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Prebiram vaše nadvse
koristne naravne nasvete. Pred

kratkimste pisalio tem, ali kašeljzaviratiali
spodbujati. Zelo zanimiv članek za dojemanje

dejstva, da kašelj ni nadloga, ampak v resnici
naša pomoč! Le pomagati si moramo ob njem
znati na pravi način, da se pljuča na primer
sčistijo in kašelj umiri. Ob tem se mi je porodilo Z
vprašanje, ali morda tudi vročino, ki pogosto
spremlja prehlade, narobe razumemo.
Sama že opažam, da če jo prehitro znižam,

prehlad traja dlje, najsi bo to pri meni, možu
ali otrocih. Vesela, bi bila, če lahko tudi o

tem kaj napišete. Hvalaza vse.
Marija iz Ljubljane

Kaj storiti, ko
kuha vročina?
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Vročina je še en
naravni obrambni
mehanizem telesa,

ki ga podcenjujemo ali pa
se ga bojimo. Lahko vam
potrdim, da so vaša opa-

žanja pravilna. Pred mno-
go leti sem se tudi sama pre-

cej bala vročine in posledic, kot so
vročinski krči, ki jih pogosto doži-
vijo prav vročični otroci. Iz izkušenj
pa sem sčasoma dojela, da vroči-
na ni zlo, da vročinski krči niso ve-
dno posledica vročine pri otroku,
da obolenje res traja manj časa, če
vročine ne zbijamo za vsako cenoSkupaj za zdravje

človeka in narave
c-:

Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več preverjenih naravnih rešitev, zato smo se odločili rubriko Naravno in enostavno razširiti ter jo narediti
še bolj konkretno in uporabno. Naši dolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi vsebin pomagali tudi drugi strokovni sodelavci
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave - vse z željo, da bodo predstavljeni znanja in rešitve še bolj zanesljivo pomagali vsem, ki jih
potrebujete. Številni ste nam sporočali, kako dragocene članke iz te rubrike že shranjujete. Zdaj bo še več razlogov za to!
Svoja vprašanja lahko še naprej pošiljate na zarja@media24.si •
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itd. A prosim, ne razumite naro-
be, to ne pomeni, da lahko vroči-
no popolnoma ignoriramo in zgolj
počakamo, da naredi svoje! To bi
bilo zelo nevarno, zlasti pri majhnih
otrocih. Dobro pa je, da vročino
poskušamo čim bolj celostno do-
jeti in človeku ob vročini tudi čim
bolj celostno stati ob strani.

Kdaj se začne vročina? Ko se
telesna temperatura dvigne nad
normalno, pravimo, da nas kuha
vročina. Kaj je za nekoga normalna
telesna temperatura, ni natančno
določeno. Splošno pa je sprejeto,
da je normalna temperatura člove-
ka med 36,1 in 37,2 stopinje Celzi-.
ja, merjeno pod pazduho. Vendar
je lahko razpon tudi večji. Kadar

" temperaturo merimo v ustih, naj bi
bila ta višja od splošno sprejete za
približno 0,3 stopinje, kadar jo me-
rimo rektalno ali v ušesih, pa za pri-
bližno 0,5 stopinje.

Vsak dvig telesne temperature
še ni vročina, normalno je namreč,
da temperatura zraste proti veče-
ru oziroma upade proti jutru. V tem
primeru čez dan niha za od 0,5 do
0,6 stopinje. Normalno je tudi, da
ženskam temperatura skozi men-
strualni cikel niha za 0,6 stopinje,
najvišja naj bi bila okrog ovulaci-
je. Vsem pa telesna temperatura
normalno poraste ob telesnem gi-
banju: ko na primer tečem o, s kr-
čenjem mišic ustvarjamo toploto.
Prav tako je normalno, da poraste
temperatura tudi po hranjenju, ta
dvig je posledica metabolizma.

Da bi lahko z gotovostjo ugo-
tovili, ali nas kuha vročina, je
dobro najprej ugotoviti, kaj je
za nas normalna telesna tem-
peratura. Zato jo je dobro več-
krat izmeriti, ko smo popolno-
ma zdravi. Prav tako je ne po-
zabite izmeriti tudi zvečer in zju-
traj. Na meritev pa seveda poča-
kajte vsaj pol ure (najbolje pa dve)
po zaužitem obroku, pol ure po
pitju vroče ali mrzle pijače, en uro
po telesnem gibanju ali topli kope-
li itd. Isto velja, ko izvajate meritve
ob vročini.

