 
težav). 
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Formula za jetra in črevesje

Ta kombinacija ekoloških zelišč z vlak-
ninami (ki so takoo pomembne pri vit-
kanju), se ob stiku z vodo pretvori v 
čistilni gel našega črevesja in doseže 
tudi tiste črevesne gube, kjer se še 
vedno skrivajo paraziti, ostanki 
pomrlih virusov, različni toksini, 
kandida in drugi nepridipravi. Než-
no očisti tudi jetra, s katerimi je pov-

ezano marsikaj. To je zares vrhunski 
način, da pomirite vsa vnetja v telesu, 

očistite telo vsega, kar ne potrebuje več. 
Poznalo se bo hitro tudi na koži. 

1 kozarec tople vode in 2 merici, zmešaš in hitroo spi-
ješ, ker začne gelirati, hkrati pa tudi hitro pomij kozarec, ker ga je sicer 
težje sčistiti, ker se zalepi. In seveda, dovolj vode čez cel dan, da lahko 
deluje.

B complex

Pomirila se bodo hrepenenja po 
čokoladi, po sladkem. Jemlje 
se po kosilu, 1 ali 2 kapsuli 
na dan. Stranski učinki pa 
krasni: uredili se bodo 
nohti in lasje, pomirili se 
nam bodo živci, telo se bo 
sprostilo. B vitamine res 
potrebujemo, kurimo pa 
jih zaradi stresnega načina 
življenje prehitro!



31

Mikrobiom 30

Koliko vrst sadja in zelenjave 
pojeste? Verjetno bolj malo, a to 
ni bistveno samo zaradi vitamin-
ov, mineralov, vlaknin ... mikro-
biom ali mikrobiota je osnova, 
zato je bistvenega pomena, da 
nahranimo temelj našega zdravja. 
Fermentacijski napitek Mikrobiom 
30 vsebuje 30 vrst ekološkega sadja, 
zelenjave, semen in oreščkov, ki so fer-
mentirani na počasen tradicionalen način 
brez prehitevanja. To bo pozitivno vplivalo na 
celo telo, na želodec, jetra, možgane, črevesje, tudi 
spanje se bo izboljšalo že v 25 dneh. Uživa se en šilček na dan, najboljše 
na tešče po jutranjem pitju vode.

NOČNO POPRAVILO – 1 kapsula na dan zvečer po večerji

Rjave alge imajo 200-krat več železa kot rdeča pesa, 8-krat več 
magnezija ter 100-krat več joda kot katerakoli kopenska 

rastlina in približno 14-krat več kalcija kot 
kravje mleko. 

Fitokompleks 
NOČNO POPRAVILO se 

pridobiva iz najbolj kvalitetnih 
rjavih morskih alg na svetu, 

vsebuje pa 3 alge:

⁃ Ascophyllum nodosum,
⁃ Fucus vesiculosis,
⁃ Pelvetia canaliculata.



VITKANJE
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Vse iz kontrolirane ekološke pridelave.

• brez glutena
• brez laktoze
• vegansko
• 100 % ekološko

Magnezij – 3 x tedensko namažemo 
celo telo od vratu do stopal

Navodila za uporabo: Nane-
site na kožo in nežno vma-
sirajte. Gel je priporočljivo 
pustiti na koži od 15 do 20 
minut, šele nato sprati. Ne 
nanašati na poškodovano 
in razdraženo kožo. 
Pri občutljivi koži naredite 
test tolerance - manjšo ko-
ličino izdelka za 5 minut na-
nesite na manjši predel kože. 
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DNEVNI PROGRAM
Sestavljen program in celoten paket je narejen za 30 dni. A pričakujte, da 
boste po temu mesecu s programom želeli še nadaljevati, saj vam bo telo 
hvaležno in počutili se boste osvobojene na večih ravneh.

JUTRO 

Prebujanje

Po prebujanju in obisku stranišča 
spijte 0,5 l mlačne vode (lahko dodate še 
limonin sok iz polovice ali cele limone)

Če boste imeli čas, lahko naredite še suho 
krtačenje telesa, kratko abjanga masažo in se 
stuširate po principu kneippanja (rituali so zapisani v 
nadaljevanju). 
Če nimate časa zjutraj potem cel protokol naredite takrat, 
ko boste imeli čas. 

