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ALTERNATIVNA MEDICINA

➢ ALTERNATIVNA in KOMPLEMENTARNA MEDICINA

➢ skupek doktrin in praks, ki se med seboj prepletajo, terapevti in   pacienti pa 
kombinirajo različne oblike preventive, diagnosticiranja in zdravljenja

➢ metode niso nujno del uradne medicine

➢ metode niso nujno znanstveno priznane

➢ metode ne posegajo po uporabi zdravil

➢ LJUDSKA MEDICINA, ZDRAVILSTVO, TRADICIONALNA MEDICINA

➢ vključevanje med uradno priznane metode zdravljenja, šolanje

➢ NUJNA je seznanitev zdravnika z uporabo alternativnih metod



AJURVEDA
NAČIN ŽIVLJENJA

PRANA = DIH ŽIVLJENJA

Sončna energija povezuje vse 

elemente v vesolju.



AJURVEDA
➢ CILJ:  ravnovesje RAZUM – DUŠEVNOST – TELO

➢ preprečevanje nepotrebnega trpljenja

➢ doseganje dolgega ter zdravega življenja 

➢ prilagoditev metod kulturi in pričakovanju uporabnikov - diagnoza, 
svetovanje pri prehrani in načinu življenja, masaže, čiščenje telesa, 
prodaja ajurvedskih pripravkov

➢ PREGLED: srčni utrip, jezik, glas, oči, koža, splošni videz, urin, blato

➢ ugotoviti izvor bolezni in simptomov



AJURVEDA
➢ človeka opisuje 5 osnovnih elementov

➢ ZRAK (telesni plini)

➢ PROSTOR (telesne votline)

➢ OGENJ (vid, metabolizem)

➢ VODA (telesne tekočine)

➢ ZEMLJA (oblika telesa)

➢ DOŠA = energija vsakega posameznika

➢ 3 tipi doš glede na kombinacijo osnovnih elementov
➢ VATA = zrak + prostor … vitki, hitri, zgovorni in nepredvidljivi ljudje s hitro spremenljivim razpoloženjem,

pogosta obolenja na prebavilih in živčnem sistemu

➢ PITA = ogenj + voda … ljudje srednje konstitucije s pordelo poltjo, ognjeviti, ostri in kreativni,
obolevajo za vnetji, razjedami in srčnimi obolenji

➢ KAPA = voda + zemlja … po postavi močnejši ljudje, počasni, mirni, stabilni in vzdržljivi,
obolevajo na dihalih, bolezni metaboličnega sindroma



AJURVEDA
➢ glede na došo se predpiše

➢ VRSTA HRANE

➢ za vse tipe velja pravilo, da nehamo jesti malo pred polno 
sitostjo in da želodec ob obroku napolnimo z vsebino, 
sestavljeno iz tretjine tekočega, tretjine trdega 
in tretjine plinastega, da ostane prostor za prebavne sokove 
in mešanje

➢ VRSTA GIBANJA

➢ KAPA: dolg tek

➢ PITA: plavanje, zimski športi

➢ VATA: ples, sprehod

➢ VRSTA KOZMETIKE

➢ KAPA: sezamovo olje

➢ PITA: kokosovo olje

➢ VATA: olivno olje

➢ MEDITACIJE za raziskovanje lastne duševnosti in spodbujanje pozitivnega mišljenja, ki vodi do 
popolnega duševnega zdravja po načelu odsotnosti negativnih oblik razmišljanja



AJURVEDSKA ZDRAVILA
➢ vsaka snov ima potencial, da zdravi

➢ rastline, živali, minerali, kovine

➢ ljudsko izročilo & ajurvedske fakultete in bolnišnice

➢ pomemben je odmerek, čas jemanja in nosilna snov v pripravku (voda, mleko, med, ghee)

➢ deli rastline delujejo na pripadajoče dele človeškega tkiva z ujemajočo funkcijo:
➢ sok rasline – plazma

