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»V zadnjih desetih letih se je poraba
analgetikov v Sloveniji povečala za kar
53 % in med desetimi najboU pogosto
predpisanimi zdravili v letu 2016 je kar
5 protibolečinskih zdravil,« uvodoma
pišejo avtorice novega priročnika, ki
je nastal v okviru projekta Skupaj za
zdravje človeka in narave. »Pa bo naše

živUenje zato res postalo lažje ali se bomo kmalu znašli v še večjih te-
žavah, ko nam bodo močne učinkovine poškodovale še želodec,jetra
in ledvice?«
Prvo poglavje Zakaj boli? razlaga ozadje bolečine, zakaj nastane in
kaj nam skuša povedati. (Med desetimi vzroki za bolečino je seveda
najboU otiplilva fizična poškodba. Kaj pa razum, lahko tudi ta ustvari
bolečino?) V nadaljevanju so podrobneje predstavlieru načini za ob-
vladovanje mišično-skeletih bolečin, začenši s kemičnimi snovmi (npr.
nesteroidni antirevmatiki, paracetamol, antidepresivi, ...), manualno
terapijo, akupresuro, hidroterapijo, elektromagnetno stimulacijo itd.
Seznam možnih poti, s katerimi zajezimo bolečino, je dolg in uživanje
protibolečinskih sredstev resnično ni edina možnost.
Drugo poglavje Nevarnost bližnjic odpira problem negativnih stranskih
učinkov in stroškov uporabe protibolečinskih tablet. »Večina ljudi ne
ve, da lahko hitra odprava bolečin ustvari veliko kolateralne škode,« so
prepričane avtorice. »Vsak na silo utišani živec izstavi račun.«
Srce knjige sta naslednji dve poglavji. Tretje, Naravne rešitve za boleči-
ne, nam daje napotke za pomoč pri vnelju mišic, sklepov, živcev: kako
umirimo vnetja, odpravimo preobremenjenost, kaj storimo, da obno-
vimo tkiva, ... V četrtem, 12 najpomembnejših naravnih pomočnic, pa
je predstavljenih 12 zdravilnih rastlin - naravnih rešitev, ki so po krivici
odrinjene na stran in zmorejo veliko več, kot si predstavllamo.
Zadnje poglavje Da bo šlo lažje in hitreje ... podaja napotke za izdela-
vo čajev, tinktur, maceratov, obkladkov itd. Predstavljena so tudi kori-
stna živila in prehranska dopolnila, ki lahko omilijo bolečine (kolagen,
hialuronska kislina, glukozamin, vitamin D, E, ...).
Seznam rastlin, ki zmanjšujejo občutljivost na bolečino, delujejo
protibolečinsko ali protivnetno, je zelo dolg in obetaven. Tudi druge
naravne metode so nam lahko v veliko pomoč. Na nas je, da se jih
naučimo uporabllattl

Peter Wohlleben
Skrivno življenje živali
Založba Narava, 2017
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V svojem prvencu skrivnih zgodb iz goz-
da - Skrivno živUenje dreves, nas je očaral
s presunlllvtrni opaža nji. Leta 2017 ji sledili
druga knjiga - Skrivno živUenje živali. V tej
knjigi nas avtor znova ne razočara. Tokrat
je pod svoje tankočutno opazovalsko oko
vzel živali. Ne samo divjih, ampak tudi z do-
mačega dvorišča. Pri svojem opazovanju je
pri živalih zaznal neverjetne čustvene odzi-
ve, ki jih do zdaj živalim nismo pripisovali.

