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tem času je kot avtori-
ca ali soavtorica 
ustvarila že več kot 20 
knjižnih uspešnic, šest 

je prevedenih tudi v nemški jezik. 
Vodi seminarje ter predava za stro-
kovno in širšo javnost doma in v tu-
jini.

Ob nedavnem izidu nje-
ne zadnje knjige Narav-
ne rešitve za težave 
z virusi: rastlinska 
pomoč za pljuča, 
grlo in dihalne poti 
smo izkoristili prilo-
žnost ter jo pobarali 
za njen pogled in stro-
kovna mnenja o trenu-
tnem stanju.

Je vsebino knjige spodbudila 
pandemija koronavirusa?
Ukvarjanje z respiratornimi viru-
si se v projektu Skupaj za zdravje 
človeka in narave ni začelo s pan-
demijo novega koronavirusa. To 
je dejansko naša tretja knjiga, v 
kateri poskušamo ozaveščati, kako 
pravilno ravnati, da iz male težave, 
ki ji rečemo prehlad, ne nastane 

kaj bolj nevarnega. Koronavirusno 
leto nas je le spodbudilo, da na-
redimo korak naprej ter še enkrat 
preverimo najboljše strategije in 
naravne pripravke, ki jih imamo na 
voljo.

Pa lahko viroze obvladamo le z 
naravnimi pripravki?
Narava se z virusi ukvarja že milijo-
ne let. Rastline so iznašle svoje stra-

tegije zoper viruse, ko človeka 
sploh še ni bilo, zato so 

glede tega zelo kvalifi -
cirane in jim velja zau-
pati. Tudi znanstvene 
raziskave dokazujejo, 
da imajo rastline zelo 

učinkovite rešitve zoper 
viruse. Nekatere se sinte-

znim rešitvam približajo, šte-
vilne jih celo prekašajo. Pogosta 
predstava, da so rastline nekaj, kar 
uporabljamo le za drobne težave, 
in še to le v primeru, da imamo 
neskončno veliko časa, je povsem 
napačna. To je žalitev za rastline. 
Alkoholni izvleček ameriškega sla-
mnika, pripravljen iz celotne rastli-
ne, je denimo v raziskavah pometel 
z najbolj razvpitim protivirusnim 
zdravilom. Sveži ingver za 80 od-
stotkov zmanjša možnost vdora 
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»COVID NI NAJNEVARNEJŠI VIRUS, 
LE NAJBOLJŠI MARKETING IMA«

 Sanja Lončar že od leta 2005 vodi največje slovensko 
nevladno gibanje – projekt Skupaj za zdravje človeka 
in narave, ki raziskuje številne naravne rešitve za 
težave, s katerimi se človek danes srečuje.
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NI VSE ZA VSE

Rastlin, ki pomagajo pri težavah, ki jih povzročajo 
respiratorni virusi, je čez 50, vendar niso vse primer-
ne za prav vsako težavo z dihali. Če imamo težave s 

sinusi, potrebujemo drugačne rastline, kot če imamo 
težave s pljuči in bronhiji.

 HOROSKOP 
Sonce je v Levu, 

Luna je v Dvojčkih.

OVEN – Odlično se boste organizirali in jasno 
vam bo, da samo tako lahko računate na uspeh 
na dolgi rok. Ne razmišljajte o preteklosti, saj vas 
to utruja. Osredotočite se na sedanjost. 

BIK – Razmislite, kakšne energije želite širiti, in 
delujte v tej smeri. A vseeno popazite na svoje 
počutje, pijte dovolj tekočine. Privoščite si dobro, 
naravno prehrano in spanec. 

DVOJČKA – Pazljivo z besedami, saj lahko s 
preostrimi izrazi ali pretirano strogostjo dosežete 
odmik ljudi od vas, ki se ne bo tako hitro uredil. 
Zato premislite in potem govorite. 