➢ smola – kri

➢ mehek les – mišice

➢ guma – tolšča

➢ lubje – kosti

➢ listi – živci

➢ cvetovi in plodovi – spolni organi

➢ zelišča, ki jih priznava za zdravilne tudi evropska farmakopeja (uradna medicina):
➢cimet, kumina, kurkuma, šentajnževka, aloja, brin, hrast, baldrijan, seno, kolmež, česen …

➢ AŠVAGANDA – antioksidativno delovanje … odprava vnetij, ob artritisu, 
dokazano vpliva na miselne funkcije



APITERAPIJA
SLOVENSKA TRADICIJA

uporaba čebel 

in čebeljih izdelkov



APITERAPIJA

ČEBELJI IZDELKI

➢ MED – protimikrobno delovanje

➢ ČEBELJI STRUP – bolečina, revma, 
revmatoidni artritis, osteoartritis

➢ PROPOLIS, CVETNI PRAH, MATIČNI 
MLEČEK, ČEBELJI VOSEK 

➢ PREVIDNOST pri uporabi zaradi 
ALERGIJ na čebelje izdelke, čebelji strup 
je enako kot ob piku lahko smrtno 
nevaren za občutljive 

APITERAPEVTSKO INHALIRANJE

➢ vdihovanje zraka v čebelnjaku

➢ INHALACIJSKE MASKE

➢ bolezni dihal, krepitev imunske 
sposobnosti telesa, izboljšanje splošnega 
počutja

➢ ni še kliničnih raziskav



(KOLOIDNO) SREBRO
Medicinsko priznana DERMALNA 

UPORABA

Smiselnost ZAUŽITJA



KOŽA in SLUZNICE

➢ bakterijska in glivična obolenja s 
spremljajočim vnetjem kože

➢ lokalno protimikrobno in protivnetno 
delovanje v ustni votlini  

➢ v primerjavi z antibiotiki NE PRIDE DO 
RAZVOJA REZISTENCE niti pri dolgotrajni 
uporabi

➢ problem je prevelika lokalna koncentracija 
srebrovih ionov, ki lahko poveča živost 
bakterij in s tem preprečuje protimikrobno 
učinkovitost srebrovih ionov, POSLEDICA: 
rana se še naprej gnoji

UŽIVANJE SREBRA

➢ bakterijske celice so v enaki meri 
občutljive na toksičnost srebra kot 
človeške celice, POSLEDICA: ni želenega 
protimikrobnega učinka brez sočasnega 
toksičnega učinka na človeški organizem

➢ obarjanje srebrovih ionov v želodcu 
onemogoča absorpcijo, POSLEDICA: 
alergije, trajna obarvanost kože, 
citotoksičnost in poškodbe tkiv in sluznic 



ČUDEŽNI IZDELKI

„SEZONSKI IZDELKI“

Drugačna raba 
obstoječih ZDRAVIL

OBOGATENE VODE



SEZONSKI IZDELKI

➢ po njih posegajo zdravja željni kronični bolniki in 
iskalci večne mladosti  MOČNA PROPAGANDA 
TRŽNE NIŠE

➢ na voljo tudi v lekarnah in specializiranih 
trgovinah: MUMIE, NONI, KORALNI KALCIJ, 
KOMBUČA, MAKA …

➢ komponente nakazujejo na potencialno 
delovanje, podprto s tradicionalno rabo v različnih 
kulturah, v osnovi ne škodijo, a ni trdnih kliničnih 
dokazov o njihovem prispevku k boljšemu 
psihofizičnemu počutju posameznika

ZDRAVILA in nove indikacije

➢ preverjenim zdravilom se pripisuje nove 
indikacije in neverjetne zdravilne sposobnosti 
brez opozoril o potencialnih neželenih učinkih 
ob uživanju prekomernih odmerkov

