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Kaj nam tekočine dajejo in kaj 
vzamejo? Dajte si sami življenjsko 

potrebno infuzijo!

P iti ne pomeni vedno od-
žejati se. Odžejati se pa 
ne pomeni samodejno, 

da smo telo hidrirali. Včasih je 
bilo vse veliko bolj preprosto, 
narava je poznala le dva pro-
grama – hrano ali pijačo. V naši 
prehrani pa je vse več »nečesa 
vmes«, kar je sicer na pogled 
tekoče, v telesu pa ne bo nujno 
delovalo kot pijača, ki nam po-
vrne izgubljeno vodo.

Neizpodbitno dejstvo je, da 
naše telo vsak dan izgubi od 2 
do 2,5 litra vode, in za to se vam 
sploh ni treba prepotiti. Od pol 
litra do litra izgubimo že samo z 
dihanjem in govorjenjem. Torej, 

 
Nepotreben 
napor. Ker omenjate 
sok rdeče pese, vas mo-
ram opozoriti, da je ta po 
svojih diuretičnih lastnostih 
na samem vrhu »ožemalcev«, to 
pomeni, da močno ožema vodo 
iz telesa. Podobno učinkujejo 
tudi lubenice, melone in mno-
go drugega sadja in zelenjave. 
Če se še vedno ne morete s tem 
sprijazniti, si poskusite pred-
stavljati, kako s svojimi kompo-
ti in čaji poskušate pomiti okna 
v stanovanju. Ne bo šlo! Enako 
je z našim telesom. Je že res, da 
telo zna tudi iz čaja in kompo-
ta pridobiti »tehnološko vodo«, 
vendar mora za to vložiti dolo-
čen napor in rezultat je voda, ki 
jo lahko uporabimo pri številnih 
metaboličnih procesih, ne za-
došča pa za čisto vse potrebe. 
Pomislite, koliko napora bi sami 
potrebovali, da iz kompota, ki 
ga uživate, izločite čisto vodo. 
Enak napor naložimo telesu, ko 
mu namesto vode ponujamo te-
kočine, iz katerih jih mora sam 
narediti. In če tovarna za prede-
lavo tekočin ne deluje brezhib-
no, pridobljena voda ne bo do-
volj čista, da pride v sleherno 
celico, in bodo te ostale žejne. 
Zato moramo kljub vsem do-
brotam, ki se skrivajo v zdravih 
napitkih, nujno zaužiti še nekaj 
vode, ki bo omogočila, da hi-
dracija steče brez težav.
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V zadnjem času se zelo trudim spremeniti 
nekaj nezdravih navad – kavo sem zamenjala 
s čaji in kompoti. Spijem tudi več stisnjenih 
sokov korenčka, rdeče pese in druge sezonske 
zelenjave. Res pa je, da ne pijem skoraj nič vode, 
ker ob vseh teh napitkih ne čutim potrebe po 
njej. Prijateljica me prepričuje, da bi kljub vsemu, 
kar sem zaužila, morala vsak dan zaužiti še dva 
in pol litra vode, kar se mi zdi nepotrebno in tudi 
neizvedljivo ... Zdaj sem v dilemi, ali ravnam prav 
in ali je res nujno spiti toliko vode. Zelo spoštujem 
vaše mnenje, zato upam, da boste lahko 
odgovorili na to vprašanje. 

Barbara K.

da dojenček ne potrebuje vode, 
zato se težave z dehidracijo no-
vih generacij pogosto začne-
jo že v prvih dneh življenja. Na 
vsakem koraku vidimo, da se že 
otroci nalivajo z energijskimi in 
kofeinskimi pijačami, da je kava 
glavna tekočina, ki teče po grlu 
v delovnem času, pivo pa v pro-
stem času. Še tisti, ki želijo nekaj 
spremeniti, običajno le eno pija-
čo zamenjajo z drugo, ne pomi-
slijo pa, da tudi zdrave pijače 
lahko telo ožmejo in mu odvza-
mejo več tekočine, kot je same 
vnesejo.

