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UVOD 

 

Tvoja zdravila naj bodo hrana in tvoja hrana naj bo zdravilo. 

Hipokrat 

 

V nasprotju s prazgodovino, ko je bilo človekovo preživetje odvisno od semen, rastlin in ulova divjih 
živali in je bila njegova prehrana skromna, je danes v okolju kjer živimo, na razpolago mnogo 
raznovrstne prehrane, za katero pa žal ne moremo več reči, da je človeku zdravilo, ampak v mnogih 
primerih prej strup.  
 
Mediji so polni člankov o zdravi in uravnoteženi prehrani, v pogovorih z ljudmi slišimo mnogo čudežno 
zdravih receptov in nasvetov. Kljub vsemu, pa je neustrezna prehrana vzrok mnogim boleznim 
današnjega časa. 
 
Ko sem zbirala gradivo za zaključno nalogo v knjižnici in na spletu me je presenetilo dejstvo, kako veliko 
literature je napisano na to temo in kako malo je uporabne. 
 
»Apiterapija  je del integrativne medicine in je lahko dobra dopolnitev uradni medicini, če jo ta pozna 
in dopušča in sprejema dobronamerno. Apiterapija je holistična medicina. To pomeni celovito 
zdravljenje: vse uporabiti oz. povzeti ali vse zdraviti. Holistična zato, ker je harmonično povezana z 
naravnimi procesi in uporablja spoznanja drugih holističnih terapij, kot so fitoterapija(uporaba zelišč), 
aromaterapija (uporaba hlapljivih snovi), akupunktura, akupresura, ajurveda… in seveda dognanja 
uradne medicine.« (Vlado Pušnik, Apiterapija, Založba kmečki glas) in zajema tako preventivo, kot 
kurativo. Človeku pomaga zdravje ohraniti, izboljšati in ozdraveti v kolikor je to mogoče.  
 
Ob upoštevanju misli Rudolfa Steinerja, da je človek to, kar je in da je treba poleg materialnega procesa 
razumeti tudi duhovnega, je uravnotežena prehrana temelj na katerem stoji in pade naše zdravje. 
 

Definicija javnega zdravja: 

- Znanost in spretnost preprečevanja bolezni, krepitve zdravja in podaljševanja življenja s 

pomočjo organiziranih naporov družbe 

Definicija zdravja po Svetovni zdravstveni organizaciji (1948): 

- Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno 

ugodje/blagostanje 
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Prehrana kot dejavnik tveganja nastanka kroničnih bolezni 
Umrljivost in obolevnost zaradi revščine in neznanja (nalezljive in deficitarne bolezni) se 

zmanjšujeta, naraščajo pa »bolezni izobilja« civilizacijske bolezni – kronične nalezljive bolezni. 

Številne študije so pokazale, da je od 70 do 90% dejavnikov, ki povzročajo in pospešujejo 

civilizacijske bolezni v našem življenjskem in delovnem okolju. Prehrana kot del okolja ima pri 

tem najpomembnejšo vlogo. Vpliv dednosti je pri nastanku najbolj pogostih kroničnih bolezni 

različen, vendar na splošno bistveno manjši od vplivov zunanjih dejavnikov. 

Čeprav kronične bolezni prizadenejo različne organske sisteme in se tudi po nastanku in 

razvoju med seboj razlikujejo, so dejavniki tveganja iz našega okolja za nekatere med njimi 

precej skupni ( številni prehrambeni dejavniki, kajenje, alkohol, kava, telesna neaktivnost, 

onesnaženo okolje – vključno s hrano in vodo. 

Še zlasti to velja za prehrambene dejavnike tveganja. Dober primer za to so dejavniki tveganja 

za bolezni srca in ožilja in raka. Te bolezni so vzrok za skoraj 70% vseh smrti v našem okolju.  

 

Prehrana kot dejavnik tveganja nastanka kroničnih bolezni 
- Bolezni srca in ožilja 

- Povišan krvni tlak 

- Sladkorna bolezen 

- Osteoporoza 

- Žolčni kamni 

- Ledvični kamni 

- Obstpacija in divertikuloza 

- Artritis 

- Rak 

- Alkoholizem 

Mnoge sodobne bolezni so posledica nepravilne prehrane, naj si bo preskromna oz. zaradi 

mnogih modernih diet osiromašena, preobilna, neusklajena s človekovimi potrebami, 

osiromašena zaradi načina pridelave živil ali načina priprave in izbire živil. 

