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Osupljivo 
zdravjeMojzes pa je imel, ko je umrl,  

sto dvajset let; oko mu ni otemnelo  
in moč ga ni zapustila. (5 Mz 34,7)

Tudi Mojzes je umrl, toda na kakšen način je  
odšel! Po 120 letih življenja je preizkušen, a žilav 

mož, splezal na goro. Tam, v čistem puščavskem 
ozračju in pod modrim nebom, se je z jasnim po- 
gledom ozrl na obljubljeno deželo. Potem se je 
preprosto ulegel in … umrl. 

Med svojim romanjem po puščavi je upošteval 
vse dejavnike, ki so skrivnost dolgega in zdravega 
življenja – svež zrak, telesno vadbo, zdravo prehra-
no in zaupanje v Boga, če jih naštejemo le nekaj. 

Čeprav z zdravim načinom življenja smrti ne pre-
prečimo, jo zagotovo lahko preložimo in izboljšamo 
kvaliteto življenja. Mojzes je bil aktiven in bister celo 
na dan pred smrtjo: 
Mojzes je šel z Moábskih planjav na goro Nebo, na 
vrh Pisge, ki je nasproti Jerihi. (5 Mz 34,1) 

Čas umiranja se ne bi smel vleči 10 let. Eden  
glavnih razlogov za krizo zdravstvenega sistema je, 
da si ljudje s slabimi življenjskimi navadami nakop-
ljejo cel seznam uničujočih bolezni. Ob pandemiji 
sladkorne, raka in srčnih obolenj se zdi, da veliko 
ljudi svojih zadnjih 10, 20 ali celo 30 let preživlja na 
smrtni postelji. 

Ta samouničevalni življenjski slog povzroča, da 
so ameriške bolnišnice prenapolnjene, zdravstve-
ni stroški astronomski in vlada domala v stečaju. 
Ljudje so pod stresom, ne morejo spati, pomirjevala 
gredo hitro v promet in število parkirnih mest za 
invalide narašča. Podobno je v mnogih državah 
po svetu. Tega nam ne bi bilo treba! To je mogoče 
spremeniti. Ljudje si zares želijo dobrega zdravja, 
vendar so zmedeni glede načina, kako se dokopati 
do njega.

Glede na podatke ameriške Zvezne agencije 
za hrano in zdravila (FDA) je na ameriškem tržišču 
30.000 zdravstvenih dodatkov, kar prinaša večmili-
jardne zaslužke. Več kot 150 milijonov Američanov 
vsako leto jemlje neke vrste prehranski dodatek. V 
Sloveniji je na razpolago 6000 prehranskih dopolnil. 
Žal ljudje iščejo zdravje na napačnem kraju in pri 
tem zapravljajo visoke vsote denarja. 

Vendar se od Mojzesovih dni do danes fiziologija 
človeka ni spremenila in to, kar je učinkovalo pri 
Mojzesu in celotnem narodu na poti iz Egipta, učin- 
kuje tudi danes. Ko so Izraelci potovali skozi pušča-
vo, so se držali Božjega načrta za zdravo življenje, 
zato v Svetem pismu piše:
Ni ga bilo, ki bi pešal med njih rodovi.  
(Ps 105,37 chr) 

Ali si predstavljate več kot dvomilijonski narod 
brez ene same osebe v bolnišnici ali v domu za 
starejše? Ni težko uvideti, da bi se 70 % bolnišnic in 
farmacevtskih tovarn zaprlo, če bi ljudje upoštevali 
zdravstvena navodila, ki jih najdemo v Svetem 
pismu in za katera ni potrebno ničesar plačati. 

Svetopisemske skrivnosti za zdravo življenje, 
ki so povzete v tej reviji, niso skrivnostni obredi ali 
čudni zdravilni zvarki. So preizkušena načela, ki jih 
podpira sodobna znanost. Skrivnosti jim rečemo, 
ker so bila zanemarjena in pozabljena. Ne glede na 
vaša leta in trenutno zdravstveno stanje, vam lahko 
ta načela pomagajo živeti daljše, srečnejše in bolj 
zdravo življenje. Če je to tisto, kar želite, nadaljujte 
brati.  
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Vsebina
 4 PREHRANA Odkrijte, zakaj je to, kar jeste, 

temelj boljšega zdravja in kako je 
lahko zdravo prehranjevanje veliko 
zabavnejše, kot ste mislili.

 12 GIBANJE  Vsi vemo, da se moramo gibati. 
Ne boste verjeli, da lahko že malo 
vadbe prispeva k vašemu dobremu 
počutju.  

 18 VODA Milijoni so kronično dehidrirani in 
se zato hitreje starajo ter umirajo 
mlajši. Spoznajte dejstva o vodi!

 24 SVETLOBA Sonce je bilo dolga leta na slabem 
glasu – vendar je ključen dejavnik 
za boljše zdravje!

 30 ZMERNOST Podaljšajte svoje življenje tako, 
da se naučite zmerno uporabljati 
to, kar je dobro, ter se odrečete  
tistemu, kar je škodljivo. 

 38 ZRAK Zrak, ki ga vdihavate, in način, kako 
dihate, imata velik vpliv na to, kako  
dolgo boste živeli.

 46 POČITEK Spanec je ključen dejavnik pri 
procesu zdravljenja, a večina ljudi 
se tega začne zavedati šele, ko jih 
predrami bolezen.

 52 ZAUPANJE Nič, kar ste se naučili do sedaj, ne 
bo bolj spremenilo vašega življenja 
kot zaupanje njemu, ki vas je 
ustvaril. S L I K E : 
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Prehrana
V začetku …  
smo jedli sadje in zelenjavo. 
Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, 
ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje 
nosi seme. Naj vama bo v hrano.« (1 Mz 1,29)

Thomas Parr, rojen leta 1483, je menda 
živel neverjetno dolgo – do svojega 152. leta! 
Če je to res, potem je na angleškem prestolu 
videl 10 vladarjev, med drugimi kraljico Eliza-
beto I., ki je vladala 50 let.

Leta 1635 ga je kralj Karel I. povabil v pa-
lačo, da bi izvedel, kako je temu možu uspelo 
živeti tako dolgo. Parr je odgovoril, da živi 
preprosto kmečko življenje in se prehranjuje 
večinoma s krompirjem, sadjem in ovsom. 

Žal »stari Parr« ni bil navajen jesti bogate 
hrane, ki so jo stregli na dvoru. Tiste noči 
je po večerji zbolel in umrl. Kralj Karel je 
imel neprijeten občutek, ker je z dobrotami 
s svoje mize umoril najstarejšega Angleža, 
zato je ukazal, naj moža pokopljejo v cerkvi 
Westminster Abbey, kjer si lahko še danes 
ogledamo njegovo grobnico.

Videti je, da je bil Parr živ dokaz tega, da 
obstaja povezava med dolgim in krepkim 
življenjem ter prehrano.

Zanimivo dejstvo

Čeprav je Bog dovolil uživanje 
mesa, je ljudi posvaril, naj ga 
ne uživajo s krvjo (1 Mz 9,4; 
3 Mz 3,17; 1 Sam 14,32–34). 
Nekatera afriška plemena, kot 
so Masaji, imajo kri za del svoje 
prehrane. Obdukcije 50 masajskih 
moških so pokazale resna srčna obolenja. 
Čeprav imajo izredno aktiven življenjski slog, 
kar jih deloma varuje pred obolenji, vseeno 
spadajo v skupino ljudi z najkrajšo življenjsko 
dobo (45 let ženske in 42 let moški).

Prvotna človekova prehrana
      
Glede na Sveto pismo je bilo Adamu in Evi po 

stvarjenju naročeno, naj jesta sadje, žita in oreščke. 
Bog jima je za jed dal tudi zelenjavo: »… in jedel 
boš poljsko rastlinje.« (1 Mz 3,18) To je bil Božji načrt 
za prehrano pred potopom. 

Po potopu je zaradi uničene vegetacije za Noeta 
in njegovo družino tak način prehranjevanja postal 
neizvedljiv, zato je Bog dopustil uživanje mesa. 
Vendar je določil, katere živali je varno uživati. 
Imenoval jih je »čiste živali«. (Glejte 3 Mz 11 in 5 Mz 
14,3–21.) V Noetovo ladjo ni prišel samo en par čis-
tih živali, ampak sedem parov. 

Čeprav je bilo uživanje mesa za nekaj časa nei-
zogibno, je očitno prispevalo k strahovitemu skraj-
šanju življenjske dobe. Pred potopom je bila okoli 
900 let (1 Mz 5), po potopu pa ugotovimo, da je 
Noetov sin Sem živel 600 let. Samo devet generacij 
kasneje je Abraham živel le še 175 let. Danes je naša 
življenjska doba le drobec tega, kar je bila pred po-
topom. Toda če je prehrana, bogata s sadjem, ze-
lenjavo, oreščki, semeni in žiti, tako dobro vplivala 
na dolžino življenja pred potopom, ali ne bi mogla 
podaljšati tudi našega življenja?

Življenjska doba po potopu
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Osupljiva fiziologija

Proces prebave se začne že pred 
začetkom prehranjevanja, ko nekaj zadiši 
ali ko zagledamo svojo priljubljeno hrano. 
Celoten proces traja približno od 6 do 8 ur.

Zanimivo dejstvo

Kaj moramo vedeti o hrani?
      
Hrana vsebuje pet osnovnih skupin hranilnih 

snovi: ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, 
vitamine in minerale. 

OGLJIKOVI HIDRATI so vir škroba, 
sladkorjev in vlaknin. Škrob in sladkor 
se pretvarjata v glukozo, ki je glavno 
pogonsko sredstvo telesa. Vlaknine, ki 
so izključno v rastlinski hrani, delujejo 
kot sredstvo, ki pomaga pri čiščenju 
črevesja.

BELJAKOVINE telo razgradi v 
aminokisline, ki so osnovni gradniki 
hormonov, encimov in gradbenih enot 
telesa, npr. mišičnega tkiva.

MAŠČOBE so najbolj koncentrirana 
oblika energije in dajo dvakrat več 
kalorij na gram teže kot beljakovine ali 
ogljikovi hidrati. Lahko se učinkovito 
shranijo za kasnejšo uporabo. Tri 
osnovne vrste maščob so: nasičene, 
enkrat nenasičene in večkrat nenasi- 
čene. Daleč najbolj zdrave so nenasi-
čene maščobe, še posebej če so ras- 
tlinskega izvora. Prehrana, bogata z 
rafiniranimi nasičenimi maščobami,  
je povezana s številnimi boleznimi.

VITAMINI IN MINERALI so 
bistvena sestavina naše prehrane. 
Največ jih je v polnovrednih živilih, ki 
so bila predelana v najmanjši možni 
meri. Zaščitne snovi (fitokemikalije), 
ki so samo v rastlinah, predstavljajo 
dodatno prednost, saj imajo pomem- 
bno vlogo pri zaščiti pred številnimi 
obolenji.

Ali v svoji prehrani potrebujemo holesterol?
      
Holesterol najdemo v različnih oblikah. HDL 

(lipoprotein z visoko gostoto) je zdrava oblika 
holesterola in dejansko pomaga odstraniti slab 
holesterol LDL (lipoprotein z nizko gostoto) iz 
telesa; vrne ga jetrom v reciklažo. Preprost način, 
da si zapomnimo dobro in slabo o holesterolu, je: 
HDL je dober, LDL je slab in VLDL je zelo slab.

Najdemo ga samo v mesu in v živalskih izdelkih, 
kot so mleko in jajca. Dojenčki so edina živa bitja, 
ki poleg lastne sinteze de vivo potrebujejo še 
holesterol iz hrane, najbolje iz materinega mleka 
(ne morejo ga dobiti iz sojinega mleka). Zaradi 
sposobnosti jeter, da proizvajajo holesterol,  
po obdobju dojenja ne potrebujemo  
zunanjega vira holesterola.

Potek prebave
      
Ustrezna prehrana se začne s pravilno prebavo. 

Ta se prične z žvečenjem, zato poskrbite, da boste 
hrano dobro prežvečili! Razgradnja hrane se začne v 
ustni votlini z encimom amilaze, ki ga imamo v slini.

Pogoltnjeno hrano imenujemo želodčna kaša.  
Ta potuje navzdol po požiralniku in naprej v že- 
lodec, kjer želodčna kislina nadaljuje zapleten 
kemični prebavni proces.

Ko je ta končan, gre kaša v tanko črevo, kjer 
različni encimi razgradijo ogljikove hidrate. 
Žolčnik izloči žolč, ki pomaga razgraditi maščobe; 
trebušna slinavka doda svoje encime za nadaljnjo 
razgradnjo. Ko kaša prehaja proti debelemu 
črevesu, tanko črevo vsrka večino hranilnih snovi. 
Na tej točki je prebava skoraj končana. Gotovo 
veste, kako se ta zgodba konča.
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Ne opuščajte zajtrka! Obrok, ki ga je 
primerno zmanjšati ali celo opustiti, je 
večerja.  

V okviru ene od študij so raziskovalci 
poročali o hitrejši izgubi telesne teže, 
izboljšanem stanju v primeru sladkorne 
bolezni in o povečani učinkovitosti ščitnice 
pri 595 ljudeh, ki so zaužili svoj zadnji dnevni 
obrok do petnajste ure.

Zanimivo dejstvo Improvement Project) za izboljšanje koronarnega 
zdravja, poroča, da je povprečno tveganje za srčna 
obolenja pri moškem, ki uživa meso, jajca in mlečne 
izdelke, 45 %. Tveganje pri moškem, ki opusti meso, 
je 15 %. Tveganje pri osebi, ki opusti meso, jajca in 
mlečne izdelke, pade na samo 4 %.

Ali določena hrana nudi zaščito pred srčnimi 
obolenji?

      
Da! Ugotovljeno je bilo, da »zdrave maščobe«, ki 

se nahajajo v oreščkih in semenih, lahko zaščitijo 
srce. Ljudje, ki so uživali oreščke najmanj petkrat 
tedensko, so tako zmanjšali svoje tveganje za srčni  
napad za 50 %. Druga študija je razkrila, da so 
osebe, ki so uživale visoke odmerke alfa linolenske 
kisline (najdemo jo v orehih), imele za skoraj 50 % 
manjšo možnost za smrtonosni srčni napad. Štu-
dije kažejo, da lahko te maščobe celo podaljšajo 
življenje tistih, ki že imajo srčna obolenja. Uživanje 
zadostnih količin žit je dokazano zmanjšalo tvega-
nje za bolezni srca in ožilja za 25 %. Ugotovljeno je 
bilo, da so imele ženske, ki so uživale večje količi-
ne žit, 31 % manj primerov srčne kapi. Pred bolez-
nimi srca se lahko zaščitite tudi z uživanjem sadja 
in zelenjave. Študija ustanove Harvard School of  
Public Health je ugotovila, da uživanje zelene 
listnate zelenjave zmanjša tveganje za nastanek 
bolezni srca za 23 %. Še več, tisti ki so uživali večje 
količine sadja in zelenjave, so imeli za 31 % nižje 
tveganje za srčno kap. Sadje in zelenjava sta sama 
po sebi bogata z vlakninami, ki dokazano zmanj-
šujejo LDL (slab) holesterol.

Bog je Adamu in Evi z razlogom določil 
takšno prehrano. Oreščki vsebujejo 
antioksidant vitamin E, folno kislino (ta 
zmanjšuje raven homocisteina) in rastlinske 
vlaknine (te lahko znižajo raven holesterola). 
Poleg tega oreščki vsebujejo aminokislino 
arginin, ki je predhodnik dušikovega oksida, 
snovi, ki se tvori v steni krvnih žil in omogoča 
širjenje žil ter večji pretok krvi pri telesnih 
naporih; poleg tega preprečuje nastajanje 
krvnih strdkov.

Zanimivo dejstvo

p r e h r a n a 6

DOKAZI
Raziskave potrjujejo povezavo med hrano, 
zdravjem in dolgoživostjo. 

Bolezni srca in ožilja: Ali je občasno povišan 
holesterol škodljiv?

      
Eden od najučinkovitejših načinov za zmanj-

šanje tveganja srčno-žilnih obolenj je odločitev za 
prehrano brez holesterola. Na podlagi študije so 
ugotovili, da je uživanje uravnotežene rastlinske 
prehrane zmanjšalo pojav bolezni srca za 86 %. 
Znanstveni članek navaja, da lahko popolnoma ve-
getarijanska (veganska) prehrana prepreči približno 
90 % vseh vrst kapi in 97 % vseh srčnih napadov!

Raziskave kažejo, da uživanje živil živalskega 
izvora škodljivo vpliva na zdravje. Dr. Hans Diehl, 
ustanovitelj projekta CHIP (Coronary Health 
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Sladkorna bolezen: Ali lahko uživanje 
sladkorja res povzroči sladkorno bolezen?

      
Uživanje enostavnih ogljikovih hidratov (zelo 

rafinirane hrane, kot je sladkor) prispeva k preko-
merni telesni teži. Pri tem se poveča tudi tveganje 
za pojav diabetesa tipa 2. Raziskave kažejo, da 
uživanje sestavljenih rastlinskih ogljikovih hidratov 
(nepredelane hrane) zmanjšuje tveganje za nasta-
nek sladkorne bolezni. Raziskava, v kateri je sodelo-
valo 36.000 žensk iz Iowe, je pokazala, da so tiste, ki 
so pojedle največ nerafiniranih ogljikovih hidratov 
in vlaknin, imele najmanj znakov sladkorne bolezni. 
Poleg tega je raziskava Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje na Finskem pokazala, da pri tistih, ki 
so pojedli največ polnozrnatih žit, obstaja za 61 % 
manjše tveganje za nastanek sladkorne bolezni.

Kaj pa maščoba?
      
Dva glavna dejavnika tveganja za nastanek slad-

korne bolezni sta povezana z maščobo: prekomer-
na teža in – še bolj odločilen dejavnik – uživanje ve-
likih količin prehranskih maščob. Raziskava, v kateri 
je sodelovalo 1300 prebivalcev Kolorada, je pokaza-
la, da obstaja veliko večja verjetnost za razvoj slad-
korne bolezni, če prehrana vsebuje malo ogljikovih 
hidratov in veliko maščob. V drugi raziskavi, v kateri 
so sodelovali mladi moški, so eno skupino hranili z 
velikimi količinami maščob in majhnimi količinami 

Raziskava Oddelka za kmetijstvo v ZDA 
je razkrila, da Američani s hrano v povprečju 
zaužijejo 32 čajnih žličk sladkorja na dan. 
Slovenci letno pojedo 30 kg sladkorja na ose-
bo, to je okoli 20 čajnih žličk na dan (80 g).

Zanimivo dejstvo
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Sladkorna ali 
diabetes je bolezen, zara-

di katere telo ni sposobno tvoriti 
ali pravilno izkoristiti in shranjevati 

glukoze (oblika sladkorja). Glukoza se 
nabira v krvnem obtoku, kar povzroči, da 

se krvni sladkor nevarno zviša. Znaki diabe-
tesa so neizmerna žeja, pogosto uriniranje, 
hujšanje, povečan občutek lakote, meglena 

vidljivost, razdražljivost, mravljinci ali 
izguba čuta v rokah in nogah, nezace-

ljene rane, izjemna utrujenost in 
pogosta vnetja kože, mehurja 

ali dlesni. ogljikovih hidratov, drugo skupino pa z majhnimi 
količinami maščob in velikimi količinami ogljikovih 
hidratov. Pokazalo se je, da so moški, ki so uživali 
večjo količino maščob, zboleli za preddiabetesom 
(kemičnim diabetesom), tisti, ki so uživali manjšo 
količino maščob, pa niso kazali znakov bolezni.

Poleg tega je bilo dokazano, da uživanje velike 
količine rafinirane hrane povečuje tveganje za na-
stanek sladkorne bolezni. Ena od raziskav je razkri-
la, da je uživanje delno hidrogeniranih olj vzrok za 
približno 40 % vseh primerov sladkorne bolezni  
tipa 2 v ZDA.

Ali lahko s prehrano izboljšamo znake 
diabetesa tipa 2?

      
Popolnoma vegetarijanska (veganska) prehrana 

ni le zaščita pred sladkorno boleznijo, ampak lahko 
pripomore tudi k njenemu izboljšanju. V raziskavi, 
ki je bila izvedena v svetovno znanem zdravstve-
nem središču Pritikin (https://www.pritikin.com/), 
so 40 bolnikom, odvisnim od zdravil za diabetes, 
predpisali nizkomaščobno rastlinsko dieto in zmer-
no telesno vadbo. V 26 dneh je lahko 34 sodelujočih 
prenehalo jemati zdravila za diabetes.

Nikar ne nehajte jemati zdravil 
za diabetes na lastno pest! O svojih 
prizadevanjih za zdrav življenjski slog se 
najprej pogovorite s svojim zdravnikom.

OPOZORILO!

S L I K E :  F O O D I E F A C T O R  @  P I X A B A Y ,  M O O N  B R I D G E  @  P I X A B A Y ,  A I T O F F  @  P I X A B A Y ,  M A R I A  O R L O V A  @  P E X E L S



Bog ve vse o maščobah. Starim Izraelcem 
je ukazal, naj se izogibajo slabim maščobam: 
»Govôri Izraelovim sinovom in reci: 'Ne jejte 
nobene tolšče od goveda, ovce ali koze!'« 

(3 Mz 7,23)

Zanimivo dejstvo

Nekoč so bile ribe bogat vir hranil, toda 
danes prekomerno uživanje rib povezujejo z 
zastrupitvami s težkimi kovinami, z rakom, 
okvaro ploda in številnimi drugimi boleznimi. 
Na žalost so ribe tudi v najčistejših vodah 
izpostavljene strupenim snovem kot na pri-
mer živemu srebru, polikloriranemu bifenilu 
(PCB) in dikloro-difenil-trikloroetanu (DDT). 
Do tega pride, ker absorbirajo te strupe in jih 
kopičijo v svojem mesu.

Zanimivo dejstvo
p r e h r a n a

Rak: Ali hrana vpliva na tveganje za obolenje?
      