➢ SODA BIKARBONA
➢ PREKOMERNO ZNIŽANJE pH V ŽELODCU VODI V POVRATNI 

KROG PREKOMERNEGA IZLOČANJA ŽELODČNE KISLINE 

➢ LUGOLOVA RAZTOPINA
➢ DIAGNOSTIKA RAKA, DEZINFEKCIJA

➢ SPROŽITEV BOLEZNI ALI POSLABŠANJE

➢ ČE ŽE, DO MESEC DNI MINIMALNE KOLIČINE

➢ NANOS MAGNEZIJA NA KOŽO
➢ PREHAJANJE V KRVNI OBTOK MOŽNO SAMO SKOZI 

POŠKODOVANO KOŽO, FOLIKLE, ZNOJNICE, LOJNICE

➢ BOLJ SMISELNO JE UŽIVANJE MINERALNIH VOD BOGATIH Z 
MAGNEZIJEM ALI PERORALNIH PRIPRAVKOV



OBOGATENE KAKOVOSTNE VODE

➢ INFORMIRANA VODA: vpliv elektromagnetnega valovanja na vodo, dokazan vpliv 
(trditev, da ima voda spomin) … kratkotrajno … nastali skupki hitro razpadejo in ne 
preživijo transporta do kupca

➢ tudi če bi voda res „imela dolgotrajen spomin“, je vprašanje, kateri je tisti receptor v 
telesu, na katerega ta informacija deluje … odgovora znanost ( še ??? ) nima

➢ ledeniška voda HUNZA bogata z minerali, zlasti silicijem

➢ ASEA pripravljena z elektrolizo iz fiziološke raztopine vsebuje nizke koncentracije 
vodikovega peroksida, natrijevega klorida ter hipoklorita

➢ ZEOLIT, vulkanska kamnina bogata s silicijevim dioksidom



ANTIOKSIDANTI

➢ najpogostejši skupni imenovalec do zdaj omenjenih pripravkov, ki se uporabljajo v 
sklopu alternativnih metod zdravljenja je razbremenitev telesa oksidativnega stresa … 
snovi, ki so po naravi ANTIOKSIDANTI, kemiki bi jim rekli REDUCENTI, v telesu lovijo 
proste radikale in tako blagodejno vplivajo na naše telo, našo čilost. Zelo laično bi temu 
lahko rekli, da posledično prihaja do manj vnetij, ki so osnova za oslabljen imunski 
sistem, poškodb tkiv in razvoja različnih bolezni. Celice zato manj energije porabijo za 
„razstrupljanje“, ostaja jim več energije za delovanje, za izgradnjo in za regeneracijske 
procese.

➢ v tem pogledu kot alternativa ne izostane niti dandanes tolikokrat omenjena SUPER 
HRANA, ne pozabimo niti na lokalno te vrste



BIORESONANCA FIZIKALNA METODA



BIOFIZIKA + MEDICINA
➢ Telesne celice lahko sprejemajo in pošiljajo elektromagnetna nihanja. Naša celica ve, katero 
nihanje je namenjeno ravno njej. Naša celica se odzove le na nihanja, s katerimi se lahko uskladi, je 
v resonanci.

➢ Sodobna BICOM terapija uporablja fenomen resonance tako, da s pomočjo specialnih električno 
prevodnih elektrod vzamejo spekter tako zdravih kot bolezenskih nihanj iz telesa in jih prek kabla 
vodijo v aparat. Ta jih glede na nastavljen program ustrezno obdela in jih tako vrača nazaj v telo. 
Zdrava nihanja vrača v telo nekoliko okrepljena v enaki sliki, medtem ko bolezenska nihanja obrne 
v zrcalno sliko in jih kot take pošilja nazaj v telo. S tem krepimo zdrave procese v telesu, 
bolezenska nihanja pa počasi izničujemo in s tem seveda tudi simptome bolezni.

