10 ZLATIH KLJUČEV ZA
ZDRAVJE, SREČO IN
VITALNOST

Pred vami je zbirka opažanj, misli in nasvetov, ki sem jih
zbrala skupaj na podlagi svojih izkušenj, dela in želja, ki jih
imam za vse vas.
Vsak izmed nas je unikat in si zasluži srečno in izpopolnjeno
življenje. Zato ga živite polno, brez obžalovanj in
frustracij. Vsakdo izmed nas hodi svojo pot in dostikrat ni
lahko, pa vendar je na koncu vsake poti nova izkušnja, iz
katere pridemo močnejši, boljši in zrelejši.

1. KLJUČ - VZPOSTAVITE POVEZAVO S
SVOJIM TELESOM
Življenje je lahko frustracija in dostikrat norišnica. Včasih se
zdi, da srečo in notranji mir, lahko dosežete, samo v sanjah.
Čutiti svoje telo in biti v stiku z njim, je dostikrat kar izziv. Še
posebej, če že nekaj let živite brez te povezave in se
vsakodnevno soočate s stresom.
Telo je vaš največji prijatelj, zato se z njim vsakodnevno
pogovarjajte. Če ne čutite svojega telesa, je skrajni čas, da se
začnete ukvarjati z njim in ponovno vzpostavljati vez.

Predlagam vam nekaj načinov, ki vam bodo pomagali ponovno
začutiti vaše telo:
1. Raziskujte kako se vaše telo počuti
Zaprite oči in se večkrat na dan in ob različnih
situacijah vprašajte »Kako se moje telo v tem trenutku
počuti?« Opazujte kaj se zgodi v vašem telesu. Ali vas

kaj zaboli, ali vas kaj zbode, ali vas preplavi prijeten val
topline ipd. Prav tako opazujte na katerem delu telesa
se dogajajo odgovori.
2. Večkrat hodite bosi
To bo vzpostavilo povezavo z zemljo, da boste ostali
prizemljeni in pomirjeni.
3. Sprejmite svoje telo takšno kakršno je
V dele vašega telesa, ki jih ne marate, pošiljajte
ljubezen. Z rokami se dotikajte teh delov in jih
poskušajte sprejeti brez obsojanja.
4. Vprašajte vaše telo kaj si želi jesti
Telo vam pove kaj mu je všeč in kaj ne ter katero vrsto
hrane potrebuje. Hrano vnašajte počasi in jo večkrat
dobro prežvečite. Začutite okus hrane z vsemi svojimi
brbončicami.
5. Negujte svoje telo
Po tuširanju si naredite svoj telesni ritual in si vsakič
počasi vtrite v kožo losjon.
6. Spite nagi
Na začetku bo mogoče neprijetno, vendar je spanje v
vašem naravnem stanju, prelepo dejanje sprejemanja
samega sebe.

7. Dihajte globoko
Še posebej v stresnih situacijah dihamo zelo plitko.
Večkrat na dan zavestno zadihajte s polnimi pljuči.
Predstavljajte si kako z vsakim vdihom napolnite s
kisikom vse vaše notranje organe in vsako celico vašega
telesa in kako z izdihom, izdihujete vso napetost in
probleme.
8. Naučite se umiriti vaše telo in vaš um
Tudi , če je to samo 5 minut, je pomembno, da znate
umiriti svoje telo in um. Biti prisoten v svojem telesu v
tišini, je zelo močna izkušnja. Naučite se samo »biti«
brez »početi«.

9. Gibajte se
Poskrbite za gibanje vašega telesa. Poizkusite nove
gibe in športe. Ne maltretirajte svoje telo, ko je
utrujeno in mu zagotovite počitek.

10.

Oblecite svoje telo tako, da mu bo udobno.

Poskrbite, da se boste počutili privlačno, urejeno in
prikupno.
11. Pojdite na masažo
Ljudje potrebujemo dotik. Z masažo poskrbite za vaše
mišice in telo se bo počutilo lahko, gibčno in lahkotno.
12.

Pretegnite svoje telo vsako jutro in večer. Na ta

način boste sprostili mišice in napetosti.
13.

Večkrat se poglejte v ogledalo in se prijazno

pogovorite sami s sabo. Dajte si kompliment in se
pohvalite. Podarite si nasmeh. Iskren nasmeh.

2. KLJUČ - ČE ŽELITE, DA SE STVARI V
ŽIVLJENJU SPREMENIJO, ZAČNITE PRI
SPREMINJANJU SEBE

Namesto, da bi se ukvarjali z drugimi in njihovimi problemi, se
osredotočite nase. Prevečkrat se raje ukvarjamo z drugimi, saj
je lastne vzorce in napake, najtežje spreminjati in reševati. Vaš
lastni odpor do ukvarjanja z lastnimi problemi, je tisti, ki vam
povzroča bolečino. Bolečina se pojavi le takrat, ko ne želimo
situacije pogledati in sprejeti na način, takšne kakršna je. Če
stvari lahko spremenite, potem jo spremenite. Če stvari ne
morete spremeniti, potem imate dve možnosti:
- Sprejmete situacijo in se znebite negativnega odnosa
- Sami sebe obsedeno trpinčite do nezavesti (kar vam
osebno ne bi priporočala).