RAK – Po nepotrebnem boste zaostrovali odnose. 
To se lahko zgodi tako v službi kot doma, saj bo-
ste povsod reagirali še na podlagi preteklih čustev 
in se vam bo zdelo, da vas vsi izzivajo.

LEV – Ne upoštevajte mnenja tistih, ki vam niso 
simpatični, prav tako ne sprejmite njihove pomo-
či, da se ne boste zapletli v čustvene manipulaci-
je, ki ste se jim dolgo izmikali. 

DEVICA – Pomembno bo, da ste natančni bolj kot 
kdaj prej. Potrudite se in preverite vsa dejstva o 
stvareh, za katere se morate odločiti, da ne boste 
na koncu vi za kaj krivi. 

TEHTNICA – Dobre volje boste in vaš optimizem 
bo nalezljiv, da boste partnerja ali simpatijo z lah-
koto prepričali o bolj sproščenem življenju. Iskrice 
strasti bodo preskočile.

ŠKORPIJON – Dovolite življenju, da vam priskoči 
na pomoč. Zadihajte, sproščajte se in se ne zaple-
tajte v stvari, ki si jih ne želite več. Naj se naredi 
naravna selekcija okoli vas. 

STRELEC – Vse, kar boste počeli, bo imelo močan 
odziv in lahko si pridobite mednarodno sode-
lovanje ali službeno potovanje v tujino. Bodite 
pozorni na podrobnosti, vse preverite.

KOZOROG – Ostanite odprti za ideje iz okolja in 
sproti izražajte vse, kar vas muči in želite spreme-
niti: nič ni narobe, če pokažete svoja čustva, saj 
ste tudi vi samo človek. 

VODNAR – Dovolite si uživati v sproščenosti in se 
predvsem fi zično spočijte. Dobro psihično poču-
tje bo sledilo in kar naenkrat boste spet optimi-
stični in pripravljeni na vse. 

RIBI – Sprostite se in bodite točno to, kar ste. To 
je čisto dovolj za vse, kar želite doseči in kogarkoli 
želite očarati. Samo tako boste lahko sprejeli čisto 
vso podporo.
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kaj bolj nevarnega. Koronavirusno 
leto nas je le spodbudilo, da na-
redimo korak naprej ter še enkrat 
preverimo najboljše strategije in 
naravne pripravke, ki jih imamo na 
voljo.

Pa lahko viroze obvladamo le z 
naravnimi pripravki?
Narava se z virusi ukvarja že milijo-
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znim rešitvam približajo, šte-
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predstava, da so rastline nekaj, kar 
uporabljamo le za drobne težave, 
in še to le v primeru, da imamo 
neskončno veliko časa, je povsem 
napačna. To je žalitev za rastline. 
Alkoholni izvleček ameriškega sla-
mnika, pripravljen iz celotne rastli-
ne, je denimo v raziskavah pometel 
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stotkov zmanjša možnost vdora 

virusov v celice. Podobno velja za 
bezgove jagode, česen, črno kumi-
no in številne druge rastline.

Kako najučinkoviteje obvlado-
vati viruse?
Najlažje jim je preprečiti, da se pri-
trdijo na sluznice oziroma prebije-
jo v celice in iz njih naredijo svoje 
tovarne za razmnoževanje. Če smo 
pravočasni, jih lahko povsem one-
mogočimo. Naši predniki so se v 
tej fazi zelo zanašali na moči zdra-
vilnih sluzi, ki jih je mogoče najti v 
trpotcu, slezu, slezenovcu, velecve-
tnem in drobnocvetnem lučniku 
in še nekaterih drugih rastlinah. 
Sluzi virusom naredijo »spolzka 
tla« in jim po povsem naravni poti 
onemogočijo, da bi se pritrjevali 
na sluznice. Kapsulirani virusi, med 
katere spada tudi SARS-CoV-2, se s 
»taksijem« pripeljejo do vrat naših 
celic, vendar morajo v določenem 
trenutku zapustiti varnost svojega 
»vozila« in do vhodnih vrat v celico 
priti »peš«. Prav v tem času so naj-
ranljivejši, in če pred našimi vrati 
»patruljirajo« snovi iz ingverja, čr-

nega bezga, hrena ali česna, bomo 
vsiljivce onemogočili, še preden 
jim bo uspelo vdreti v naš celični 
prostor.