V sadju in zelenjavi so velike količine vitaminov, 

vlaknin in antioksidantov – najboljših sestavin za 
premagovanje raka. Ena od raziskav je pokazala, 
da se je pri moških, ki so tedensko pojedli tri ali več 
porcij kapusnic (brokoli, cvetača ipd.), tveganje za 
nastanek raka na prostati zmanjšalo za 41 %. Sve-
tovna organizacija za raziskave raka je ugotovila, da 
ljudje, ki zaužijejo pet ali več porcij sadja in zelenja-
ve na dan, zmanjšajo tveganje za nastanek rakavih 
obolenj za približno 51 %. Zelenjava pomaga pre-
prečiti pojav raka na debelem črevesu in danki. 

Po drugi strani pa je prehrana, bogata z rdečim 
mesom, povezana z rakavimi obolenji na debelem 
črevesu. Raziskava, opravljena na 88.751 osebah, je 
pokazala, da se tisti, ki dnevno uživajo rdeče meso, 
izpostavljajo 2,5-krat večjemu tveganju za nastanek 
raka na debelem črevesu kot tisti, ki rdeče meso 
jedo enkrat na mesec. 

Poleg tega so številne raziskave pokazale pove-
zavo med rakom in prehrano z visoko vsebnostjo 
sladkorja, saj ta povečuje tveganje za nastanek raka 
na debelem črevesu, danki, prsih, jajčnikih, mater-
nici, prostati, ledvicah in centralnem živčnem siste-
mu, sladkor namreč močno oslabi imunski sistem. 
Raziskava Dentalne zveze v Južni Kaliforniji je po-
kazala, da se po zaužitju 24-ih čajnih žličk sladkorja 
sposobnost belih krvničk za uničevanje bakterij 
zmanjša za 92 %.

Umsko zdravje: Hrana za misli
      
Poleg tega, da z uživanjem mesa in mlečnih iz-

delkov povečamo tveganje za nastanek srčno-žilnih 
bolezni, so raziskave pokazale, da povišana raven 
holesterola vpliva tudi na umsko zdravje. Študija je 
razkrila, da je prav to eden glavnih vzrokov za blage 
kognitivne okvare. Prehrana ima odločilno vlogo 
tudi pri razvoju Alzheimerjeve bolezni: uživanje 
velikih količin delno hidrogeniranih maščob poveča 
tveganje za razvoj te bolezni za skoraj 2,5-krat.

Druga raziskava je pokazala, da uživanje mesa 
poveča nastanek obolenj, povezanih z metabolnim 
sindromom, za katerega je značilen povišan inzulin, 
kar lahko prav tako vodi v Alzheimerjevo bolezen.

Prehrana v 1. Mojzesovi knjigi je 
najboljša za preprečevanje raka in 
pri boju proti tej bolezni. Vključuje 
fižol, jagode, brokoli, cvetačo, zelje, 
brstični in navadni ohrovt, temno 
zeleno listnato zelenjavo, laneno 
seme, česen, grozdje in grozdni sok, 
sojo, paradižnik in polnozrnata žita.
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Debelost: Ali hrana, ki jo jeste, res vpliva na 
vašo telesno težo?

      
Dejstvo je, da tradicionalna zahodna prehrana 

vpliva na pojav debelosti. Statistično gledano je v 
razvitih državah veliko več debelosti kot v državah 
v razvoju. Kar 63 % Američanov ima prekomerno 
telesno težo in 26 % jih trpi za debelostjo. 

Žal trpijo tudi otroci. Raziskava, ki se je osredoto-
čila na japonske otroke, je pokazala, da pogostejše 
uživanje mesa in mlečnih izdelkov za več kot trikrat 
poveča možnost za pojav otroške debelosti. Ame-
riški center za nadzor bolezni (Centers for Disease 
Control and Prevention) poroča, da ima približno 
13 % mladih v ZDA prekomerno telesno težo. Debeli 
najstniki imajo bistveno krajšo življenjsko dobo, saj 
umirajo pri povprečni starosti 46 let! Danes prav 
tako vemo, da imajo ljudje s prekomerno telesno 
težo tudi več možnosti za razvoj različnih bolezni, 
kot so diabetes, rak, srčna obolenja, kap, visok krvni 
pritisk, osteoartritis in druga resna obolenja.

Ali lahko gazirane pijače pripomorejo  
k težavam s telesno težo?

      
Seveda! Gazirane pijače so eden največjih virov 

sladkorja v ameriški prehrani. V Sloveniji se več kot 
desetina prebivalcev uvršča med velike potrošnike 
in več kot petina med srednje potrošnike gaziranih 
pijač. 

Dejstvo je, da vsakodnevno uživanje teh pijač v 
ZDA dnevno prispeva približno 9 čajnih žličk slad-
korja k prehrani deklet in približno 14 čajnih žličk 
sladkorja k prehrani fantov. Po navedbah Ameriške-
ga kmetijskega ministrstva (USDA) poraba sladkorja 
od leta 1982 stalno narašča, k čemur največ prispe-
va visoko rafinirana hrana. 0,33 l pločevinka gazira-
ne pijače vsebuje 7 čajnih žličk sladkorja, vendar že 
navaden beli kruh lahko vsebuje približno 3 čajne 
žličke sladkorja na kos!

Ali vam bo neprestano grizljanje ('paša') 
pomagalo shujšati? 

      
Beseda 'paša' pomeni zmanjšati velikost obro-

kov in povečati njihovo število. Ta pristop so predla-
gali strokovnjaki s področja zmanjševanja telesne 

teže kot logičen pristop k ohranjanju enakomerne 
ravni krvnega sladkorja čez dan. Vendar je takšen 
način prehranjevanja lahko škodljiv. Številne razi-
skave so pokazale, da prigrizki med obroki poveču-
jejo možnost za nastanek raka na debelem črevesu. 
Najbolj zdrav pristop za ohranjanje enakomerne rav-
ni krvnega sladkorja je izogibanje visoko rafinirani 
hrani in uživanje večje količine prehranskih vlaknin.

Prosti radikal je molekula, ki krade elek-
trone drugim molekulam in s tem spremeni 
stabilnost napadene molekule. Nestabilna 
molekula nato krade elektrone drugim  
žrtvam. Če se proces ne prekine, se lahko 
ponovi več tisočkrat. Takšne reakcije lahko 
poškodujejo DNK in povzročijo moteno ce-
lično reprodukcijo, kot je rak. Antioksidanti, 
kot so na primer vitamini A, C in E, lahko  
zaustavijo te smrtonosne kaskade.

Zanimivo dejstvo

Raziskave podpirajo svetopisemska na-
čela: Ko so preroka Daniela in njegove tri 
prijatelje odpeljali v ujetništvo, so se ti od-
ločili piti vodo in uživati rastlinsko hrano. Ko 
je kralj čez čas preizkusil njihov napredek, je 
ugotovil, da so telesno in umsko veliko spo-
sobnejši od drugih ujetnikov.

Zanimivo dejstvo
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Jej za lastno mo  ...  
                   ... in pri tem u ivaj!

Dopolnjevanje neustrezne prehrane z 
vitamini in minerali ni enako koristno kot pre-
hranjevanje z naravno hrano, bogato s hranil-
nimi snovmi. Raziskava v ZDA, ki je vzela pod 
drobnogled izsledke prve nacionalne študije 
(First National Health and Nutrition Exami-
nation Survey), je pokazala, da uporaba pre-
hranskih dopolnil (vitaminov in mineralov) 

dolgoročno ni imela 
      nobenega vpliva na 
          dolgoživost.

Zanimivo dejstvo

p r e h r a n a

Uživanje omega- 
3-maščobnih  
kislin je povezano  
z lajšanjem 
depresije in duševne 
vznemirjenosti.

Zanimivo dejstvo

Preveč dobrega 
      
Celo izredno zdrava prehrana je lahko nezdrava. 

V ZDA je prenajedanje največji razlog za debelost 
in je celo povezano s pojavom številnih prebavnih 
nepravilnosti, kot so gastroezofagealna refluksna 
motnja, hiatalna kila ter rak požiralnika in želodca.

Se vam rastlinska prehrana zdi neokusna?
      
Če menite, da je za zadovoljstvo, ki ga nudi pre-

hranjevanje z mesom, vredno tvegati zdravje, se 
ustavite in razmislite. Rezina tofuja ima res druga-
čen okus kot zrezek, toda tudi rastlinska prehrana 
ima lahko bogat okus. Bog nam je dal hrano, da bi 
v njej uživali. Na srečo obstaja ogromno kuharskih 
knjig z recepti za optimalno prehrano, ki vam lahko 
olajšajo uvajanje sprememb. Vredno je vlagati v 
daljše in bolj zdravo življenje!

Kruh življenja
      
Sestavljeni ogljikovi hidrati, omega-3-maščobne 

kisline, vitamini, minerali in fitokemikalije v 
rastlinski prehrani lahko zagotovijo kvalitetnejše 
in daljše življenje. Res je, da moramo na koncu 
vsi umreti. Če bi obstajala hrana, ki bi ustavila 
staranje in ohranila večno mladost, ali bi jo jedli? 
Obstaja le ena hrana, ki zagotavlja tako neverjetne 
rezultate. 

Jezus je rekel:
Jaz sem kruh življenja. 
Kdor pride k meni, 
gotovo ne bo lačen, 
in kdor vame veruje, 
gotovo nikoli ne  
bo žejen. … Vse, 
kar mi da Oče, 
bo prišlo k meni;  
in kdor pride k 
meni, ga nikoli ne 
bom zavrgel.  
(Jn 6,35.37) 

To, kar je rekel svojim učencem pred 2000 leti, 
pravi tudi nam. 

Jezus je bil neverjetna oseba. Obljubil je, da nas 
ne bo odslovil lačnih ali žejnih. Ali ga želite bolje 
spoznati? 

Obiščite spletno stran https://sbz.si in odkrijte 
več o prehrani in večnem življenju.   
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Videti je, da nam je Bog dal vizualne 
namige, katerim delom telesa koristi 
določeno sadje in zelenjava. Oglejte  
si te nenaključne podobnosti.

Ali je zdrava hrana podobna  
delom telesa, ki jim koristi?

Rezina korenja je zelo 
podobna človeškemu očesu.   
Znanost je pokazala, da 
uživanje korenja izboljšuje 
delovanje oči.

Jajčevec in avokado* sta 
podobna maternici oz. ma-
terničnemu vratu. Zaužitje 
enega avokada tedensko 
ženskam pomaga pri urav-
navanju hormonov in izgubi 
odvečne teže po porodu. 
Preprečuje tudi nastanek 
raka na materničnem vratu. 

Orehova jedrca so videti  
kot majhni možgani z levo  
in desno možgansko hemi- 
sfero, velikimi in malimi mo-
žgani ter gubami in pregibi 
na možganski skorji. Vemo, 
da so orehi dobra hrana za 
možgane.

Zélena in rabarbara sta  
videti kot kosti; pomagata 
pri obnovi človeškega  
skeleta in njegovi trdnosti. 
Kosti vsebujejo 23 % celotne 
količine natrija v telesu. Če 
ga s prehrano dobimo pre-
malo, ga telo črpa iz kosti, 
kar jih naredi krhke. 

Paradižnik je idealna  
hrana za srce in ožilje.  
Tako kot človeško srce je 
tudi paradižnik rdeče barve 
in ima štiri prekate.

Grozdje visi v skupkih  
v obliki srca, posamezne 
jagode pa so videti kot 
krvne celice. Raziskave 
danes potrjujejo, da grozdje 
pomaga pri poživljanju  
srca in krvi.

Fižol na sliki se v 
angleščini imenuje 
ledvični fižol (kidney 
bean), ker je videti kot 
ledvica in pomaga pri 
zdravljenju ledvičnih 
obolenj in vzdrževanju 
normalnega delovanja 
ledvic.

*  Presenetljivo je, da avokado potrebuje točno 9 mesecev, da zraste iz ploda do zrelega sadeža!

Povzeto po David Bjerklie, 
TIME, oktober 2003.
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Gibanje
V začetku …  
je bilo življenje aktivno. 
Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil  
v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.  
 (1 Mz 2,15)

W ilma Rudolph je bila stara le štiri leta, 
ko je zbolela za otroško paralizo, 
zaradi katere je njena noga ohromela. 

Zdravniki so ji povedali, da ne bo mogla nikoli 
več hoditi brez pomoči.

Kljub temu ni obupala in je ostala odločna, 
da bo razgibavala svoj ohromljeni ud. Ko je 
bila stara devet let, je osupnila zdravnike, ko je 
shodila brez kovinske opornice za nogo. 

Pri trinajstih letih se je odločila, da bo postala 
tekačica. Udeležila se je tekme in na cilj prišla 
zadnja. Naslednjih nekaj let je bila zadnja na vsaki 
tekmi, ki se je je udeležila. Vsi so ji govorili, naj 
odneha, toda kljub temu je nadaljevala. Nekoč se 
je zgodilo, da je na neki tekmi zmagala … in nato 
še na eni … in nato na vsaki. Na koncu je osvojila 
tri zlate olimpijske medalje v atletiki!

Wilma je namesto nazadovanja izbrala 
aktivnost in postala zmagovalka. Kakor njeno 
je tudi vaše telo čudežna naprava, toda če ga ne 
uporabljate, ga boste izgubili.

Kakšna je bila vadba na začetku?
      
Ko je Adam živel v rajskem vrtu, je imel dovršen 

načrt vadbe. (Pri vrtnarjenju lahko res zelo učinko-
vito razgibate svoje telo!) Vendar stvari niso ostale 
popolne – greh je prinesel bolezen in smrt. 

Kot poroča Sveto pismo, se je spremenil 
tudi prvotni potek vadbe. Kakor trener v fitnesu 
spreminja program vadbe, je moral tudi Bog 

spremeniti 
Adamovo 
vadbeno  
rutino: 
Prekleta bodi  
zemlja zaradi  
tebe: s trudom  
se živi od nje vse  
dni svojega življenja  
… V potu obraza  
svojega uživaj kruh.  
(1 Mz 3,17–19 chr) 

Adamova »vadba« je bila zdaj zahtevnejša, saj je 
moral »garati« in se »potiti«.

Pobliže si oglejmo ta odlomek: Povečana 
intenzivnost vadbe je bila Adamu v korist (»zaradi 
tebe«). Ali je možno, da vadba, pri kateri »garaš in 
se potiš«, zagotavlja življenjsko pomembne koristi?

Osupljiva fiziologija
Kaj se dogaja v telesu med vadbo?

      
Vadba je ključna za dobro zdravje in učinkuje 

na celotno telo. Mišična vlakna se krčijo in spro-
ščajo, srce bije hitreje, pljuča pa delajo z večjim 
naporom, da v telo vnesejo več kisika. To pospeši 
encimske reakcije, spodbudi delovanje živcev, 
izboljša presnovo in še veliko več. Vadba je odlič-
na dejavnost.
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Uporabi ga, vendar ga ne jej! Rdeče 
meso je rdeče, ker je pretežno sestavljeno 
iz mišičnih vlaken tipa II, ki zahtevajo veliko 
količino krvi, bogate s kisikom. Študije so  
    pokazale, da uživanje rdečega mesa poveča 
      tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja  
       ter za pojav raka debelega črevesa.

Zanimivo dejstvoZakaj potrebujemo dobro vadbo?
      
Vadba nam pomaga:

•	 porabiti kalorije,
•	 povečati moč in vzdržljivost,
•	 se počutiti bolje in imeti več energije,
•	 izboljšati zdravje srca,
•	 živeti daljše in srečnejše življenje.

Za doseganje teh ciljev zado- 
stuje že osnovno poznava- 
nje fiziologije vadbe. 

Katera je najboljša vrsta vadbe?
     
Ali ste vedeli, da obstajata dve vrsti mišic? 

Tiste, ki sodelujejo pri anaerobni vadbi 
(potrebujejo minimalno raven kisika), so znane kot 
mišice iz hitrih (ang. fast twitch) mišičnih vlaken. 
Da povečate svojo moč, morajo biti izzvane z 
nalogo, ki je dotlej še niso dobile. Te mišice se 
namreč »učijo« in v primeru, da ponovno dobijo 
isto nalogo, povečajo svojo moč. Vadba z utežmi, 
ki vključuje dvigovanje vedno težjih uteži z manj 
ponovitvami, trenira te mišice.

Mišice iz počasnih (ang. slow twitch) mišičnih  
vlaken so odgovorne za vzdržljivostne aktivnosti  
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                   in sodelujejo pri aerobni vadbi (potre- 
                      bujejo veliko kisika). Čeprav se ne  
                       povečajo, so odgovorne za znatno  
                      porabo kalorij. 

Najboljši fitnes program trenira obe vrsti 
mišic. Redna vadba, ki vključuje trening vzdržlji- 
vosti in moči, bo izboljšala metabolizem in 
okrepila srčno-žilni sistem, pokurila maščobo  
in še veliko več. 

Kako lahko okrepim zdravje srca?
      
Dobro zmogljivost srca najlaže dosežemo z 

vadbo, ki ohranja srčni utrip znotraj meja, ki so 
odvisne od posameznikove starosti. Temu pravimo 
»vadbeni srčni utrip«. Izračunate ga lahko po 
naslednji formuli:  

•	 180 – (vaša starost v letih) =
 vadbeni srčni utrip v utripih na minuto

Primer: vadbeni srčni utrip 40 let starega 
človeka je 140 utripov na minuto (180 – 40 = 140 
utripov na minuto). Da bi bilo vaše srce čim bolj 
zdravo, morate med dlje časa trajajočimi aerobnimi 
aktivnostmi ohranjati vadbeni utrip. 

Ali ste zmedeni glede vadbenega srčnega 
utripa? Pogovorimo se …

     
Če ne želite meriti in računati tega utripa, 

poskusite naslednji pristop: Če lahko telovadite 
in hkrati nadaljujete preprost pogovor, verjetno 
telovadite v mejah svoje zmogljivosti. Toda če 
lahko med telovadbo pojete, verjetno ne izvajate 
dovolj naporne vadbe. Če vam zmanjkuje sape 
in se morate ustaviti, da bi prišli do zraka, ko 
spregovorite, ste se verjetno preveč obremenili.  
Ta metoda je najboljša pri zmerno intenzivni vadbi, 
kot je na primer hoja. 
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g i b a n j e

Aerobna vadba, kot je hitra hoja, bo porabila 
dodatne kalorije, zato je redna vadbena rutina, v 
kateri se izmenjujeta aerobna in anaerobna vadba, 
najboljša, če želite trajno shujšati. Drug pomem-
ben dejavnik za kurjenje maščob je intenzivnost 
vadbe. Vadba mora biti zmerna in ne preveč inten-
zivna. Med zmerno vadbo se kot energija porablja 
maščoba, med intenzivno pa gorivo postanejo 
ogljikovi hidrati (glukoza).

Kako ob natrpanem urniku najti čas za vadbo?
      
Morda boste ugotovili, da vam ustreza, če 

dan začnete z vadbo. Strokovnjaki menijo, da je 
zgodnje jutro najboljši čas za aktivnost, ker je takrat 
kakovost zraka boljša. Poleg tega se je izkazalo, da 
so pri vadbi bolj vztrajni tisti, ki telovadijo zjutraj.

Katera je najboljša aerobna vadba?
      
Thomas Jefferson je nekoč dejal: »Glavno poži-

vilo telesa je telesna vadba, od katerih je najboljša 
hoja.« Čeprav hitra hoja ni najintenzivnejša vadba, 
je lahko najučinkovitejša. Hoja je vadba z majhno 
obrabo, kar pomeni, da obstaja manjše tveganje za 
poškodbe; v primerjavi s tekom manj obremenjuje 
sklepe, zlasti kolena. Poleg tega, da so pri njej aktiv-
ne vse večje mišične skupine, je obenem lahko tudi 
družabni dogodek. Pravzaprav je velika prednost, 
če lahko vadbo izvajamo v paru. Hoja je najcenejša 
vadba: vse, kar potrebujete, so dobri čevlji.

Preveč dobrega
      
Intenzivnost vadbe moramo večati postopoma. 

Dejstvo je, da je lahko za ljudi s sedečim življenj-
skim slogom nenadna vadba z visoko intenziv-
nostjo smrtno nevarna. V eni izmed raziskav so oce-
nili, da skoraj polovico vseh srčnih napadov sproži 
močan fizični napor. Ugotovili so, da imajo tisti, ki 
so manj aktivni, veliko večje tveganje za srčni in-
farkt po naporni vadbi kot tisti, ki redno telovadijo.

Kaj pa, če je moj glavni cilj shujšati?
          
Če želite shujšati, si zapomnite  

pomembno pravilo: vnesenih kalorij  
mora biti manj kot porabljenih. Z drugimi 
besedami, če želite shujšati, mora biti  
vaša poraba energije večja od števila  
kalorij, ki jih zaužijete.

Ali ste vedeli, 
da vaše telo 
nenehno porablja 
kalorije, tudi 
med spanjem? 
Hitrost, s 
katero telo 
troši kalorije, 
da bi ostalo 
živo, je znana 

kot »bazalna 
presnova« (ang. 
Basal Metabolic 
Rate ali BMR). 
Študije so 
pokazale, da 
vadba z utežmi za 
povečanje mišične 
mase dejansko 
poveča bazalno 
presnovo, kar 
pomeni, da bo 
vaše telo dnevno 
porabilo več 
kalorij.
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DOKAZI
Raziskave nedvoumno  
dokazujejo povezavo  
med vadbo, zdravjem  
in dolgoživostjo.

Bolezni srca in ožilja:  
Katere vrste vadbe lahko  
preprečijo bolezni srca?

     
Moški, ki skrbijo za redno telesno aktivnost, ima-

jo znatno manjše tveganje za razvoj bolezni srca. 
Raziskava, ki jo je izvedla Harvardska šola za javno 
zdravje, je pokazala, da tek več kot eno uro na teden 
zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca za 42 %. 

30 ali več minut hoje dnevno zmanjša tveganje 
za nastanek bolezni srca za 18 %. Raziskovalci so 
opazili povezavo med hitrostjo hoje in boleznimi 
srca: intenzivnejša kot je vadba, manjša je verjet- 
nost za nastanek bolezni. Tudi vadba z utežmi ima 
preventivni učinek: 30 ali več minut treninga z utež-
mi na teden pomeni 23 % manjše tveganje za srčna 
obolenja.