Iz tega lahko sklepamo, da je uravnotežena prehrana temelj apiterapije, lahko pa apiterapija 

pripomore k uravnoteženju prehrane. 

 

 

Kaj je uravnotežena prehrana 
Uravnotežena prehrana mora zagotoviti telesu vse potrebne življenjsko pomembne hranilne 

snovi: vitamine, rudnine, esencialne aminokisline, esencialno maščobne kisline, potrebno 

količino energetskih hranil(ogljikove hidrate, maščobe) in balastne snovi. Prilagojena mora biti 

fiziološkemu ritmu prehrane.  
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Uravnotežena prehrana človeku ohranja in krepi zdravje, preprečuje, da bi se zdravstveno 

stanje poslabšalo, lahko tudi zdravi. Vsaka dieta mora biti uravnotežena tako, da omogoča 

hitrejšo ozdravitev.  

Uravnotežena prehrana je osnova za optimalen razvoj, telesno in duševno zdravje, odpornost 

pred neugodnim vplivom okolja, največjo možno telesno in duševno storilnost ter za 

doseganje visoke starosti. 

Uravnotežena prehrana se ne nanaša na populacijo temveč na posameznika, zato ne moremo 

napisati formule, ki bi veljala za vse. Priporočila za oskrbo z hranljivimi snovmi so le 

nepogrešljivo orodje uravnotežene prehrane. Ne moremo jim slepo slediti, ampak je potrebno 

upoštevati različne dejavnike in zakonitosti, ki vplivajo na izkoristek hranljivih snovi in potrebe 

človeka. 

Potrebe vsakega človeka je mogoče zadostiti z neštetimi možnostmi kombiniranja živil in 

upoštevati človekove želje in navade, okolje, potrebe… 

Z ustreznimi tabelami živil lahko ocenimo hranilno in biološko vrednost hrane. 

Priporočljiv delež energije iz posameznih hranljivih snovi je za posamezne razvojne faze 

človeka in pri različni dejavnosti različen. Priporočila o deležu energije iz posameznih hranljivih 

snovi so za zdravega odraslega človeka taka: 

- Beljakovine 12-17% 

- Maščobe 25-35% 

- Ogljikovi hidrati 50-55% 
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Bistvene sestavine hrane  
Bistvene sestavine hrane so beljakovine, ogljikovi hidrati, sladkor, maščobe, vitamini, 

anorganske in balastne snovi. 

Beljakovine 
Beljakovine so življenjsko pomembno hranilo kot vir energije in surovina za izgradnjo telesnih 

beljakovin. Potrebe po beljakovinah oz. aminokislinah so odvisne od stanja posameznika. 

Organizem ne more sintetizirati nekaterih aminokislin, ki so nujne za sintezo svojih lastnih 

beljakovin, zato so le te nepogrešljiva sestavina hrane.  

Zelo visok delež beljakovin ni zaželjen, ker obremenjuje presnovo.  

Viri beljakovin: jajca, mleko in sir, meso, ribe, koruza, riž, pšenica, ovseni kosmiči, arašidovo 

maslo, soja, fižol… 

Ogljikovi hidrati 
Dnevna prehrana človeka vsebuje različne ogljikove hidrate, od monosaharidov do 

polisaharidov.  

V prehrani človeka so pomembni predvsem ogljikovi hidrati, ki ne povzročajo povišanja 

glukoze v krvi in imajo manjšo osmozno aktivnost, torej škrobna živila, namesto mono in 

disaharidov. 

Enako pomembna kot izbira ogljikovih hidratov je pogostost njihovega uživanja. 