Ko torej presežemo naštete
okvirje normalne telesne tempera-
ture, je to običajno znak, da je na-
stala vročina oziroma da je telo za-
čelo izvajati obrambno reakcijo na
primer proti virusom prehlada.

Zakaj smo zakuhali, običaj-
no ugotovimo po spremljajočih
znakih. Na primer, kadar kihamo,
smrkamo, nas boli grlo ali glava
..., ni treba prav dolgo razmišljati, .
zakaj imamo vročino, saj jo je naj-
verjetneje povzročilo divianje mi-
krobov prehlada ali gripe. Virusi so
običajno v 90 odstotkih v ozadju
takšnih težav, mogoče pa je, da jih
povzročijo tudi bakterije. Tako de-

na želeno vrednost. Da tempera-
tura ne bi naraščala čez mejo (ozi-
roma da se obdrži na nastavljeni
vrednosti), ki je na primer potreb-
na za uničevanje virusov, se začne
telo ohlajati. Koža postane vroča,
pore se začnejo odpirati in izločati
znoj. Telo se namreč ohlaja z izhla-
pevanjem znoja s kože, z oddaja-
njem toplote v prostor, s prenosom
toplote na predmete, ki so v stiku s
kožo, in podobno. Običajno nam v
tem obdobju prijajo hladni napitki,
čim manj obleke na telesu ...

Ne blokirajte vročine, raje jo
podprite. Cilja vročine ob prehla-
du sta učinkovito uničevanje ško-
dljivih mikrobov in pomoč pri či-
ščenju telesa. Zato je ob obvlado-
vanju vročine dobro poskrbeti tudi
za ustrezno hidracijo, razkisanje in
razstrupljanje telesa ter za narav-
no uničevanje mikrobov. Če telo pri
tem ustrezno podpremo, se bomo
med vročino počutili dobro, povi-
šana temperatura bo trajala kratek
čas, mi pa bomo kmalu spet zdravi.

Preden pogledamo, kako lahko
vročino podpremo, preverimo, kaj
ni dobro storiti, ko zakuhamo. Ne-
ustrezna podpora vročine je, ko jo
začnemo zbijati ne v času ohIaja-
nja, ampak že takrat, ko nas mrazi
in ko se je telo šele začelo segre-
vati, saj prav vztrajno ohlajanje te-
lesa v času, ko se telo želi segreti
in »skuriti« Škodljive mikrobe, lah-
ko podaljša obolenje. Napak je tudi
siliti vročično osebo s »težko« hra-
no. Telo ob vročini energijo pora-

blja za notranji boj, zakaj bi mu jo
odtegovali še za prebavo težke
hrane? Prav tako pa je tudi na-
pak ne zniževati vročine (v fazi
segrevanja ali ohlajanja), če
se bolnik počuti zelo slabo, če
ni hidriran, ker ne more piti, če

temperatura naraste nad 41 sto-
pinj (pri otrocih pa že prej) ...

V nadaljevanju je nekaj idej, kako
lahko telesu pomagamo ob vroči-
ni. Več o celostni naravni podpori

telesa ob vročini, ki je posledica
okužbe dihal (prehlad, gripa, bron-
hitis ...), pa si lahko preberete tudi
v knjižici Adijo prehladi, ki jo lahko
prelistate na spletni strani http://
shop.zazdravje.netl.

Hidracija! Ustrezna preskrba te-
lesa z vodo ni nujna le za dobro
delovanje imunskega sistema, za
razstrupljanje telesa, ampak tudi
za dobro delovanje telesne ter-
moregulacije ob vročini. Telo se
mora po predhodnem segreva-
nju tudi ohladiti oziroma prepreči-
ti, da telesna temperatura narašča
v nedogled in nas »skuha«, Ker je
pomembna oblika ohlajanja tele-
sa prav znojenje, je izredno po-
membno, da pijemo dovolj vode.
Telo lahko, če verjamete ali ne, ob
hudi vročini izgubi tudi do 15 litrov.
vode na dan! Običajna dnevna iz-
guba vode iz telesa, ki jo moramo
s pitjem vode nadomestiti, je od
dva do tri litre. Ob vročini torej lah-
ko popijete več vode kot običajno.
S tem boste telesu pomagali, da
»oddela« svoje, vi pa se boste ob
tem počutili dobro.