Pri ženskah, ki hodijo več kot eno uro na teden, 
je tveganje za nastanek srčnih obolenj za 50 % 
manjše kot pri ženskah, ki hodijo manj pogosto. 
Toda raziskava je pokazala, da je imela intenzivnost 
vadbe pri ženskah manjši vpliv na stopnjo srčnih 
obolenj kot trajanje vadbe.

Intenzivni trening s prekinitvami  
(ang. High Intensity Interval Training) je slog 
vadbe, za katerega je značilna intenzivna 
aktivnost, ki ji sledi kratek čas počitka. 
Raziskave so pokazale, da lahko tovrst- 
na vadba v primerjavi z nepreki- 
njeno vadbo poveča aerobno  
sposobnost (količino kisika,  
ki ga lahko porabi telo) in  
zmanjša utrujenost.

Zanimivo dejstvo

Pred začetkom novega programa vadbe 
se posvetujte s svojim zdravnikom!

OPOZORILO!

Kaj pa vadba in možganska kap?
      
Raziskava, v kateri so proučevali življenjske na-

vade 1130 harvardskih študentov, je pokazala, da 
zmerna vadba zmanjšuje tveganje za možgansko 
kap. Tisti, ki so porabili med 2000 in 2999 kalorij  
na teden, so tveganje za pojav kapi zmanjšali za  
46 %. Raziskovalci navajajo, da je hoja zelo učinko-
vita oblika vadbe za zmanjšanje tveganja možgan-
ske kapi. Pravzaprav so ugotovili, da hoja več kot 
20 km na teden to tveganje zmanjša za 29 %.

Rak: Na katere vrste raka vpliva vadba?
      
Videti je, da so preventivni učinki redne vadbe 

pri preprečevanju raka odvisni od spola.

Pri moških: Ena od raziskav je po- 
kazala, da redna vadba zmanjša  
tveganje za nastanek raka na pros-
tati za približno 74 %. Številni izsled-
ki so pokazali povezavo med redno vadbo in 
zmanjšanim tveganjem za nastanek raka debe-
lega črevesa. V neki raziskavi so pri moških, ki so 
imeli pretežno sedeče delo, ugotovili 60 % pove-
čanje možnosti za razvoj raka debelega črevesa. 
(Številne raziskave kažejo, da ima pri ženskah 
vadba manjši učinek, ko gre za preprečevanje 
raka debelega črevesa).

Pri ženskah: Redna vadba je po- 
vezana z zmanjšanim tveganjem za 
raka dojk in za druge vrste raka, ki so 
značilni za ženske. Glede na neko razi-
skavo se je tveganje za razvoj raka dojk 
z redno vadbo zmanjšalo za 37 %. Poleg tega 
je neka druga raziskava razkrila, da so ženske, 
ki so že zbolele za rakom dojk in so nato začele 
hoditi od 6 do 8 ur tedensko, zmanjšale tveganje 
zgodnje smrti za 50 %. Ena izmed raziskav je 
pokazala, da imajo ženske, ki so se med študijem 
ukvarjale s športom, manj raka dojk, maternice, 
jajčnikov, nožnice in materničnega vratu.

Debelost: Ali mi lahko vadba res pomaga 
izgubiti odvečno težo?

      
Eden od dejavnikov tveganja za razvoj debelosti 

je sedeč način življenja. Ne pozabite: Če želite shuj-
šati, mora biti količina porabljene energije večja od 
vnosa energije, najboljši način za povečanje porabe 
energije pa je telesna vadba.
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Redna zmerna vadba je pomembna tudi za 
ohranjanje telesne teže po hujšanju. Raziskava, 
ki jo je v ZDA izvedel Zvezni urad za nadzor teže 
(National Weight Control Registry), je pokazala, da 
je 91 % tistih, ki so po hujšanju uspeli ohraniti novo 
telesno težo, vzdrževalo vadbeno rutino (npr. uro 
hitre hoje vsak dan).

Sladkorna bolezen: Ali telesna dejavnost 
prinaša sladko nagrado v obliki 
preprečevanja sladkorne bolezni?

      
Ena od raziskav, v kateri so primerjali učinke 

metformina, zdravila za sladkorno bolezen, in 
učinke redne telesne vadbe, je pokazala, da je 
sprememba življenjskega sloga veliko učinkovitejša 
pri preprečevanju nastanka diabetesa. Raziskovali 
so skupino ljudi s preddiabetičnimi 
simptomi: Tisti, ki so jemali metformin,  
so imeli 31 % manjše tveganje za 
razvoj diabetesa. Toda redna 
zmerna vadba je zmanjšala 
tveganje za 58 %! (Pri 
tistih, ki so bili stari 60 let 
in več, je bilo zmanjšanje 
tveganja še bolj očitno: 
71 %.) Poleg tega so se 
tisti, ki so si »pritelovadili«  
manjše možnosti za nastanek 
sladkorne, izognili stranskim 
učinkom metformina – izgubi 
teka, slabosti in bruhanju, 
prebavnim motnjam in driski.

Ali lahko telovadba ozdravi sladkorno 
bolezen?

      
Zdravstveni centri, kot je Zdravstveni in 

izobraževalni center Weimar v Kaliforniji (Weimar 
Center of Health & Education), so zelo uspešni 
pri zdravljenju sladkorne bolezni. Programi, 
ki potekajo pod zdravniškim nadzorom, se 
osredotočajo na zdravstveno vzgojo, vadbo, zdravo 
prehrano in druge dejavnike življenjskega sloga, 
ki so koristni pri doseganju najboljšega možnega 
zdravja. Študije so pokazale, da ima vadba takojšnji 
in dolgotrajni učinek na krvni sladkor pri diabetikih. 
Izsledki ene od študij kažejo, da so se koristi 
povečane porabe glukoze kazale več ur po vadbi. 
Druga študija je razkrila, da se je tvorba inzulina, 
ki je pri sladkorni bolezni tipa 2 ohromljena, po 
zmerni vadbi okrepila za obdobje do 16 ur.

zdravnik

Duševno zdravje: Nam lahko vadba pomaga 
zbistriti misli?

      
    Po mnenju raziskovalcev    

      Nacionalnega inštituta za 
 duševno zdravje (National 
  Institute of Mental Health) 
redna vadba krepi občutke 

       dobrega počutja, zmanjšuje 
      stres (tesnobo in napetost),   
      omogoča dolgoročno lajšanje  

       tesnobe, lajša depresijo in  
       zmanjšuje mišično napetost,  
   srčni utrip in raven nekaterih  
stresnih hormonov.

g i b a n j e

Ali ste vedeli, da je vadba dobra za ušesa? 
Raziskava Almeda County Health Study je 
pokazala, da so pri udeležencih, ki so redno 
telovadili, zasledili manjšo možnost za izgu- 
bo sluha. Prav tako so ugotovili, da se je splo- 
šna stopnja izgube sluha med leti 1965 in 
1994 podvojila – razlog več za razglašanje 
prednosti vadbe!

Zanimivo dejstvo

Če jemljete zdravila za sladkorno 
bolezen, se pred začetkom katerega koli 
vadbenega programa posvetujte s svojim 
zdravnikom.

OPOZORILO!

   Zmerna vadba lahko izboljša spomin 
           in koncentracijo pri starejših – 
                     povezana je tudi z izboljšanjem 
                              kognitivnih sposobnosti pri
                                 Alzheimerjevi bolezni.

Zanimivo dejstvo
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Kako vadba spodbudi umsko zmogljivost?
      
Pozitivni učinki vadbe na kroženje krvi 

pomagajo izboljšati tudi duševno zdravje. 
Telovadba precej izboljša pretok krvi v možgane  
in poveča raven možganskih nevrotransmiterjev, 
kot sta serotonin in dopamin, ki pozitivno vplivajo 
na razpoloženje in počutje.

Artritis: Ali lahko 
vadba pomaga pri 
bolečinah?

          
Vadba 

lahko 
pomaga 
pri 
lajšanju 
bolečine 
zaradi 
artritisa, 
vendar 
mora biti 
redna. V 
neki študiji 
so ugotovili, 
da je zmerna 
vadba pomagala 
blažiti simptome 
osteoartritisa pri lju- 
deh, starih več kot 60 let. Tisti udeleženci raziskave, 
ki so redno telovadili, so imeli manj bolečin in težav 
s prožnostjo.

Osteoporoza: Ali lahko vadba okrepi kosti?
      
Z vajami za moč – z uporabo sile na kosti, ki 

presega tisto, ki so ji redno izpostavljene – lahko 
preprečimo osteoporozo, če se je že razvila, 
ali zaustavimo in celo obrnemo potek bolezni. 
Zato plavanje, ki je sicer odlična vaja za srce in 
mišice, ni tako učinkovito za povečanje kostne 
gostote v nogah in bokih kakor pa hoja, tek in 
kolesarjenje. 

Ustrezno gostoto kosti zagotovijo le redne 
vaje za moč, ki delujejo na celotno telo. Študije 
kažejo, da je zmerna vadba z utežmi eden 
najučinkovitejših načinov za izgradnjo kostne 
gostote. Neka študija je pokazala, da so bila 
kmečka opravila (kombinacija grabljenja, puljenja 
plevela, vrtnarjenja itd.) enako učinkovita pri 
krepitvi kostne gostote kot vadba z utežmi!

Raznolikost vadbe
      
Kot ste videli, moramo za ohranitev zdravja in 

preprečitev bolezni redno telovaditi. Toda obstaja 
še ena oblika vadbe, ki prinaša še večjo nagrado:
Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava 
pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja 
življenje, sedanje in prihodnje. (1 Tim 4,8) 

Kakor moramo telovaditi za krepitev telesnega 
zdravja, je tudi za duhovno zdravje potrebno 

izvajati vaje. Da bi ohranili duhovno zdravje, 
moramo vaditi vero. Svetopisemski pisec je 

zapisal:
Tudi mi odstranimo vsakršno breme 
in greh, ki nas zlahka prevzame, ter 
vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. 
Uprimo oči v Jezusa, začetnika in 
dopolnitelja vere. On je zaradi ve-
selja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, 
preziral sramoto in sédel na desnico 
Božjega prestola. (Heb 12,1–2)  

Ali si želite odložiti svoja bremena? 
Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, 

obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup 
kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, 

pa ne omagajo. (Iz 40,31) 

To je dober nasvet, tako v telesnem kot 
duhovnem smislu – zakaj torej ne bi čim prej začeli 
izvajati programa vadbe? Če želite izvedeti več o 
telesni in duhovni vadbi, obiščite spletno stran 
https://sbz.si.  
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Voda
V začetku …  
je bila povsod voda. 
V Edenu je izvirala reka, da  
je namakala vrt; od tam pa se 
je delila v štiri glavne reke.  
(1 Mz 2,10)

Pred 100 leti so na peščeni sipini v Savdski 
Arabiji našli kup kosti. Očitno je človek 
umrl, ker se je izgubil v puščavi. V enem 

od žepov razcapanega oblačila je bil papirček z 
besedami: »Umiram od žeje, ne morem naprej.« 
Izgubljeni si je očitno naredil zasilno zatočišče in 
brez vode sédel tja, da bi umrl. Tragično, da so 
njegove ostanke našli blizu bujne oaze – umrl je 
samo nekaj metrov stran od arteškega izvira. 

Podobno se dogaja danes, ko milijoni umirajo 
zaradi dehidracije, čeprav je vsepovsod okoli nas 
najpomembnejša snov na zemlji – voda.

Ali je voda del Božjega načrta?
      

Bog še ni pošiljal dežja na zemljo in ni še bilo 
človeka, da bi polje obdeloval. Iz zemlje pa se 
je vzdigovala vlaga in namakala vso površino 
polja. Gospod Bog je iz zemeljskega prahu 
izoblikoval človeka. (1 Mz 2,5–7)

Sveto pismo poroča, da je Bog, še preden so 
rastline, živali in človek občutili žejo, poskrbel za 
zadovoljitev njihove potrebe, tako da je ustvaril 
vodo. Ali je možno, da Božje navodilo o vodi velja 
še danes? Poglejmo, kako voda – snov, ki se nam 
pogosto zdi samoumevna – prinaša življenje.

Osupljiva fiziologija
Koliko vode vsebuje naše telo? 

      
Voda je povsod v našem telesu, od aorte (naj-

večje krvne žile v telesu) do lične kosti. Predstavlja 
več kot 60 % naše telesne mase. Poleg tega ima-
jo nekatera tkiva in organi večjo koncentracijo vo- 
de. Možgani so sestavljeni iz 70 % vode, pljuča pa je 
vsebujejo še več – do 90 %.

Ne uporabljamo je samo za zunanje čiščenje 
telesa, temveč tudi za notranje. Celo na mikroskop-
ski ravni ima prečiščevalno vlogo in je znana kot 
univerzalno topilo. V njej se lahko raztopi veliko 
spojin in tako nastanejo raztopine. 

Kri je na primer sestavljena iz okoli 83 % vode. 
Preostali del je sestavljen iz krvnih celic, hranil, 
hormonov itd. Brez zadostne količine vode bi se 
naša kri zgostila. Naj ponazorimo, kaj bi se zgodilo: 
Pomislite, da bi pomivali posodo z zelo zgoščenim 
pomarančnim sokom; vse bi bilo lepljivo.
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Če imate težave s srčnim popuščanjem, 
je lahko prevelika količina zaužite tekočine 
za vas usodna. O priporočljivih količinah 
se zato nujno posvetujte z zdravnikom in 
upoštevajte njegova navodila. 

OPOZORILO!
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Kaj se zgodi s telesom, ko nima dovolj vode?
      
Naše telo ima zapleten obrambni mehanizem, ki 

pomembne organe ščiti pred pomanjkanjem vode. 
Telo vzame vodo manj pomembnim delom (koži, 
sklepom, kostem itd.) in jo zagotovi možganom, 
srcu in drugim organom.

Na žalost veliko ljudi vse življenje preživi v delno 
dehidriranem stanju, kar  
pospeši staranje,  
obremeni ledvice, 
povzroča artritis 
(vnetje sklepov) 
in še veliko drugih 
zdravstvenih težav.

Koliko vode zares 
potrebujemo?

      
Pomembno je, da vodo pijemo redno in 

dosledno tudi takrat, ko nismo žejni.  
Spodnja priporočila, ki jih je dala Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO), se nanašajo na 
dnevno uživanje vode v normalnih okoliščinah:

Ženske: okoli 1,5 litra vode na dan.
Moški: okoli 2,0 litra vode na dan.

V povprečju telo dnevno izgubi 4 % vode. Izgubi 
jo z dihanjem, potenjem, uriniranjem in odvajanjem 
blata. Seveda se potreba po vodi nekoliko poveča, 
če se močno potite in močneje dihate zaradi fizične 
aktivnosti.

Zakaj ne bi pili vode le takrat, ko smo žejni?
      
Ali pijete vodo samo takrat, ko občutite žejo? 

Strokovnjaki pravijo, da dehidracija (pomanjkanje 
vode) nastopi veliko prej, preden vam možgani 
sporočijo, da je treba nekaj popiti.

Kateri so prvi simptomi dehidracije?
      
Blažja dehidracija pomeni od 1 do 3 % izgube 

telesne teže zaradi izgube telesnih tekočin, kar 
lahko povzroči:
•	 glavobol,
•	 utrujenost,
•	 zmedenost,
•	 izgubo apetita,
•	 zardelo kožo,
•	 občutljivost na toploto,
•	 vrtoglavico,
•	 suha usta in oči,
•	 neprožnost kože,
•	 bolečine v trebuhu, ki jih zamenjamo za lakoto,
•	 počasnejši metabolizem, ki vodi v povišano 

telesno težo.

Ali je dehidracija lahko nevarna?
                   
Nenadzorovana dehidracija lahko močno 

poslabša zgoraj naštete simptome in napreduje 
do toplotne izčrpanosti, ki se kaže s slabostjo 
in z bruhanjem, kar stanje še poslabša. To se 
lahko zgodi zelo hitro. Huda dehidracija je 
lahko smrtno nevarna.

Preprosto filtriranje, reverzna osmoza in 
parna destilacija so metode, ki jih prodajalci 
uporabljajo za prečiščevanje vode.

Nekateri ji dodajo minerale, da izboljšajo 
njen okus. Za boljši okus ji dodajte nekaj 
kapljic svežega soka limone ali limete. 

Zanimivo dejstvo
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Ali so starejši ljudje bolj občutljivi 
za dehidracijo?

      
Zaradi sprememb v telesu, ki spremljajo 

staranje, ter zmanjšanega občutka za žejo so 
starejši ljudje v večji nevarnosti, da postanejo 
dehidrirani.  

Pravzaprav je huda dehidracija eden od 
glavnih razlogov za hospitalizacijo. Ta težava se 
s staranjem veča. V eni od raziskav so ugotovili, 
da je pri ljudeh v starostni skupini nad 85 let 
verjetnost hospitalizacije zaradi dehidracije 
šestkrat večja kot pri teh, ki so v starostni skupini 
od 65 do 69 let. Dehidracija se pri starejših 
zlahka razvije v neozdravljivo stanje. Od  
teh, ki so hospitalizirani zaradi dehidra- 
cije, jih okoli 18 % umre v 30 dneh, četu- 
di so v medicinski oskrbi. Ta težava je 
seveda še večja v vročih in sušnih 
klimatskih razmerah.

Ali res tako zlahka 
postanemo dehidrirani?

   
Do dehidracije lahko 

pride zelo hitro. En dan 
brez zadostne količine 
vode povzroči zmerno 
dehidracijo, trije dnevi 
brez vode pa se lahko 
končajo tudi s smrtjo.  

Hidroterapija ali vodna terapija lahko 
zdravi tudi bolečino zaradi artritisa. Gre za 
zdravljenje z vročo in mrzlo vodo, da se v 
telesnem krvnem obtoku doseže učinek 
»potisni in sprosti«. Na ta način spodbudi 
dotok krvi v podhranjene artritične sklepe.

Zanimivo dejstvo

Če se ne boste zavestno odločili  
za zadosten vnos vode, obstaja nevar-
nost, da dehidracija (»izsušenost«) 
postane vaš način življenja. Nič nenavad-
nega ni, da je 75 % Američanov kronično 
dehidriranih. Pri 37 % je občutek žeje 
tako oslabljen, da ga zamenjujejo za  
lakoto. V Sloveniji je dehidriranih 
70 % starostnikov. 

Zanimivo dejstvo

Kakšna je povezava med vodo  
in krvnim sladkorjem?

     
Voda je po izvoru »nekalorična« 

pijača. Ker ne vsebuje sladkorja, ki  
bi utegnil zvišati raven glukoze v 
krvi, je odlična izbira za diabetike.

Ali ste vedeli, da povišan krvni 
sladkor okrepi občutek žeje? 
Naslednjič, ko boste preveč 
pojedli, bodite pozorni na to,  
ali boste po obroku postali žejni.  

Z zahtevo po večji količini vode si  
telo prizadeva zmanjšati koncentra- 

cijo sladkorja v krvi. To lahko vodi v po- 
gosto uriniranje in celo zviša krvni tlak.

Preveč dobrega 
      
Redko se zgodi, da kdo popije preveč vode, 

toda tudi to je možno. Pretirano pitje vode lahko 
povzroči nizko količino natrija v krvi in otekanje 
možganov ter posledično smrt. Pred leti je zaradi 
tega življenje izgubilo veliko ameriških vojakov. 
Leta 1998 so izdali napotke, da bi preprečili pitje 
prevelike količine vode. Merjeno v kozarcih, ki  
          držijo 2,2 dl vode, se priporočilo glasi:  

        Manj kot 6 kozarcev na uro in ne več  
        kot 50 na dan. 
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DOKAZI
Raziskave  
kažejo  
povezavo  
med vnosom  
vode, zdravjem 
in dolgoživostjo.

Bolezni srca in ožilja: Ali lahko voda pomaga 
našemu srcu?

      
Nedavna študija, ki je vključevala več kot 20.000 

udeležencev, je pokazala, da so moški, ki so spili 
več kot pet 2,2 dcl kozarcev vode na dan, zmanjšali 
tveganje nastanka bolezni srca za 46 %. Številka je 
bila pri ženskah še večja: 59 %!

Prenizek tlak: Ali je rešitev voda?
      
Ena od raziskav je pokazala, da so posamezniki 

z ortostatsko hipotenzijo (nizkim krvnim tlakom, 
ko vstajajo iz sedečega položaja) dobro prenašali 
spremembe položaja po pitju enega ali dveh 
kozarcev vode. Zdi se, da ima voda nerazložljiv 
učinek krčenja žil, kar pomeni, da sama absorpcija 
vode v krvni obtok ni glavni vzrok za zvišanje 
krvnega tlaka. (Brez skrbi – uživanje vode ni 
povezano z visokim krvnim tlakom!)

Rak: Ali lahko voda  pomaga  
preprečiti raka?
     

Ustrezen vnos vode ima neverjeten 
preventivni učinek na nastanek raka 
debelega črevesa. Ena od raziskav je 

razkrila, da je zadostno uživanje vode 
zmanjšalo pojavnost raka na debelem 

črevesu pri moških za 92 %. Druga raziskava 
je zajela ženske po menopavzi. Pokazala je, da so 

tiste, ki so pile več kot pet kozarcev vode na dan, 
zmanjšale tveganje za raka dojke za 79 %. Poleg 
tega so raziskave pokazale, da lahko posamezniki 
samo s pitjem zadostne količine vode zmanjšajo 
tveganje za raka mehurja za 51 %.

Pitje drugih pijač (sadni sok, kava, čaj  
itd.) ne prinaša enakih zdravstvenih koristi 
kot pitje navadne vode. Raziskave so pokaza- 
le, da ženske, ki uživajo velike količine pijač, 
ki niso voda, povečajo tveganje smrtnosti 
zaradi srčnega infarkta za 2,5-krat. Ista študi- 
ja je pokazala, da se je tveganje pri moških 
povečalo za 50 %!

Zanimivo dejstvo
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so bistveni za preživetje. Posledično sklepi niso 
ustrezno ublaženi, zato lahko gibanje postane 
boleče. Pravzaprav so pri zmerni in hudi dehidraciji 
prisotni enaki simptomi kot pri artritisu. 