Viri ogljikovih hidratov: 

- Monosaharidi  

*glukoza    sadje, med 

*fruktoza   sadje, med 

- Disaharidi  

*saharoza   pesa, sladkorni trs 

*laktoza      mleko 

*maltoza     razgrajeni škrob 

*trehaloza  fungi in insekti 

        -     Polisaharidi  
              *škrob          žita, gomolji, fižol 
              * dekstrin    manjša količina v naravnih škrobih 
              *glikogen     meso 
 
 

Maščobe 

 
Maščobe so v prehrani nujne le kot določena količina življenjsko pomembnih maščobnih kislin 
in pri izredno velikih potrebah po energiji – za povečanje energijske vrednosti obroka. 
Če hrana vsebuje izredno malo maščob, se vitamini topni v maščobah ne morejo absorbirati iz 
črevesja v kri in limfo. 
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Živalske maščobe vsebujejo le enkrat nasičene maščobne kisline. Dvakrat in trikrat nasičene 
maščobne kisline vsebujejo predvsem rastlinske masti in olja, večkrat nenasičene pa ribja olja. 
 
Viri maščob: maslo, goveji loj, svinjska mast, sončnično olje, sojino olje, repično olje, olivno 
olje, bučno olje, koruzno olje, olje pšeničnih kalčkov, margarina. Manjše količine maščob 
najdemo v Žitih, stročnicah, zelenjavi, sadju, mesu, ribah, mleku in mlečnih izdelkih… 
 
 

Vitamini 

 
Vitamini so v minimalnih količinah življenjsko potrebne snovi v organizmu za številne fiziološke 
funkcije. Telo jih mora dobiti s hrano, saj jih zmore sintetizirati v zanemarljivih količinah, ki ne 
zadovoljujejo normalnih fizioloških potreb organizma. Vitamini delujejo kot kofaktorji v 
encimih, ki omogočajo številne biokemične procese sinteze, presnove ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin.  

 

 
 

V vodi topni vitamini 

 

Vitamini skupine B so skupina kemično različnih snovi. Sem uvrščamo tiamin(B1), 

riboflavin(B2), niacin(B5), piridoksin(B6), panteonsko kislino (B3), 

cianokobalamin(B12), bioton(B7, vitamin H), folno kislino(B9), pangamat(B15), 

laetril(B17), orotat(B13) in para-amino-benzoično kislino (PABA, vitamin H),). Ti 

vitamini igrajo pomembno vlogo v celični presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin in 

maščob. V telesu se vitamini skupine B metabolizirajo v aktivne oblike, ki delujejo kot 

koencimi v številnih biokemičnih reakcijah.  

Aksorbinska kislina (vitamin C) 
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Lipofili, v maščobah topni vitamini 

 

Retinol (vitamin A)  

Kalciferol (vitamin D)  

Tokoferol (vitamin E) 

Vitamin K 

 

Življenjsko pomembne anorganske snovi 

 
Kalcij, fosfor, železo, natrij, kalij, baker, magnezij, jod, klor, žveplo, cink, selen, krom, mangam, 

molibden,  kalcij, magnezij, klor, fluor, vanadij, siilicij, kobalt, nikelj. 

 

Balastne snovi – vlaknine 

 
Vlaknine so rastlinski polisaharidi, ki jih človek s svojimi prebavnimi encimi ne more prebaviti, 

prebavljajo pa jih bakterije v debelem čtrevesju. 

Delimo jih v netopne balastne snovi (celuloza, hemiceluloza in lignin) in topne balaste (pektini 

in različne rastlinske gume). 

 

Viri balastnih snovi so sadje, zelenjava, žita, stročnice in različna semena. 

 

Voda in druge pijače v prehrani 

 
Voda je življenjsko pomembno živilo za človeka ter za ves biološki svet. Je topilo in sredstvo za 

čiščenje. Pomembna je kakovost vode. 

Najnaravnejša, fiziološko in zdravstveno najprimernejša pijača za odžejanje oziroma 

nadomeščanje izgubljene telesne vode je higiensko neoporečna voda. 

Zdravju najbolj škodujejo pijače, ki vsebujejo veliko dodanega sladkorja, predvsem saharozo. 

Še najbolj zdrav je naravni sok, ki vsebuje samo naravni sladkor. 