Znaki, da ob vročini pijemo pre-
malo, so na primer majhna količi-
na koncentriranega urina, zaprtje,
suha usta in ustnice, odtisi zob na
robu jezika, glavobol, utrujenost,
slaba koncentracija, vrtoglavica,
hitro bitje srca, hitro dihanje ...
Poleg tega se lahko ob hujši dehi-
draciji začne pregrevanja telesne-
ga središča in glave ter nastanejo
vročinski krči, saj se telo ob po-
manjkanju vode ne more optimal-
no hladiti. Kadar se to zgodi, mo-
ramo telesu (dokler se znova ne
hidrira) pomagati pri ohlajanju, saj
se zaradi dehidracije ni sposobno
optimalno ohlajati.

Dobro je ob večji izgubi vode s
potenjem zaužiti tudi nekoliko več
naravne soli, da se nadomesti-
jo minerali. Ob dehidraciji se tako
priporoča pitje posebnih pijač, ki
izboljšajo elektrolitsko stanje te-
lesa. Lahko jih kupimo (na primer

lekarniško pripravljene pra-
ške za rehidracijo ali pa

naravni sok oziroma
vodo mladih ko-

kosovih orehov),
lahko pa jih pri-
pravimo tudi
sami doma. V
pol litra vode
zamešamo
četrt čajne
žličke na-
ravne soli in
jušno žlico
kakovostne-

ga sladkorja.
Pijemo po po-

žirkih, dokler se
ne počutimo spet

dobro.

~ __------------------------~--------~--~~~----------w.~~
set odstotkov prehladov že na za-
četku začnejo bakterije. Ker vemo,
da proti virusom nimamo takega
arzenala zdravil, kakor ga imamo
proti bakterijam (s paleto antibio-
tikov), je že zaradi tega dobro te-
lesno obrambo (vročino) spoznati,
pozorno spremljati, jo podpreti in
ne takoj blokirati.

Telo pa ne aktivira obrambe v
obliki segrevanja telesa le, kadar
želi uničiti Škodljive mikrobe, am-
pak tudi ko se želi znebiti kupa na-
kopičenih toksinov ali pa ko se bo-
juje 'proti parazitom ali na primer
raku. Mogoče pa je, da je porast
telesne temperature posledica
Škodljivega delovanja določenih
zdravil, ki na primer prizadenejo
center za uravnavanje telesne tem-
perature v možganih.

Kako telo doseže dvig telesne
temperature? Ko naš imunski
sistem zazna težave, ki bi jih bilo
dobro obvladati s pomočjo segre-
vanja telesa (na primer večji vdor
virusov prehlada v telo), začnejo

. bela krvna telesca sproščati tako
imenovane pirogene snovi. To so
specialci, ki oddivjajo v poseben
del možganov, odgovoren za re-
guliranje telesne temperature - v
hipotalamus. Tam nastavijo termo-
stat telesa na višjo temperaturo,
kar sproži segrevanje telesa.

preHIlfO BLOKlraf\le
vroclNe Je POOOSTaNapaKa

MLaDIH STaršev
Zaradi strahu pred vročinskimi krči starši svojim otro-

kom dajejo preveč antipiretikov (protivročinskih sredstev) v
prevelikih odmerkih in še preden telesna temperatura d0se-
že stopnjo prave vročine. Tako denimo 50 odstotkov sbriev
(po raziskavah Ameriške akademije pediatrov) otrokom da
antipiretik, še preden telesna temperatura naraste na 38
stopinj. Na žalost takšno stališče zastopa tudi četrtina
pediatrov. Številni starši otroke ponoči celo zbujajo,

da jim odmerijo antipiretik! Kadar se otroci z vr0-
čino počutijo dobro in lahko pijejo veliko vode,

ne nižajte vročine prekmalu, vsekakor
pa ne, preden ta ne doseže vsaj
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Kaj
vse TelO DOSeže
S soorevaNJelv'l?