Ali voda pospešuje ali ovira  
prebavo?

      
Sledi nekaj dodatnih nasvetov 

zdravnikov iz Zdravstvenega in izo- 
braževalnega centra Weimar (Wei- 
mar Center of Health and Education) 
glede pitja vode:
•	 Zjutraj pijte velike količine tople 

vode, da očistite prebavni sistem  
in zmanjšate tveganje za zaprtje. 

•	 Kadar je mogoče, pijte filtrirano vodo. 
•	 Za optimalno prebavo pijte med zaporednimi 

obroki, pri čemer je bolje vzdržati se pitja vode 
pol ure pred obrokom in eno uro po njem. 
Preveč vode med samim obrokom razredči 
encime v želodcu in ovira prebavni proces.

v o d a

Debelost: Ali voda lahko »pokuri« odvečne 
kalorije?

      
Raziskava, ki je pod drobnogled vzela vpliv 

vode na metabolizem, je pokazala, da se je po pitju 
približno dveh kozarcev vode presnova udeležencev 
povečala v povprečju za 30 %. Sprememba 
metabolizma se je začela po 10 minutah in je 
trajala več kot eno uro! Raziskovalci verjamejo, da 
lahko povečan vnos vode na šest kozarcev dnevno 
spodbudi porabo energije, ki ustreza presnovi 
približno 2,3 kg maščobe na leto.

Zdravje sečil: Ali res potrebujemo več vode?
      
Naše ledvice so zapleteni filtri, ki vsak dan 

obdelajo skoraj 200 litrov krvi, iz katere izločijo 
skoraj 2 litra odpadnih snovi. Edina snov, ki 
ustrezno prečisti ledvice, je voda. Po navedbah 
Nacionalnega inštituta za raziskave ledvic (National 
Kidney Research Foundation) je povečanje vnosa 
vode na približno osem kozarcev dnevno najboljši 
način za zagotovitev pravilnega delovanja ledvic, 
izogibanje ledvičnim kamnom, izplakovanje 
nečistoč iz krvi in   zaščito pred okužbami sečil.

Artritis/bolečine v sklepih: Ali voda lahko 
pomaga ublažiti bolečine?

      
Pitje zadostne količine vode vsak dan lahko 

bistveno omili bolečine v hrbtu in sklepih. Sklepi 
so ublaženi z mešički, napolnjenimi s tekočino; v 
primeru dehidracije telo črpa vodo iz teh življenjsko 
manj pomembnih področij in jo dovaja delom, ki 

            V krvi je približno 83 % vode. Če to razmerje pade le za  
             5 %, ne boste mogli videti, če pade za 10 %, boste izgubili  
       sluh. Če pade za 12 %, pride do zgostitve krvi, zaradi česar srce  
     ne more več črpati krvi, kar vodi v smrt. Toda kamela lahko  
      izgubi kar 40 % vode v krvi in pri tem ne bo utrpela nobenih  
      zdravstvenih težav. 

Zanimivo dejstvo
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Navlažite svoj inteligenčni kvocient
      
Voda ima izjemno pomembno vlogo pri 

delovanju možganov. Ključnega pomena je za 
proizvodnjo energije v celicah in za prenašanje 
sporočil po nevronih. Vodni mikrotokovi so speljani 
po celotni dolžini živcev. Ti mikrotokovi splavijo 
nevrotransmiterje vzdolž mikrotubulov do živčnih 
končičev. Ko je telo dehidrirano, je prenos sporočil 
po živcih moten in delovanje možganov se zmanjša. 
Nejasno razmišljanje je lahko posledica suhih 
možganov!

Voda znotraj in zunaj
      
Spoznali ste prednosti, ki jih ima pitje vode za 

dogajanje v notranjosti telesa, toda ne smemo 
zanemariti prednosti zunanje uporabe. Zunanja 
čistoča je morda največji zdravstveni dosežek 
v moderni zgodovini. Leta 1860 je dr. Joseph 
Lister v Svetem pismu prebral, da je Mojzes rekel 
Izraelcem, naj se umijejo z vodo, ko se dotaknejo 
česa nečistega (3 Mz 22,6). Ko je predlagal, 
naj si kirurgi pred operacijo umijejo roke in 
zdravstvene pripomočke, so ga ozmerjali, da je 
čudaški. V njegovi bolnišnici se je smrtnost zaradi 
okužbe zmanjšala za 75 % in njegov nasvet je 
hitro postal standard. Vsakodnevno umivanje 
telesa in pogosto umivanje rok lahko pomagata 
preprečiti mnoge bolezni. 
On zbira vodne kaplje, da izlivajo iz njegove 
megle dež, ki rosi iz oblakov, pada na množico 
ljudi. (Job 36,27–28) 

Voda lahko očisti žolčnik. V nedavni 
študiji so raziskovalci odkrili, da je pitje 
zadostne količine vode sobne temperature 
povzročilo boljše praznjenje žolčnika. 
Ugotavljajo tudi, da nizek dnevni vnos vode 
prispeva k nastanku žolčnih kamnov. To je še 
en razlog več, zakaj bi morali piti veliko vode.

Zanimivo dejstvo

Živa voda
      
Ne glede na to, kako pomembna je voda za naše 

zdravje, je nekaj še pomembnejše. Jezus je imeno-
van »živa voda«, ki prinaša večno življenje. Čeprav 
veliko ljudi živi v stanju kroničnega pomanjkanja 
vode, je še več takih, ki so duhovno dehidriranih. 
Čeprav veliko ljudi občutek žeje zamenja za lakoto, 
si jih še več prizadeva duhovno žejo potešiti s stvar-
mi tega sveta. 

Jezus je o vodi rekel:  
Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor 
pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo 
nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom 
dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno 
življenje. (Jn 4,13–14) 

Ta ponudba velja za vse, tudi za nas: 
»Pridi!« In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, 
naj zastonj zajame vodo življenja. (Raz 22,17)

Če želite izvedeti več o vodi, ki vas bo odžejala 
za vedno, obiščite spletno stran https://sbz.si.  
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Sonce je ogromna, nepojmljivo vroča 
kozmična tovarna energije s površinsko 
temperaturo približno 5500 stopinj Celzija. 

Notranjost je malenkost toplejša – ocenjena je na 
približno 15 milijonov stopinj. 

Pritisk v sredici sonca je približno 250 milijard 
barov, kar zadošča za zlivanje atomskih jeder; to 
omogoča neprestano oddajanje svetlobe in toplote. 
Masa v jedru je tako vroča, da bi v količini bunkice 
na buciki lahko ubila človeka, oddaljenega 1,6 km.  
Na srečo je zemlja na varni razdalji, oddaljena pri- 
bližno 150 milijonov km, zato sončna svetloba do 
našega planeta potuje 8 minut in 20 sekund. Ravno 
prav, da naredi veliko dobrega.

Kaj je v svetlobi tako dobrega? 
      
Svetloba je ključna za vse življenje. Bog je ustva- 

ril sonce kot stalen vir energije, ki je potrebna za  
vzdrževanje življenja na zemlji. Energija, ki jo rastli- 
ne na vašem vrtu potrebujejo za rast, energija ge- 
parda, ki teče z vso hitrostjo, in celo bencina, ki 
poganja vaš avto, izvira iz sonca. Sončna svetloba  
je pravzaprav izvor skoraj vse energije, ki je v narav- 
ni obliki prisotna na svetu. 

Čeprav je Bog na začetku rekel, da je svetloba 
dobra, se danes veliko ljudi boji izpostaviti se 

Svetloba
V začetku …  
je bila svetloba dobra. 
Bog je rekel: »Bodi svetloba!«  
In nastala je svetloba. Bog je videl,  
da je svetloba dobra. (1 Mz 1,3–4)

soncu. Morda 
smo do sončne 
svetlobe 
odklonilno 
naravnani 
zaradi 
nepravilnega 
ozaveščanja o 
nevarnostih, 
medtem ko 
spregledamo 
številne pozitivne 
zdravstvene učinke. 
Svetloba je sladka, 
gledati sonce ugaja 
očem. (Prd 11,7)

Osupljiva fiziologija
Ali sončna svetloba lahko izboljša 
zdravstveno stanje?

      
Tako kot rastline tudi ljudje za optimalno 

zdravje potrebujemo svetlobo. Čeprav mnogi 
verjamejo, da je vsako izpostavljanje soncu 
škodljivo, bi se morali izogibati predvsem 
prekomernemu izpostavljanju. 

V resnici lahko zmerna sončna svetloba: 
•	 zmanjša napetost, 
•	 okrepi imunost, 
•	 prepreči bolezni, 
•	 izboljša spanec,
•	 poveča umske sposobnosti, 
•	 pospeši metabolizem, 
•	 olajša bolečine zaradi artritisa in
•	 okrepi energijske zaloge. 
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Veliko prednosti svetlobe je povezanih z D-vita-
minom. Naša telesa potrebujejo UVB-sevanje  
iz sončne svetlobe za tvorbo tega ključnega vita-
mina, tako potrebnega za naše zdravje. 

Ko smo izpostavljeni soncu, se naša koža zaš-
čiti s tvorjenjem melanina – snovi, ki potemni 
našo kožo – in s tvorbo snovi, ki je predstopnja 
D-vitamina. Povišan melanin in D-vitamin omogo-
čata daljšo izpostavljenost sončnim žarkom brez 
opeklin.

Koliko sonca potrebujem? 
      
Približno 30 minut neposredne izpostavljenosti 

sončni svetlobi na dan, trikrat tedensko, je ravno 
prav za belopolte. Temnejša kot je koža, več 
sonca potrebuje, da bi dobili zadostno količino 
D-vitamina. Če je vaša polt zelo svetla, če vas hitro 
opeče ali če živite v predelu sveta, kjer je sonce 
zelo močno, potem je bolje, da je izpostavljenost 
postopna. Če je vaša koža pordela, ste se verjetno 
izpostavljali predolgo. 

Začnite s petimi minutami na dan (za svetlo- 
polte) in postopoma podaljšujte izpostavljenost, 
dokler ne dosežete 30 ali več minut na dan. Če 
ste soncu izpostavljeni dlje, si nadenite klobuk 
in obleko, ki bo pokrila predele telesa, kjer vas 
sonce najprej opeče (obraz, ušesa, vrat, ramena in 
hrbet). V mislih imejte, da sredstva, ki zmanjšajo 
ultravijolično sevanje (sončne kreme, steklo in 
podobno) zmanjšujejo tudi tvorbo D-vitamina  
v telesu. 

Preveč dobrega  
      
Ne pozabite, da je svetloba najboljša v zmernih 

količinah. Beljakovine in genetski material se po-
škodujejo vsakič, ko je koža opečena, kar predsta-
vlja dodatno tveganje za kožni rak. 

Vendar naj vas to ne odvrne od sonca. Telo bo 
proizvedlo ustrezno količino D-vitamina že samo 
s četrtino sončne svetlobe, ki je potrebna, da nas 
opeče. 

Čeprav kožni rak v ZDA vzame približno 2000 
življenj letno, raziskave kažejo, da zmerna izposta-
vljenost sončnim žarkom vsako leto prepreči do 
138.000 žrtev drugih vrst raka. V Sloveniji glede na 
stopnjo pojavnosti kožni rak zaseda prvo mesto 
med rakavimi obolenji; leta 2013 je bilo število smrti 
zaradi kožnega raka 164 (129 zaradi kožnega mela-
noma in 35 zaradi nemelanomskih oblik). 

DOKAZI
Raziskave dokazujejo povezavo  
med izpostavljenostjo sončni svetlobi, 
zdravjem in dolgoživostjo.

Srčno-žilne bolezni: Ali lahko  
sonce pomaga srcu? 

      
Po mnenju nutricionistov D-vitamin pomaga 

prebavnemu sistemu pri absorpciji kalcija in fos-
forja, ki znižujeta visok krvni tlak. Ta je povezan  
z resnimi obolenji, kot so bolezni srca, srčni infarkt  
                            in  kap. Raziskovalci s Harvarda so  
                                       objavili raziskavo, v kateri so 
                                            opazovali povezavo med

                             ravnijo D-vitamina in srčnimi
                   obolenji. Rezultati so bili presenetljivi:  

                               ljudje z nezadostno količino D-vita- 
                                    mina imajo dvakrat večje tveganje 
                                           za srčni infarkt kot tisti z  
                                                optimalno količino.

Več kot 90 % Američanom primanjkuje 
D-vitamina. Nacionalni inštitut za zdravje 
v ZDA poroča, da je od 10 do 15 minut 
sončne svetlobe na dan dovolj, da pride do 
tvorbe D-vitamina. Vseslovenska raziskava 
iz leta 2019 je pokazala, da med novembrom 
in aprilom 80 % odraslim primanjkuje 
D-vitamina. Zato je smiselno  
upoštevati strokovna pripo- 
ročila glede jemanja D-vita- 
mina v teh mesecih. Raz- 
mere so boljše v obdobju  
med majem in oktobrom.

Zanimivo dejstvo
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Rak: Ali sončna svetloba res lahko prepreči 
nastanek raka?

      
Izpostavljenost soncu dokazano preprečuje 

nastanek nekaterih vrst raka. Ena od raziskav je 
pokazala, da zmerno sončenje zmanjšuje tveganje 
za raka debelega črevesa za 80 %. D-vitamin 
zaustavlja rast mnogih vrst rakavih celic 
– med drugim levkemije, limfoma in 
melanoma (kožnega raka). 

Sladkorna bolezen: Kako sončni žarki 
vplivajo na diabetes?

      
Osupljivo je, v kolikšni meri D-vitamin prepre-

čuje razvoj diabetesa pri mladostnikih. Ena od raz-
iskav je razkrila, da so imeli otroci na Finskem, ki 
so dobivali dodatek D-vitamina, 88 % manj mož-
nosti za razvoj sladkorne bolezni tipa 1. (Raziskava 
je potekala na Finskem zaradi omejene količine 
sončne svetlobe, za katero so tamkajšnji otroci 
prikrajšani celih 9 mesecev na leto. D-vitamina ni 
treba dodajati otrokom, ki so dovolj izpostavljeni 
soncu.)

Druga raziskava, v kateri so sodelovali odrasli 
Američani, je razkrila koristi ustrezne izpostav- 
ljenosti soncu za te, ki imajo visoko tveganje za 
sladkorno bolezen tipa 2. Izstopala je ugotovitev, 
da jemanje D-vitamina zmanjšuje tveganje za 
debelost. Raziskava je prav tako pokazala, da se je 
ob tem izboljšalo delovanje ledvic.

Debelost: Ali lahko 
izpostavljenost soncu 

prepreči debelost?
    

Ena od prednosti 
zmerne izpostavljenosti 
soncu je povečana tvorba 
serotonina, »hormona 
sreče«. Poleg tega ga lahko 

zvišamo tudi z uživanjem 
večjih količin rafiniranih 

ogljikovih hidratov, kot so 
sladoled in sladki prigrizki. 

Znano je, da je prehrana, ki vsebuje 
veliko rafiniranih ogljikovih hidratov, 

povezana z večjim tveganjem za debelost, zato je 
serotonin bolj zdravo dobiti zaradi vpliva sončne 
svetlobe kot z neprimerno prehrano. 

Osteoporoza: Ali sončna svetloba seže  
do kosti?

      
D-vitamin je zelo pomemben za zdravje kosti. V 

eni od francoskih raziskav so raziskovalci poročali, 
da kalcij in D-vitamin znižujeta tveganje za zlom 
kolka za 43 %. (Raziskava se je osredotočila na 
ženske, stare od 78 do 90 let, kar pomeni, da so 
imele visoko tveganje za osteoporozo.) Poleg tega 
je bilo ugotovljeno, da ustrezna raven D-vitamina 
in zadosten vnos kalcija s hrano povečujeta gostoto 
kosti pri ljudeh, ki so nagnjeni k osteoporozi. 

s v e t l o b a

Ocenjujejo, da zmerna izpostavljenost 
sončni svetlobi zniža možnost za nastanek 
raka dojk za celih 50 %. 

Zanimivo dejstvo

Sončne kreme z 
zaščitnim faktorjem 

8 ali več zaustavijo 
ultravijolične žarke, 
ki tvorijo D-vitamin.

Zanimivo dejstvo
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Novejše raziskave kažejo, da 
imajo ljudje, ki ne dobijo dovolj 

»sončnega vitamina«, 26 % 
več možnosti, da prezgodaj 
umrejo.

Vsi ljudje, ki živijo sever-
no od 31 stopinj zemljepisne 

širine, bi morali po priporočilih 
stroke jemali D-vitamin kot pre-

hransko dopolnilo od začetka oktobra 
do konca aprila. Vse leto pa ga morajo jemati 

osebe, ki zaradi službe niso na soncu 
med 10. in 16. uro; osebe, ki ima-

jo alergijo na sonce, in osebe, 
ki bivajo v zaprtih prostorih. 
Optimalna serumska koncen-
tracija 25-hidroksi-vitamina  
D v krvi mora biti večja od  

75 nmol/L (večja od 30 ng/ml).
Vsi čezmerno prehranjeni in 

debeli ljudje, ki imajo ITM nad 25, 
potrebujejo več D-vitamina kot osebe z nor-
malno telesno težo.

Kravje mleko je slab vir D-vi-
tamina. Liter neobdelanega 

mleka vsebuje od 50 do 80 
mednarodnih enot (IU) D-vi-
tamina. Zato mlečna indu-
strija že od leta 1930 mleku 

dodaja 400 enot (IU) D-vita-
mina na liter. Presenetljivo je, 

da je raziskava pokazala, da se 
D-vitamin iz tako obogatenega mleka 

zelo težko absorbira v telo. 

Izpostavljenost soncu lahko prepreči padce
      
Za D-vitamin, ki ga dobimo z izpostavljenostjo 

soncu, se je izkazalo, da močno zmanjšuje tvega-
nje za padce. Ena od raziskav je pokazala, da se 
je pri 246 starejših ženskah, ki so imele zadostne 
količine kalcija in D-vitamina, tveganje za padce 
zmanjšalo za 66 %. Najverjetnejši razlog za to je 
učinek D-vitamina na krepitev mišičnega tkiva.

Ali sončna svetloba škoduje koži?
      
Sončna svetloba deluje antibakterijsko, 

protivirusno in protiglivično. V tem pogledu je 
vsekakor koristna za nekatere kožne bolezni, kot so 
akne, atletsko stopalo, virusne okužbe idr. 

Toda ne pozabite, da moramo glede zdravja 
kože v povezavi s sončno svetlobo upoštevati 
tri pomembne dejavnike: zmernost, zmernost in 
zmernost. Pogosto in čezmerno sončenje lahko 
povzroči sušenje in gubanje kože ter prezgodnje 
staranje. Če želite dobro skrbeti za svojo kožo,  
se izogibajte prepogosti, a tudi preredki izpostav- 
ljenosti soncu. 

Kako sonce vpliva na naš spanec?
      
Verjeli ali ne – sončna svetloba nam lahko 

pomaga bolje spati. Ko vstopi v očesno mrežnico, 
spodbudi epifizo, da pretvori hormone, ki spodbu-
jajo spanje (melatonin), v tiste, ki zvišujejo budnost 
(serotonin). Ugotovili so, da zmerna izpostavljenost 
sončni svetlobi učinkovito uravnava te hormone in 
prinaša boljši nočni počitek.

Kako lahko sončna svetloba pomaga pri 
multipli sklerozi?

      
Multipla skleroza je izjemno izčrpavajoča 

bolezen, za katero menijo, da se lahko pojavi tudi 
zaradi nizke ravni D-vitamina. Raziskave kažejo, 
da se lahko bolezen omili z izpostavljenostjo 
soncu, pri čemer se tvori D-vitamin. Več raziskav 
je pokazalo, da se je tveganje za smrt v povezavi 
z multiplo sklerozo močno znižalo pri zmerni 
izpostavljenosti soncu; v nekaterih primerih se je 
stopnja zgodnje smrtnosti znižala za 76 %.
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Duševno zdravje in utrujenost: Ali lahko 
svetloba izboljša kognitivne sposobnosti?  

      
Ko telesni hormoni delujejo optimalno, svetlo-

ba povzroči padec tvorbe melatonina in povečanje 
tvorbe serotonina. Serotonin je kemična snov, ki 
jo možgani potrebujejo, da ostanejo budni. Poleg 
tega pomaga pri ustvarjanju občutka sreče. Zato 
strokovnjaki priporočajo zgodnje vstajanje – tako 
lahko ves dan uživate v naravni svetlobi. 

Najboljša svetloba na svetu 
      
Bog je luč in v njem ni nobene teme. (1 Jn 1,5) 

Pokazali smo, da je sončna svetloba bistvena  
za čvrsto zdravje. Toda ali obstaja svetloba, ki vpli- 
va na duhovno zdravje? Sveto pismo pravi, da je 
Jezus – Beseda – ustvaril fizični svet: 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začet-
ku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje 
ni nastalo nič, kar je nastalo. (Jn 1,1–3) 

Poročilo o stvarjenju pravi, da je bila Božja Bese- 
da tista, ki je priskrbela svetlobo svetu – sonce, luna 
in zvezde so bili ustvarjeni šele četrti dan. Zanimivo, 
da se tudi Kristus imenuje »Beseda« (Jn 1,14). 

Znanstveniki verjamejo, da se bo sonce nekega 
dne izrabilo. Toda Jezus nam želi dati svetlobo, ki 
presega vidno. Rekel je: 
Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne  
bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja.  
(Jn 8,12) 

Kakor svetloba zdravilno deluje na naše telo, je 
Jezus, Luč sveta, najbolj zdravilen sončni žarek za 
našo dušo. 
Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide  
sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njego-
vih perutih. (Mal 3,20) 

Obiščite spletno stran https://sbz.si, kjer boste 
izvedeli več o Luči sveta, ki zagotavlja večno zdrav-
je.  