Obvezno pa naredite krtačenje jezika s strgalom za in 
potem sledi umivanje zob pred zajtrkom. 

Na jeziku bodo nastajale obloge, ki jih je treba 
vsak dan očistiti (čiščenje jezika bi morala biti 
stalna navada). Proces razstrupljanja se konča, 
ko jezik postane normalne barve (rožnat brez 
oblog). 

Dodatno: klistir v primeru, če boste zaprti ali 
če boste imeli glavobole. 
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Zajtrk

Zajtrk bo vedno isti - SEZONSKO 
SADJE v obliki monoobrokov (le ena 
vrsta sadja naenkrat in OBVEZNO 
ZRELO SADJE)

Pred zajtrkom: 

2 merice formule za jetra in črevesje,

1 žlička fermentacijskega napitka. 

DOPOLDAN

V dopoldanskem času boste 
jedli sadje, tako da se najete do sitega. 
Sadje se hitro prebavlja, tako da boste verjet-
no po 2-3 urah lačni. 
Takrat lahko ponovno pojeste nekaj sadja ali 
sveže stisnjen zelenjavni sok (korenje, zelena 
listnata zelenjava, kumare, zelena stebelna, 
koromač … različne kombinacije). 

V ta sok se lahko dodaja spirulina (1 čž), ra-
zlične trave v prahu (ječmenova, pšenična, 
kamutova …), tekoči klorofil, lahko tudi 1 jž 
lanenih ali chia semen zaradi boljše absorp-
cije betakarotena (predstopnja vitamina A). 

Sok s semeni se prebavlja dlje časa, 
tako da ga lahko prestavite za 
popoldansko malico. 
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Namesto soka je lahko tudi smuti iz zelene listnate 
zelenjave (motovilec, solata, špinača, ohrovt, mlada blitva, 
cikorija in regrat (to zna biti precej zahtevno, ker je zelo grenko), 
limonin sok, košček avokada in voda. 

Če bi želeli narediti sadni smuti potem mora biti čim manj sadja (1 sadež) 
in veliko več zelene listnate zelenjave (recimo 50 g po 
smutiju ali dobra pest) in lahko tudi nekaj dodatnega 
klorofila, praha žitnih trav ali spiruline/klorele (to 
je edina kombinacija s sadjem, ki je dovoljena). 

Zaužijete lahko tudi 1 vrečko Eko zelenja, to je 
čisti klorofil iz eko trav, alg in kalčkov.

ČAS KOSILA

Za kosilo boste imeli različne 
sezonske solate (spet naj je dovolj 

zelene listnate zelenjave, ki ji lahko 
dodate še dve dodatni vrsti zelenjave: 

• zelje, 
• kumare, 
• koromač, 

• kuhan brokoli ali cvetačo, 
• naribane bučke …

plus polovico avokada (lahko ga zmiksate v 
blenderju z malo vode, ščepcem soli in malo 

limoninega soka), lahko potresete še 1 do 2 
jž kvasnih kosmičev, ki so odličen nara-

vni vir vitaminov B kompleksa. 
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V solato lahko dodate še 2 do 3 nasekljana brazilska oreščka (naj 
so ekološki in z belo in ne rumeno sredico, ko jih prerežete). 

Vse oreščke je treba namakati, tako da jih zvečer pred spanjem 
prelijete z vodo in pustite čez noč, pred uporabo odlijete vodo in 
jih nasekljate v solato ali pojeste za popoldansko malico z zelen-

javo (v tem primeru jih lahko prelijete z vodo zjutraj). 

Vnos maščob zmanjšamo na največ 10 % 
dnevnih kalorij in se izogibamo predelanim 
maščobam in olju. 

POPOLDAN

Za popoldansko malico 
ali po telovadbi lahko naredite 
smuti iz rastlinskih proteinov z 
lanenimi ali chia semeni (2 jž) in 
vodo. 