• Dvigne se celični metabolizem.
• Pospeši se prekrvitev.

• Izboljša delovanje imunskih celic itd.
• Med 38 in 39,5 °C naj bi se uniče-

vale beljakovine bakterij.
• Med 40 in 41°C naj bi se

uničevale beljakovine
virusov.

Kaj pomeni mrazenje? Ste se
kdaj vprašali, zakaj vaše telo ob
vročini žari kot radiator, vas pa
zebe? Ko telo naravna termostat
na višjo vrednost, se sredina tele-
sa začne segrevati. Ker je zunanji
del telesa hladnejši, imate občutek
vročice znotraj in mrazenja zu-
naj. Ko se telo bolj ali manj ena-
komerno segreje po vseh delih,
vam znova postane toplo. Kadar
torej čutite mrazenje, imate hla-
dno ali mrzlo kožo, ko vam pri-
jajo topla odeja, topli napitki, to
pomeni, da telo še »rneče polena
na ogenj«, da bi vas segrelo.

Kaj pomeni potenje? Ko opisa-
ni občutki mrazenja izginejo in vam
postane toplo, se je telo segrelo



Ameriški s·lamnik. Glede na to,
da si telo z vročino prizadeva uni-
čiti škodljive mikrobe, je na mestu
tudi uživanje naravnih pripravkov
ali zdravil, ki pomagajo v boju z mi-
krobi. Tako je dobra znanstveno
potrjena naravna pomoč ob viro-
zah in drugih vnetjih tinktura ame-
riškega slamnika, narejena po re-
ceptu švicarskega naturopata Al-
freda Vogla. Ker je narejena tako,
da so v alkohol namočili svežo,
celo rastlino (torej tako korenino
kot nadzemni del), nam ob oboIe-
nju pomaga na več načinov hkrati.
Pomaga pri reguliranju imunske-
ga odziva - prešibkega spodbudi,
preburnega umiri; uničuje viruse in
bakterije ter zmanjšuje vnetje. Ob
takšni pomoči bo obolenje prema-

gano hitreje, s čimer bo tudi potre-
ba telesa po vročini prej minila.

Čebula. Čebula je poznana po
svojih antimikrobnih učinkih, zato
so jo s pridom uporabljali v času
pred iznajdbo sinteznih sredstev
za zniževanje vročine: Uničevanje
mikrobov namreč zmanjša potre-
bo telesa po vročini. Vročičnemu
bolniku so iz čebule pripravili oblo-
ge na stopalih. Za ta namen potre-
bujemo eno čebulo, to olupi mo, na
tanko narežemo in položimo na-
ravnost na stopala. Čez njo polo-
žimo gazo in tanko povijemo z na-
vadnim povojem. Pustimo delovati
čez noč, po potrebi ponovimo.

Za čebulno oboigo na stopalih
potrebujemo čebulo, gazo, povoj

ali nogavico.
2

Hrana, ki podpira vročino. Ker
telo med vročino obilo energije vla-
ga v obvladovanje mikrobov, ga ni
dobro še dodatno izčrpavati z obil-
nimi obroki hrane ali pa s hrano,
ki telo še dodatno obremenjuje.
Zato na sladkarije, škrobne jedi,
obilje mesa, hrano, ki v telo vnaša
ostanke pesticidov in drugih toksi-
nov ... raje pozabite. Kar vaše telo
ob vročini podpira, je hrana, polna
vitalnih snovi, ki mu med drugim
pomaga pri obrambi, obnovi in či-
ščenju (razkisanje, razstrupljanje).
Tako bodo sadje ali sveže iztisnjeni
sadni sokovi limone, pomaranče,
ananasa, kivija ... z antioksidan-
ti (vitaminom C) in drugimi vitalni-
mi snovmi (protivnetnimi maščob-
nimi kislinami omega 3 v kiviju,
bromelainom vananasu) podprli
obrambne moči telesa in pomagali
k hitrejšemu okrevanju.

