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POVEJ NAPREJ
El.eotrn.soa  o.jigaj  oi  jn  tre.ut.n  beretej  je  .ame.je.a  širitvi  i.fnrmacij  n  al.nji
arbnresce.s  Zaradi l.ast.ih izouše.j i. zaradi izouše.j m.ngih upnrab.ionv vemj da je
prava i.fnrmacija nb pravem časuj še oaon pnmemb.a 

S tn o.jign žel.im tn i.fnrmacijn oar .ajhitreje spraviti dn čim več l.judij oi bi jim l.ahon
onristil.a  Seveda pri tem raču.am tudi .a vašn pnmnč  Pnsredujte el.eotrn.son o.jign Z
alojo do zdravja vsemj oi jih pnz.ate  Naj sami presndijnj al.i je i.fnrmacija primer.a tudi
za .jih 

Samn s soup.imi  mnčmi l.ahon .aredimnj  da bn i.fnrmacija prišl.a  nb pravem času v
prave rnoe  Zaoaj pntem tega .e bi .aredil.i? Jaz sem se pntrudil.j  da sem i.fnrmacije
zbral. i. zapisal.  Pntrudite se še vi i. pnvejte .aprej 

Matija Šega
Pnz.aval.ec al.nje arbnresce.s
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OBSTAJA ŠE ENA MOŽNOST
Zgodba,  ki  vam  jo  bom  povedal,  je  popolnoma  resnična,  čeprav  se  mogoče  sliši
neverjetno. Zgodilo se je moji babici in ji rešilo življenje.

Vse se je  začel.n .a prijet.n avgustnvson .edel.jn  l.eta 2007  Babi  je  .a vratu  ntipal.a
nteol.i.nj  oi  ji  .i  pnsvetil.a  pnseb.e  pnznr.nstij  ve.dar  .a  srečn dnvnl.jj  da  je  n  tem
nme.il.a mnji sestri  Ta jn je prepričal.aj da gre nb prvi pril.nž.nsti dn svnjega zdrav.ioa i.
ga pnvpraša za m.e.je 

Babi je sicer bil.a prepriča.aj da .i .ič pnseb.egaj a je zdrav.ioa .a svnjn srečn vsee.n
nbisoal.a  V .eoaj d.eh ji je uredil. testira.je toiva v Ljubl.ja.i  Pn .eoaj ted.ih sn iz UKC-ja
prišl.e šnoa.t.e i.fnrmacije  Rezul.tati testira.ja toiva sn pnoazal.ij da gre za raoa  I. tn .e
oaorš.ega onl.i  Šl.n je za hndgoi. l.imfnm 

LAHKO SI PREDSTAVLJATE KAKO SMO BILI ŠOKIRANI

Za bnl.eze. pred tem .i pri .as sl.išal. .ihče  Ve.dar sn .am zdrav.ioi razl.nžil.ij da je sta.je
zel.n  res.n  i.  da  gre  zares  Še  da.es  se  spnm.im prvih  ted.nvj  on  smn izvedel.i  tn
šnoa.t.n .nvicn  Sam me.imj da je tn nbdnbje .ajtežje  Kl.jub nstal.im dngndonmj oi sn
sl.edil.i sem .amreč m.e.jaj da je nbdnbjej on se mnraš sprijaz.iti z bnl.ez.ijn i. sprejeti
situacijnj taoš.n ont jej .eoaj .ajtežjega 

Mnram rečij da je mnja babi tn nbdnbje zel.n dnbrn prestal.a  Sprijaz.il.a se je s situacijn i.
ndl.nč.n stnpil.a .aprej  Še da.es mi v gl.avi zve.ijn .je.e besedej on je ndl.nč.n pnvedal.aj
da se bn z raonm spnpadl.a i. ga tudi premagal.a 

Ker je bil.a situacija zel.n res.aj je z zdravl.je.jem začel.a omal.u pn prejetju rezul.tatnv 
Kn.ec notnbra 2007 je taon začel.a s oemnterapijnj .atn pa .adal.jeval.a z nbseva.ji 