 

Živila 
 

Z imenom živila lahko zajamemo vse, kar ljudje uporabljamo za hrano in pijačo v predelani ali 

nepredelani obliki, prav tako začimbe in vse druge snovi, dodane živilom za konzerviranje, da 

bi popravili njihov videz, barvo, okus in vonj, da bi jih tako obogatili ali kako drugače 

spremenili. 
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Osnovne skupine živil 

  
Žita in žitni izdelki – ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini skupine B 

 

Sadje in zelenjava – ogljikovi hidrati, vitamina A in C, vitamini B, železo, kalcij,f osfor, kalij, 

natrij, mikroelementi 

 

Meso, ribe, jajca, stročnice – beljakovine, maščobe, vitamini B, železo, mikroelementi 

 

Mleko in mlečni izdelki – beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, kalcij, vitamin B2,  vitamin A 

 

Maščobe, olja, maslo, margarina, orehi, avokado – maščobe, vitamini A,D,E 

 

Sladkor – ogljikovi hidrati 

 

 

Za prehrano posebno pomembna živila 

 

Žita 

 
Več kot polovica energije, ki jo odrasli človek dnevno pridobi s hrano odpade na ogljikove 

hidrate, velik del pridobljene energije pa prav na kruh. Pri pripravi hrane za ohranjanje in 

krepitev zdravja je zato pomembno, da če kruh že zaseda tako pomembno mesto v naši 

prehrani, da je to kruh pripravljen iz polnovredne moke, še bolje ržen, pirin, črni, ajdov, ovseni, 

kruh iz otrobov bolje kot iz pšenične bele moke, ki je zaradi očiščenosti hranilno zelo revna. 

 

Stročnice: fižol, leča, soja, bob 

 

Kljub temu, da danes poznamo več kot 1300 vrst stročnic, jih v prehrani uporabljamo le okoli 

20 vrst. Uvrščamo jih med živila z beljakovinami in ogljikovimi hidrati z zelo grobimi vlakni. 

Maščobe stročnic imajo zelo velik odstotek polinenasičenih maščobnih kislin, ne vsebujejo 

holesterola, imajo zelo malo natrija in veliko kalija. Poleg tega, da zelo dobro vplivajo na 

prebavo, imajo stročnice posebno vlogo v prehrani bolnika s sladkorno boleznijo in povišanimi 

lipide v krvi. 

 

Krompir 

 

Krompir je za žiti in žitnimi izdelki drugi pomemben vir energije v naši vsakdanji prehrani. 

Čeprav vsebuje razmeroma malo vitamina C in beljakovin je lahko pomemben vir obeh hranil, 

če ga zaužijemo veliko. Biološka vrednost krompirja je razmeroma velika. Kuhan pa vsebuje še  
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hranila: natrij, kalij, kalcij, magnezij, fosfor, železo, baker, cink, žveplo, klor, ter vitamine: 

tiamin, riboflavin, nikotinsko kislino, piridoksin, panteonsko kislino, vitamin C, folno kislino. 

 

Mleko in mlečni izdelki 

 

Mleko in mlečni izdelki so izredno pomembna vsakdanja hrana za ljudi. V primerjavi z drugimi 

živili je mleko idealna hrana, ker vsebuje vsa za življenje pomembna hranila. Je pomemben vir 

kalcija. Odvisno pa je, kako človek sprejema mleko in mlečne izdelke. Ali bo človek pil mleko 

ali ne je odvisno od številnih dejavnikov: genetski vzroki, subjektivni vzroki, preobčutljivost za 

mleko (laktoza – pomanjkanje encima laktaze, na mlečne beljakovine – alergija). 

 

Jajca 

 

Jajca imajo izredno visoko hranilno in biološko vrednost, zato imajo še posebno pomembno 

mesto v naši vsakdanji prehrani. Skoraj povsem lahko nadomestijo meso in mesne izdelke. V 

primerjavi z mesom imajo celo večjo biološko vrednost. 

 

Jabolka 

 

So najpomembnejše sadje pri nas. V svetovnem merilu so takoj za pomarančami. Pomembna 

so, ker lahko sveža uporabljamo vse leto. Tudi ljudska medicina jih uporablja kot hrano in 

zdravilo. Poznan je rek: Jabolko na dan, pa ne boš bolan. Hranilna in energijska vrednost sta 

sicer zelo skromni, lahko pa postaneta ustrezni, če zaužijemo večjo količino (npr. do 0,5kg). 

Jabolka imajo razmeroma čvrsto konzistenco in veliko balastov, zlasti pektinov. Prav taka 

sestava jim daje še posebno dietno vrednost v prehrani, ki varuje pred aterosklerozo, znižuje 

krvni sladkor, in krvne lipide. Če uživamo jabolka pred ali med obrokom, razredčijo hrano, 

povečajo nasitnost zaužitega obroka in s tem tudi razbremenijo našo presnovo. Če se le da, 

uživajmo surova jabolka, ki imajo posebno varovalen učinek za zobno in obzobno tkivo. 