Lahko je tudi zelenjavni sok s semeni. 
Chia semena so v večji količini prob-

lematična le za tiste, ki imajo 
nizek krvni pritisk. 
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VEČERJA

Za večerjo bo zelenjavna juha brez 
maščob. 
Na vodi podušite čebulo, dodate poljub-
no zelenjavo, zalijete z vodo, na koncu 
začinite, lahko dodate še malo kvasnih 
kosmičev, če želite, ali namesto soli malo 
miso paste. 
Lahko naredite tudi kremne juhe iz buč, zelene-
ga graha, korenja, cvetače, brokolija …

Po večerji 1 x kapsula fitokompleks rjavih
morskih alg - NOČNO POPRAVILO.

ČAS ZA SPANJE

V posteljo 
najkasneje ob 22. uri.

Ne pozabite na kapljico 
CBD olja pod jezik.

Jaz (Jasmina) imam ritual odha-
janja v posteljo med 20. in 21. 
uro, kjer si še vzamem čas za bran-
je ter tako še hitreje zaspim, hkrati pa 
omogočim tvorbo vseh pomembnih hor-
monov, predvsem melatonina, ki se začne 

proizvajati ob 21. uri 
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Goli ali oblečeni?

Naturopati pa tudi drugi strokovn-
jaki se strinjajo, da je najboljše spati 

gol. Za to obstaja desetine razlogov, tukaj 
pa navajamo najbolj bistven.

Temperatura telesa bi naj tekom noči naravno 
padla, pižama pa ta proces prekinja. Sploh 

tista srčkana pižama s čudovitimi vzorč-
ki, za katero ste plačali zgolj 15 eurov 
na razprodaji. To so ponavadi povsem 
sintetične pižame, ki so izjemno ško-
dljive. Ne samo, da motijo spanec, 

temveč nas tudi zastrupljajo.

Telo oblečeno v pižamo namreč ne more ohranjati 
naravne temperature in posledično se bomo večkrat vmes 

zbudili, ker nam je naprimer prevroče.
Telo ne bo uspelo opraviti vseh procesov, še najmanj 

razstrupljevalnega, kar pomeni, da se s pižamami zastrupljamo, 
hkrati pa onemogočamo sproščanje melatonina in rastnega 

hormona. Kot veste, melatonin je nujen za trden in krepčilen 
spanec, sproščanje rastnega hormona pa ponoči pomaga obnoviti 

kožo in lase. 

Golo spanje je 
tudi pomembno za 

ohranjanje zdravega 
metabolizma, zato lažje 
izgubimo tudi odvečno 

telesno maščobo.
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Kaj se bo dogajalo medtem, ko boste spali?
Če boste pred spanjem dobro znižali nivo kortizola 
se bo od 21.00 do 2.00 ponoči tvoril melatonin. To je edini 
čas, ki se tvori in tudi tvoriti se bo začel le, če se temperatura 
v glavi zniža. 

Če se bo začel tvoriti melatonin, se bo začel tvoriti tudi 
pomlajevalni rastni hormon, in sicer izključno od 23.00 do 1.00. 
Rastni hormon vpliva tudi na elastičnost kože, mišično maso, 
našo samozavest in moč.

Ravnovesje melatonina, kortizola in rastnega hormona poskrbi 
za zdravo spanje. S kompleksom rjavih alg, ki ga jemljete po 
kosilu, pa boste proces razstrupljanja in nočnega popravila
še okrepili.

Zdravo spanje je ravno toliko pomembno 
kot zdrava prehrana!

OPOZORILO OB RAZSTRUPLJANJU
Če se boste počutili preveč lačno ali če boste imeli veliko simptomov raz-
strupljanja (glavobol, vrtoglavice, močna utrujenost, vročina, težave s prebavo, 
bruhanje, bolečine v mišicah, bolečine v grlu …) potem lahko dodate še nekaj 
brezglutenskih žit za kosilo (riž, kvinoja, proso, ajda) ali stročnic: različni fižo-
li, različne vrste leč, čičerika, suhi grah, tofu, tempeh ...  (pol skodelice kuhanih 
stročnic je lahko tudi v juhi zvečer, izogibajte se fižolom, ker so težje prebavljivi). 