Kako je nastala izbira najbolj-
ših rastlin, ki so predstavljene 
v knjigi?
Lahko se zahvalim koroni, da je 
bilo dovolj časa za temeljit pregled 
znanstvenih podlag, sodobnih raz-
iskav in tudi tradicionalnih znanj. 
Respiratorni virusi so v zadnjem 
letu postali zelo aktualna tema in 
se z njimi ukvarjajo znanstveniki na 
vseh celinah. Zato je tudi na voljo 
izjemno veliko svežih informacij. 
Bralci pa si bodo prihranili nekaj-
mesečno prebiranje strokovne li-
terature in v zelo domačem jeziku 
spoznali, kaj zmore 55 dokazano 
protivirusnih rastlin, od katerih jih 
ima 11 tudi dokazano delovanje 
proti koronavirusom.

Ali se virus SARS-CoV-2 razliku-
je od drugih?
Razlikuje se predvsem po tem, da 
ima najboljši »marketing«, zaradi 

česar je postal najbolj znan virus na 
planetu. Obstajajo številni veliko 
bolj nevarni virusi, o katerih nič ne 
slišimo. Ko gre za novi koronavirus, 
že dejstvo, da 80 odstotkov ljudi, ki 
pridejo v stik z njim, z okužbo opra-
vi brez omembe vrednih težav, 
pove, da za njegovo obvladovanje 
niso nujna specifična protitelesa. 
Imunski sistem je torej tej nalogi 
kos, mene pa je najbolj zanimalo, 
kaj še lahko naredimo, da ga čim 
bolj optimiziramo in mu olajšamo 
delo.

Kako se najbolje zavarujemo 
pred tem virusom in kako ga 
najhitreje »uničimo«?

Nikoli ne razmišljam o tem, kako 
bi kaj uničila, saj z uničevanjem 
to, proti čemur se borimo, le kre-
pimo. Zato me tudi moti vojaška 
terminologija, ki je ves svet prisilila 
v »vojno« z virusom. Ko se borimo 
proti bolezni, jo le hranimo s svo-
jo energijo. Misleč, da rešujemo en 
problem, ustvarimo tri nove.

Če pa krepimo zdravje, se nam 
z boleznijo sploh ni treba ukvarjati. 
Zato se vedno ukvarjam le s tem, 
kaj lahko storim, da bodo sile 
zdravja v meni, na mojem vrtu in v 
družbi čim bolj krepke in odporne. 
Upam, da bo knjiga pomagala tako 
na ravni posameznika kot na ravni 
družbe.  
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»Modri ljudje bodo poletje 
izkoristili za to, da bodo 
pripravili učinkovite 
pripravke in domača 
superživila, ki jih bodo 
uživali jeseni in pozimi.«

Sanja Lončar je direktorica Zavoda 
za celostno samooskrbo, Škofja Loka, 
in urednica informacijskega središča 
Zazdravje.net.
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POLETNO DELO

»V Sloveniji živimo v zeliščarskih nebesih. S hvaležno-
stjo sprejmem vse dobrote, ki so se nabrale v smre-

kovih in borovih vršičkih, trpotcu, ruševju, gozdnem 
slezenovcu, lučniku … V tem času, ko so dolgi dnevi, 
imam dela od jutra do večera, da naberem, posušim, 
naredim pesta, izvlečke … In vsakemu kozarčku že 

vnaprej rečem 'hvala za vse, kar boš naredil za nas'.«