Vaš zunanji svet in obnašanje je odraz vašega notranjega
stanja. Če ste stalno v kaosu in stresu, je tako vaše
notranje stanje. Enako doživljate tudi zunanji svet, kot
kaos in stres.
In na vse pretege se trudite spreminjati zunanje okoliščine, ker
mislite, da se bo tako spremenilo vaše notranje stanje in da
boste bolj mirni. Na žalost zadeva ne deluje tako. Najprej
morate spremeniti svoj notranji svet, da bi se lahko spremenile
zunanje okoliščine.

3. KLJUČ - CENITE SEDANJI TRENUTEK, TEGA
TRENUTKA NE BO NIKOLI VEČ

Vsak trenutek, ki vam je dan, je dragocen. In nikoli ne bo več
enak. Zato ne pustite, da gre mimo vas. Kmalu bo ta trenutek
samo še spomin. Četudi bi včasih najraje pozabili na kakšen
trenutek v vašem življenju, se spomnite, da so to trenutki, ki so
vas izoblikovali, da ste to, kar danes ste.

Vsi imamo v življenju okoli sebe ljudi ali osebo, ki se vedno samo
pritožuje. Taki ljudje so kot vampirji, ki se prisesajo na vas in
vam dobesedno pijejo energijo. Spomnite se trenutka, ko ste
bili s kom na kavi, pa ste prišli domov popolnoma izčrpani. O tem
govorim, ti ljudje se dobesedno prilepijo na vas kot akumulator
in se napolnijo z vašo energijo.

Kako se izognete ljudem, ki vam jemljejo energijo?
1- Ne pustite se zvleči v »festival jamranja«. Ljudje, ki
se samo pritožujejo iščejo podpornike, ki se bodo
pritoževali z njimi. Ne pustite, da vas potegnejo v to
slabo energijo in ohranite svoj pozitivni pristop. Osebi
poskusite ponuditi pozitiven pogled na zadevo, o kateri
se pritožuje. Nikakor si ne pustite pasti v negativno
energijo. Sčasoma bodo ti ljudje uvideli, da vas ne
morejo zvleči v svojo zabavo negativnosti.
2- Ne preživljajte časa sami ena na ena s takimi ljudmi. Če
se že ne morete popolnoma izogniti takim ljudem,
potem bodite v njihovi prisotnosti poleg večje množice
ljudi in ne sami. Tako se lahko osredotočite tudi na
druge ljudi v skupini.

3- Ne odpirajte težkih tem, saj so te dostikrat povod za
negativizem.
4- Zavedajte se svojega časa, ki ga preživite s takimi
osebami. Če se ne morete izogniti tem ljudem, svoj čas
skrbno planirajte in se ne družite z njimi nenačrtovano.

Obdajte se z ljudmi, ki imajo pozitivno energijo in se izogibajte
ljudem, ki so neprestanoma zagrenjeni, slabe volje, hladni,
kritični, saj je taka energija za vas škodljiva. V takem okolju ne
boste mogli biti srečni in veseli. Poleg tega taki ljudje ne cenijo
vaše pozitivne energije in veličastnosti.

4. KLJUČ - BODITE KREATOR IN NE ŽRTEV
SVOJEGA ŽIVLJENJA

Ste samo žrtev vaših lastnih misli, besed in dejanj. Nihče vam
tega ne naredi. Sami ste ustvarjalec lastnih izkušenj. Dostikrat
so naše misli naš največji sovražnik. Sreča je res odvisna od
vašega stanja duha. Če mislite, da imate problem, potem bodo
vaše misli in občutki, negativni. Če pa za isto situacijo mislite,
da se lahko nekaj iz nje naučite, potem to ni več problem.
Prevzemite odgovornost in se zavejte, da si lahko sami
pomagate ven iz težkih trenutkov. Počasi začnite spreminjati
vaše misli in dejanja. Stopite ven iz stanja »žrtve« in postanite
zmagovalec.
Iz vašega besednega zaklada poskusite izločiti besedo
»neuspeh«. Vsi veliki in uspešni ljudje so nizali neuspeh za
neuspehom. In na koncu jih je čakal uspeh. Vsak neuspeh je le
korak do večjega in večjega uspeha. Iz vsakega neuspeha se
poskusite nekaj naučiti in naslednjič narediti bolje.

Veliko ljudi sami sebi ne dovolijo biti srečni in se zabavati in
uživati. Celo ne znajo biti srečni. Kot sem omenila zgoraj, sreča
je stanje duha. Nekateri so naravnost odvisni od problemov, da

tudi, ko jih nimajo, ustvarjajo nove. Taki ljudje sploh ne vedo
kdo so, ko problemov nimajo. Dovolite si biti srečni. Tudi, če je
to samo kratek trenutek, je pomembno, da se v življenju
osredotočate na srečne trenutke in ne na težke trenutke.