To bo upočasnilo proces razstrupljanja, ampak se boste boljše počutili. 
Pri glavobolu ali zaprtju lahko narediti klistir (to bo tudi pomagalo, da se strupi 
izločijo hitreje). 

Vsekakor pa brez panike. Kljub temu, da se boste zaradi teh znakov počutili slabše, 
vedite da so dobrodošli in kažejo, da ste na pravi poti.

Bivanje v naravi, sončenje, primerna telesna aktivnost, meditacija ali druge oblike 
sproščanja, reševanje notranjih vzorcev itd. tudi sodijo med proces razstrupljanja. 
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SPLOŠNA PRAVILA IGRE

V fazi razstrupljanja boste izločili: vsa živila živalskega izvora (meso, 
izdelki iz mesa, mleko in mlečni izdelki, ribe, jajca), predelana živila, 
sladkor v kakršnikoli obliki (tudi 85 % čokolado), sladkarije, kruh, 
alkohol, kavo, kvas, arašide, koruzo, glutenska žita (pšenica, pira, 
kamut, rž, ječmen, oves) …Hrana bo izključno polnovredna rastlinska 
in čim manj predelana z velikim deležem sadja in zelenjave (vsaj 60 
do 70 %). 

Če boste imeli težave z nizkim pritiskom potem dodajte malo ingverja, 
anisa, čaj iz sladkega korena, guarane, malo več soli, pijte več te-
kočine, izogibajte se hitremu premikanju telesa. 

V času razstrupljanja in razkisanja lahko po-
leg vode pijete posebne postne in bazične 

čaje. 

Izogibajte se uporabi kemičnih čistil ter 
drugih toksičnih snovi, ki jih najdemo 
v neekoloških ličilih, kozmetiki, barvah 
za lase, lakih, stenskih barvah, navadnem 

pohištvu …

Opustite kajenje, pitje alkohola in kave (pred-
videvam, da drugih stimulativnih snovi ni 
treba dodatno poudarjati). 

Kavo lahko zamenjate z zelenim čajem ali 
drugimi zeliščnimi čaji, brezglutenskimi žit-

nimi kavami, kavo iz cikorije, kraljevo kavo 
(osnova je ashwagandha), matcha kavico ali maca 

kavico (maca, malo kakava ali rožiča v prahu, za sladi-
lo pa lahko izberete stevijo, eritritol ali brezovo sladilo). 
V kave lahko dodate manj sladka rastlinska mleka (mandljevo, lešniko-
vo, kokosovo, sojino, ovseno …). 
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RITUALI ZDRAVJA IN LEPOTE

Tretma z magnezijevim oljem v gelu: trikrat tedensko

Magnezijevo olje v gelu se nanaša na kožo. Gre za učinkovito alternativo 
prehranskim dodatkom magnezija, ki ima številne prednosti.

Učinkovito in hitro nadomesti pomanjkanje 
magnezija v telesu, ki je bistven mineral, 
kateri sodeluje v preko 300 encimskih 
procesih v telesu in igra ključno vlogo. 

Magnezijev gel pomaga vzpostavi-
ti raven magnezija v celicah, kar 
omogoča pravilno delovanje mišic, 
odpravlja napetost, zagotavlja varno 
razstrupljanje, odpravlja mišične krče, 
izboljša razpoloženje in blaži stres. 
Magnezij izboljšuje tudi kakovost spanja 
pri nespečnosti in prebujanju čez noč ter pri 
okrevanju  mišic.

Navodila za uporabo: Nanesite na kožo in nežno vmasirajte. Gel je pri-
poročljivo pustiti na koži od 15 do 20 minut, šele nato sprati. Ne nanašati 
na poškodovano in razdraženo kožo. 
Pri občutljivi koži naredite test tolerance - manjšo količino izdelka za 5 
minut nanesite na manjši predel kože. 