➢ delovanja imunskega sistema, dvig vitalnosti in življenjske energije, zmanjšanje bolečin, lajšanje 
alergij, astme, bolezni prebavnega trakta, hrbtenice, revmatičnih bolezni, stanj po preboleli 
boreliozi, depresiji, kronični utrujenosti in izčrpanosti, ob glavobolih, razstrupljanju telesa, tudi pri 
diagnostiki kandide



BACHOVA TERAPIJA
MOTIVIRATI POSAMEZNIKA ZA 

ISKANJE ZDRAVJA IN REŠITEV 

PROBLEMA



CVETNA TERAPIJA

➢ IZHODIŠČE: vsako obolenje je 
posledica motnje duševnega 
neravnovesja – 38 takih stanj

➢ BACHOVE CVETNE ESENCE

➢ naravna in učinkovita pomoč v 
čustvenih stiskah brez neželenih stranskih 
učinkov

➢ ljudje čutijo umirjenost, so pogumnejši 
in bolj motivirani, bolj si zaupajo, da 
bodo kos življenjskim preizkušnjam

➢ INDIVIDUALNA PRIPRAVA mešanice s strani Bachovega 

terapevta ali sami po predpisu

➢ vnaprej pripravljene 

mešanice in pastile v 

lekarnah in 

specializiranih trgovinah 

za akutne psihične stiske



KNEIPPOV NAUK ZDRAVEGA 
ŽIVLJENJA

5 stebrov:

VODA

PREHRANA

ZELIŠČA

ŽIVLJENSKI SLOG

GIBANJE



SEBASTIAN KNEIPP – utemeljitelj sodobne hidroterapije – delovanje vode na človeško telo v smislu 
odvajanja škodljivih snovi iz telesa in posledično krepitev telesa

HLADNA VODA

➢ za kratek čas zoži žile, ki se nato spet razširijo in dobijo več krvi, 
globlje ležeči organi so bolje prekrvljeni, povečan je vnos kisika, ki 
spodbudi celično presnovo

➢ povečana sposobnost koncentracije, poživitev, blaži glavobole, znižuje 
vročino, pomaga pri rahlih vnetjih, udarninah, zvinih in hematomih

➢ pred terapijo nam mora biti toplo, po terapiji pa se pogrejemo z 
gibanjem, se oblečemo in sprostimo

➢ hladna kopel za roke ob utrujenosti

➢ oblivanje kolen ob krčnih žilah

➢ oblivanje stegen pri bolečinah v križu

DOBRODEJNA ZRAČNA KOPEL z gibanjem na prostem 
in zmernem izpostavljanju soncu je dobra za preskrbo 
telesa s kisikom, tvorbo vitamina D in presnovo kalcija v 
kosteh, ob tem se krepi imunski sistem

VROČA VODA

➢ pomirja in sprošča

➢ ob kroničnih bolečinah, 
zakrčenih mišicah, ob 
vnetju sinusov, pri 
menstrualnih težavah in 
želodčnih krčih, pri išiasu 
in težavah s sklepi

HOJA Z BOSIMI NOGAMI po rosi in snegu spodbuja krvni 

obtok. Ko mraz postane neprijeten, si moramo nemudoma 

obuti nogavice. Po rosi hodimo največ 10 minut, po snegu 

nekaj sekund ali največ 3 minute.

HOJA Z BOSIMI NOGAMI PO VODI krepi vene in odpravlja 

venske zastoje ter preprečuje okužbe



HOMEOPATIJA



HOMEOPATSKO 
ZDRAVLJENJE

➢ v osnovi samo okrepimo prešibek odgovor organizma na bolezensko motnjo ---
INDIVIDUALEN IZBOR homeopatskega zdravila za posameznika

➢ velikokrat se pojavi začetno poslabšanje kot so utrujenost, zaspanost, prehodno se lahko dvigne 
telesna temperatura ali ojača bolečina --- na tak način se aktivirajo procesi, katerih namen je 
prisiliti organizem v počitek in čiščenje, energija se zbira in usmerja v zdravljenje --- farmacevt in 
zdravnik poznata pasti akutnih bolezni, zato je dobro, da spremljata vaše homeopatsko zdravljenje

➢ izogibati se snovem: KAFRA, POPOROVA META, PEPERMINT, KAMILICA, KOFEIN 

➢ homeopatske kroglice so ZDRAVILA, jemljemo jih samo takrat, ko je to potrebno

➢ možnost sočasnega zdravljenja s klasičnimi zdravili



HVALA ZA VAŠO POZORNOST !