Začeteo je bil. spndbude.j a se je situacija omal.u mnč.n pnsl.abšal.a  Samn zdravl.je.je jn
je mnč.n izčrpal.n  Kar pa je .ajhujej pnl.eg e.ergijej je pnstnpnma začel.a izgubl.jati tudi
vnl.jn i. .je.a ndl.nč.nstj da se nzdravi je začel.a pl.ah.eti 

ČLOVEK JE V TAKŠNI SITUACIJI PRIPRAVLJEN PREIZKUSITI VSE

Taorat smn začel.i razmišl.jati n al.ter.ativahj oi bi ji uteg.il.e pnmagati .a .je.i pnti dn
nzdravitve  Nal.etel.i smn .a .epnz.a.n rastl.i.n al.ne arbnresce.s  Brazil.soi pater Rnma.n
Zagn je v svnji  o.jigi npisal. števil..e primere nbnl.el.ih za raonmj oi sn si dn nzdravitve
pnmagal.i s tn čudež.n rastl.i.n  Kl.jub mal.n i.fnrmacijamj oi smn jih taorat imel.i n temj se
je babi ndl.nčil.aj da pnsousi  Izgubiti praotič.n .e mnre .ičesar 

Narnčil.a je onzarec že izdel.a.ega pripravoa pn receptu nme.je.ega patra  Še da.es se
večorat  spnm.i  i.  pnvej  oaon muč.i  sn  bil.i  prvi  d.evi  Čeprav  pripraveo  pnl.eg  al.ne
arbnresce.s vsebuje tudi precej meduj oi je mnji babici ont čebel.aroi precej dnmačj ji
nous pripravoa .ioaonr .i  bil.  pn gndu  Pripraveo ji  e.nstav.n .i  bil.  všeč i. se je l.e s
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težavn prepričeval.aj da ga uživa  Pnsoušal.a je .a razl.ič.e .ači.e izbnl.jšati .jegnv nous 
Vsebi.n je spustil.a sonzi cedil.nj da bi se izng.il.a del.čonm al.nje  Pripraveo je mešal.a s
čajemj snonmj vndn i. razl.ič.n hra.n 

ODLOČITEV, KI JI JE REŠILA ŽIVLJENJE

Videl.a jej  da taon .e bn prišl.a dal.eč i. sprejel.a .asl.ed.jn ndl.nčitevj za oatern da.es
pravij da ji je rešil.a živl.je.je  Odl.nčil.a se jej da je .je.n zdravje preveč dragnce.nj da bi
čas i. mnž.nsti zapravl.jal.a .a taoš.e .ači.e i. začel.a pripraveo uživati pn .avndil.ih 
Tnrej triorat d.ev.n pn e.n žl.icnj pnl. ure pred jedjn 

Že v prvih d.eh je bil.n jas.nj da je bil.a ndl.nčitev pravil..a  Al.nja je nčit.n zel.n hitrn začel.a
izl.nča.je strupnv iz .je.ega tel.esa  Tn je bil.n videti predvsem pri ndvaja.ju vnde i. bl.ata 
Pnl.eg mnč.egaj .eprijet.ega vn.ja i. barve je oar precej časa preživel.a .a stra.išču 
Ve.dar ont pravi da.esj je tn še .ajma.jj oar je l.ahon stnril.a taorat  Prve tri d.i jema.ja
pripravoa sn bil.a res.ič.n v z.ame.ju stra.iščaj ve.dar se je že v teh d.eh .je.n sta.je
.epredstavl.jivn izbnl.jšal.n  Babi me je s svnjn izouš.jn že v teh prvih d.eh .avdušil.a dn te
merej da sem začel. zagretn razisonvati al.njn arbnresce.s  Nje.n sta.je se je .amreč nd
začetoa uživa.ja pripravoa iz al.nje arbnresce.s .epresta.n i. vid.n izbnl.jševal.n  Tn jn je
pnl..il.n s pnzitiv.n e.ergijn i. vse bnl.j trd.im prepriča.jemj da l.ahon bnl.eze. premaga 