Ožemalci. Vem, da vas to ne 
bo razveselilo, vendar tudi ve-
čina zdravih čajev v telesu učin-
kuje diuretično. To pomeni, da 
boste spili 300 ml čaja, iz telesa 
pa bo šlo nekaj več. Tako delu-
jejo vsi čaji, ki telo razstrupljajo, 
ki čistijo kri in limfo, spodbuja-
jo izločanje želodčnih sokov ali 
spirajo ledvice in mehur. Po teh 
kriterijih odvajajo vodo iz telesa 
skoraj vsi čaji, ki jih poznamo. 
Ne razumite napak, zeleni čaj, 
meta, rman, lipa, bezeg, šipek 
... vse to so zelo zdrava zelišča 
in v telesu naredijo veliko dobre-
ga. Vendar bodo vsi brez izjeme 
iz telesa izželi več vode, kot je 
sami vnesejo. Je že res, da so 
manj diuretični od uživanja kave 
ali črnega čaja, še vedno pa bo 
nujno zaužiti tudi nekaj vode ali 
tekočin, ki bodo dodatno izgu-
bljeno vodo sproti nadomestile, 
če želimo ohraniti hidrirano telo.
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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.

Še več preverjenih
naravnih rešitev!

izgubljeno je nujno nadomestiti, 
sicer bodo naše celice, možga-
ni in živčevje delovali kot ribe na 
suhem.

 
Voda ni enako tekočina. Pred 
desetletji so bodoče zdravnike 
učili, da za hidracijo nujno potre-
bujemo vodo, in tako je zapisa-
no v starih izdajah priročnikov o 
fiziologiji. Potem je nekdo pose-
gel vmes in besedo voda spre-
menil v besedo tekočina. Majh-
na sprememba je imela daljno-
sežne posledice. Zdravniki so 
začeli ljudem razlagati, da je za 
hidracijo pomembna le tekočina 
– katera koli. Celo mamice učijo, 

Dehidrirani
ob polnih kozarcih?
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Koliko vode naj bi 
bilo dovolj

Če že zaužijete dva litra kom-
potov in čajev, gotovo ne boste 
potrebovali še 2,5 litra vode. Ko-
liko je bo zares treba nadomesti-
ti, pa bo odvisno od tega, koliko 
vode izgubljate (vročina, pote-
nje ...) in kakšno vrsto pijač uži-
vate. Nasploh glede na funkcije, 
pri katerih telo potrebuje le vodo 
(brez drugih primesi), tudi preti-
ravanje s čaji, kompoti in sokovi 
ne prinese želene koristi. Vsa ta 
dobra hranila morajo po vodi pri-
plavati tja, kjer jih telo potrebuje. 
Če pa je rečna struga v vašem te-
lesu suha, od zaužitih hranil ne 
boste imeli veliko koristi. Voda v 
telesu opravlja veliko nenadome-
stljivih funkcij: je naše glavno to-
pilo, transportno sredstvo, čistilo 
in prenašalka informacij. Zato je 
zmernost potrebna tudi, ko telo 
želimo nagraditi z dobrimi napit-
ki. Raje svoje uživanje dobrih na-
pitkov omejite na liter do največ 
liter in pol in čez dan zaužijte še 
enako količino kakovostne vode.

Kako ugotoviti, 
koliko smo 
dehidrirani

Veterinarji pri živalih to ugotavlja-
jo s preprostim testom, ki ga lahko 
uporabimo tudi pri ljudeh: položite 
roko na mizo in kožo na hrbtni stra-
ni dlani priščipnite. Tako držite vsaj 
pol minute. Ko boste kožo spusti-
li, opazujte, koliko časa potrebuje, 
da se vrne v prvotno stanje. Če se 
to zgodi takoj, so tkiva dovolj hidri-
rana. Če guba potrebuje nekaj se-
kund, da se zgladi, je to znamenje, 
da tkivom primanjkuje elastično-
sti, predvsem vode. Če guba osta-
ne vidna dlje kot pet sekund, je to 
dober znak, da ste dehidrirani. Na 
dehidracijo opozarjata tudi močan, 
temen urin in kisel pot ...