Razmislite kaj bi naredili, če bi se pred vami znašel koš, kamor
bi lahko odvrgli vse, kar vam povzroča stres? Kaj vse bi vrgli
notri? Izberite 5 stvari, ki bi jih zagotovo zmetali v ta koš. In
zdaj razmislite koliko svoje energije in časa namenjate tem 5
stvarem? In kako bi bilo, če bi ta čas samo za en dan namenili
nečemu drugemu? Poskusite!

Če se počutite, da imate preveč vsega na svojih ramenih v
življenju, poskusite uporabiti naslednje zadeve:
1. Znebite se potrebe, da ugodite vsem okoli vas. Občasno
bodite nedosegljivi. Naučite se reči NE. Niste odgovorni za vse
okoli vas, zato ne prevzemajte odgovornosti za druge. Lepo je,
da jim pomagate in jih podpirate, vendar, ko to postane za vas
stres, je čas, da se umaknete. Verjemite, da vsakega izmed nas
podpira višja življenjska sila in da bo poskrbela za vse.
2. Opustite občutek kot da se morate opravičevati ali
pojasnjevati svoja dejanja. Nehajte se dokazovati navzven,
dovolj je, da ste to kar ste. Vedno bodo ljudje, ki vas bodo
videli in imeli radi točno zaradi tega kar ste in ne potrebujete
dokazovati ničesar.
3. Opustite potrebo po tem, da morate na vse odgovarjati
TAKOJ (elektronska pošta je prevzela kontrolo nad našimi
življenji)

4.Razmislite o stvari, za katero smatrate, da vas dela
uspešnega? Pogosto mislimo, da potrebujemo ENO stvar, zaradi
katere bomo uspešni ali neuspešni. Vedno obstaja več
priložnosti. Opustite potrebo, da ste popolni. Vsi delamo napake
in iz njih se učimo. Prav tako ni nič narobe, če vas vidijo malce
»norega«, to se zgodi vsem in je popolnoma človeško. Dopustite
si biti človek.
5.Pomirite se s tem, da vas ne bodo vsi sprejeli. In to je
popolnoma normalno. Sprejmite to.
6.Ne potrebujete vedeti vseh podrobnosti. Čar življenja je v
tem, da ne moremo vsega predvideti in načrtovati. Sprejmite
to.

Čudeži se dogajajo vsak dan. Samo verjeti morate vanje.
Enkrat, ko v to verjamete, ste zmagali. Ko se počutimo dobro,
pozitivno, je vse lažje, smo bolj ustvarjalni in pritegnemo
pozitivne in večje dogodke v svoja življenja.

5. KLJUČ - VSE KAR POČNETE, DELAJTE S
STRASTJO

Če se spomnite svojih otroških let, boste kmalu ugotovili, da ste
veliko stvari počeli z veliko veselja, pretiranega navdušenja in v
nedogled, ko so vas zadeve res zanimale. Počeli ste drzne,
zastrašujoče, vznemirljive stvari. Ko smo otroci stvari počnemo
s strastjo. Do časa, ko odrastemo pozabimo na vse te stvari in
naenkrat v našem življenju ni več stvari, ki bi nam povzročale
strast.
Kako ponovno najdemo stvari, ki v nas povzročajo strast?
In kako jih dejansko začnemo nazaj početi? Vprašajte se kaj bi
počeli, če vam ne bi bilo potrebno delati?
1. Na list papirja zapišite kaj vas navdušuje in kaj
vam vliva energijo. Načrtujte svojo pot
Že od nekdaj velja, da je dobro vse stvari, ki jih
nameravamo realizirati, najprej zapisati na papir. Če so
zadeve samo v naši glavi, ni dovolj. Ne omejujte svojih
velikih ciljev. Na vrh napišite velik cilj, potem pa ga
razdrobite na manjše cilje in korake, ki bodo vodili do
njega. Svoje cilje tudi časovno opredelite. Korake
razdrobite na tako majhne, da enega lahko naredite že
danes.
2. Govorite o svojih ciljih
Lotili ste se raziskovanja in drobnih korakov. Odlično.
Komaj čakate, da drugim poveste o svojem napredku. In
prav je tako. Vsi, ki so vredni vašega zaupanja, naj izvedo
za vaše cilje. Bližnji vas bodo podpirali v vašem navdušenju