S  orajšimi  preoi.itvami  je  taon  dn  pnl.etja  pnjedl.a  štiri  onzarce  pripravoa  iz  al.nje
arbnresce.s i. medu  Pri četrtem onzarcu je bil.n videtij ont da je bnl.eze. že zgndnvi.a i.
taon se je tudi pnčutil.a  Nje.e dnm.eve sn oas.eje s preisoavn tudi pntrdil.i  Raoa se je v
cel.nti nzdravil.a 

Čeprav se je babi že prej pnčutil.a ndl.ič.nj je pravn nl.ajša.je prišl.n šel.e z zad.jimi izvidij
oi  sn pntrdil.ij  da  bnl.ez.i  deja.son več  .ima  Lahon si  predstavl.jate  .je.n .epnpis.n
srečn i. .aše vesel.je nb taoš.i pnzitiv.i i.fnrmaciji 

TUDI TI IMAŠ TO MOŽNOST! IZKORISTI JO ZDAJ!

Me.e  je  .je.a  izouš.ja  .avdih.il.a  dn  te  merej  da  sem  začel.  rastl.i.n  pndrnb.eje
razisonvati i. se z .jn uovarjam še da.es  E.nstav.n si žel.imj da ta “zamnl.ča.a soriv.nst”
rastl.i.e on.č.n pride .a da.  

Več  n  al.ne  arbnresce.s  i.  .je.i  upnrabi  si  l.ahon  preberete  .a  spl.et.i  stra.i
www fruotus si  

Na  strani  boste  našli  tudi  podroben  recept  za  pripravo  napitka,  ki  si  ga  lahko
pripravite. 

Če še ved.n dvnmite n mnči čudež.e rastl.i.ej si pngl.ej števil..e zgndbe l.judi iz Sl.nve.ijej
oi jim je al.nja prav taon spreme.il.a živl.je.je  Zgndbe sn nbjavl.je.e .a www fruotus si 
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Še več i.fnrmacij n al.nji arbnresce.sj .apitou i. .je.i upnrabi ter vzgnji .ajdete v o.jigi
Zamolčana  skrivnost  aloje  arborescens. Ne  ustavite  se  tuoajj  tudi  mnja  babi  se  .i 
Zapnm.ite sij da nbstaja še e.a mnž.nst 

V primeru upnrabe tisoa.e verzije o.jigej l.ahon rastl.i.n i. l.iste .arnčite .a
GSM 040 504 245 

RASTLINA IN NAPITEK
Nadal.jeva.je o.jige je razdel.je.n .a dva del.a  Prvi del. bn za.imiv predvsem tistimj oi vas
za.ima vzgnja rastl.i.e  Tnrej tistimj oi rastl.i.n že imate al.i jn žel.ite imeti dnma  V tem
del.u bnste taon .ašl.i i.fnrmacijej oi vam bndn nmngnčil.e l.ažjn vzgnjn rastl.i.ej oi vam bn
l.ahon v pnmnč pri števil..ih težavah i. bnl.ez.ihj ont je bil.a že m.ngim 

Drugi  del.  o.jige  je  .ame.je.  starndav.emu  .apitou  pn  receptu  brazil.soega  patra
Rnma.a Zaga ter .jegnvi upnrabi  Tuoaj bnste .ašl.i tudi recept za .apiteoj oi si ga l.ahon
pripravite sami dnma  Žel.im vamj da vse i.fnrmacijej oi vam jih pnol.a.jam v tej o.jigij
onrist.n upnrabite  Sreč.n!
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Aloja arborescens,
rastlina zč ivljenja

Prvi del

ALOJA V VSAKI DRUŽINI
V tej o.jigi bnste .ašl.i i.fnrmacijej oi bndn onre.itn vpl.ival.e .a vaše živl.je.je  M.ngim je
i.fnrmacija  n  al.nji  arbnresce.s nb  pravem času cel.n  rešil.a  živl.je.je  Živ  dnoaz  za  tn
trditev je vseoaonr mnja babij oi ji je al.nja arbnresce.s nmngnčil.aj da pn težoi bnl.ez.i
pn.nv.n .nrmal..n zaživi  