Se sprašujete, kje so na tem se-
znamu suha usta? Če jih boste za-

čutili, to pomeni, da ste spregle-
dali vse druge signalne lučke. V 
nasprotju s prepričanjem, da žeja 
in suha usta napovedujejo potre-
bo po pitju, je prava resnica, da ta 
občutek pride, ko smo že močno 
dehidrirani! 

Pijem, pa ne gre
Pogosto sicer vemo, da bi mo-

rali piti vodo, a tega preprosto ne 
zmoremo. Tudi sama se prištevam 
med tiste, ki so šele v drugi polo-
vici življenja začeli piti vodo. Pred 
tem sem se celo ponašala s tem, 
da lahko preživim tudi brez vode. 
(Bolečin v glavi, težav z želodcem, 
pogostih prehladov, obrabljenih 
sklepov pa takrat še nisem po-
vezovala s kronično dehidracijo). 
Če so celice že zasušene, vodi ne 
uspe predreti v tkiva in jih hidrirati, 
zato imamo občutek, da kar spije-
mo, takoj 'zleti ven'. Če imate tudi 
vi občutek, da voda, ki ste jo zau-
žili, v manj kot dveh urah zapusti 
vaše telo, bo treba telesu poma-
gati, da jo obdrži. V tem primeru 
si lahko pomagamo tako, da v ko-
zarec vode dodamo žličko slanice 
(raztopljene himalajske soli), ki bo 
iz vode naredila izotonično pijačo. 
Rahlo slana voda bo lažje našla 

Ni čudno, da je dr. N. Batmaghelidij svojo knjigo 
naslovil Niste bolni, žejni ste. To je resnica.  
Le da številnim še vedno zveni žaljivo  
preprosto, da bi jo jemali resno.

Kako 
piti, če ne gre? 

Ni vseeno, kako vodo zaužijemo. Če 
smo že izsušeni, potem smo kot roža v za-

sušeni prsti, in voda bo hitro stekla v podsta-
vek, roža pa bo ostala suha. Pri zasušenih tki-
vih pomaga le »kapljično namakanje«. To po-
meni, da vodo (najbolje mlačno ali sobne tem-
perature) postavimo na mizo in jo pijemo po 
požirkih. Le tako jo bodo naše sluznice in 

zasušena tkiva optimalno izkoristili in 
ne bomo imeli občutka, da smo po-

goltnili kamne.
 

 
Ni vsaka voda 
enako užitna!

Kakovost vodi lahko izboljšamo, če jo nali-
jemo v steklene vrče, ki ji izboljšajo okus in po-
večajo energijo. Za ta namen uporabimo karafe 
ali vrče oblih oblik, v katere smo dodali kristale 
kamene strele. Tudi vodo iz pipe izboljšamo, 
če jo pred uporabo vsaj nekaj ur hranimo v 

takšnih vrčih. Če ne drugega, bomo vsaj 
omogočili, da presežni klor, ki bi v na-

šem črevesju moril koristne bak-
terije, v tem času izhlapi.
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pot v celice in jim tako pripeljala 
nujno potrebno tekočino.

Če ne verjamete, pomislite le na 
to, kako se vsak pacient bolje po-
čuti, ko dobi infuzijo. Redki pomi-
slijo, da je infuzija le voda s soljo. 
V tem ni nobene druge čarovnije, 
vendar tako občutno deluje, izbolj-
ša okrevanje, poveča energijo v te-
lesu in zmanjša možnost poopera-
tivnih zapletov. Zakaj bi čakali, da 
vam jo morajo dati v žilo, če jo lah-
ko zaužijete tudi sami?