Zadostna ko-
ličina svetlobe ob 
pravem času. Razi-
skovalci so ugotovili, 
da nekajurno spanje 

v popolni nočni temi spodbuja 
zdravo raven melatonina v telesu, 
kar znatno zmanjša možnost za 
rast in širjenje tumorja na dojkah. 
Prav tako so odkrili, da izpostavlje-
nost svetlobi med nočnim spa-
njem povzroči znatno zni-
žanje ravni melatonina v 
krvi, kar ustvarja ugodne 
razmere za rast in širjenje 
rakavih celic na dojkah.

Zanimivo dejstvo
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Vaše osebne podatke 
bo uporabljal samo 
izdajatelj revije 
Čili&zdravi in jih ne 
bo posredoval tretjim 
osebam (izdajatelj 
revije je Krščanska 
adventistična 
cerkev). Podatki bodo 
obravnavani zaupno 
in uporabljeni zgolj 
v namene, za katere 
so bili posredovani 
(za pošiljanje revije). 
Hranjeni bodo do 
preklica naročila, ki 
ga lahko kadarkoli 
pošljete na naslov 
Čili&zdravi, 
Njegoševa cesta 15, 
1000 Ljubljana.

NAROČILNICA

Pozdravljeni. Do preklica naročam revijo Čili&zdravi. 
Prosim, da mi jo pošiljate na naslov:

Ime in priimek          

Naslov           

Pošta            

          

Podpis           

Izpolnjeno naročilnico nam pošljite v kuverti na naslov Čili&zdravi,  
Njegoševa cesta 15, 1000 Ljubljana, lahko pa nam jo pošljete tudi  
po elektronski pošti na naslov cili.zdravi@gmail.com.

je brezplačna revija, ki navdušuje, motivira in vzgaja bralce, da 
se naučijo zdravega življenjskega sloga. Če si želite razgibanega 
življenja in celostnega zdravja - na umskem, telesnem in duhovnem 
področju - za vas vsake tri mesece pripravljamo kup koristnih 
in praktičnih vsebin. Revijo lahko naročite na naslov Čili&zdravi, 
Njegoševa c. 15, 1000 Ljubljana ali po e-pošti cili.zdravi@gmail.com. 

  CiliZdravi



V začetku …  
je bila izbira nedvoumna. 
In Gospod Bog zapove človeku, rekoč:  
Od vsega drevja s tega vrta prosto jej; 
a od drevesa spoznanja dobrega in hudega,  
od tega ne jej: zakaj tisti dan, ko bodeš  
jedel od njega, gotovo zapadeš smrti! 
(1 Mz 2,16–17 chr)

Zmernost

Sveto pismo pravi, da je greh prišel na 
svet zaradi človekove izbire. Svetopisemska 
definicija greha je prestopanje Božjih zakonov  
(1 Jn 3,4). Ni šlo le za to, da je človek pojedel 
grižljaj sadeža, temveč za njegovo odločitev, 
da se bo uprl Božji modrosti in navodilom.

Zanimivo dejstvo

Le malo morskih živali je tako skrivnostnih, 
osupljivih in strašljivih obenem kot medu-
ze. Ta čudna želatinasta bitja vsebujejo 97 %  

vode in so prosojna kot žele, zato jih v angleščini 
imenujejo jellyfish (želatinasta riba). 

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da sploh živi-
jo. So brez srca, krvi, lusk, kosti ali hrustanca. Znan-
stveniki so ugotovili, da imajo nekatere meduze oči, 
ki zaznavajo svetlobo, kar je osupljivo, če upošteva-
mo, da nimajo možganov. 

Gor in dol se pomikajo s 
posebnimi mišicami, ki 
črpajo vodo v zvon in jo 
potem iztiskajo, zato 
meduze ne morejo 
izbrati smeri svojega 
premikanja. V glavnem 
jih nosijo zračni in vodni 
tokovi. Toda za razliko od 
meduze je Bog človeku dal 
možgane in možnost izbire.

Ali Bog res misli, kar reče?
      
V začetku je Bog Adamu in Evi dovolil, da pros-

to jesta od drevesa življenja in od skoraj vsakega 
drugega drevesa na vrtu. Vendar ju je posvaril, da 
bo uživanje ali dotikanje prepovedanih sadežev, 
ki so rasli na enem od dreves, prineslo smrt. Drevo 
spoznanja dobrega in hudega je bilo na sredo vrta 
postavljeno kot preizkus tega, kaj bo človek izbral: 
zvestobo ali neposlušnost. Žal sta prva človeka v 
nevarnem sadežu videla dobro hrano, ki lahko da 
modrost. Nista upoštevala Božjega jasnega ukaza; 

zaradi enega grižljaja je svet zajel cunami greha in 
srčnih bolečin. Čeprav danes prepovedanega dre-
vesa ni več na svetu, se vprašajmo, ali morda obsta-
jajo drugi »prepovedani sadovi«, ki dušijo našo 
radost in nam kradejo svobodo.
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Osupljiva fiziologija
Čelni reženj

      
Septembra 1848 je 25-letni nadzornik dela na 

železniških progah, Phineas P. Gage, s težko železno 
palico potiskal eksplozivni prah v luknjo. Nenado-
ma je odjeknila močna eksplozija, v kateri mu je 
13-kilogramski železni šrapnel hudo poškodoval 
glavo. Presenetljivo je, da ta travmatična nesreča 
Phineasa ni ubila. Pravzaprav je spet pridobil teles-
no moč in nato živel še 13 let. Zdel se je duševno 
zdrav – znal je govoriti; fizične naloge je opravljal 
tako dobro kot prej; videti je bilo, da je celo njegov 
spomin ostal nepoškodovan. 

Toda prijatelji in družina so vedeli, da to ni več 
isti moški. Pred nesrečo je bil zelo priljubljen in 
odgovoren delavec ter mož. Vsi so ga poznali kot 
pobožnega in zanesljivega človeka. Toda po nesreči 
je doživel velik moralni padec. Postal je jezljiv, grob 
in verbalno nasilen. Začel je kaditi in piti ter izgubil 
spoštovanje do duhovnih stvari. Zdelo se je, kakor 
da so njegovi etični filtri izključeni. 

Zaradi nesreče je izgubil moralna merila in nave-
zanost na svoje ljubljene. Raziskovalci so ugotovili, 
da je izgubil zelo pomemben del možganov, imeno-
van »čelni reženj«. Ta del je odgovoren za moralno 
sklepanje, presojo, socialno vedenje in duhovnost. 

Kje poteka sprejemanje odločitev?
      
Čelni del možganov je ključ do našega razum-

skega, moralnega in etičnega odločanja. Določa naš 
značaj, osebnost in voljo. V bistvu je čelni reženj del 
možganov, ki vsebuje našo duhovno naravo. Zaradi 
tega si ga Satan nenehno prizadeva uničiti ali za-
megliti.

Kaj se zgodi, ko čelni reženj ne deluje 
pravilno?

      
Strokovnjaki povezujejo poškodbe čelnega 

režnja s shizofrenijo, bipolarno motnjo, obsesivno-
kompulzivno motnjo, depresijo in številnimi 
drugimi duševnimi boleznimi. Nekatere posledice 
poškodb čelnega režnja so lahko: 
•	 oslabitev moralnih načel, 
•	 okvara v smislu družabnosti, 
•	 nezmožnost predvidevanja, 
•	 izguba sposobnosti abstraktnega razmišljanja, 
•	 zmanjšanje sposobnosti za reševanje 

matematičnih problemov, 
•	 pomanjkanje zadržanosti (hvalisanje, 

sovražnost, agresivnost), 
•	 oslabitev spomina (zlasti o nedavnih  

dogodkih), 
•	 motnje pozornosti in nemir,
•	 čustvena nestabilnost, 
•	 apatija (pomanjkanje pobude) in 
•	 ravnodušnost glede svojega stanja 

(brezbrižnost).

     Izraz »lobotomija« se nanaša na kirurško operacijo, ki vpliva  
na delovanje čelnega režnja. V prvi polovici 20. stoletja je bil ta  

postopek izjemno priljubljen pri zdravljenju duševnih bolezni, kot so  
shizofrenija, huda depresija in psihotične motnje. Uporabljali so ga celo v  

primerih otroške neposlušnosti. Vendar je ta nepopravljivi poseg ljudi oropal nji- 
hove individualnosti in svobode razumnega odločanja. 
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z m e r n o s t

Pogosti vzroki za poškodbe čelnega režnja
      
Travmatični dogodki, na primer prometna 

nesreča, so krivi za nekatere najhujše poškodbe 
čelnega režnja. Presenetljivo je, da najpogostejša 
oblika poškodbe tega dela možganov izvira iz 
nezdravega načina življenja. 

Neka raziskava je odkrila, da so za debele 
ženske z visoko stopnjo C-reaktivnega proteina 
značilne določene okvare čelnega režnja. Ta protein 
povzroča vnetja in je tesno povezan s sedečim 
življenjskim slogom. 

Poleg tega je čelni reženj zelo občutljiv na 
učinke strupenih kemikalij. Ugotovili so, da alkohol, 
droge, kofein in tobak zelo negativno vplivajo nanj. Posebno poro ilo: Alkohol

Neugasljiva žeja?

Ali alkohol oslabi sposobnost odločanja?
      
Na letni ravni je pitje alkohola krivo za milijone 

primerov duševnih bolezni. Toda obstaja še 
ena posledica uživanja alkohola, ki jo pogosto 
spregledamo, čeprav jo občuti prav vsak uživalec: 
okvara čelnega režnja. 

Kemični prenašalec v osrednjem živčevju, ki je  
odgovoren za zaustavitev aktivnosti oziroma  
živčnega impulza v možganih, je znan kot γ-amino-
butanojska kislina oziroma γ-aminomaslena 
kislina (skrajšano GABA). Alkohol blokira delovanje 
te kisline na stičišču živčnih vlaken, zaradi česar 
boste počeli stvari, ki jih vaša vest v treznem stanju 
ne bi dopuščala. Posledice tega so bolj tvegano 
vedenje ter večja agresivnost in impulzivnost. 
Sčasoma lahko takšno vedenje postane običajno. 
Tem pogosteje nevron prenese impulz, večja je 
verjetnost, da bo spet dovolil enako dejanje. 

Posledice so lahko usodne: ena od raziskav je 
pokazala, da opijanje poveča tveganje za samomor 
za 90-krat! Mnogi »družabni pivci« zmotno menijo, 
da alkohol vliva večjo samozavest. Samozavest 
pomeni, da določene naloge izpeljemo brez strahu. 

Raziskave vlade ZDA kažejo, da bo eden 
od desetih pivcev postal alkoholik. Sveto 
pismo pravi: »Gorje njim, ki vstajajo zgodaj 
zjutraj in iščejo opojno pijačo, ki se zadržujejo 
pozno v noč in jih ogreva vino.« (Iz 5,11)

Zanimivo dejstvo

DOKAZI
Raziskave dokazujejo, da lahko sodobni 
»prepovedani sadeži« poslabšajo zdravje  
in skrajšajo življenje.

Kaj je definicija »prepovedanega sadeža«?
      
V 1. Mojzesovi knjigi 3,1–6 najdemo nekaj ključ-

nih lastnosti neslavnega prepovedanega sadeža: 
•	 Njegovo uživanje je na koncu povzročilo smrt.
•	 Imel je prijetne lastnosti (to ne pomeni, da je 

vse, kar je prijetno, prepovedano).
•	 Prizadel je čelni reženj (občutek sramu izvira iz 

čelnega režnja – Adam in Eva sta se sramovala 
svojega dejanja).
S temi značilnostmi v mislih si oglejmo nekaj po-

tencialnih prepovedanih sadežev sodobnega časa.

Nekateri vzorci obnašanja, kot so npr. 
igranje na srečo, nakupovanje, gledanje 
pornografije ali prekomerna uporaba 
tehnologij (TV-ja, računalnika, pametnega 
telefona itd.), so lahko prav tako škodljivi kot 
snovi, ki povzročajo kemično zasvojenost. 

Zanimivo dejstvo
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V raziskavi iz leta 2001 je skoraj polovica 
Američanov, starejših od 12 let, izjavila, da 
uživa alkohol – to je približno 109 milijonov 
ljudi.

Zanimivo dejstvo Ali je zmerno uživanje alkohola dobro za 
zdravje?

      
Alkohol je odgovoren za do 30 % primerov 

raka požiralnika in jeter, ciroze jeter, epileptičnih 
stanj, avtomobilskih nesreč in ubojev na svetu. 
Pravzaprav je uživanje alkohola verjetno krivo za 
več kot 60 različnih vrst bolezni in invalidnosti. 
Ocenjujejo, da pitje alkohola po vsem svetu 
povzroči 1,8 milijona smrti na leto. Prizadeti pa 
so tudi »družabni pivci«, saj umirajo mlajši kot 
njihovi vrstniki, ki ne uživajo alkohola. 

Alkohol ni neškodljiva družabna pijača, temveč 
mamilo, ki povzroči zasvojenost in spreminja um. 
Napačno je domnevati, da je pitje zgolj nedolžna 
osebna izbira. Uživanje alkohola je povezano s 
polovico vseh umorov, polovico vseh nasilnih 
zločinov, tretjino vseh zlorab otrok, tretjino 
samomorov, z več kot polovico nasilja v družini, 
polovico vseh smrtnih primerov v prometu in 
velikim deležem nezaželenih nosečnosti, spolnih 
zlorab in ločitev. Je najbolj uničujoča droga na 

svetu, ki ameriške davkoplačevalce 
stane skoraj 200 milijard dolarjev 

na leto! Zdravstveni stroški, 
ki so povezani s pitjem 

alkoholnih pijač, v 
Sloveniji znašajo 147 

milijonov evrov letno 
(glede na ocene iz 
leta 2019).

Kaj je zmernost? Neki pisec je to 
preprosto definiral kot »popolno vzdržnost 
od vsega škodljivega in zmerno uporabo 
tistega, kar je dobro«. Ni se vam treba 
odpovedati vsemu, kar imate radi, toda 
pomembno je, da ste pri vsem, kar počnete, 
zmerni.

Zanimivo dejstvo
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Tisti, ki se pri nekaterih nalogah zanašajo na 
alkohol, v resnici nikoli niso zgradili samozavesti 
na podlagi razumskega odločanja. Poleg tega ste 
v stanju opitosti prej »potnik« kot »voznik«. Torej 
dogajanja nikakor nimate pod nadzorom! 
Zaključek: če cenite sposobnost spre- 
jemanja razumnih odločitev, se 
povsem odpovejte alkoholu.

Toda ali ni kozarec vina 
dober za srce?

   
Številne raziskave 

kažejo, da rdeče vino 
zmanjšuje tveganje za 
nastanek bolezni srca. 
Poleg tega pa obstajajo 
tudi raziskave, ki kažejo, 
da je alkohol strupen za 
srčno mišico. Kako torej rde-
če vino zmanjšuje tveganje za 
nastanek bolezni srca? Odgovor 
se skriva v rdečem grozdju! Njegova 
lupina vsebuje velike količine snovi, znanih 
kot »flavonoidi«, za katere je bilo ugotovljeno, 
da dobro vplivajo na zdravje. V resnici je flavo-
noid kvercetin izjemno učinkovit antioksidant, 
za katerega se je izkazalo, da zmanjšuje tveganje 
za nastanek bolezni srca. Zaščitni učinki »zmer-
nega« uživanja rdečega vina prihajajo iz lupine 
grozdnih jagod in ne iz alkohola. Študije so poka-
zale, da ima sok iz rdečega grozdja popolnoma 
enake koristi za srce, toda nima strupenih stran-
skih učinkov alkohola. 
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Posebno poro ilo: Droge
Nebesa na zemlji?

Kako postanemo zasvojeni?
            
Ali ste vedeli, da naši možgani že 

po naravi težijo k užitku? To je lahko 
dobro, saj možganske povezave na ta 
način krepijo zdrave navade, kot so te-
lovadba, branje, koristni hobiji itd. 

Toda nekatere snovi lahko prevzamejo 
nadzor nad tem procesom in peljejo v za-
svojenost, za katero sta značilni toleranca in 
odvisnost. 
•	 TOLERANCA pomeni, da se možgani navadijo 

na prijetno spodbudo in za enak odziv zahtevajo 
vedno večje odmerke.

•	 ODVISNOST prinaša neželene čustvene in 
fizične odzive, ki se pojavijo, ko primanjkuje 
prijetne stimulacije.

Raziskave so pokazale, da lahko prepoveda-
ne droge, kot so kokain in celo številne »legalne 
droge«, povzročijo trajne strukturne spremembe 
v možganskih celicah in genetskem materialu. Uži-
vanje drog lahko spremeni možganske celice, tako 
da postanejo občutljivejše za druga sredstva, ki 
povzročajo zasvojenost. Zato se ob uporabi novih 
drog pojavi še močnejše zadovoljstvo, ki vodi  
k večji zasvojenosti v prihodnosti.

Kemične snovi, ki se sproščajo pri kratkotrajnem 
odzivu na užitek, ki ga sprožijo droge, na primer 

 belja-
kovinski 

dinorfin, 
pravzaprav 

zavirajo celo-
ten sistem odzi-

va na užitek. Vsak-
danje prijetne izkušnje 

izgubijo privlačnost. Droge 
postanejo prvovrsten užitek in vodijo v zasvojenost 
– v neugasljivo željo po konzumiranju.

Zaradi epigenetske spremembe DNK v gametah 
pod vplivom droge lahko otroci podedujejo večjo 
dovzetnost za droge, ki povzročajo zasvojenost. 
Če so vaši prastarši, stari starši ali starši zlorabljali 
alkohol, tobak ali droge, je vaše tveganje za razvoj 
močne zasvojenosti večje. 

Ali obstajajo še druge dovoljene in 
smrtonosne droge?

      
Nelegalne droge, na primer heroin, kokain, 

amfetamin itd., so v ZDA povzročile veliko bolezni 
in smrti. Morda vas bo presenetilo, da zdravila 
na recept vsako leto ubijejo veliko več ljudi kot 
prepovedane droge. Neka raziskava je pokazala, da 
so četrti vodilni vzrok smrti v ZDA stranski učinki 
ustrezno predpisanih zdravil!

Čeprav veliko zdravil na recept omili simptome 
in pomaga pri uravnavanju telesnih procesov, so 
lahko strupena za kateri drug telesni sistem ali 
organ. 

Eden od možnih stranskih učinkov paracetamo-
la, ki ga vsako leto za lajšanje bolečin ali zbijanje 
vročine vzame na milijone ljudi, je poškodba jeter. 

Raziskovalci so dokazali, da naše 
odločitve in dejanja povzročijo organske 
spremembe v možganih. Pri uporabnikih 
kokaina se aktivirajo mirujoči geni za 
proizvodnjo beljakovin, ki ustvarjajo 
hrepenenje po večjih količinah te droge.

Zanimivo dejstvo
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Pravzaprav je prevelik 
odmerek paracetamola 
glavni razlog za odpo-
ved jeter v ZDA. Vsako 
leto več kot 56.000 ljudi 

pride na urgenco zaradi 
prevelikega odmerka tega 

zdravila, ki lahko celo v pripo-
ročenih količinah povzroči poškodbe 

jeter. Redno uživanje podvoji tveganje za pojav raka 
na jetrih. 

Za razliko od prepovedanih drog in neodgovor-
ne rabe nekaterih zdravil pa zdrav življenjski slog 
prinaša zadovoljstvo in zdravje – brez stranskih 
učinkov.

Pri 46 % od 55.000 zlorab zdravil na recept 
v ZDA (2008) je šlo za uporabo narkotičnega 
protibolečinskega zdravila Demerol. (V Slove-
niji se tovrstno zdravilo ne izdaja na recept.) 

Zanimivo dejstvo

Ne prekinite in ne spreminjajte svojega 
trenutnega zdravljenja, če se niste prej 
posvetovali s svojim zdravnikom. 

OPOZORILO!

Posebno poro ilo: Kofein
Naraven spodbujevalec energije?

Ali kofein vpliva na našo presojo?
      
Ker se kofein veže na receptorje, ki zavirajo dolo-

čene impulze, se aktivnost stimuliranja nevrotrans-
miterjev poveča. Neravnovesje nevrotransmiterjev 
lahko povzroči duševne bolezni, ki 
so posledica prevelike količine 
nevrotransmiterja, imenovane-
ga dopamin. 

Ali kofein povzroča zasvojenost?
      
Kofein izpolnjuje vsa merila za drugo fazo zasvo-

jenosti, imenovano odvisnost. V svetovnem merilu 
je to najpogosteje uporabljena snov, ki povzroča 
odvisnost. Odtegnitveni simptomi po prenehanju 
uživanja kofeina so glavobol, razdražljivost, izčrpa-
nost in drugi nelagodni psihični in fizični znaki. 

Kadar kofein nastopi v kombinaciji s snovjo 
ali dogodkom, ki prav tako stimulira dopamin, se 
možnost, da postanemo odvisni, poveča. Sladkor, 
maščoba, močni okusi in arome ter prijetni občutki 
lahko sprostijo precejšne količine dopamina. Kava, 
še posebej kvalitetna in pripravljena v lokalih, obi-
čajno vsebuje velike količine sladkorja, maščob 
in privlačnih okusov, ki lahko občasnega uživalca 
spremenijo v odvisnika. 

Ali nas kofein oropa spanja?
     

Kofein prihaja iz skupine alkaloidov, 
imenovanih metilksantini. V večjih od-
merkih je lahko smrten. V manjših pa 
zmanjša utrujenost, izboljša prekrvavi-

35

35

z
m

e
rn

o
s

tNa splošno velja, da je vse, kar vas lahko 
zasvoji, škodljivo za zdravje. Do zdaj se še 
nihče ni zasvojil z bananami ali brokolijem.

Zanimivo dejstvo
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tev in ima še druge poživitvene učinke. Vendar pa ta 
stimulacija ni brez negativnih posledic.

Izraz »homeostaza« opisuje prizadevanje našega 
telesa, da bi ostalo v ravnovesju in zdravo. Obdobja 
pozitivne stimulacije morajo spremljati obdobja 
počitka. Telo ima številne obrambne mehanizme, 
ki pomagajo vzdrževati primerno ravnovesje med 
stimulacijo in počitkom. Kofein lahko onemogoči 
nekatere izmed njih in telo pusti v stanju povečane 
stimulacije – celo med spanjem. Raziskave so po- 
kazale, da lahko že majhen jutranji vnos kofeina 
(200 mg) vpliva na naš spanec. Kofein negativno 
vpliva na fazo globokega spanca, med katerim se  
v naših možganih zmanjša aktivnost.