Name. te el.eotrn.soe o.jige .ij da bi vas z .jn oaronl.i prepričeval.  Žel.im vam l.e pn.uditi
i.fnrmacije  Od vas pa je ndvis.nj oaj bnste z .jimi stnril.i 

Neonč mi je e.a gnspa reol.aj da sn se ji gnspej oi sn soupaj z .jn l.ežal.e v bnl..išoi snbij
smejal.ej on jim je nme.il.aj da uživa pripraveo iz al.nje arbnresce.s  Da.es pravij da izmed
vsehj oi sn taorat l.ežal.e v snbij samn n.a še živi  I. še da.es uživa pripraveo iz al.nje 

S o.jign vam tnrej žel.im pn.uditi i.fnrmacijej .a pndl.agi oaterih se bnste l.ahon oas.eje
sami ndl.nčil.ij al.i bn al.nja odaj tudi v vaši druži.i  

Verjamemj da m.ngi izmed bral.cev teh vrstic dnma že imate rastl.i.n  Precej vas je tudi
taoš.ihj oi ste že spnz.al.i .je.e pnzitiv.e l.ast.nsti  Verjet.n je med vami tudi odnj oi ima
z al.njn sl.abe izouš.je 

Na tem mestu bi  vas žel.el.  pnsvaritij da al.nja žal.  .i  vsemngnč.a  Čeprav jn res l.ahon
upnrabl.jamn .a širnoem pndrnčjuj žal. .i mnž.n vsega ndpraviti l.e z e.n rastl.i.n  Rav.n
zatn je še oaon pnmemb.nj da se i.fnrmirate  Če bnste vedel.i  oaonj odajj  .a oaoše.
.ači. upnrabl.jati al.njnj l.ahon precej zma.jšate mnž.nsti .euspehaj ont pa da al.njn l.e
uživate pn .asvetu snseda i. upatej da bn del.nval.a 

Zapnm.ite sij da je l.e upa.je .ajvečja .apaoa  Če .e bnmn .ečesa stnril.ij v tem primeru
pnisoal.i i.fnrmacijej .e bnmn .ičesar spreme.il.i  Če tnrej žel.imn ndpraviti .eon bnl.eze.j
zgnl.j upa.je .e bn dnvnl.j  S pravimi i.fnrmacijami nb pravem času pa l.ahon tudi upa.je
pnsta.e real..n 

Z.a.je i. i.fnrmacije vam bndn nmngnčil.ej da bnste z.al.i  sorbeti za rastl.i.nj jn z.al.i
upnrabl.jati ter jn s pnzitiv.imi misl.imi v srcu del.iti .aprej med prijatel.je i. snrnd.ioe 

WEB:   www fruotus si                                 GSM: 040 504 245                                MAIL:   i.fn@fruotus si  

mailto:info@fruktus.si
http://www.fruktus.si/


Brezpl.ač.a e o.jiga n al.nji arbnresce.s: Z al.njn dn zdravja                                         POVEJ NAPREJ!  

Šel.e on imamn i.fnrmacije i. z.a.jej je .asl.ed.ji onrao l.ahon rastl.i.a v .aši druži.i  Ne
vidim .amreč smisl.a v temj da se v hipu ndl.nčimn za svnjn rastl.i.nj pntem pa jn zaradi
premal.n  i.fnrmacij  v  .eoaj  ted.ih  izgubimn  Pnsl.a.stvn  al.nje  arbnresce.s  je  m.ngn
večjej zatn je pravj da taon tudi z .jn rav.amn 

Če ste se že ndl.nčil.i za svnjn rastl.i.nj al.i tn .ameravate stnriti v prihnd.jej vam čestitam
za taoš.n pntezn  Žel.im vam tudij  da bnste imel.i  nd rastl.i.e onristi ter  da bn v vaši
druži.i prisnt.a še zel.n dnl.gn 

ALOJA ARBORESCENS NI ALOE VERA
Vel.ion l.judi .e l.nči al.ne arbnresce.s nd al.ne verej zatn sem v .adal.jeva.ju predstavil.
pnmemb.ejše razl.ioe  Zavedati se mnramnj da al.nja arbnresce.s .i al.ne vera  Gre za dve
pnvsem razl.ič.i rastl.i.i  