tudi v časih, ko bo mogoče malce težje. Takrat vam bo
njihova podpora še kako prav prišla.
3. Investirajte v svoj cilj
Ko imate enkrat določen svoj cilj, boste veliko bolj
motivirano sledili le temu, če boste vložili vanj nekaj
denarja. Če je vaš cilj na primer preteči maraton, si
kupite nove športne copate in tekaška oblačila. Vsakič, ko
boste manj motivirani, se bo vaše razpoloženje in
motivacija dvignila ob pogledu na vašo novo tekaško
opremo.
4. Odstranite motnje
Olajšajte si doseganje cilja. Če ste se na primer odločili,
da se boste zdravo prehranjevali, ne držite doma hrano,
ki veste, da sodi v vrh nezdravih prehranjevalnih navad.
Če bi se želeli več gibati, parkirajte avto pri prijatelju za
nekaj časa in se poskusite gibati več s kolesom ali peš.
Motnje morate odstraniti sami in namensko, motnje ne
bodo šle stran same od sebe. Če si res želite doseči svoj
cilj, potem to ne bo problem kajne?
5. Obkrožite se z ljudmi, ki imajo enak cilj
Če je vaš cilj preteči maraton, si najdite prijatelje, ki
vsak dan trenirajo. Ali se včlanite v kakšno skupino, s
katero boste lahko trenirali. Poleg tega boste imeli
priložnost spoznati nove ljudi. V skupini, kjer so enaki
interesi je spodbuda in podpora zelo na visoki ravni.
6. Povratka ni
Če si res želite nekaj, potem ni povratka. Ne dovolite si
rezervnega načrta. Vplačajte startnino za maraton, tako
boste zmanjšali možnosti, da obupate. Ves vaš trud bo na
koncu poplačan.

Če imate še vedno težavo najti stvari, ki jih radi počnete,
si pred sabo predstavljate prazen list papirja, na
katerega lahko narišete karkoli. Narišite kako bi si želeli,
da bi izgledalo vaše življenje. To risbo lahko rišete več
dni. Ne omejujte se, saj je samo risba. Narišite vaše
najgloblje želje, ki jih še nikoli niste povedali na glas. Ko
boste končali z risanjem, boste na listu papirja našli
stvari, ki vam vzbujajo strast in jih radi počnete. Potem
se vrnite k zgornjim korakom in načrtujte svojo pot.

6. KLJUČ - SPROŠČANJE
O sproščanju resda čivkajo že od vse in povsod, pa vendar se za
trenutek zamislite in si odgovorite na vprašanje: »Koliko časa
na dan dejansko namenim svojemu sproščanju?« Sproščanje
morate omogočiti ne samo svojemu telesu, temveč tudi svojemu
umu. Za telo vem, da imate hiter odgovor s spanjem, kaj pa um?
Za koliko časa vsak dan dejansko pritisnete stikalo in ugasnete
svoj um? Ali še bolje, ali sploh znate utišati svoj um?
Za sproščanje uma obstaja tisoč in ena tehnika. Najdite tisto,
ki vam ustreza. Ker ima mnogo ljudi problem že samo sedeti na
miru vsaj pol ure in ne početi nič, biti samo sami s seboj, v
tišini, za vse take za začetek predlagam sproščanje z gongi.
Med zvočno kopeljo se bo vaš um na začetku še ukvarjal z zvoki
in inštrumenti, dokler se dokončno ne bo prepustil. Sprostitev
je globinska in osvobojoča.

Eden izmed načinov je tudi meditacija. Meditacija je zelo
močno orodje, s katerim se naučite priti v stik s samim seboj.
Redna meditacija vam prinaša notranjo mirnost in vsakodnevni
stres bo postal »mala malica«. Začnite s 5 minutami in jo
postopoma podaljšujte. Lahko si pomagate z nežno glasbo ali
celo vodeno meditacijo, na internetu kar mrgoli vsega kar vam
srce poželi.

Tudi masaža je eden izmed načinov, kjer se sprosti vaše telo in
um. No, um pač ni nujno. To je odvisno od vas. Tam imate vedno
možnost preživeti masažo v tišini in odplavati daleč stran ali pa
se pogovarjati z maserjem. Odločitev bi morala biti vedno na
vas. Preden jo sprejmete pomislite ali si res ne zaslužim, da za
eno uro odklopim svoj um na off?

Lahko poskusite tudi tretma Access bars, kjer se boš vaš um na
začetku ukvarjal s kontrolo. Po nekem času boste odplavali in
ostali brez kontrole telesa in uma. Ne verjamete? Si upate
poskusiti?