 

Česen in čebula 

 

Ljudska medicina in prehrana poznata česen in čebulo kot hrano, začimbo in zdravilo. Egipčani 

so česen uporabljali kot krepčilo. Danes verjamemo, da krepčilna moč česna in čebule izhaja 

iz njune sestave, bogate s hranili. Bogata sta z eteričnimi olji, ki jih ob uporabi zelo hitro 

začutimo. Česen vsebuje alicin, ki močno deluje na bakterije. Eterična olja v česnu uničujejo 

gnilobne bakterije v črevesju, prav tako je znan učinek česna pri zdravljenju bakterijske griže, 

kolere, tifusa, paratifusa in tuberkuloze. 

Eterična olja dražijo tudi sluznico dihal in redčijo gosto sluz. Česen zelo uspešno odpravlja tudi 

gliste. Alicin znižuje tudi krvni tlak in sladkor. Povzroča tudi boljšo prekrvavitev možganov. 

Čebula ima podoben učinek kot česen, toda v manjši meri, prav tako pa tudi druge rastline iz 

te družine lilij; to so por, šalotka, drobnjak, čemaž… 

 



Uravnotežena prehrana ob apiterapiji, Romana Bobek; tečaj apiterapevt 2018/2019                                    11 
 

Med in drugi čebelji pridelki 
 

Med  
 

Med je najstarejši znani produkt čebel. Uporaba je raznovrstna. Je odlična hrana, ker vsebuje 

poleg sladkorjev (sadnega in grozdnega) še številne rudnine in vitamine ter druge, še ne 

povsem znane snovi, ki mu dajejo posebno mesto v prehrani in zdravilstvu. 

Med je neprimerno boljše dietno živilo, če želimo telesno težo vzdrževati, kot pa saharoza ali 

kuhinjski sladkor, sladilo, ki ga ljudje več ali manj uživajo vsak dan. Ker se ob uživanju medu 

število lipidov in holesterola ne poveča toliko, ima še dodatni dietni učinek. 

Zaradi visoke hranilne vrednosti krepi organizem, zato ga lahko imamo za osnovno varovalno 

živilo in ga lahko uporabljamo pri vseh obolenjih za varovanje in krepitev organizma, hitrejše 

zdravljenje, preprečevanje številnih zapletov med zdravljenjem ter izboljšanje počutja bolnika 

in zdravega človeka. Sodobna spoznanja o vplivu na organizem so dokazala veljavnost 

stoletnih izkušenj pri zdravljenju skoraj vseh obolenj.  Varovalna vrednost medu odpove edino 

v primeru alergije ali preobčutljivosti. 

Glede na sodobna spoznanja bi lahko trdili, da je idealno hranilo in poživilo za športnike in 

rekreativce, še zlasti pa za vrhunske športnike. 

Zaradi nekaterih snovi je baktericiden in bakteriostatičen, kar pomeni, da uničuje bakterije ali 

pa preprečuje razmnoževanje le teh.    

 

Matični mleček 
 

Zaradi zelo pestre sestave hranil in še veliko neodkritih snovi v matičnem mlečku ter posebne 

funkcije matičnega mlečka pri razvoju ličinke v čebeljih, matičnih in trotovskih celicah so imeli 

in imamo še danes matični mleček za čudežno zdravilo. Danes vemo, da je koncentrat biološko 

aktivnih snovi, ki lahko močno koristijo organizmu kot esencialna hrana, ni pa vsemogočno 

zdravilo. 

Številne dobre lastnosti matičnega mlečka za človeški organizem lahko pripišemo esencialnim 

hranilom v matičnem mlečku, to je pomembnim aminokislinam, vitaminom in mineralom. 

Tem hranilom lahko pripišemo dober učinek na povečanje in uravnavanje teže, oziroma teka, 

boljše počutje, koncentracijo in kondicijo organizma.  