Bela kristalna snov grenkega okusa, ki jo 
poznamo pod imenom kofein (slika levo spo-
daj), je bila prvič izločena iz kavnega zrna leta 
1820. Danes je najbolj priljubljena droga na 
svetu, največkrat zaužita v obliki najbolj prilju-
bljene poživilne pijače – kave – pa tudi v drugih 
oblikah, npr. v čaju, čokoladi in energijskih pija-
čah. Slovenci dnevno popijejo povprečno 1,68 
skodelice kave na prebivalca, kar letno znaša 
6,1 kg na prebivalca. 

Brezkofeinska kava ni povsem brez kofeina; 
ena skodelica vsebuje približno 3 mg kofeina. 

Ženske, ki spijejo več kot 2 skodelici kave  
na dan, imajo večje možnosti, da zbolijo za 
osteoporozo.

Raziskava je pokazala, da imajo mladostniki, 
ki spijejo več kot 5 kofeinskih napitkov na dan, 
dvakrat večjo možnost za hemoragično kap. 
Ista raziskava je razkrila, da imajo odrasli, ki 
uživajo večje količine kofeina (v obliki zdravil, 
ki vsebujejo kofein), 4-krat večjo možnost za 
omenjeno kap, pri kateri je smrtnost kar 50 %.

Pri večini uživalcev kofeina se odtegnitveni 
 sindrom z glavobolom (včasih tudi s slabostjo) 
pojavi v 5 dneh ali prej. Če se odločite opustiti 
kofein, poskrbite, da boste uživali zdravo hrano, 
telovadili in imeli dovolj časa za počitek.

Tablica čokolade, ki tehta 100 g, lahko 
vsebuje do 60 mg kofeina, kar je enaka količina, 
kot jo vsebuje skodelica instant kave.

Zanimiva dejstva

z m e r n o s t

Ali kofein res povzroča glavobole?            
      
Glavobole lahko sproži tako redno uživanje kave 

kakor tudi odtegnitveni simptomi ob prenehanju, 
kar nas lahko odvrne od tega, da se ji odpovemo. 
Presenetljivo je, da kofein najdemo tudi v mnogih 
protibolečinskih zdravilih, zato se lahko ujamemo 
v začaran krog, ker si glavobole povzročamo prav z 
zdravili, ki naj bi jih blažila. 

Kofein, še posebej v večjih odmerkih, poveča 
količino adenozina v možganih. Preveč adenozina 
lahko povzroči prekomerno širjenje žil. Ta proces 
je povezan z anevrizmo – napako v steni žil, zaradi 
katere lahko počijo.

Posebno poro ilo: Tobak 
Skrivanje za dimno zaveso?

Ali je bil tobak sploh kdaj zdrav?                                                                                    
      
Danes je znano, da tobak povzroča močno za-

svojenost in je lahko smrtonosen, vedno pa ni bilo 

tako. Pred leti so celo mislili, da je kajenje tobaka 
zdravo. Zdravniki so ga predpisovali, ker naj bi 
spodbujal boljše razpoloženje, pozitivno vplival na 
fizično vitalnost, koristil pri vnetjih ušes in celo pri 
pljučnih obolenjih. 

Kasneje je vedno več raziskav opozarjalo, da je 
kajenje lahko zelo tvegano. Kljub temu so tobačna 
podjetja zanikala, da so njihovi proizvodi povezani 
s smrtjo, boleznimi ali zasvojenostjo. Preden so 

36

S
L

IK
E

: 
P

X
H

E
R

E

S
L

IK
A

: 
A

L
E

X
A

S
 F

O
T

O
S

 @
 P

IX
A

B
A

Y



priznala, da so cigarete škodljive in povzročajo 
zasvojenost, je preteklo mnogo desetletij. Zdaj 
vemo, da so tobačna podjetja imela veliko 
dokazov o tem, kako škodljivi so 
njihovi izdelki. Proti proizvajal-
cem so bile vložene tožbe in 
uveljavljena zakonodaja, ki 
zahteva, da so njihovi izdelki 
označeni z opozorili, da so 
smrtno nevarni in povzro-
čajo zasvojenost. Zato je 
presenetljivo, da jih mnogi 
še vedno kupujejo.  

Zakaj ljudje še vedno 
uporabljajo tobak?

     
Tobačna industrija je spoznala, da vse, kar 

odvratno vdihavanje dima naredi prijetnejše, hkrati 
povečuje odvisnost od cigarete.

Cigarete vsebujejo vsaj 600 dodanih sestavin, 
med drugim sladkor, mentol in amonijak. Sladkor 
se dodaja za izboljšanje okusa in odtehta do 10 %  
skupne teže cigarete. Mentol pomaga omrtviti živ-
ce, ki bi morali prenesti sporočilo o bolečini zaradi 
vdihavanja dima. (Ta dodatek je še posebej škodljiv 
za nove kadilce, ker so njihova pljuča še zelo obču-
tljiva na dim.) Amonijak se dodaja zato, da zviša pH 
cigaretnega dima, kar pomaga pri njegovi absorp-
ciji in zagotavlja, da se kadilec vedno znova vrača k 
svoji navadi.

Ali je tobačni industriji mar za naše zdravje?
      
Čeprav je tobačna industrija prisiljena vlagati 

na milijone dolarjev v protikadilske kampanje, še 
naprej investira v oglaševanje in trženje kajenja. Če 
bi ji bilo zares mar za naše zdravje, bi zaprla svoje 
obrate in prenehala privabljati nove kadilce. 

Že danes se moramo odločiti, ali bomo žrtev 
kajenja ali pa se mu bomo odrekli. Na str. 43 lahko 
preberete več o učinkih kajenja.

Izberite boljše drevo!
    

Gospod Bog je dal, da je  
iz zemlje pognalo … drevo  

življenja v sredi vrta … (1 Mz 2,9) 

Poleg prepovedanega drevesa je bilo v raju še 
eno drevo – drevo življenja, od katerega je človek 
prejemal vitalnost. 

Kakor sta dve drevesi v raju pomenili možnost 
izbire za Adama in Evo, je tudi vsakemu izmed nas 
na razpolago izbira. Lahko se odločimo za pravo 
modrost in življenje ali pa izberemo prevaro, zasvo-
jenost in smrt. 

Ko je Bog na križu daroval svojega Sina, je pris-
krbel edini protistrup za najhujšo zasvojenost vseh 
časov: zasvojenost z grehom. Križ je postal novo 
drevo življenja, Jezusovo popolno življenje pa edini 
sad, ki prinaša ozdravljenje. Dejal je: 
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno 
življenje. (Jn 6,54) 

Zgornje simbolično navodilo  
upoštevamo tako, da sprejmemo 
njegovo daritev, beremo njego- 
vo Besedo in verujemo njego- 
vemu sporočilu o odpuščanju  
in môči. 

Satan si prizadeva zasle-
piti ljudi, da ne bi opazili »dre- 
vesa življenja«. Napada naš čelni  
reženj, ki nam zagotavlja razumsko  
moč za razkrinkanje njegovih prevar. 

Na žalost mnogi dopuščajo, da so njihovi mož-
gani zamegljeni zaradi slabih navad in zato resnice 
ne vidijo jasno. Toda Bog vam obljublja nekaj res-
ničnega – nekaj, čemur lahko zaupate. Odločitev je 
vaša. Sprejmite jo z bistrim umom. Že danes sezite 
po drevesu življenja in sprejmite Božje obljube.  
Če želite izvedeti več, obiščite spletno stran  
https://sbz.si.   

24 % Slovencev je kadilcev (Nacionalna 
raziskava, 2018). Letno zaradi bolezni, 

ki jih pripišejo kajenju, umre okoli 
3600 prebivalcev.

Zanimivo dejstvo
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V začetku …  
je Bog dal dih življenja. 
Gospod Bog je iz zemeljskega prahu 
izoblikoval človeka, v njegove nosnice  
je dahnil življenjski dih in tako je človek 
postal živa duša. (1 Mz 2,7)

Zrak

V zadnjem stoletju je človek osvojil najskraj-
nejše predele sveta – raziskal je najgloblje 
oceane, splezal na najvišje gore in celo 

obiskal vesolje. Toda preden so navedeni dosežki 
postali izvedljivi, so morali pustolovci ugotoviti, 
kako s seboj vzeti zrak za dihanje.

Dih in življenje
      
Če natančno preberemo svetopisemsko poro- 

čilo o stvarjenju, opazimo, da je Bog pri stvarjenju 
človeka uporabil edinstven način: Adama je  
ustvaril s svojimi rokami in vanj vdihnil 
»dih življenja«. Ker se je naše 
življenje začelo z dihom, je 
logično, da odsotnost diha 
pomeni konec življenja. 

Kakovost zraka in 
način dihanja imata velik 
vpliv na dolžino našega 
življenja. Dihanje je lahko 
»dih življenja za življenje« 
ali »dih smrti za smrt« 
(2 Kor 2,16 chr). Globoko 
vdihnite in nadaljujte brati. 

Osupljiva fiziologija
Zakaj je zrak tako pomembna tema?

      
Kisik je izredno pomemben za naše telo. Čeprav 

ga zrak vsebuje samo 21 %, mu z vsakim dihom 
omogočimo vstop v pljuča. Kisik nato prodre v krvni 
obtok, kjer se s pomočjo rdečih krvnih celic razpore-
di po vsem telesu. Večinoma je pomemben za potek 
procesov, ki vključujejo glavni vir energije: glukozo. 
Brez njega bi bil ta vir energije neuporaben.

Notranje izgorevanje
      

Reakcijo med glukozo in kisikom lahko 
primerjamo z gorečo svečo. Če se 

vsebnost kisika v zraku preveč zniža, 
bo sveča ugasnila. Na enak način 
»ugasne tudi vaša luč« (izgubite 
zavest), če se raven kisika v telesu 
preveč zniža. Kakor pri goreči 
sveči tudi pri dihanju nastaja 
stranski produkt izgorevanja. Tega 

ne moremo videti, toda vsakič, 
ko izdihnemo, se v zrak sprostita 

ogljikov dioksid in vodna para. 
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Ali je negativno lahko pozitivno?
      
Če dihamo svež zrak, se lahko naše zdravje 

resnično izboljša. Ali ste že kdaj šli na sprehod po 
nevihti ali ob morju? Ali se spomnite, kako dobro 
ste se počutili? Morda je bil vzrok za to vdihavanje 
zraka, polnega negativnih ionov, ki so naravno 
prisotni zunaj, kjer je prisotno sevanje (sončna 
svetloba, gozdovi, gore, tekoče vode, ozračje po 
nevihti itd.).

Kako lahko izboljšamo svoje dihanje?
      
Na srečo je dihanje prirojeno, toda veliko ljudi 

ima slabe dihalne navade in zato svojih pljuč ne 
uporabljajo dovolj učinkovito. Ob dihanju se mo- 
rajo pljuča zaradi znižanja diafragme razširiti (dia- 
fragma je mišica, ki pljuča ločuje od trebušnih orga-
nov). To je možno, če pri vdihu sprostimo trebušne 
mišice. Pri tem se morata razširiti zgornji in spodnji 
del pljuč. Z globokim dihanjem bomo izboljšali 
delovaje pljuč in povečali učinkovitost izmenjave 
kisika in ogljikovega dioksida. Globoko dihanje je 
najpreprostejše sredstvo za preprečevanje nekate-
rih vrst pljučnic.

Najboljši zrak je doma, kajne?
      
Na splošno je zunanji zrak veliko kvalitetnejši 

od zraka, ki kroži v vašem domu. Neka raziskava je 
pokazala, da je zrak v notranjosti kar do 5-krat bolj 
onesnažen od zunanjega – kar ni dobra novica, saj 
povprečen državljan ZDA 90 % svojega časa preživi 
med štirimi stenami. 82 % Slovencev v zaprtih pro-
storih preživi povprečno 21 ur dnevno.

Prav kombinacija onesnaženja in dolgo obdobje 
zadrževanja v zaprtem prostoru lahko resno ogrozi 
naše zdravje. 

Največji krivec za onesnaženost notranjega 
zraka je visok delež delcev, ki lebdijo v zraku. Ti 
povzročajo kopico zdravstvenih težav. Preprosta re-
šitev je pogosto odpiranje oken, tako da v zaprtem 

prostoru zakroži svež zrak. Ne pozabite, da plitko  
in neredno dihanje ni zdravo ne za vas ne za vaš 
dom, zato omogočite prostoru, da globoko zadi-
ha. V močno onesnaženem okolju, kot je mesto, 
strokovnjaki priporočajo nočno prezračevanje, ker 
se delež smoga v zraku precej zniža po sončnem 
zahodu. 

Zrak

Kot živa bitja ne moremo živeti brez 
zraka. Sveto pismo pravi, da je človek postal 
živo bitje, ko sta bili prisotni dve sestavini: 
zemeljski prah in dih (1 Mz 2,7).

Zanimivo dejstvo

Ali želite v svojem domu povišati količino 
negativnih ionov? Na voljo so vam številni 
ionizatorji za domačo rabo. Toda pozor! Za 
nekatere so ugotovili, da proizvajajo ozon  
in nezaželene atmosferske proste  
radikale. Najbolj varen vir  
ionov je narava: lončnice  
so naraven način za zvi- 
šanje kisika in količine  
negativnih ionov; obe- 
nem znižujejo raven  
ogljikovega dioksida.

Zanimivo dejstvo
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Kako na nas vpliva onesnažen zrak?
      
Pred kratkim je vlada Velike Britanije poročala, 

da se je zaradi onesnaženega zraka povprečna 
življenjska doba državljana znižala za skoraj leto 
dni. Na srečo veliko lokalnih medijev že poroča o 
kakovosti zunanjega zraka, pri čemer opozarjajo 
na raven ozona, na cvetni prah v zraku itd. Kadar 
je raven ozona pri tleh visoka, je smiselno omejiti 
svoje gibanje v naravi, saj lahko ozon povzroči 
okvaro pljuč.

Na žalost se je v velikih mestih v zraku povišala 
koncentracija vsakovrstnih škodljivih snovi, kot so 
ozon, pozitivni ioni, smog, ogljikov dioksid in drugi 
škodljivi delci. Do tega pride, ker je v mestih več 
vozil in tovarn ter manj vegetacije, ki bi skrbela za 
odstranjevanje strupov in za pretvorbo ogljikovega 
dioksida v kisik. Poleg tega v mestih prihaja do 
trenja zraka, ko kroži med zgradbami, kar prav 

tako zmanjša vsebnost negativnih ionov. Zaradi 
omenjenih dejavnikov so v mestih pogostejši pojavi 
tesnobe, glavoboli in cel kup drugih težav, ki so 
povezane s kakovostjo zraka. 

Preveč dobrega 
    
Hitro dihanje med športno aktiv- 

nostjo je zdravo in nujno, ker telo potrebuje  
dodatne količine kisika. Toda hiperventilacija (ne-
običajno hitro dihanje), ki ga povzročita tesnoba in 
živčnost, lahko pripelje do presežka kisika v krvi in 
znižanja deleža ogljikovega dioksida. Ko se to zgodi, 
se poruši ravnovesje pH-stanja v telesu (strokov-
no se temu reče respiratorna alkaloza). Simptomi 
vključujejo vrtoglavico in hiter srčni utrip. Običajen 
način za zdravljenje hiperventilacije je umiritev in 
vzpodbujanje normalnega dihanja, kar pomaga 
vzpostaviti normalno raven ogljikovega dioksida.

z r a k

Povprečno človek vdihne 21.600-krat 
dnevno in porabi približno 16 kilogramov 
kisika. Naši možgani uporabijo približno 25 % 
kisika, ki ga zajamejo pljuča. 

Zanimivo dejstvo

Desno pljučno krilo  
ima tri ločene režnje,  
levo pa samo dva.

Zanimivo dejstvo

Globoko dihanje lahko pomaga pri 
lajšanju glavobolov, bolečin v hrbtenici, 
bolečin v želodcu in nespečnosti. Pomaga pri 
uravnavanju krvnega tlaka in v krvni obtok 
sprošča endorfine, ki pomagajo izboljšati 
razpoloženje. Globoko zadihajte – to je ena 
najboljših tehnik za lajšanje stresa.

Zanimivo dejstvo
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DOKAZI
Raziskave dokazujejo  
povezavo med dihanjem,  
zdravjem in dolgoživostjo.

Srčno-žilne bolezni: Ali je kakovost zraka 
povezana s srčnimi obolenji?

      
Nedavna italijanska študija je pokazala, da se 

krvni strdek pogosteje pojavi pri ljudeh, ki so izpo- 
stavljeni večjemu številu razpršenih delcev v zraku, 
kar poveča možnost smrti zaradi pljučne embolije, 
možganske kapi in celo srčnega infarkta.

Druga študija je odkrila, da je zmanjšanje one-
snaženosti zraka v zaprtih prostorih s filtracijo HEPA 
izboljšalo mikrovaskularni krvni pretok (pretok 
krvi v drobnih žilah) za povprečno 8 %. Izboljšava 
mikrovaskularnega pretoka lahko pomaga pri zdra-
vljenju angine pektoris in zapletov pri sladkorni 
bolezni. Neka druga raziskava je pokazala, da se je 
pri ljudeh, ki so živeli blizu območij povečane one-
snaženosti (avtoceste, avtobusne poti …), smrtnost 
povečala za 30 %.

Ali onesnažen zrak vpliva na holesterol?
     
Ultra drobni delci v smogu znižujejo 

raven dobrega holesterola. V eni od raz-
iskav se je pri miših, izpostavljenih tem 
mikroskopskim delcem, pojavnost ate-
rosklerotičnih plakov (zadebeljene stene 
arterijskih žil) povečala za 55 %. Pri miših, 
izpostavljenih večjim delcem, se je pojav pla- 
kov povečal le za 25 %. Raziskovalci poudar- 
jajo, da so mikroskopski delci tako majhni,  
da se jih s filtracijo zraka ne da odpraviti.

Rak: Ali lahko onesnažen zrak povzroči raka?
      
V svetovnem merilu naj bi onesnaženost zraka v 

zaprtih prostorih povzročila več kot 1,5 % od prib-
ližno 1 milijona smrti zaradi pljučnega raka na leto. 

Ocenjeno je bilo, da plin radon vpliva na enega 
od vsakih 15 domov v ZDA. Zakaj je to pomembno? 
Ameriško združenje za bolezni pljuč (American 
Lung Association) opredeljuje radon kot drugi 
vodilni vzrok za nastanek pljučnega raka v ZDA. 
Pripisujejo mu vse do 20.000 primerov smrti zaradi 
pljučnega raka na leto, kar je takoj za kajenjem.

Čeprav obstajajo naprave za preverjanje priso-
tnosti radona, pa je najučinkovitejši način za pove-
čanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih ustrezno 
prezračevanje. Drugi onesnaževalci v zaprtih pro-
storih, kot je na primer formaldehid (najdemo ga v 
izdelkih iz stisnjenega lesa, opažev …), vsako leto 
prispevajo približno 6500 smrti zaradi pljučnega 
raka v ZDA.

Koncentracija radona v zaprtih prostorih v Slo-
veniji se uvršča v značilni srednjeevropski razred. 
V Evropi je z radonom povezanih 9 % vseh rakavih 
obolenj pljuč.
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kSpalna apneja je motnja, za katero je 
značilen premor ali prenehanje ritmičnega 
dihanja med spanjem. To stanje moti počitek 
in je veliko pogostejše pri odraslih s preko-
merno telesno težo. Tisti, ki trpijo za apnejo, 
imajo za 30 % večjo možnost za srčni infarkt 
ali prezgodnjo smrt kot ljudje brez te motnje. 
Z izgubo odvečne teže boste laže dihali.

Zanimivo dejstvo

Po vsem svetu 1,4 milijarde 
ljudi vdihava onesnažen zrak. To 

je žalostno, saj takšen zrak skrajša 
življenjsko dobo za povprečno eno leto. 

Samo v Kaliforniji zaradi onesnaženega zraka 
vsako leto zabeležijo do 17.000 prezgodnjih 
smrti. V Sloveniji je onesnažen zrak kriv za 1700 
prezgodnjih smrti na leto (podatek iz leta 2019).

Zanimivo dejstvo

S
L

IK
A

: 
A

N
A

S
 A

L
H

A
J

 @
 U

N
S

P
L

A
S

H

S L I K A :  T I M  L A Y  @  P I X A B A Y

S L I K A :  P X H E R E



Duševno zdravje: Kako zrak vpliva na  
naše možgane?

      
Ohranjanje zdravih možganskih celic je ključ-

nega pomena v boju proti motnjam duševnega 
zdravja, kot sta depresija in tesnoba, obenem pa 
izboljšuje splošno umsko zmogljivost. Zato možga-
ni potrebujejo nenehno oskrbo s kisikom. Če nismo 
ustrezno oskrbljeni, bodo možgani prvi utrpeli ško-
do. (Omedlevica je obrambni mehanizem, ki zaščiti 
možgane pred nizko koncentracijo kisika.)

Ali so vaši otroci kar naprej bolni? Ali 
se v šoli težko osredotočijo? Raziskave so 
pokazale, da ima ena od petih šol v ZDA 
nezadovoljivo kakovost zraka v zaprtih 
prostorih. Poleg tega je bilo pri eni od štirih 
šol ugotovljeno slabo prezračevanje. Tako se 
problem otroške astme in motnje pozornosti 
še naprej stopnjujejo. 

V Sloveniji ni podatkov o 
kakovosti zraka v šolah. 
Leta 2019 so vse šole 
od Nacionalnega 
inštituta za javno 
zdravje prejele pri-
ročnik z naslo- 
vom »Kakovost 
notranjega zraka v 
osnovnih šolah«. 

Zanimivo dejstvo

Astma/alergija: Zakaj so stavbe »bolne«?
      