Sprostitev odpira vrata do zdravja

7. KLJUČ - SPANJE
Najboljše zdravilo za uravnoteženo življenje in uravnoteženo
hormonsko stanje, je spanje. Če ni spanja, je vse narobe. Ne
verjamete? Poskusite biti brez spanca nekaj dni in opazujte
kako delujejo vaši možgani in vse ostale funkcije v vašem telesu,
vaše reakcije, vaše obnašanje ipd. Kaj kmalu boste ugotovili, da
to niste pravzaprav vi. Res je.
Med spanjem se vaše telo obnavlja, regenerira, pomlajuje, če
želite. Spanje ima 4 faze, vendar sta predvsem dve izredno
pomembni za obnavljanje celic in organizma:
- Globok spanec in
- REM, ki je spanec, ko sanjamo.
Oba sta zelo pomembna in za optimalno zdravje potrebujemo
oba. Čas spanja je odvisen od človeka do človeka, prav tako niha
glede na stanje človeka in celo sezone. Po ravni svoje dnevne
energije, boste kaj hitro ugotovili ali spite dovolj ali ne.
Sanjanje je pomembno. Sanjamo v zadnji tretjini našega spanca
in dostikrat so sanje prekinjene z budilko. Kar seveda ni najbolj
zaželeno. Funkcija sanjanja je drugačna od spanja. Vaša faza
sanjanja je pomembna, saj se v tej fazi prefiltrirajo vse
informacije, ki ste jih prejeli čez dan. Kot se v vašem črevesju
prebavlja hrana, tako se v tej fazi prebavljajo informacije. Vaši
možgani so tisti, ki se odločijo katere informacije bodo spustili
čez in katere ne. Če ne sanjate ima to velik vpliv na vaš spomin.
Poskrbite za dober spanec in ustvarite pogoje zanj. Soba, v
kateri spite mora biti popolnoma brez svetlobe. Med spanjem
se namreč tvori melatonin, ki potrebuje popolno temo. Če ni
proizvodnje melatonina, ni proizvodnje rastnega hormona, kar

pomeni, da se telo ne more obnavljati in se hitreje staramo. Za
spanje je priporočljivo tudi, da v sobi nimate nobenih
elektronskih naprav in sevanja, saj to moti energijo vašega
telesa. Melatonin ima tudi protivnetne in protirakave učinke.
Čez dan je raven melatonina zelo nizka. Naraščati začne proti
večeru. Svoj vrh doseže v zadnjih 2 do 3 ur spanja, to je v fazi
sanjanja.

Če imate težave s spanjem, je vaša stopnja kortizola (hormon
nadledvične žleze) ali stresnega hormona previsoka. Ker je v
današnjih časih raven tega hormona dostikrat previsoka, je zelo
pomembno, da poskrbite za njegov upad proti večeru in svojega
telesa ne obremenjujete še dodatno v tem času. To konkretno
pomeni, da ni priporočljivo, da zvečer, ko bi se telo in vaši
možgani morali začeti umirjati, odidete na tek ali podobno
kardio vadbo, kjer boste telo spravili v še dodaten stres.
Zvečer za telo in um raje poskrbite na način sproščanja in mu
privoščite kakšno lahkotno vadbo, masažo ali meditacijo.

Ali se znate umiriti? To ne pomeni, da greste v hribe, v kino ali
na bowling. To je rekreacija. Dejanski počitek je, ko se uležete,
se potopite v svoje telo in razmišljate o občutkih, o sebi, o
sanjah in željah. Cilj je, da se umirite in najdete svoj notranji
mir in srečo.

8. KLJUČ - VODA
Zadosten vnos vode je ključnega pomena za naše zdravje. Če
opazite kateregakoli od sledečih znakov, lahko da ne pijete
dovolj vode: utrujenost, zmedenost, slab spomin, vrtoglavica,
suha in zgubana koža, lomljivi lasje in nohti, ledeni prsti na
nogah in rokah, zaprtje, glavoboli, infekcije urinarnega trakta,
bolečine v mišicah. Vse to so znaki dehidracije.
Naše telo sestavlja 70% vode, ki je vpletena v vsako telesno
funkcijo. Če vam primanjkuje vode, bo vaše telo poskusilo
pridobiti vodo iz kateregakoli tekočega vira v vašem sistemu.
Samodejno bo črpalo iz vaše krvi, celične tekočine, medcelične
tekočine, celo iz vašega blata in urina. Ko se dobesedno
izsušujete ima to veliko posledico na vaše fizično in duševno
zdravje ter pospešuje proces staranja.

Koristi, ki vam jih prinaša pitje vode:
1. Bolje boste prebavljali hrano
Če se borite z zaprtostjo, vam bo mogoče prav prišel kozarec
ali dva več na dan čiste vode. Vaše telo je namreč zelo
pametno, saj ve, da vitalni organi potrebujejo osnovna hranila
bolj kot ostali deli telesa. Če ste dehidrirani bo telo vzelo to
kar ima na voljo. Zato zaprtje.
Blato lahko ostane v vašem črevesju več dni, saj se zaradi
pomanjkanja tekočine ne more premikati. V vašem črevesju se
medtem dogaja prekomerna fermentacija bakterij in kvasovk,
kar zelo verjetno občutite kot napihnjenost, napenjanje in
vetrove. Verjetno prav nič zabavno
2. Vaš um bo jasen
Če želite ostati optimistični in fokusirani, pijte dovolj vode. Če
se počutite zmedeni in pozabljivi, poskusite s pitjem več vode
preden se odpravite k zdravniku. Dehidracija povzroči meglo v
možganih. Mimogrede, meglo v možganih povzroči tudi gluten in
sladkor
3. Jutranji pogled v ogledalu vas bo navdal z
veseljem
Če vam je to kar vsak dan zjutraj vidite v ogledalu všeč, odlično
za vas. Nadaljujte početi to kar počnete. Če pa vsako jutro v
ogledalu vidite utrujen obraz s podočnjaki in vdrtimi očmi, je to
znak, da so vaša ledvica v stiski. Ne pijete dovolj vode.