Infuzija iz narave
V naravi najdemo le eno pijačo, 

ki lahko stori enako – to je sok ne-
zrelih mladih kokosov, ki mu reče-
jo tudi kokosova voda. Zanimivo je, 
da ima kokosova voda enako ele-
ktrolitsko ravnovesje kot naša kri, 

Pet posledic dehidracije
1.  »Kurjenje« možganov. Ker je v možganih največ vode, pri vsaki dehidraciji telo poskuša tam ukrasti 
nekaj zaloge. Ker naša občutljiva napeljava ne sme ostati na suhem, začne telo možgane ovijati s snovjo, ki jo 
imenujejo histamin, ta pa povzroča občutek glavobola, ki nam želi sporočiti, naj hitro spijemo vodo. Na žalost 
ljudje ta signal napačno prevajajo kot »hitro spij protibolečinsko tableto«. Tako popijejo tudi kakšen antihista-
minik, ki, kot samo ime pove, topi naš zaščitni histamin in tako omogoči, da kraja vode nemoteno steče. Po-
sledice so med drugim padec naših intelektualnih sposobnosti in vse več degenerativnih poškodb možganov.

2.  Slabo delovanje želodca. Kot lahko preberete v knjižici Konec zgage, je tudi za želodec najboljše 
zdravilo voda, vendar ne po kosilu, temveč vsaj 20 minut pred obrokom. Ta bi omogočila, da telo proizvede 
dovolj bazične sluzi, kar je pogoj, da izloči tudi dovolj prebavnih sokov. Tudi trebušna slinavka to vodo nuj-
no potrebuje. Če je ne dobi, bo imela težave pri pripravi bikarbonatne raztopine za zaščito dvanajstnika in 
tenkega črevesja, mi pa tvegamo predolgo zadrževanje hrane v želodcu, zgago, razjede in druge motnje v 
procesu prebave.

3.  Srčno-žilne bolezni. Že ob prvih znakih dehidracije telo posrka potrebno vodo iz krvi. Tako kri zgubi 
približno osem odstotkov vode, kar pomeni, da se zgosti in tako postane bolj abrazivna za ožilje. Hkrati ta-
kšna gosta kri ne more uspešno prenašati kisika in hranil, zato celice stradajo, ožilje pa propada.

4.  Vnetja mehurja. Dehidracija ustvari večjo koncentracijo problematičnih snovi v mehurju. Ker ga 
redko praznimo, nastanejo ugodne razmere, da se tam »zaredijo« patogene bakterije. Več vode zato 
pomeni tudi boljše delovanje mehurja in manj vnetij.

5.  Težave s sklepi. V iskanju vode telo začne prazniti še sklepne tekočine. Zato naši sklepi ostanejo 
na suhem, kar pomeni, da jih bomo veliko hitreje obrabili. Ko boste telo znova hidrirali, bodo spužvasta 
tkiva znova nabrekla in bolečine v hrbtenici in sklepih bodo v večini primerov kar izpuhtele. 

zato so jo v času vojne na Daljnem 
vzhodu uporabljali tudi intraveno-
zno, kot infuzijo. Si predstavljate, 
da bi v naših bolnišnicah ob po-
steljah videli obešene zelene ko -
kosove orehe, iz katerih so 
napeljane cevke naravnost 
v žilo? Toda takšna praksa je 
obstajala in pacienti so preživeli, 
kar priča o enkratnih lastnostih ze-
lenih kokosovih orehov.