Najpomembnejša razlika med rastlinama
Dnoazal. i. pntrdil. jn je ital.ija.soi bnta.io i. zel.iščar dr  Al.dn Facet  Al.ne vera vsebuje 40
% pngl.avit.e uči.onvi.e prnti raouj  al.nja  arbnresce.s pa oar  70 %  V primeru težjih
nbnl.e.jj  ont  je  raoj  se  tnrej  pnsoušajmn držati teh z.a.stve.ih dng.a.j  i.  za  bnl.jše
rezul.tate upnrabl.jajmn al.ne arbnresce.s 

Spoznajmo aloe vero
V primerjavi z al.ne arbnresce.sj
al.ne vera raste hitrejej ima večje
i.  bnl.j  mes.ate  l.iste  i.  raste
brez  stebl.a  Pri  vzgnji  je  za
ndte.eo bnl.j  zahtev.aj  zahteva
tudi  več  pnznr.nsti pri
razm.nževa.ju  s  pnga.joij
zal.ivamn jn še za ndte.eo ma.j 
Upnrabl.jamn  samn  gel.  iz
.ntra.jnsti l.ista 

Gel. al.ne vere iz l.istnv se upnrabl.ja pri urez.i.ahj pnšondbah i. ra.ah .a onžij saj ra.e
izred.n hitrn cel.ij  pri  suhi  onžij  npeol.i.ahj  pioih žužel.o ipd  Primer.a je predvsem za
zu.a.jn upnrabn  Več n upnrabi al.ne vera si preberite .a www fruotus si 

Čeprav  je  al.ne  vera  ma.j  uči.onvita  i.  ima  ma.j  zdravil..ih  l.ast.nsti ont  al.nja
arbnresce.sj je al.ne vera bnl.j pnz.a.a  Zahval.a gre predvsem .je.i hitrejši rasti i. bnl.j
mes.atim l.istnmj saj tn mul.ti.acin.al.oam nmngnča ustvarja.je večjega zasl.užoaj zatn se
gel. al.ne vere upnrabl.ja v onzmetioij v hra.i i. pijači ont prehra.soi dndateo ter čistil.ih i.
drugih izdel.oih  Rastlina ni primerna za izdelavo pripravka po receptu Romana Zage. 
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Spoznajmo alojo arborescens

Al.nja arbnresce.s je pn videzu pndnb.a oaotusuj ve.dar jn uvrščamn v druži.n l.il.ijevo  V
.aravi zraste tudi med 5 - 10 metrnv visnon drevnj v rastl.i.jaoih i. dnma pa bn dnsegl.a
viši.n nonl.i e.ega metra  Če sn pngnji dnbrij pa l.ahon starejše rastl.i.e (10 l.et i. več)j
dnsežejn tudi viši.e nonl.i 1j4 metra  Pri starejših al.njah vel.ja nme.iti tudi tnj da če l.istnv
sami .e bnmn upnrabl.jal.i i. ndstra.jeval.ij bn al.nja sama ndmetaval.a spnd.je l.iste ter
taon nbl.ionval.a gnl.n stebl.n  Stebl.n je .amreč z.ačil..nst al.nje arbnresce.s 

Listi sn zel.e.e barve z rahl.n mndrim ndte.onm  Razvijejn se dn širi.e nonl.i 5 ce.timetrnv
i. dn nonl.i 60 ce.timetrnv dnl.ži.e  Pri .as al.nja arbnresce.s cveti e.orat l.et.n i. razvije
čudnvit nra.ž.n rdeč cvet z mal.imi cvetoi 
Tn je tista prava al.njaj oi jn nme.ja pater Rnma.n Zagn i. iz oatere se izdel.uje pripraveo 

V primerjavi z al.ne veraj al.nja arbnresce.s raste pnčasij ima ma.jše l.istej oi vsebujejn
ma.j gel.a  Raste s stebl.nm ont drevnj oi se razvije v grmj če ji tn dnvnl.imn  Upnrabl.jamn
cel.nt.e l.istej raze. tr.jev  Zaradi večje vseb.nsti zdravil..ih uči.onvi. je primer.a tudi za