Naloga ledvic je prefiltrirati strupe, sol in vodo iz krvnega
obroka. Če je telo dehidrirano, ledvica ne morejo normalno
funkcionirati. Če so ledvica preobremenjena, se bo to odrazilo
na vašem obrazu.
4. Vaša koža bo mladostna
Suha in zgubana koža nastane zaradi dveh večjih razlogov:
pomanjkanje vode in pomanjkanje podkožnega maščevja. Če
želite na naraven način dvigniti vašo kožo in izgledati mladostno
si:
- zjutraj večkrat z mrzlo vodo umijte obraz
- nežno osušite kožo
- spijte kozarec hladne vode na tešče
Vsak dan bi morali spiti vsaj 2 l vode. Poskrbite tudi za
pravilen vnos maščob (dobre maščobe morate jesti vsak
dan). V svojo kuhinjo obvezno uvedite kokosovo olje, ne
samo za kuho temveč tudi za vašo kožo.
5. Znižala se bo vaša telesna maščoba
Če ste dehidrirani lahko pridobite na telesni teži. Telo bo
porabilo vso tekočino, ki je na voljo v telesu. S tem, ko bo vodo
potegnilo iz krvnega obtoka, bo presežek glukoze ostal, dokler
ne doseže jetra, kjer naj bi se shranila kot glikogen za kasnejšo
uporabo.

6. Zmanjšal se bo vaš apetit
Če neprestanoma čutite lakoto ali imate napade sladkorja,
spijte kozarec vode. Čista voda zatira apetit. Ko občutite
lakoto vedno najprej spijte kozarec vode, preden planete po
hrani. Dostikrat občutek lakote zamenjujemo z občutkom žeje.
7. Vašemu telesu boste pomagali opravljati svoje delo
Vodo imenujemo tudi vir življenja – z razlogom, saj je 90% naše
krvi voda. Krvni obtok dostavlja celicam in organom hranila in
kisik in odnaša strupene snovi. Kri je bistvenega pomena.
Če bo telo potegnilo vodo iz celic, ker je dehidrirano, bo kri
postala gostejša. S tem se poveča riziko krvnih strdkov, ki ima
lahko hujše posledice za naše srce in krvni pritisk. Pomanjkanje
vode povezujemo tudi z glavoboli, mišičnimi bolečinami, celo z
bolečinami v želodcu in zgago.
Na splošno potrebujete vsaj 2 l vode na dan. Če je
temperatura višja ali živite v suhem in toplem območju, celo še
več. Enako velja, če ste fizično aktivni. Prav tako potrebujete
več vode, če ste noseči ali dojite.
Če pijete kavo, čaj, alkohol ali jeste slano hrano, prav tako
potrebujete večji vnos vode.

Pijete dovolj vode?

9. KLJUČ – HRANA
Danes je hrana postala skorajda vsakodnevna tema v vseh
okoljih in medijih. Posvečamo ji čedalje več pozornosti. Ste se
kdaj vprašali zakaj? Dandanes je na voljo raznovrstna hrana,
debelost pa postaja ena izmed največjih zdravstvenih težav v
državi. Kaj je pripeljalo tako daleč, da je danes hrana lahko
»tihi ubijalec« ali pa »glasni zdravilec« naših teles? Odgovorov
in vzrokov je zagotovo več in vsak pri sebi ve kaj mu hrana
pomeni in kaj mu hrana povzroča. Skupno vsem nam pa je, da je
tempo življenja postal veliko hitrejši in bolj naporen kot je bil,
da imamo čedalje manj časa za kuhanje in da je na policah
trgovin na voljo več kot si naše srce poželi.
O hrani je napisanega ogromno. K vsemu lahko dodam le nekaj:
»Diete ne delujejo in pika«. Če bi diete delovale, bi bili vsi
ljudje suhi in se danes ne bi ukvarjali s problemi debelosti.
Bistvo vaše prehrane je v tem, da se naučite »pametno« jesti.
Ne gre zato, da uvajate v svoje življenje neke diete in
odpovedovanja, gre za to, da za vedno spremenite svoje
prehranske navade in se naučite jesti zdravo in tako, da
zadostite potrebam vašega telesa. In ne vašim čustvenim
potrebam. Le te lahko rešujete na mnogo drugih načinov,
vsekakor jih rešujte.
Predpogoj zdravja je zdravo črevesje. 60 - 80% bolezni izhaja
iz nezdravega črevesja. V črevesju je naš imunski sistem.
Nezdravo črevesje je povezano s hormonskimi neravnovesji,
avtoimunimi boleznimi, diabetesom, kronično utrujenostjo,
fibromalgijo, tesnobo, depresijo, ekcemi, rosaceo in ostalimi
kroničnimi problemi.