Milijoni ameriških pisarniških delavcev so iz-

postavljeni nekakovostnemu zraku v zaprtih pro-
storih. Pri mnogih delavcih se na delovnem mestu 
pojavijo utrujenost, vneto grlo, težave z zbranostjo 
in drugi alergijski simptomi. Ta obolenja so znana 
kot sindrom »bolnih stavb«. Ključna za postavitev 
diagnoze je ugotovitev, ali simptomi po izhodu 
iz stavbe izginejo. Težavo lahko najučinkoviteje 
odpravimo z ustreznim prezračevanjem. 

Številni drugi delci, ki jih najdemo v zraku 
zaprtih prostorov, kot so spore plesni, pršice in celo 
bakterije v zraku, lahko povzročijo draženje dihal in 
bolezen. Zrak v zaprtih prostorih ima bistveno več

z r a k

Vetrovi, ki pihajo na določenih območjih 
sveta, so polni pozitivnih ionov, vključno z 
vetrom Santa Ana v Kaliforniji, vetrom šarav v 
Izraelu in Egiptu ter fenom, ki piha z Alp. Med 
pihanjem teh vetrov se pri veliko ljudeh poja-
vi povečan občutek tesnobe in sumničavosti, 
glavoboli, razdražljivost, težave z dihali itd. 
Sodišča v nekaterih državah izrekajo blažje 
kazni za zločine, storjene v času pihanja teh 
vetrov.

Zanimivo dejstvo
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bakterij in gliv kot zunanji. Nekateri raziskovalci so
spore plesni označili kot vzrok za večino kroničnih 
okužb sinusov, ki vsakoletno prizadenejo 37 milijo- 
nov Američanov.

Ali lahko slab zrak povzroči astmo?
      

Vdihavanje zraka, onesnaženega 
z gospodinjskimi kemičnimi 

spojinami (čistila, laki …), 
lahko privede do astme. 

Raziskovalci so ugoto-
vili, da je pri majhnih 

otrocih, ki so bili 
izpostavljeni večji 
ravni teh kemi-
kalij, bistveno 
večja verjetnost, 
da bodo kasneje 
v življenju razvili 
težave z dihali, kot 

je na primer astma.

Bolezni pljuč: Ali je svetovna zdravstvena 
organizacija zaskrbljena zaradi slabe 
kakovosti zraka?

      
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 

leta 2018 ocenila, da na svetu zaradi onesnaženega 
zraka v zaprtih prostorih umre 3,8 milijona ljudi, od 
tega več kot polovica zaradi pljučnih bolezni, ki jih 
povzroči onesnažen zrak. 

Poleg tega WHO ocenjuje, da je v svetovnem 
merilu izpostavljenost onesnaženemu zraku v  
zaprtih prostorih vzrok za skoraj polovico smrti za-
radi pljučnice pri otrocih, mlajših od 5 let. Pri od-
raslih je skoraj tretjina vseh smrti zaradi pljučnice 
posledica onesnaženega zraka v zaprtih prostorih. 

                 Motorna vozila bolj onesnažujejo 
zrak kot katera koli druga človeška dejavnost.

Zanimivo dejstvo
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Posebno poro ilo: Kajenje 

Zakaj kajenje ni nič manj priljubljeno,  
čeprav je v medijih prikazano v slabi luči? 

      
Ameriški center za nadzor bolezni (Center for 

Disease Control) je označil kajenje kot vzrok za 
prezgodnjo smrt, ki ga je najlažje preprečiti. V 
ZDA zaradi posledic kajenja umre 400.000 ljudi 
na leto; kadilec v povprečju živi 21 let manj. V 
Sloveniji zaradi posledic kajenja vsako leto umre 
3600 ljudi, to je 10 ljudi na dan.

Svetovno gledano je smrtni davek še večji, 
saj kajenje terja življenje vsakega tretjega 
moškega, starega med 35 in 69 let. WHO je 
ocenila, da kajenje povzroči več kot 3 milijone 
smrti na leto. Če bo število kadilcev še naprej 
naraščalo, bo do leta 2030 smrtni davek 
presegel 10 milijonov letno.

Kaj vsebuje cigaretni dim?
      
Kajenje poleg raka povzroča  

številne druge bolezni, ki na- 
stanejo zaradi škodljivih ke- 
mikalij v cigaretnem dimu.  
Ta vsebuje več kot 4000 raz- 
ličnih kemikalij, mnoge med  
njimi povzročajo raka:
•	 Formaldehid – uporablja se  

za ohranjanje trupel.
•	 Arzen – uporablja se za zastrupljanje podgan.
•	 Amonijak – uporablja se za čiščenje stranišč.
•	 Aceton – uporablja se za odstranjevanje laka 

za nohte.
•	 Ogljikov monoksid – prihaja tudi iz 

avtomobilskega izpušnega sistema.
•	 Vodikov cianid – uporabljal se je za usmrtitev 

ljudi v plinskih celicah.

Učinke smoga na zdravje so opazili 
tudi pri delfinih ob obalah večjih mest.  
V nedavni raziskavi so v delfinih našli 
znake črnih pljuč, bolezni, ki je običajna 
med rudarji.

Zanimivo dejstvo
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Ali vam ni uspelo opustiti slabe navade?
      
Ali ste vedeli, da kajenje vpliva tudi na duševno 

zdravje? Ugotovili so, da nikotin prekomerno povi-
ša nivo serotonina, kar povzroča tesnobo. Mogoče 
so znanstveniki na podlagi tega ugotovili poveza-
vo med dnevno količino pokajenih cigaret in pove-
čanim občutkom tesnobe. Ko človek preneha ka-
diti, raven serotonina pade, kar lahko privede do 
depresije. Tudi odtegnitev nikotina lahko povzroči 
tesnobo. Če prenehate kaditi, se boste še nekaj  
dni počutili nesrečne. To je deloma tudi  
razlog, da veliko ljudi ne  
more opustiti kajenja.  
Ne obupajte! Počnete  
lahko veliko drugih  
stvari, ki vam bodo  
pomagale vzpostaviti  
čustveno ravno- 
vesje.

Nekaj nasvetov za preprečevanje  
tesnobnosti po opustitvi kajenja

      
Zdravstveni in izobraževalni center Weimar 

(Weimar Center of Health & Education) predlaga 
naslednje korake za izboljšanje počutja in prema- 
govanje depresije: 
•	 Jejte rastlinsko hrano, ki pomaga zvišati nivo 

serotonina, še posebej sojo, bučna semena, 
sezam, mandlje in fižol.

•	 Za pol ure se izpostavite jutranjim sončnim 
žarkom ali pa si privoščite dva 15-minutna 
sprehoda med 9. uro zjutraj in 3. uro popoldne. 

•	 Šest dni na teden eno uro na dan namenite hitri 
hoji.

•	 Dnevno pojejte 2 ali 3 žlice sveže zmletega lana. 
•	 Za zajtrk ali kosilo pojejte od četrt do pol 

skodelice orehov. 
•	 Pri kosilu ali večerji vzemite B-kompleks. 
•	 Preženite negativne misli in ne govorite slabih 

stvari o drugih ljudeh.

Ali je postopno odvajanje od kajenja lažje?
      
Če resnično želite nehati kaditi, je to najlažje 

narediti naenkrat. Raziskave kažejo, da imajo tisti, 
ki postopoma opuščajo kajenje, dolgotrajnejše 
odtegnitvene simptome od tistih, ki prekinejo na-
enkrat. 

Že danes se odločite prenehati kaditi. Raziskave 
so pokazale, da telo začne proces zdravljenja takoj, 
ko prenehate. V samo nekaj letih se stopnja tvega-
nja za bolezni, kot je pljučni rak, približa stopnji, ki 
velja za nekadilce. 

Dih življenja
      
Čustveno bolečino in nemir, ki ju povzroča 

opustitev kajenja, lahko primerjamo z občutki  
ob izgubi prijatelja. Ne obupajte! Začnite graditi 
zdrav odnos z njim, ki lahko zapolni praznino  
v vašem življenju in pljučih. 
Tako govori Bog, Gospod, ki je ustvaril nebo in 
ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno rast, 
dal dih ljudem na njej in duha hodečim po njej. 
(Iz 42,5)

Za človeštvo je bil Božji dih iskra življenja – 
njegova Beseda, dahnjena v človeka. 
Ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: 
»Prejmite Svetega Duha!« (Jn 20,22)

Če se tega zavedamo ali ne, vsi hrepenimo po 
tem, kar je boljše celo od najbolj poživljajočega 
dihanja. Ustvarjeni smo bili za edinstven odnos z 
njim, ki daje življenje.
Njemu sploh ni potrebno, da bi mu stregle 
človeške roke, temveč sam vsem daje življenje 
in dihanje in vse. (Apd 17,25) 

Vzemite si čas in že danes začnite raziskovati, 
kako lahko ta čudovit odnos vaše življenje napolni  
s svežim zrakom. Obiščite spletno stran  
https://sbz.si.  
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Branje za dušo – mlado ali staro
Mark Finley

UPANJE V TEŽKIH ČASIH
Ali ste se že kdaj znašli v železnem primežu straha in skrbi? Ali se 
vam prihodnost zdi mračna in brezizhodna? Ali ste izgubili zdravje, 
službo, dom, morda celo svojce? Kje v takšnih okoliščinah najti mir? 
Kje poiskati odgovore in spodbudo? Ta knjiga vam bo pokazala pot, 
ki lahko za vedno spremeni vaše življenje. (Na naši spletni strani je 
na voljo tudi brezplačna zvočna knjiga.)
130 strani; format: 114 x 178 mm; mehka vezava; cena: 5 €

PSALMOL
Vas mučijo skrbi, stres, obup in podobne tegobe?  
V svetopisemskih vrsticah lahko najdete upanje in  
motivacijo za življenje. Škatlica Psalmol vsebuje  
24 »tablet« oziroma spodbudnih vrstic iz Psalmov.  
V priloženih navodilih je opisana njegova sestava, kako 
in kdaj ga »jemati« ter možni stranski učinki. Zagotovite  
si dnevno dozo »stranskrbina« in »opogumina«!
Cena škatlice s 24 zvitki: 6 €

Gábor Mihalec

KONEC IGRIC
Zaradi sebičnosti nihče ni primeren za zakonsko zvezo. Mnogi 
zamenjajo partnerja, ko se spremenijo njihovi interesi, cilji in ka-
price. Vse to spodbuja tudi duh tega časa, ki svobodo zadovolje-
vanja lastnih želja postavlja za najvišjo vrednoto. Morda se zdi laže 
ubežati odnosu in druge kriviti za neuspeh. Toda zakonska zveza je 
vir in vrednota, ki presega »jaz«. Vredna je, da se zanjo žrtvujemo in 
borimo. A kako?
212 strani; format 140 x 200 mm; mehka vezava; cena: 15 €

Ellen G. White

JEZUSOVO ŽIVLJENJE
Jezus – prevarant ali resnični Božji sin? Samo še eden izmed 
mnogih posameznikov, ki so trdili, da jih je Bog poslal rešit svet, 
ali resnični Rešitelj sveta? Zakaj je sploh pomembno poznati  
odgovor na ti vprašanji? V knjigi Jezusovo življenje se boste 
srečali z resničnim Jezusom. Kdo je bil? Kaj je bilo njegovo po-
slanstvo? Mu lahko zaupamo? Bralcem revije Koraki do zdravja 
ponujamo priložnost, da to knjigo prejmete brezplačno. Svoje 
naročilo in domač naslov pošljite na uprava@adventisti.si.  
Sponzor akcije je Krščanska adventistična cerkev. 
734 strani; format 200 x 138 mm; mehka vezava; redna cena: 13 €
Vaše osebne podatke bo uporabljala samo Krščanska adventistična cerkev in jih ne bo posredovala naprej.  
Obravnavani bodo zaupno in uporabljeni zgolj v namen, za katerega so bili posredovani, in sicer za naročilo  
brezplačne knjige Jezusovo življenje. Podatki bodo hranjeni do izpolnitve namena.  

Naše knjige lahko prelistate in naročite na spletni strani www.zalozba-logos.si.



Novorojenček spi do 16 ur na dan. V 
prvem letu svojega življenja lahko starše 
prikrajša celo za 700 ur spanca.

Zanimivo dejstvo

V začetku …  
je Bog ustvaril spanje. 
Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka 
leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno 
njegovih reber in tisto mesto napolnil  
z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je 
vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal  
k človeku. (1 Mz 2,21–22)

Po itek 

Ali ste vedeli, da samo ena ura pomanjkanja 
spanca poveča število nesreč na avtocesti 
za 8 % – in da jih ena ura dodatnega span-

ca zniža za 8 %? Zares! To se zgodi vsako leto ob 
premiku ure na zimski ali poletni čas. 

Sposobnost vožnje je po 18 urah budnosti 
enaka, kot če bi spili dve alkoholni pijači (ena  
pijača pomeni deciliter in pol vina). Če ste budni  
24 ur, je sposobnost vožnje enaka, kot če bi bili  
pod vplivom od štiri do šest pijač! Sposobnost 
vožnje je najboljša po osmih urah umirjenega 
spanja. Prva omemba spanca v Svetem pismu 
razkriva, da je spanec globok in ustvarjalen. Ko 
se je Adam prebudil, je bil osvežen, poživljen – in 
poročen. Iz prvega spanca izvirata povsem novo 
življenje in navsezadnje tudi prihodnost človeštva. 

Bog je celo v popolnem svetu predvidel, da bo 
človek moral počivati in da je noč najprimernejši 
čas za to. 
Dospel je do nekega kraja, in ker je sonce že 
zašlo, je tam prenočil. (1 Mz 28,11) 

V tem nemirnem sve- 
tu, ki je neprestano 
v pogonu, se 
moramo znova 
spomniti 
pomena in 
vrednosti 
počitka. 

Osupljiva fiziologija
Težave s spanjem?

      
Približno 60 milijonov Američanov ima težave 

s spanjem. V Sloveniji ima takšne težave vsaka 
tretja oseba, 10 % ljudi pa boleha za kronično 
nespečnostjo (podatek iz leta 2019).

Danes zaradi umetnih luči, televizije, interneta 
in kofeina ljudje spijo približno eno uro manj kot 
njihovi prastarši. Ta številka sama po sebi morda 
ni presenetljiva, toda če upoštevamo, da je spanec 
eden najpomembnejših dejavnikov zdravja, potem 
za večino ljudi velja, da se bodo tega začeli zavedati 
šele, ko jih bo predramila bolezen. 

Spanje je dejavnost
      
Spanje je veliko več kot samo pasivna telesna 

izkušnja. Čeprav počivamo, je naše telo zaposleno z 
drugačno dejavnostjo. Gre za procese, ki obnavljajo 
in celijo utrujene organe, živce in telesna tkiva. 
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Za spanje je značilen cikel petih stopenj vedno 
globljega spanca, ki mu sledijo obdobja povečane 
možganske aktivnosti. 
Prva stopnja: Če ste kdaj vozili avto, ko ste bili za-

spani, dobro poznate fazo zelo lahkotnega span-
ca. Nenadno prebujanje, ki ga pogosto izkusijo 
zaspani vozniki, je znak, da smo na kratko stopili 
v prvo fazo spanja. 

Druga, tretja in četrta stopnja: V teh fazah se mo-
žganska aktivnost zmanjša, toda ne ustavi. Nas-
topi globok spanec in pojavijo se delta valovi, ki 
se postopoma krepijo.

Peta stopnja: Zanjo je značilno hitro gibanje oči 
(REM – »rapid eye movement«), sanje, ohromi-
tev rok in nog (zato svojih sanj med sanjarje-
njem ne moremo uresničiti) ter povišan srčni 
utrip in krvni tlak. Vzorec možganskega valo-
vanja v REM-fazi je podoben valovanju v stanju 
budnosti. Pravijo, da se v REM-fazi obdelujejo in 
shranjujejo informacije ter izboljšuje možganska 
učinkovitost.

Spanje in melatonin
    
Melatonin je hormon, ki ga tvori 

epifiza kot odziv na temo. Ena naj- 
pomembnejših funkcij tega hor-
mona so njegove antioksidantne 
sposobnosti, ki zagotavljajo za- 
ščito pred nevarnimi prostimi ra- 
dikali znotraj celice. To pomaga 
preprečiti poškodbe najpomem- 
bnejše celične komponente: 
DNK. Poškodbe DNK povezujejo 
z mnogimi boleznimi, med kate-
re sodi tudi rak. 

Sedem preprostih korakov  
do mirnega nočnega spanca

    
1.  Zbudite se s soncem. Sončna 

svetloba pomaga povečati stopnjo 
budnosti in zvišuje raven hormonov,  
kakršen je serotonin.

2.  Jejte uravnoteženo prehrano, bogato z 
rastlinskimi sestavljenimi ogljikovimi hidrati 
in aminokislino triptofan. Hrana, bogata s 
triptofanom, ni koristna le za spanje, ampak 
tudi za optimalno dnevno delovanje. Triptofan 
je aminokislina, ki je potrebna za izgradnjo 
številnih hormonov, vključno s serotoninom 
in melatoninom. Ogljikovi hidrati pomagajo 

triptofanu vstopiti v možgane. Hrana, ki je 
bogata s to aminokislino, vključuje bučna 
semena, sojo, polnozrnato moko, sezamova 
semena, mandlje, orehe in fižol.

3.  Vzemite si čas za zmerno telesno vadbo. 
Vadba pomaga povečati raven nekaterih 
hormonov, za katere je bilo ugotovljeno, da 
ponoči izboljšujejo spanec. 

4.   Izogibajte se snovem, ki vas prikraj- 
 šajo za spanec (alkohol, kofein, 

nikotin itd.). Alkohol telo prikrajša za 
globok spanec, medtem ko kofein 
zaradi stimulativnih lastnosti 

moti spanec. Kadilci ponoči 
ne doživijo globokega spanca 
zaradi občutka pomanjkanja 
nikotina. Tudi antidepresivi 

in   celo uspavalne tablete lahko 
zmanjšajo kvaliteto REM-spanja. 
5.  Poskrbite za ustaljen in 
dovolj zgoden čas za spanje. 
Strokovnjaki priporočajo, da 
gremo spat vsaj dve uri in pol 

pred polnočjo. Pomemben je 
reden vzorec spanja, celo če spite 

čez dan. Raziskave so pokazale, da so 
delavci v nočni izmeni učinkovitejši, 
če imajo ustaljen cikel spanja in 

budnosti.
6.  Spite v temi. Za optimizacijo melatonina je 

pomembno spati v popolni temi: izpostavljenost 
močni svetlobi tudi za samo nekaj trenutkov 
lahko zniža raven melatonina. 

7.  Pozabite skrbi. Raziskave so pokazale, da lahko 
čustveni stres povzroči slabo kakovost spanca. 
Tisti, ki zvečer molijo in svoja bremena izročijo 
Bogu, spijo bolje: 
V miru bom hkrati legel in spal, saj ti sam, 
Gospod, me pustiš varno prebivati. (Ps 4,9) 

Po itek Hormon adenozin pomaga, da se sprosti-
mo in lažje zaspimo, kofein pa blokira komu-
nikacijo med adenozinom in možgani ter nas 
tako ohrani budne in izklopi telesno obram-
bo pred poškodbami zaradi izčrpanosti. 

Zanimivo dejstvo
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Preveč dobrega
      
Čeprav nimamo vsi enake potrebe po spanju, 

lahko preveč spanca škoduje zdravju. Raziskave 
so pokazale, da so odrasli, ki spijo več kot 9 ur na 
dan, v primerjavi z odraslimi, ki spijo od 7 do 8 ur 
dnevno, dovzetnejši za številne običajne bolezni.

DOKAZI
Raziskave so pokazale povezavo  
med spanjem, zdravjem in  
dolgoživostjo.

Bolezni srca in ožilja: Ali je dovolj spanca 
koristno za srce?

      
Raziskava, v katero so bile vključene ameriške 

medicinske sestre, je pokazala, da ima količina 
spanca velik vpliv na zdravje srca. V primerjavi s 
tistimi, ki spijo 8 ur na dan, imajo ljudje, ki spijo 
manj kot 5 ur, za 39 % povečano tveganje za 
nastanek bolezni srca. Pri ljudeh, ki spijo 6 ur na 
dan, je tveganje povečano za 18 %. Pri ženskah, 
ki spijo več kot 9 ur na dan, je tveganje povečano 
za 37 %, tveganje za srčni zastoj pa za 45 %. Druga 
raziskava je pokazala, da imajo ljudje, ki spijo manj 
kot 6,5 ur na noč, za 50 % povišan inzulin v krvi v 
primerjavi s tistimi, ki spijo od 7,5 do 8,5 ur. Povišan 
inzulin lahko privede do povečane telesne teže, 

p o č i t e k

Uživanje velikih porcij hrane pred spa-
njem je lahko razlog za slabo kakovost span-
ca. Ena od raziskav je pokazala, da imajo 

ljudje, ki pred spanjem jedo velike obro-
ke z visoko vsebnostjo maščob, 

zmanjšano raven REM-spanja in 
se ponoči pogosteje prebujajo. 
Imejte zgodnjo in skromno 
večerjo.

Zanimivo dejstvo

visokega krvnega tlaka in zvišanega holesterola – 
treh dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih 
bolezni.

Rak: Ali se lahko zaradi pomanjkanja spanca 
zviša tveganje za nastanek raka?

      
Eden pomembnejših dejavnikov v povezavi z 

rakom je zdravje imunskega sistema. Oslabljen 
imunski sistem prej spregleda predrakave celice in 
jim omogoči rast. Raziskave kažejo, da pomanjka-
nje spanca oslabi delovanje imunskega sistema. 
Obstajajo dokazi, da izguba treh ur spanca zmanjša 
kakovost njegovega delovanja za 50 %!
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Diabetes: Kako kakovost spanca vpliva na 
tveganje za nastanek sladkorne bolezni?