48 Biobrazda

Posamezni naslovi nas popelle]o vsak v svojo zgodbo, vsem pa je sku-
pno sočutno opazovanje, polno Uubezni do vsega živega. Na zabaven
način nam podaja svoja opažanja in razmišUanja, ki jih kot poznavalec
tega področja razkrije, nekatere pa podkrepi tudi z raziskavami drugih
strokovnjakov s področij.
Iz vsebine knjige: Materinska fjubezen do onemoglosti, So nagoni dru-
gorazredni?, O fjubezni do fjudi, Vse kokoši v kurniku, Umazan kot pujs,
Hvaležnost (kjer z nami deli svojo družinsko zgodbo o devetletnem po-
svojenem psu 8arryu in njegovi hvaležnosti), Laž ima kratke krempfje,
Primite tatu, Korajža vefja!,Poštev anka (kjer izvemo, da živali znajo šteti),
Kako se znebiti otrok? (pod tem naslovom nam razkrije zanimivo zgod-
bo, kako narava poskrbi, da se kozji mladiči osamosvoj]o od mame -
tako, da mleko koze"postano grenko in mladiču tako ne gre več v slast),
Sočutje (ki obstaja tudi med najmanjšimi sesaici v gozdu - miškami),
Nesebičnost, Žalost, Poželenje, Visoka družba, Lagodnost, Slabo vre-
me in še kar nekaj zanimivih tem.
Za konec se vpraša tudi Kje se skriva duša?Vse skrivno se nam s pozor-
nim opazovanjem razkrije.
Za vse, ki so nam živali pri srcu, toplo priporočamo v branje.

Tony Miles, Martin Ford,
Peter Gathercole
Priročnik za uspešen ribolov
Tehniška založba
SlovenUe, 2013
Velik format, 256 strani

Ali ste vedeli, da številni ribiči lovi-
jo v rekah samo v zimskem času,
ko je ribolov nedvomno na vrhun-
cu? Ko v rekah ribarite pozimi, pri
iskanju primernih mest upoštevaj-
te nenapisano pravilo, da iščete
predele, kjer je tok enakomeren

in kjer je gladina reke gladka kakor ol]e. Predeli, ki so dobri za ribolov
v poletnem času, bodo enako zanesljivi tudi v zimskem, če le spreme-
njeni pogoji v reki ne prisilijo rib, da se preselijo. (Odlomek iz poglavja
Športni ribolov, Spoznavanje voda).
Avtorji priročnika so priznani strokovnjaki, vsak na svojem področju
sladkovodnega in morskega ribolova ter lova na salmonide. Izkušnje
so pridobivali mnogo let, med ribolovom doma in v tujini. Rezultat nji-
hovih združenih prizadevanj je ta obsežna in zaradi resnično boga-
tega fotografskega in slikovnega gradiva nazorna knjiga, ki zajema
vsa področja ribolova, od muharjenja do morskega ribolova. Vsi, tako
začetniki ali pa že izkušeni ribiči, boste v njej našli nove informacije,
zanimivosti in spodbudo. Priročnikje razdeljen na tri poglavja: Športni
ribolov, Morski ribolov in Ribolov na salmonide. Našli boste podrobne
opise naravnih in umetnih vab in njihovo pripravo, uporabne nasvete
o izboru opreme - palic, kolesc, oblačil in dodatnih pripomočkov, in-
formacije o ribarjenju s plovcem in s prosto vrvico, strokovne nasvete,
kje loviti, katero vrsto rib in kako najboUe izkoristiti tehnike ribolova,
koristne nasvete za spoznavanje različnih tipov voda, postopne kora-
ke vezanja muhe, umetnih muh, vozlov, značilnosti ribolova z obale ali
čolna, izvedeli boste vse o vabah in hrani za privabUanje rib, ... Preko
fotografij in opisov razpoznavnih značilnosti, njihovega habitata, ve-
denja, prehranjevanja itd. boste spoznali tudi skoraj 50 najznačilnejših
vrst sladkovodnih in morskih rib. Nasvete iz priročnika lahko uporabite
le kot spodbudo za odhod v naravo ali pa za to, da boste uživali v
'vznemirljlvosti' ribolova ter se učili njegove umetnosti.