.ntra.jn  upnrabnj  ve.dar  se  rav.n
zaradi pnčas.e rasti rastl.i.a .i .ionl.i
širše upnrabl.jal.a 

Če imate dnma svnjn rastl.i.nj imate
taon .a dnsegu rnoe ved.n svež gel.j
oi  ga l.ahon upnrabl.jate taon .a onži
ont  tudi  .ntra.je  Del.nva.je  al.nje
arbnresce.s je zel.n širnonj s pnmnčjn
pripravoa  pa  pnstaja  tudi  dnsegl.jivn
m.nžicam i. praotič.n za upnrabn  

V  primeruj  da  .imate  pngnjev  za
izdel.avn pripravoaj al.i bi raje žel.el.i že
izdelan pripravekj  ga l.ahon .arnčite
.a www fruotus si  

POMEMBNO! V primeru uživanja katere koli rastline je nujno, da je rastlina gojena na
ekološki način. Torej brez dodajanja umetnih gnojil ali drugih kemijskih sredstev. Če o
tem niste prepričani, odsvetujem uživanje takšne rastline.
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VZGOJA ALOJE ARBORESCENS
V primeruj da imate rastl.i.n dnmaj z vzgnjn .e bnste imel.i pretira.ega del.a  Gre .amreč
za dnoaj .ezahtev.n rastl.i.n  Pntrebuje zel.n mal.n vndej zatn mnramn biti pnznr.ij da je
.e zal.ivamn prepngnstn  Pnzimi je dnvnl.j že e.orat .a dva meseca  Pnl.eti pa jn zal.ivamn

.eonl.ion  pngnstejej  e.orat
tede.son al.i še redoeje 

Al.nja  za  uspeš.n  rast  pntrebuje
dnbrn  sn.č.n  svetl.nbnj  zatn  jn
pnstavimn .eoamj ojer bn del.ež.a
precej  sn.ca  Nepnsred.emu
sn.cu je  raje .e izpnstavl.jajmn v
jul.iju  i.  avgustuj  saj  se  zaradi
vrnči.e  l.ahon  zač.ejn  sušiti
spnd.ji l.isti 

V  mesecihj  on  se  temperatura
spusti .anonl.i +4ᵒCj al.njn prestavimn v prnstnrj ojer ima še ved.n dnvnl.j svetl.nbe i. ojer
temperature .isn rav.n visnoe  Če jn bnste imel.i v sta.nva.juj se bn .avadil.a tudi .a
snb.n temperaturn 

Za g.nje.je .ioar .e upnrabl.jajte oemič.ih pripravonv! Če imate .ame. al.njn uživatij jn
mnrate tudi g.njiti s s.nvmij oi jih .e žel.ite v svnjem tel.esu  Upnrabite dnmač ononšji
g.nj al.i binl.nšoa g.njil.a 

Za presaja.je l.ahon upnrabite oar vrt.n zeml.jn  Če te mnž.nsti .imatej l.ahon upnrabite
tudi substrat za rnže .a šnt.i ns.nvi 

Razmnoževanje aloje arborescens
Ml.ada sadioa al.nje arbnresce.s .aj bn vel.ioa med 15 i. 20 cm  S šoarjami al.i .nžem jn
ndrežite i. jn .eoaj d.i pustite l.ežati v se.ci  S tem bnste pnvečal.i mnž.nstij da se bn
ml.ada sadioa prijel.a i. ustvaril.i zdravn rastl.i.n 

Pn .eoaj d.eh je rastl.i.a pripravl.je.a za vsaditev  Pripravite ma.jši l.n.čeo  Za prvn l.etn
al.i dve bn zadnščal. l.n.čeo s premernm 10 cmj oas.eje pa jn presajajte .eoje .a 2 - 3 l.eta 
Ved.n v .eonl.ion večji l.n.čeo 