Kuhana zelenjava ali zelenjav-
ne juhe bodo med drugim prispe-
vale obilje mineralov, ki so prav
tako dobrodošla podpora ob vro-
čini. Dobra beljakovinska podpora
v času vročine bodo tudi kuhana
ekološka jajca. Ta naj bi spodbu-
jala nastajanje protiteles, belih in
rdečih krvnih telesc in tako poma-
gala v boju z mikrobi. Tudi
domača kurja juha
bo telo ob vroči-
ni krepila. Zna-
no je, da zlasti
blagodejno
deluje prav
pri težavah z
dihali.

Rdečapesa.
Sok rdeče pese
bo dobrodošel, ko
je treba nevarno pre-
grevanje telesa ustaviti in spodbu-
diti ohlajanje. To je v primeru, ko se
ob vročini počutimo slabo, ko ta
zelo narašča ... Za to bo zadošča-
lo, da majhen gomolj surove rdeče
pese olupite, naribate in iztisnete
sok. Dobljeni količini soka dolijete
enako količino vode. Lahko dodate
še sok ene limone in napitek pijete
po požirkih ves dan. Lahko pa hla-
dilni sok rdeče pese pripravite tudi
drugače: 30 mililitrom surovega
pesinega soka dodate 60 mililitrov
korenčkovega soka in 10 mililitrov

kumaričnega soka. Pijete ga lahko
do trikrat na dan.

Za pripravo hladilnega soka ob
vročini potrebujemo eno srednjo ali
dve manjši rdeči pesi in sok limone.

Lipov čaj. Ta čaj se na splošno
priporoča ob vročini, ki je posledi-
ca različnih infekcij dihal. Pomaga
na več načinov: flavonoidi v cveto-
vih lipe naj bi delovali na žleze znoj-
nice in pospeševali potenje. S po-

speševanjem potenja več zno-
ja izhlapeva s kože, kar telo

ohlaja. S tem, da se po-
tenje pospešuje, pa se
pospešuje tudi izloča-
nje strupnin, kar telesu
tudi olajša okrevanje.
Številni zato lipov čaj
pijejo zaradi poveča:nja

odpornosti proti prehla-
du, gripi ali katarjem zgor-

njih dihal. Po zaužitju čim bolj
vročega čaja vsaj za pol ure leže-

jo v posteljo in se toplo pokrijejo (ali
ga popijejo pred spanjem), da se
začnejo čim prej znojiti in izločati
strupnine. To pomeni, da bi lipo ob

vročini lahko pili tako v času segre-
vanja telesa kot v času ohlajanja.

Tudi v tradicional-
ni kitajski medicini se
lipa med drugim upo-
rablja ob prehladih,
vročini, ob pomanjka-
nju potenja in ob ka-
·šlju. Tam velja, da lipa
odpira navzven in čisti

veter in vročino. Upov čaj pripra-
vimo iz od ene do treh čajnih žlic
zdrobljenih cvetov. Zelišče prelije-
mo s četrt litra vrele vode, pokrije-
mo in po 5-10 minutah precedimo.
Pijemo ga do štirikrat na dan. Lah-
ko ga osladimo z medom.

Mokro-hladni obkladki. Ohla-
janje telesa lahko dosežemo tudi
z mokro-hladnimi obkladki. Hladni
obkladki oziroma obloge hladijo,
ker prevzemajo toploto iz pregre-
tega telesa ob stiku s kožo. Pola-
gamo jih na primer na čelo, vrat,
prsni koš, trebuh, zapestja (ali roke
do komolcev), gležnje, stopala ...
Ko se obloga segreje, jo po potre-
bi zamenjamo. Če pa namesto hla-
dilnih blazinic iz gela uporabljamo
mrzle in mokre brisače, bo učinek
hlajenja še večji. Z vlaženjem kože
namreč še dodatno ohlajamo telo.
Ko voda izhlapeva s površine tele-
sa, se telo ohlaja. Tudi v tem prime-
ru oblogo po potrebi menjamo, ko
se ta segreje in osuši.
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Tekst in foto: ADRIANA
DOLINAR

"rlt-'"•Skupaj za zdravje
človeka in narave

lJI! • Preverjene
naravne

rešitve !
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Veliko
koristnih

rešitev
za samo
12 EUR.

-
ADIJO
PREHLADi
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Priročnik lahko
prelistate in naročite v spletni

knjigami www.shop.zazdravje.net
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