Seveda imajo to lastnost le eko-
loško pridelani zeleni kokosi, ki jih 
poberejo v zgodnji fazi, ko je v njih 
res idealno razmerje med rudnina-
mi. Takšna kokosova voda je bistra 
in po okusu ne sladka ne slana. Ker 
smo danes navajeni sladkih oku-
sov, je trg preplavljen s tako imeno-
vanimi kokosovimi vodami, ki bi jih 
morali imenovati sok. Pridobivajo 
jih kot stranski produkt obiranja bolj 
zrelih kokosov, v katerih se voda že 

pretvarja v maščobo in kokosovo 
mleko. So bolj polnega in sladkega 
okusa, vendar to ni kokosova voda, 
ki jo lahko izkoristimo kot infuzijo za 
telo oziroma tekočino, s katero glo-
binsko hidriramo telo. V zadnjem 
času je tudi vse več informacij o 
gensko spremenjenih kokosih, ki 
preplavljajo trg. To je še en razlog 
več, da smo pri nakupu bolj pozor-
ni, saj nekaj centov prihranka ne 

odtehta tveganja, posebej če želite 
kokosovo vodo izkoristiti za hidri-
ranje in pomlajevanje celic.

Stari ste toliko, 
kolikor ste suhi!
Dojenčki imajo zelo velik de-

lež vode v telesu, pravijo, da 
celo 85 odstotkov, z leti pa se 
začnemo sušiti in v telesu staro-
stnikov je vode veliko manj – ta 
upade pod 60 odstotkov. To, kar 
pogosto imenujemo EMŠO, bi 
bilo bolj smotrno imenovati de-
hidracija. Za veliko degenera-
tivnih poškodb v telesu smo na-
mreč krivi sami, saj silimo telo, 
da dela na suho.

Za industrijo je bolj dobičkonosen zrel 
kokos, ker iz njega pridobivajo kokosovo 

mleko, meso, moko in maščobo, pa še 
lupino lahko uporabijo za vlakna. Stranski 

produkt predelave je tudi kokosov sok, 
ki ga pri nas dostikrat prodajajo kot 

»kokosovo vodo«, včasih pa pod tem 
imenom prodajajo tudi razredčeno 

kokosovo mleko iz zrelih kokosov. To 
ni slab napitek, nima pa izotoničnih 

lastnosti, ki veljajo za kokosovo vodo.

Izotonična 
kokosova voda  
je le v mladih 

orehih kokosa.



Torek in sreda do 14. ure
Luna pred toplotnim ozvezdjem Ovna in sonce pred ozvez-

djem Leva spodbujata tvorjenje sladkorjev, zato je ta čas prime-
ren za spravilo in konzerviranje plodovk in sadja.

Zdaj je pravi čas za sajenje jagod za prihodnje leto.
Še je čas za nabiranje cvetov rmana, ki ga bomo uporabljali za 

čaje proti pepelastim plesnim. Zaradi obilice dežja v tem času 
bomo z njim takoj začeli škropiti radič in endivijo, da ne dobita 
belega poprha (glivice plesnivke) na spodnjih listih. Čaj pripravimo 
tako, da v en liter damo pet socvetij rmana, in ko voda zavre, po-
čakamo še 15 minut, da se učinkovine izlužijo v vodo, nato čaj od-
cedimo in razredčimo z desetimi litri vode ter dobro premešamo.

Sreda od 15. ure–petek
Luna spet potuje pred zemeljskim ozvez-

djem, tokrat pred Bikom. Ker se je 19. av-
gusta tudi toplotni planet Merkur prestavil 
pred zemeljsko ozvezdje Device, pravega 
poletja s hudo vročino v avgustu ne more-
mo več pričakovati. Še je čas za setev me-
sečne redkvice na prosto in vseh korenovk 
v hladne rastlinjake ali tople grede za pobira-
nje od konca oktobra naprej.

Sobota in nedelja, padajoči lunini loki
Svetlobno ozvezdje Dvojčkov pred luno bo poskrbelo za svetle dni. 

Še je čas za pobiranje zelišč za konzerviranje. Zaradi obilice padavin 
pa niso več primerna za sušenje, ker vsebujejo preveč vlage in bi se 
izredno težko posušila, zato jih raje hranimo v olju ali pa naredimo 
pesto.