      
Raziskava je pokazala, da 9 ali več ur spanja 

na noč poveča tveganje za nastanek sladkorne 
bolezni za 29 %. Pri tistih, ki spijo manj kot 5 ur na 
noč, je tveganje povečano za 32 %. Druge raziskave 
opozarjajo, da imajo ljudje, ki spijo manj kot 5 ur, 
povečano možnost za nastanek kroničnih bolezni 
ter da imajo tako tisti, ki spijo preveč, kot tisti, 
ki spijo premalo, povišano telesno težo. Neka 
nemška raziskava je razkrila, da je za ljudi, ki stežka 
ohranjajo stalen ritem spanja, značilno povečano 
tveganje za nastanek sladkorne bolezni. Raziskava, 
ki je trajala 10 let, je pokazala, da imajo moški z 
neurejenim ritmom spanja za 60 % večjo možnost 
za nastanek sladkorne bolezni. Pri ženskah je bil 
rezultat še bolj osupljiv: kar 98 %!

Debelost: Ali lahko pomanjkanje  
spanca prinese dodatne kilograme?

      
Premalo spanja močno zviša tveganje za debe-

lost. V raziskavi, v kateri so sodelovale ameriške 
ženske, se je izkazalo, da so te, ki so spale manj kot 
5 ur na noč, imele za 58 % večje tveganje za pove-
čano telesno težo v primerjavi s tistimi, ki so spale 
7 ur. Raziskava dokazuje, da spanje od 7 do 8 ur na 
noč zmanjšuje možnost za povečanje telesne teže.

Znanstveniki so odkrili povezavo med telesnimi 
hormoni, ki nadzorujejo apetit, in dolžino spanca.  
V neki raziskavi so tisti, ki so spali manj kot 5 ur na 
dan, imeli manjšo vsebnost leptina – hormona, 
ki zavira apetit. Še slabše: pri njih so odkrili 
večjo vsebnost hormona, ki povečuje apetit; 
skupna raven hormonov, ki spodbujajo lakoto, 
je bila povišana za celih 30 %. 

Duševno zdravje: Ali spanje vpliva 
na možgane?
     

Povečan občutek tesnobe, zmedenost 
in celo duševne bolezni pripisujejo 

nezadostnemu spanju. Raziskava, 
ki je eno leto proučevala spalne 
navade 8000 ljudi, je odkrila, da 
premalo spanja znatno poveča 
možnost pojava depresije. Poleg 

tega je pokazala, da preveč spanca 
poveča možnost za nastanek nekate- 

        rih duševnih bolezni.

Randy Gardner je postavil rekord v bede-
nju brez uporabe poživil. Leta 1964 je 17-letni 

dijak ostal buden kar 264 ur, kar 
je 11 dni! Poročal je o halu-

cinacijah, slabosti, para-
noji, zamegljenem vidu, 

težavah pri govoru ter 
izgubi spomina in kon-
centracije.

Zanimivo dejstvo

Starši bi morali znati otrokom na za-
nimiv način predstaviti koristi 
zgodnjega odhoda v posteljo. 
Glede na raziskavo imajo šol-
ski otroci, ki spijo manj kot 10 
ur na noč, dramatično večjo 
možnost za razvoj debelosti in 
več težav z vzkipljivostjo. Tisti, ki 
so hodili spat po 9. uri zvečer, so 
imeli s tem več težav.

Zanimivo dejstvo
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Posebno poro ilo: Tedenski po itek 

Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je 
naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, 
ki ga je storil. (1 Mz 2,2)

Osupljivo! Bog si je vzel čas za počitek, toda 
ne, ker bi bil utrujen. V Svetem pismu beremo, 
da je na koncu tedna en dan namenil duhovni 
in telesni osvežitvi. Za Boga in človeka je bil prvi 
sedmi dan gotovo nekaj posebnega. Namenjen 
je bil skupnemu preživljanju časa, daleč stran od 
tedenskih skrbi. Ko je Bog čez mnogo let spre-
govoril Mojzesu, ga je spomnil na pomembnost 
sedmega dne:
Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi 
dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: 
ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin 
ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki 
biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je 
Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, 
kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je 
Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. 
(2 Mz 20,8–11)

Seveda je sobota pomembna zaradi duhovnega 
počitka, toda ali prinaša tudi telesne koristi?

Povezava med tedenskim 
počitkom in telesnim 
zdravjem

                  
Teden je sestavljen iz sedmih 

dni. Slišati je preprosto, toda 
resnica je, da znanstveniki ne 
vedo, zakaj je sedemdnevni cikel 
ukoreninjen v kulturah po vsem 
svetu. Za razliko od let, dnevov 
in mesecev sedemdnevni teden ni 
utemeljen na gibanju sonca ali lune. 
Raziskave so pokazale, da imamo vgrajen 
notranji biološki sedemdnevni cikel – imenuje 
se cirkaseptani ritem. Na primer: po presaditvi 
organa je največja nevarnost, da ga telo zavrne, 
sedmi in štirinajsti dan po operaciji. 

V Franciji so nekoč spremenili tedenski 
cikel in uvedli republikanski koledar, ki se 
jim je zdel bolj logičen, ker se je ujemal z 
desetiškim sistemom. Novim mesecem so 
dali nova imena in vpeljali desetdnevni 
teden. Ker so zaradi tega poskusa psihiatri- 
čne bolnišnice pokale po šivih, so ga 
kmalu opustili.

Zanimivo dejstvo
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Srčno-žilno zdravje: Ali lahko tedenski 
počitek izboljša zdravje srca?

      
Tedenski dan počitka lahko s svojimi preven- 

tivnimi in obnovitvenimi lastnostmi zniža tveganje 
za nastanek srčnih obolenj. Dejavniki tveganja 
so neposredno povezani z duševnim in fizičnim 

stresom.
Eden izmed njih je povišana vsebnost 
sečne kisline v krvi, ki naraste po 

obdobju fizičnega napora. Neka 
raziskava je pokazala, da je bila 

koncentracija sečne kisline v krvi 
povečana do 21 ur po intenzivni 
telesni aktivnosti. 

Drugi dejavnik tveganja je 
višja raven fibrinogena v krvi, 
ki omogoča strjevanje krvi. 
Izkazalo se je, da se poviša 
zaradi težkih miselnih problemov 

in spoprijemanja z duševnimi 
obremenitvami. Poleg tega so 

ugotovili, da vrhunec doseže sedmi 
dan. V neki raziskavi se je pri več kot 

5000 hospitaliziranih vojnih veteranih 
pokazalo, da je fibrinogen dosegel najvišjo 

stopnjo v soboto, nedeljo in ponedeljek. 
Še dva druga dejavnika, povezana s povečanim 

tveganjem za nastanek srčnih obolenj, sta stres in 
visok krvni tlak. Stres je lahko telesne ali duševne 
narave, obe obliki pa zvišujeta krvni tlak.

Kako lahko tedenski počitek zmanjša  
možnost za nastanek srčnih obolenj?

      
Omenjeni dejavniki tveganja so povezani s 

stresno umsko ali telesno aktivnostjo. Če zamejimo 
stres, se bo zmanjšalo tudi tveganje za nastanek 
srčnih obolenj. Raziskave kažejo, da je pri ljudeh, ki 
upoštevajo sobotni počitek, pojavnost koronarne 
srčne bolezni drastično nižja.

Vendar počivati ne pomeni, da moramo soboto 
preživeti v popolnem brezdelju. Prav nasprotno, s 
tem bi povečali tveganje za krvno-žilne zaplete. 

Najboljši razlog za tedenski počitek
      
Po dolgem tednu vsi potrebujemo telesno »re-

kreacijo« (obnovo). Toda še pomembnejši razlog za 
sobotni počitek je Božja zapoved, naj bo sedmi dan 
nekaj posebnega. 

Sveto pismo govori o ljudeh, ki so upoštevali 
četrto zapoved in izkusili koristi telesnega in 
duševnega počitka (npr. Mojzes, kralj David, 
apostoli in Jezus Kristus). 

Iz Svetega pisma lahko razberemo, da pred 
padcem v greh človekovo delo ni bilo utrujajoče. 
Kljub temu je Bog sedmi dan določil kot čas 
posebnega druženja s svojim stvarstvom. Tako 
je sobotni počitek pomemben predvsem za 
duhovno obnovo. 

Ali ste med tednom obremenjeni? Ali se želite 
osvoboditi krivde, straha in žalosti? Ali v življenju 
iščete nekaj boljšega? Obstaja življenjski slog, ki 
prinaša upanje, srečo in ozdravljenje. Jezus je 
rekel: 
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, 
in jaz vam bom dal počitek. (Mt 11,28) 

Ali bi se radi duhovno in telesno odpočili, pa 
ne veste, kako? Obiščite spletno stran https://
sbz.si in odkrijte več o sobotnem počitku.   
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Placebo je videti kot pravo zdravilo, vendar v 
resnici ni nič drugega kot obarvana voda ali 
škrobna tabletka brez zdravilnega učinka. 

Dajejo ga bolnikom, da bi okrepili njihovo priča-
kovanje po izboljšanju stanja. Uporabljajo ga tudi 
pri testiranju učinkovitosti novih zdravil. Raziska-
ve so nedvoumno pokazale, da se simptomi po-
gosto izboljšajo oziroma popolnoma izginejo pri 
pacientih, ki vzamejo snov, za katero verjamejo, 
da jim bo pomagala.

V neki raziskavi so zdravniki uspešno odstranili 
bradavice, tako da so jih pobarvali z živo obarva-
nim, vendar neaktivnim barvilom, pacientom pa 
obljubili, da bradavic ne bo več, ko bo barva izgini-
la. V raziskavi astmatikov so raziskovalci odkrili na-
čin za širjenje dihalnih poti. Astmatikom so prepro- 

sto povedali, da so vdihovali 
močan bronhodilatator, če- 
prav ga niso. Obstaja več tisoč 
dobro dokumentiranih prime-
rov, ko je bolnikovo prepričanje 
privedlo do resničnega telesnega 
okrevanja.

Dejavnik vere
      
Ta pojav pomaga razumeti, zakaj je Jezus tistim, 

ki jih je ozdravil, pogosto dejal: 
Tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi 
ozdravljena svoje nadloge. (Mr 5,34) 

Če lahko naše zaupanje zdravnikom in zdravi-
lom tako močno vpliva na naše zdravje, koliko moč-
neje bi morala vera v Boga vplivati na naše telesno 
in duhovno počutje! 

Zaupanje je ključ do daljšega, 
krepkejšega in srečnejšega 
življenja. 
Mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač 
po meri vere, ki mu jo je Bog dal. (Rim 12,3)

Ali bi radi živeli sedem let dlje? Revija 
Reader‘s Digest je objavila, da je bila v nacio- 
nalni študiji, ki je zajela 21.000 ljudi, pričako-
vana življenjska doba tistih, ki so molili 
in več kot enkrat tedensko obiskovali 
verske shode, sedem let daljša od 
življenjske dobe tistih, ki se niko-
li niso udeležili bogoslužja.

Zanimivo dejstvo
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Jezus mu je dejal: »Glede tega ›če moreš‹  
pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.«  
(Mr 9,23) 

Raziskave »dejavnika vere« so pokazale, da je 
ozdravitev pogosteje nastopila v primerih, ko sta 
bolnik in zdravnik verjela, da se bo zdravstveno 
stanje izboljšalo. V eni od raziskav so bolniki, ki so 
trpeli zaradi bolečine po izdrtju modrostnega zoba, 
doživeli enako olajšanje pri navidezni uporabi 
terapevtskega ultrazvoka kot pri resnični, in sicer 
vse dokler sta tako bolnik kot terapevt mislila, da 
je naprava vklopljena. Morda so bile skupinske 
molitve za posameznikovo ozdravitev učinkovitejše 
ravno iz tega razloga.

Družbeni dejavnik: zdravi ljudje 
potrebujejo ljudi

      
Že na začetku je Bog človeka ustvaril kot 

družabno bitje. V nas je vgrajena potreba po 
zdravih, zaupljivih odnosih.
Gospod Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da 
je sam.« (1 Mz 2,18) 

Ali ste kdaj natančno prebrali deset 
zapovedi? Videli boste, da prve štiri 

govorijo o odnosu z Bogom, ostalih šest 
pa o odnosu z ljudmi. Jezus je deset 
zapovedi povzel z dvema: 
Ljubi Boga in ljubi svojega 
bližnjega (Mt 22,37–40).

Sodobne raziskave razkrivajo 
presenetljive rezultate: veliko 

zdravstvenih težav je mogoče pripisati 
porušenemu zaupanju med ljudmi. 

Toda še pomembneje je, da medicina 
vse pogosteje priznava, da ima zaupanje v 

Boga zdravilne učinke.
Zato je tako žalostno, da živimo v svetu, kjer 

je ločitev tako pogosta kot menjava pnevmatik in 
kjer se osamljeni ljudje skrivajo v betonskih klet-
kah. Televizija je postala naš stalni spremljevalec, 
jedrnata SMS-sporočila pa so zamenjala obiske 
sosedov, ki prinesejo več zadovoljstva.

V zadnjem času so mnogi znanstveniki spoznali, 
da propad družbenih struktur negativno vpliva na 
zdravje. V povezavi z glavnimi vzroki za nastanek 
srčnih obolenj je svetovno znan kardiolog Dean 
Ornish povedal: »Prava epidemija v naši kulturi ni 
fizična srčna bolezen, ampak … duhovna bolezen – 
globoki občutki osamljenosti, izolacije, odtujenosti 

in depresije, ki so razširjeni v naši kulturi zaradi 
razpada družbenih struktur, ki so nam včasih 
zagotavljale občutek povezanosti in skupnosti.« 
Družbeni strukturi, ki nas zgodovinsko povezujeta z 
Bogom in skupnostjo, sta cerkev in družina. O obeh 
beremo že v prvi svetopisemski knjigi. Sledi nekaj 
dobro znanih prednosti, ki jih doživljajo ljudje, ki 
zaupajo Bogu in redno obiskujejo cerkev:
•	 nižja stopnja smrtnosti v primerjavi s tistimi, 

ki ne hodijo v cerkev, ne glede na dejavnike 
tveganja; 

•	 manj simptomov in boljši izvidi pri sedmih od 
osmih študij raka, štirih od petih študij krvnega 
tlaka, štirih od šestih študij srčnih obolenj in 
štirih od petih splošnih zdravstvenih študij;

•	 manj nagnjenosti k depresiji, samomoru, 
alkoholizmu in drugim odvisnostim; 

•	 53 % hitrejše okrevanje po depresiji; 
•	 trikrat večja verjetnost preživetja po operaciji na 

odprtem srcu;
•	 čas, preživet v bolnišnici, je več kot dvakrat 

krajši kot pri neverujočih;
•	 boljše delovanje imunskega sistema.
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Nedavne raziskave so pokazale, da imajo 
največjo verjetnost prezgodnje smrti v ZDA 
tisti, ki niso bili nikoli poročeni. Tisti, ki so 
ločeni oziroma ne živijo več z zakoncem, ima-
jo 27 % večjo verjetnost prezgodnje smrti. Še 
več, pri poročenih moških obstaja za polovico 
manjša verjetnost, da bodo naredili samo-
mor, kakor pri samskih; v primerjavi z ločeni-
mi je ta verjetnost za tretjino manjša. Očitno 
je, da družbena izolacija pomembno vpliva 
na umrljivost.

Zanimivo dejstvo
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Vera in skupnost
      
Ali lahko te blagodejne učinke pripišemo zgolj 

druženju? Raziskovalci ugotavljajo, da druženje 
prispeva samo okoli 15 % celotnega učinka. V raz-
iskavi, v katero so bili vključeni člani dveh kibucov 
(judovskih skupnosti z visoko stopnjo družabnih 
stikov) v Izraelu, od katerih je eden temeljil na veri, 
drugi pa ne, se je izkazalo, da so v verujoči skupini 
manj zbolevali in imeli za 50 % nižjo stopnjo smrt- 
nosti kakor tisti, ki niso bili verni, čeprav so bili sle-
dnji še tesneje povezani. 

Zaupanje v Boga torej pomembno vpliva na 
naše zdravje. 

Življenje brez vere pa prinaša negativne vplive. 
Raziskovalci so dve leti spremljali 444 bolnikov, ki 
so jih odpustili iz bolnišnice. Ko so jih anketirali, so 
pri teh, ki so se spraševali, ali jih je Bog zapustil in 
ali mu je še vedno mar zanje, opazili od 20 do 30 % 
povišano stopnjo zgodnje umrljivosti kot pri tistih, 
ki so močno zaupali v Božjo ljubezen. 

Dokaz za obstoj »dejavnika zaupanja« je tako 
močan, da so celo v priznani zdravstveni reviji 
Archives of Internal Medicine sestavili vprašalnik 
o duhovnosti, da bi ocenili bolnikovo zaupanje v 
Boga. Znanost je priznala, kar intuitivno ve vsak 
veren človek: zaupanje v Boga koristi zdravju.

Iskanje zdravja v veri
      
Morda premišljujete: »Pripravljen sem dati 

priložnost veri in cerkvi. Toda sprašujem se, ali 
v množici veroizpovedi obstajajo tudi takšne, ki 
spodbujajo zdravje in dolgoživost.«

Odgovor je odločen »da«. Raziskave kažejo, da 
verniki v cerkvah, ki visoko cenijo svetopisemska 
zdravstvena načela, najbolje skrbijo za svoje 
zdravje.

Nič nenavadnega ni, da Sveto pismo pravi: 
Sin moj, ne pozabi mojega nauka, tvoje srce 
naj se drži mojih zapovedi. Kajti pomnožile  
ti bodo število dni in let življenja in srečo.  
(Prg 3,1–2)
Začetek modrosti je strah Gospodov, 
spoznanje svetih je razumnost. Kajti po meni 
se ti pomnožijo dnevi, se ti podaljšajo leta 
življenja. (Prg 9,10–11)

 
Večno zdravje

      
Najboljša novica je, da se svetopisemske 

prednosti daljšega in krepkejšega življenja ne 
končajo nujno s pogrebom. Sveto pismo pravi, da 
»je plačilo za greh smrt«, toda Bog nam ponuja 
odpuščanje in dar »večnega življenja« (Rim 6,23).

Življenje brez konca se za vas lahko začne 
že tukaj in zdaj. Vaše življenje se bo nadaljevalo 
večno na svetu, kjer ne bo bolezni, bolečine in 
smrti (Raz 21,4).

Pred 2000 leti je Božji Sin prišel na zemljo kot 
človek. Svoje življenje je preživel tako, da je zdravil 
in hranil ljudi ter jih učil, kako priti do večnega 
življenja. S svojim življenjem je do popolnosti 
ponazoril Božjo ljubezen; ljudi je učil, kako naj 
ljubijo drug drugega. Njegovo ime je bilo Jezus. 

Ker je predstavljal grožnjo verskemu in 
političnemu sistemu, so ga aretirali. Po hitrem 
nepravnem sojenju je bil prebičan in križan. 
Čeprav je bil nedolžen, je prostovoljno trpel in 
umrl; tako je nase vzel kazen za grehe človeštva. 
Kdor veruje v življenje in žrtev Božjega Sina, lahko 
dobi odpuščanje grehov in prejme dar večnega 
življenja. 

Ali si želite dar večnega življenja in zdravja? 
Lahko ga prejmete prav zdaj! Večno življenje 
se lahko začne že danes. Naredite prvi  
korak – sprejmite osupljiv Božji dar ter 
verujte v poslanstvo njegovega Sina.
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Če želite, lahko molite preprosto molitev: »Dragi 
Gospod, zahvaljujem se ti za tvojo čudovito po-
nudbo odpuščanja in večnega življenja. Priznam, 
da sem grešil in počel stvari, ki so prizadele tebe 
in druge ter tudi moje telo in um. Prosim, da mi 

odpustiš, me očistiš ter mi daš 
novo srce in dar večnega 

življenja. Želim si živeti 
skladno s tvojo be-

sedo in voljo. Svoje 
zaupanje polagam 
vate. Hvala, da si 
dal svojega Sina, 
Jezusa, da je prestal 
kazen za moje grehe. 

Hvala, ker si slišal in 
uslišal to molitev. Vse 

to prosim v Jezusovem 
imenu. Amen.«

V trenutku, ko se odločite za Kristusa, postanete 
kot novorojeno bitje, v katerem se je rodilo novo 
življenje. Nasvet, ki ga Sveto pismo daje tem, ki so 
sprejeli Jezusa, se glasi: 
Kot pravkar rojeni otroci zakoprnite po 
pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo 
pomočjo rastli v odrešenje. (1 Pt 2,2)

Ali želite spoznati še več načinov za izboljšanje 
telesnega in duhovnega zdravja? Vabimo vas k 
vpisu v brezplačni dopisni tečaj Svetega pisma, ki 
vam bo prinesel globlja spoznanja o neprecenljivih 
čudežih Božje Besede (https://sbz.si).   

Novembra leta 2005 je revija National 
Geographic poročala, da so adventisti v Loma 
Lindi v Kaliforniji dokumentirano najbolj 
dolgoživa skupnost v ZDA. Njihovo dolgo  
življenje so pripisali dvema dejavnikoma. 
Prvič, večina adventistov uživa rastlinsko 
(vegetarijansko) hrano, ki je našteta v 1. Moj-
zesovi knjigi 1,29. Kot drugi najpomembnejši 
razlog za dolgoživost in zdravje navajajo 
njihovo navado celodnevnega sobotnega 
počitka, bogoslužja in druženja, kar je 
zapisano v 1. Mojzesovi knjigi 2,2–3.

Zanimivo dejstvo

Skoraj 80 % Američanov verjame, da lah-
ko vera in molitev pomagata pri okrevanju 
po bolezni ali poškodbi. V anketi, ki je zajela 
269 zdravnikov Ameriške akademije družin-
skih zdravnikov (Amerian Academy of Family 
Physicians), jih je 99 % izjavilo, da versko 
prepričanje lahko vpliva na ozdravitev. Ko so 
jih vprašali po osebnih izkušnjah, jih je 63 % 
odgovorilo, da je Bog posredoval in izboljšal 
njihovo zdravstveno stanje.

Zanimivo dejstvo
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www.sbz.si

Iščeš spodbudo  
za bolj zdravo življenje? 
V brezplačnem spletnem 
tečaju Čili&zdravi lahko spoznaš, 
da zdravje ni naključje, 
ugotoviš, kako resnično živeti, 
kako uživati v zdravi hrani, 
kako se soočiti s stresom 
in še veliko več. 

Od boljšega počutja te loči samo en klik.

Spletni dopisni tečaj za zdrave življenjske navade