Suho krtačenje

Suho krtačenje, masaža in telovadba so 
metode, ki so zelo pomembne pri izločanju 
strupov in stimulaciji limfe . Limfa je »bela 
kri« , ki vsebuje imunske celice. Za krtačen-
je telesa potrebujemo krtačo z ročajem iz 
naravnih materialov. 
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Izvajamo ga enkrat na dan (zjutraj) pred kneippanjem. Krtačimo suho 
telo s potegi v eno smer (smer srca) ali v krožnih gibih (trebuh, prsi, 
zadnjica). 

Začnemo na podplatih, potem nadaljujemo z gležnji, meči, stegni do tre-
buha (z leve na desno s krožnimi gibi). 
Nato skrtačimo zadnjico (s krožnimi gibi), roke, hrbet in prsi (ne krtači-
mo bradavic). Potem pa sledi toplo-hladna prha. 

Kneippanje

Kneippanje je najbolj efikasen način za iz-
boljšanje cirkulacije. Vsak dan lahko iz-
vajamo toplo-hladna umivanja. 

Najprej začnemo s toplo vodo, s katero 
se prhamo 1 minuto, potem pa 1 minuto 
s hladno. Ponovimo vse sedemkrat, tako 
da celoten proces traja 15 minut. Če ne-
koga preveč zebe, lahko skrajša čas kneip-
panja na 2 minuti. 

Abjanga

Samomasaža je zelo učinkovita. Predlagam abjango. Ta masaža odpravlja 
bolečine v hrbtenici, sklepih in mišicah, sprosti in ojača vezivna tkiva ter 
globoko sprošča telo in duha. Lahko jo izvajamo sami ali v ajurvedskem 
masažnem centru. 

Več informacij se lahko dobi v knjigi Kneippova šola 
zdravja, Hildegard Kreiter, Helene Roschatt.
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To je ena med najstarejšimi indijskimi tehnikami masaže. Po navadi se 
uporablja toplo ekološko hladno stiskano sezamovo olje, ki se s počas-
nimi, nežnimi in enakomernimi gibi vtira po celem telesu in obrazu (če 
imamo težave s kožo in nam olje ne ustreza, lahko preskočimo področ-
je obraza in ga zmasiramo takrat, ko si namažemo za 
nas primerno kremo) na podoben način kot se 
krtačimo (če imamo čas za umivanje las, 
lahko še dodatno zmasiramo glavo). 

Področje trebuha masiramo z desne na 
levo v krožnih gibih in se tam lahko 
zadržimo dlje časa, posebej, če ima-
mo prebavne težave. Izvaja se zjutraj, 
da se še dodatno pospeši proces de-
toksifikacije ali kadarkoli, ko imamo 
več časa. 

Po masaži pustimo, da se olje vpi-
je (10 minut) potem se obrišemo 
z brisačo (posebej stopala, da 
smo bolj stabilni in da nam ne 
zdrsne) in se oprhamo s toplo 
vodo. 

Če bomo zjutraj izvajali suho 
krtačenje in kneippanje, lahko 
masažo pustimo za kasneje ali 
po službi, da se hitreje relaksiramo 
in regeneriramo ali kombiniramo suho 
krtačenje, masažo in kneippanje. 
Tisti, ki jim je težko izvajati kneippanja, si lahko zaključijo proces s 
prhanjem s toplo vodo po masaži. 
Lahko si seveda izberete kakršnokoli sproščajočo masažo za stimulacijo 
limfnega pretoka. 
Masaže za potenciranje samozdravljenja so tudi bownova, kraniosakral-
na terapija, akupresurna masaža, masaža marma točk, rolfing ...
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Solne kopeli

V kad natočimo vodo (naj bo temperatura vode od 35 do 38 stopinj C). 
Nato dodamo dve pesti soli ali 300 – 500 g (na 100 l vode 1 kg morske 
ali himalajske soli). Lahko dodamo še nekaj kapljic eteričnega olja (ča-

jevec, sivko, meliso in rožmarin za celoten or-
ganizem in razstrupljanje, baldrijan za boljši 

spanec in ylang – ylang, sandalovino ali 
vrtnico za sproščanje). Potopimo se v 
slano vodo za 20 – 30 minut (z majhno 
brisačo si umivamo tudi obraz). Po pol 
urni vodni sprostitvi pa oblečemo ko-
palni plašč in se uležemo v posteljo za 
eno uro (v tem času lahko poslušamo 

glasbo in se ne obremenjujemo z mis-
limi, preprosto smo v tem trenutku). 