Glede na padajoče lunine loke pa lahko razsadimo trajna zelišča tam, 
kjer so pregosta. Lahko sejemo enoletna zelišča (baziliko, peteršilj, 
drobnjak ...) v lončke za vzgojo v jesensko-zimskem času v notranjih 
prostorih. Bazilika z vrta ni primerna za prezimitev v loncih, ker se po 
vročem poletju nikakor ne bo mogla navaditi na hladne jesenske dni.

Ponedeljek in torek
Luna pred ozvezdjem Raka spodbudi delovanje vode, glivic 

in rast listov. Zdaj je čas za sejanje zimskih solat in motovilcev 
na prosto. Priporočam, da pred setvijo zmešate v seme motovilca 
tudi nekaj semena solate. Sejemo v vrste! Solata bo poskrbela, da 
bomo v tednu dni videli, kje so vrste, tako da bomo kaleče plevele 
med vrstami z rahljanjem uničili. V vrsti pa bo solata ščitila motovi-
lec pred žgočim soncem in onemogočila rast plevelov.

Motovilec lahko sejemo tudi v platojčke po tri semena v eno lu-
knjico in si tako vzgojimo sadike, ki jih bomo posadili na stalno 
mesto na začetku oktobra, ko bomo dodatno spraznili gredice.

Zdaj je še vedno čas za sajenje sadik solat za obiranje in ka-
pusnic s kratko vegetacijo, cvetače in brokolija ter kitajskega 
zelja, da jih bomo pobirali v pozni jeseni.

Setveni koledar, kot ste si ga želeli

Ujemimo ritem narave

23. 8. 16–30. 8. 16

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

¶ četrtek, 25. avgust

Pridelava zelenjave v jesensko-
zimskem času
Sejem Agra, Gornja Radgona, od 10. do 12. ure

Predavanje Fanči Perdih: Katere rastline prenašajo 
mraz, kdaj so še primerni termini za sejanje oziro-
ma sajenje sadik za pridelek na prostem, v zaprtih 
gredah in rastlinjakih. Predavanju bo sledilo druže-
nje ob enolončnici na biodinamično-permakultur-
nem vrtu, ki je v oskrbi Amaranta.

 
¶ Od petka, 26. avgusta, do nedelje,  

28. avgusta

Poletna šola aromaterapije
Histria Botanica, Krkavče

Šola aromaterapije bo na posestvu Histria Bota-
nica prvič izpeljala serijo vrhunskih izobraževanj o 
pridobivanju in uporabi aromaterapevtskih materi-
alov. Spoznavanje aromatičnih rastlin v naravnem 
okolju, delavnice na prostem, botanični sprehodi, 
destilacija, ugodna cena, aktiven oddih. Vodi Ana 
Ličina z gosti.
Informacije: 040 641 712, info@sola-aromaterapije.si, 
www.sola-aromaterapije.si

¶ Sobota in nedelja, 27. in 28. avgust

Delavnica graditve iz konopljine 
slame
(priprava materiala za zidavo)

Radovljica, Kmetija Brinšek, Vrbnje 12b, od 9. do 
17. ure.

Informacije in prijave: 041 948 336.
Prirejata: Zavod Kresnik in Društvo Ajda 
Gorenjska v okviru študijskega krožka Konoplja 
kot gradbeni element.

 
¶ Ponedeljek, 29. avgust 

Bralnica in izobraževalnica za 
otroke
Ljubljana, Združenje Naravni začetki, Zaloška 54, 
od 10. do 11. ure

Na srečanju bomo brali knjigo Katharine Gros-
sman-Hensel Moj očka je pirat. Starše bomo se-
znanili s pomenom in načinom branja otrokom. 
Dobrodošli skupaj z otroki! Dogodek sofinancira 
MOL.
Informacije: (030) 321 355, info@mamazofa.org, 
www.mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.

Koledar dogodkov
Naredite korak bliže  

k sebi in naravi
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