8 znakov, da vaše črevesje ni zdravo in kaj
narediti?
1. Prebavne težave kot so napihnjenost, vetrovi, driska ali
zaprtost
2. Občutljivost na hrano ali alergije
3. Tesnoba ali depresija, nihanja razpoloženja, razdražljivost
4. Kožni problemi kot ekcem ali rosacea
5. Diabetes
6. Avtoimuna bolezen
7. Pogosta vnetja, viroze, gripe, prehladi
8. Slab spomin ali koncentracija, hiperaktivnost

Glavne smernice »pametnega« prehranjevanja:
1. Izločite gluten, sladkor in procesirano hrano, saj
povzroča zakisanost telesa. Zakisanost telesa pomeni, da
v celicah ni kisika. Če ni kisika nastane vretje v vašem
prebavnem traktu. Le to pa vodi do vrste bolezni in težav.
Redno skrbite za bazičnost v vašem telesu. Mimogrede si
v lokalu kdaj ob kavi, naročite limonado, ki bo
nevtralizirala kislost, ki vam jo bo povzročila kava.
2. Ne izpuščajte obrokov in jejte vsaj 4 – 5 manjših obrokov
dnevno.
3. Za težave z zdravjem, uporabite kot zdravilo hrano,
zelišča, super živila in začimbe in kot zadnjo možnost

zdravila. Če v telo ne vnašate dovolj hranil, si pomagajte s
prehranskimi dodatki, čaji ali super živili. Vendar se pred
tem dobro pozanimajte kaj potrebujete in na kakšen način
jih jemati. Dosti dodatkov se med seboj izključuje in z
nepoznavanjem in nepravilnim kombiniranjem le teh, lahko
izničite njihov učinek. Velja tudi za mešanje super živil v
smoothijih, kar je v zadnjem času postalo tako
priljubljeno (smoothiji, ki vam jih pripravijo v kakšnem
izmed lokalov, so dostikrat bolj »nezdravi« kot »zdravi«,
saj med seboj mešajo vsa možna superživila, sadje in le
malo zelenjave).

4. Jejte čim več presne in raznolike hrane. Bolj kot kalorije
naj vam bo pomembno katera hranila boste vnesli v vaše
telo.

5. Poslušajte svoje telo, ki vam bo povedalo katero vrsto
hrane potrebuje. Ne omejujte se, če si zaželite sladoled
ali pizzo. Pojejte jo z užitkom, vendar zraven poskrbite,
da boste ta dan uravnotežili vaše zdravje črevesja.
Prevelika rigoroznost se slabo obrestuje v velikih napadih
po nezdravi hrani, saj še prevečkrat jemo z glavo in ne s
telesom.
6. Ne postanite obsedeni s hrano. Hrana mora biti užitek in
zdrav obrok si morate znati naročiti tudi v restavraciji.
In JA, lahko si privoščite tudi kar vam srce poželi, samo
naj bo to res občasno in ne v prevelikih količinah.
7. Ne obsojajte drugih zaradi njihove prehrane. Vsak izmed
nas ima možnost izbire in odločitve.

Če med glavnimi obroki potrebujete prigrizke, si jih privoščite,
vendar poskrbite, da so zdravi. Pravila zdravih prigrizkov:
1. Privoščite si prigrizek, ko ste res lačni
Želodec se izprazni v 3 – 4 urah, tako da si privoščite prigrizek,
če je vaš glavni obrok še oddaljen. Pazite, da ne boste preveč
lačni, saj boste v tem primeru skoraj zagotovo pojedli preveč.
Prigrizek je samo prigrizek in ne glavni obrok.
2. Privoščite si prigrizek, ko je vaš krvni sladkor nizek
Če so vaši obroki polni škroba ali sladkorja, bo zelo hitro po
vašem obroku vaš krvni sladkor padel. To pa povzroči »lažno«
lakoto. Če imate hipoglikemijo (nizek krvni sladkor), vam bo
lahko zelo hitro slabo. Majhen prigrizek bo dvignil vaš krvni