Nožne kopeli

Stopala so poznana kot zdravilni del telesa. Točke 
na stopalih so povezane prek energijskih 

kanalov s posameznimi organi in celotnim 
organizmom. Vsi, ki smo se kadarkoli 
udeležili refleksoterapije, vemo, kako so 
neverjetno pozitivni njeni učinki na telo. 
Tudi z nožnimi kopelmi lahko vplivamo 
na te točke in spodbujamo telo k čiščen-

ju (posebej priporočljivo za limfni, krvni 
in dihalni sistem). Nožne kopeli uporablja-

mo tudi takrat, ko nimamo banje ali časa za 
klasične kopeli. Izvajamo jih vsak ali vsak drugi 

dan. Stopala namakamo 30 – 60 minut. Tudi v nožne kopeli lahko doda-
mo nekaj kapljic eteričnih olj. Lahko pa namesto soli uporabimo glino 
(1 jušna žlica) in sodo bikarbono (2 jušni žlici) in se namakamo 15 – 30 
minut. Seveda lahko uporabimo tudi bazično kopel.
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Bazične kopeli

Bazične kopeli so podobne kot solne kopeli. Primerne so za celo telo in 
stopala. Vsebujejo različne minerale in himalajsko ter morsko sol. Lahko 
jih kombiniramo z glicerinom (velja tudi za čiste solne kopeli), tako da 
telo namažemo z glicerinom (razen oči in genitalij) in tako namazani 
ostanemo 15 minut. Potem se potopimo v kopel in ostanemo 20 minut v 
njej. V vodi masiramo kožo, tako da gre glicerin dol. Nato se posušimo in 
ponovno namažemo z glicerinom in se še enkrat potopimo v kopel za 20 
minut. Ta postopek lahko ponavljamo 3 – 4  krat. Po kopeli pa se oprha-
mo in operemo preostali glicerin. Glicerin pa predaja kisik telesu in zara-
di tega je to še dodatna spodbuda za telo pri razstrupljanju. Po dveh urah 
pa še eno uro namakamo noge v čisti vodi, ki ji občasno dodajamo toplo 
vodo, da se ne shladi. Na ta način bo telo še dodatno potegnilo vodo.



AKCIJA REAKCIJA!



S tem programom 
boste zaživeli na novo. Če 

boste vztrajni in resnično pripravlje-
ni na novo poglavje v vašem življenju se 

bo zgodila sprememba na psihofizični ravni. 

Ta program ni le program hujšanja in ohranjan-
ja zdrave teže, je popotnica za boljše življenje z 
več vitalnosti, energije, notranjega zadovoljstva 

in popolnega sprejemanja sebe. Želim vam 
čudovito in mavrično življenje polno zemel-

jskih dogodivščin in izkušenj.

Jelena Dimitrijevič, 
nutricionistka

Zdaj veste. A znanje, 
prinaša tudi odgovornost. 

Sprejmite odgovornost za lastno zdravje 
in naredite to zase, ker si zaslužite. Vsekakor 

bodo prišli trenutki, ko boste želeli opustiti program, 
ker bodo prazniki, ker boste nekam odšli za vikend, 

ker boste povabljeni na praznovanje, ker boste imeli res 
stresen dan v službi in ker vas bo partner spravil na rob 
živcev. Ampak, ko veš, da ta čas pride. Veš tudi, da ta čas 

mine. 

Obdržite se na programu in če boste iztirili iz programa, enos-
tavno začnite znova in nadaljujte. 

Zelo po domače in direktno bi vam lahko rekla tudi: 
“Nehaj se drkat v glavo, pa se že odloči in vztrajaj. 

Zdej pa dost!”

Jasmina Kandorfer, 
svobodna raziskovalka



    VSEBINA
R E A L N A S L I K A
Neustrezen življenjski slog in debelost 
Psihični vzorci in debelost
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