 

Cvetni prah 
 

Sestavine cvetnega prahu so podobne sestavinam matičnega mlečka. Cvetni prah je namreč 

za čebele osnova za izdelavo matičnega mlečka. Prav zato cvetni prah uporabljamo enako kot 

mleček ali pa skupaj z njim. Vsebuje podobna hranila, vendar v drugačnih razmerjih in 

kombinacijah. Zaradi bogate sestave hranil ima cvetni prah pomembno mesto v 

dietoprofilaktični prehrani. 
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Propolis  
 

Analize strokovnjakov so pokazale, da pri propolisu lahko govorimo o protibakterijskem, 

protiglivičnem in protivirusnem, anestetičnem, antitoksičnem in regenerativnem delovanju. 

Ugotovili so tudi, da je nerezistenčen, kar pomeni da v nasprotju  s sintetičnimi antibiotiki, na 

katere bakterije postanejo odporne, v primeru propolisa to ne drži.  

Propolis ni strupen za organizem, možne pa so alergije. 

V teku so raziskave, vrednosti propolisa za dietoprofilaktično prehrano, saj so poskusi na 

živalih dokazali, da propolis upočasnjuje praznenje želodca oziroma poveča nasitnost obroka 

hrane. To pomeni, da bi lahko dodatek propolisa k hrani povečal nasitnost zaužite hrane ter 

tako vplival na zmanjševanje telesne teže. 

Dosedanje raziskave kažejo, da imajo najboljši učinek kombinacije različnih čebeljih pridelkov. 

Z dodatki matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa medu kot osnovnemu in osrednjemu 

dietoprofilaktičnemu in dietoterapevtskemu pridelku izredno zvečamo njegov biološki učinek. 

Poleg tega lahko čebelje pridelke kombiniramo z drugimi živili in čaji ter tako pripomoremo k 

večji učinkovitosti preostalih čebeljih pridelkov. 

 

Med s preostalimi čebeljimi pridelki moramo vključiti v uravnoteženo, zdravo in varovalno 

prehrano kot osnovno »zdravilo« pri varovanju in krepitvi zdravja, preprečevanju obolenj ter 

prizadevanjih za hitrejšo ozdravitev in dobro počutje zdravega in bolnega človeka. 

 

Med in čebelje pridelke praviloma uporabljamo kot sestavni del uravnotežene dnevne 

prehrane tako zdravega človeka kot bolnika. Bolnik, ki vsakodnevno dobi s hrano manj 

energije, kot je v resnici potrebuje, lahko praviloma zaužije čez dan več izdelkov iz medu, 

porazdeljenih na več majhnih obrokov, vendar le, če bolezen oziroma bolezensko stanje 

posebej ne prepoveduje medu ali drugih čebeljih pridelkov. Med in čebelje pridelke lahko v 

celodnevni obrok hrane vključimo na več načinov: 

- Med sam ali katerega od čebeljih pridelkov 

- Matični mleček, cvetni prah, propolis 

- Med v kombinaciji z drugimi čebeljimi izdelki 

- Med kot sestavni del jedi, sladic, obroka hrane 

- Predvsem naj med nadomesti beli sladkor in druge oblike sladil 

V dnevni prehrani zdravega človeka je lahko do 100g medu(oziroma 3 jedilne žlice) oziroma 

največ 10% energijske vrednosti glede na celodnevne potrebe človeka. V tem primeru 

izključimo iz dnevnih obrokov vsa živila s sladkorjem ali sladice. 

Bolje je, če uživamo čisti med in obroke medu enakomerno porazdelimo npr. 5x na dan po 

žličko medu po zaužitju obroka. 
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Dieta pred apiterapijo 

 
Naše telo težko sprejme kakršnokoli pomoč ali zdravljenje, če je preutrujeno, če so naši 

notranji organi: jetra, ledvice, črevo in ostali preobremenjeni. Zato je dobro, da ga pred 

terapijo pripravimo in očistimo s primerno dieto ali postom. Pri tem je priporočljiv posvet s 

strokovnjakom, ki nam bo svetoval primerno prehrano ali dieto.  

Dobro je opraviti detoks telesa, poskrbeti za škodljive razvade kot so kajenje, alkohol, 

pretirano razvajanje s sladkarijami, kavo. 

Poskrbeti je treba za primerno gibanje, dovolj počitka in kvalitetnega spanja. 

Umiriti um in duha. 
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