sladkor. Za prigrizek izberite jabolko ali korenje. Nekaj
sladkega bo samo vzdrževalo neravnovesje naprej.
3. Privoščite si prigrizek, ko ste brez energije
To ni isto kot nizek krvni sladkor. Utrujeni ste lahko po obroku,
ki vam ni zagotovil dovoljšnega vnosa kalorij in potrebnih hranil.
Če vnašate premalo kalorij v svojih obrokih, boste telo spravili v
stres in s tem se bo takoj vklopil adrenalin in kortizol. V takih
trenutkih ne potrebujete kave, pa vendar najpogosteje sežemo
po njej. Raje pojejte zdrav prigrizek.
4. Ne jejte prigrizkov skozi celi dan
Jesti manjše obroke ni enako kot jesti prigrizke. Jesti manjše
obroke pomeni, da svoj zdrav obrok razdelite na manjše obroke.
Jesti prigrizke pa pomeni, da jih jeste skozi celi dan namesto
glavnih obrokov. Nobeden izmed pristopov ni idealen saj se med
obroki prebavni sistem in krvni sladkor uravnavata. Najbolje je,
da je pred vsakim obrokom naš želodec prazen. S prigrizkom
boste premostili čas med obroki.
5. Ne jejte prigrizkov, ko se dolgočasite, ste žalostni, jezni
ali prestrašeni
Hrana kot tolažba je pri odraslih ljudeh kot duda pri otrocih.
Hrana nas pomiri, preusmeri našo pozornost in celo ohromi naša
čustva. Vendar to ni rešitev. V takih trenutkih uporabite
sočutje do sebe in ne jejte prigrizkov. Zavejte se raje svojih
čustev in občutkov. Ne bežite pred njimi, kakršnikoli so, so vaši
in vse je uredu. Ne presojajte jih, samo sprejmite jih.
6. Jesti po pameti
Dostikrat nam naše stare navade ne koristijo, ko želimo
narediti spremembo za naše zdravje. Navade zelo težko

spreminjamo saj so po naravi avtomatične. Začnite razmišljati o
svojih navadah tako, da opazujete kaj jih sproži. Če ste
navajeni vsako dopoldne imeti prigrizek ob isti uri, opazujte ali
ste sploh lačni ob tej uri ali je to le stvar navade? Če niste
lačni lahko začnete spreminjati navado tako, da namesto
prigrizka spijete kozarec vode ali čaja.
7. Kaj je vaš prigrizek je pomembno
Ko si boste privoščili prigrizek, najprej pomislite kaj bo to.
Zdrav prigrizek je lahko jabolko, ki ga lepo narežete na koščke
in si jih servirate v skledi. Tako zgleda bolj mamljivo in
privlačno. Na koščke daste lahko malo mandljevega masla, ki
doda prigrizku beljakovine in zdrave maščobe. Kot zdrav
prigrizek vam je na voljo še juha, avokado, sladki krompir,
korenje, humus, presne kroglice ali smoothie (ne sme biti čisto
sadni). Potem so tukaj še razna super živila kot na primer goji
jagode, inka jagode, kakavova zrnca ipd. Vse to so odlični in
zdravi prigrizki.

8. Prigrizki so lahko zdravi, tudi ko ste na poti
Včasih, ko ste na poti je veliko lažje pojesti sadno rezino kot
celo sadje ali oreščke. Če jeste sadne ploščice, pazite na
sestavine, saj je veliko sadnih ploščic polnih sladkorja. Zato
dobro poglejte sestavine in če je notri sladkor, jo preskočite.
Veliko bolj zdrave so presne ploščice, kjer so po večini vse
naravne sestavine, vključno s sladkorjem iz sadežev.
9. Planirajte svoje prigrizke, saj med potjo ne boste našli
zdravih prigrizkov
Zdrave prigrizke se navadite nositi s seboj. Shranite jih v
majhne steklene posodice, ki vam ne bodo vzele veliko prostora
v torbici. Tako se vam ne more zgoditi, da sredi poti postanete
lačni in planete v prvo restavracijo hitre prehrane. S seboj
lahko nosite oreščke, presne ploščice ali goji in inka jagode ali
kaj podobnega.

10.

KLJUČ - HVALEŽNOST

Tako enostavna in tako globoka. Lahko je samo beseda »hvala«,
ko zvečer ležite v postelji in se pripravljate na spanec ali pa
nekaj kar napišete na list papirja. Prav tako se lahko zahvalite
vsako jutro, ko vstanete. Ni samoumevno, da se boste zbudili
vsako jutro.
Hvaležnost ima res globoko in iskreno moč. Služi nam kot
mentalna sprostitev in kot avtomatična afirmacija za obilje v
našem življenju. Če želite pritegniti več obilja v vaše življenje,
se zavejte poti, kjer ste že blagoslovljeni in bodite hvaležni za
njih.

Včasih je v življenju marsikaj težko razumeti, pa vendar je res.
Ko pogledate nazaj v svoje življenje, lahko najdete dobro stvar
v situaciji, ki vas je v tistem določenem trenutku popolnoma

ohromila, vas porinila na kolena in vam povzročila bolečino.
Imejte vero v to, da se vse v življenju zgodi z namenom in da
življenje vedno poskrbi za vas. Kljub temu, da je to v težkih
trenutkih zelo težko razumeti in sprejeti. In tudi za to
poskusite biti hvaležni.

Edina stalnica v življenju so spremembe. In za te sem hvaležna.

Renata Novak
www.spremeni.se