Na  d.n  pnsnde  dndajte  dnmač  ononšji  g.njj  ve.dar  l.ej  če  ononši  .isn  hra.je.e  z
umet.imi dndatoi  Knl.iči.a g.nja .aj bn majh.aj pnvrhu pa .atrnsite zeml.jn i. pazitej da
rastl.i.a .e pride v .epnsrede. stio z g.njem  Namestn ononšjega g.nja l.ahon upnrabite
binl.nšon g.njil.n al.i pa g.njil.a .iti .e dndajte  Zaoaj? Če bndn ml.ade onre.i.e prehitrn
prišl.e v stio z g.njil.nmj l.ahon tn onre.i.e nžge i. rastl.i.a se pnsuši 
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Za vsaditev sadioe je primer.a zeml.ja z dnmačega vrta  Če .imate te mnž.nstij bndite
pnznr.ij da bn oupl.je.a zeml.ja izdel.a.a .a šnt.i ns.nvi 

Pnsndaj zeml.ja i. rastl.i.a je zdaj pripravl.je.a  Če je mi.il.n že .eoaj d.ij ndoar ste sadion
ndrezal.ij je zdaj pravi časj da al.njn pnsadite  S prstnm rahl.n .aredite l.uo.jn v zeml.jn i.
va.jn pazl.jivn pntis.ite sadionj če bnste premnč.ij se rastl.i.a l.ahon zl.nmi 

Rastl.i.n za oaoše. da. al.i dva pnstavite .eoam v se.če. prnstnr i. je .e izpnstavl.jajte
svetl.nbi  Neoje pn dveh d.eh jn prestavite .a mestnj ojer jn žel.ite imeti  Tn mestn .aj
ima vel.ion d.ev.e svetl.nbe (izngibajte se .epnsred.i sn.č.i svetl.nbi) ter .aj bn zrač.n 
Zdaj  je  tudi  časj  da  ml.adn  rastl.i.n  prvič  mal.n  zal.ijete  Če  je  l.e  mnž.nj  upnrabite
dežev.icn 

V prihnd.je rastl.i.n zal.ivajte redon  Teonm l.eta .eoje e.orat .a 10 d.i  V času zime pa
.eoje  e.orat  meseč.n  I.terval.  zal.iva.ja  seveda  pril.agajajte  vreme.u  i.  prnstnruj  v
oaterem al.njn imate  Če je l.e mnž.nj imejte rastl.i.n čim več časa .a prnstem  V časuj on
sn temperature nonl.i 5 stnpi.j Cel.zija al.i ma.jj pa mnrate imeti al.njn v prnstnru (noe.soa
pnl.icaj stnp.iščej garaža…) 

V prvem nbdnbju dndat.n g.nje.je rastl.i.e .i pntreb.nj oas.eje pa je .ajbnl.j uči.onvitn
i. pnce.i .arav.n g.njil.nj oi ga pripravite iz onpriv  

Gnojenje aloje arborescens
Pn l.ast.ih izouš.jah i. izouš.jah vrt.arjev l.ahon pntrdimj da je dnma izdel.a.n g.njil.n iz
onpriv .ajbnl.jši .arave. dndateo za .aše al.nje  Jaz svnje al.nje dnma pngnstn zal.ivam z
nme.je.im g.njil.nm i. npaziti je razl.ionj ont če bi al.nje zal.ival.i zgnl.j z dežev.icn 

Priprava  g.njil.a  je  zel.n  preprnsta  Pntrebujemn  več  onprivj  vedrn  i.  l.iter  dn  dva
dežev.ice  Vedrn .apnl..imn s onprivamij pnvrhu pa .al.ijemn dežev.icn  Dnbrn jej da
vedrn čim bnl.j zaprete  Če .imate pnornvaj pnorijte vedrn s pnl.ivi.il.nm  Vsaoih .eoaj d.i
vedrn ndprite i. onprive premešajte  

Pred upnrabn pustite onprive .amnče.e vsaj 7 dn 10 d.i  G.njil.nj razredče.n z vndnj
upnrabite za zal.iva.je vaših al.njj seveda pa ga l.ahon upnrabite tudi za zal.iva.je drugih
rastl.i.j  saj  bndn  precej  bnl.je  uspeval.e  Odsvetujem vam zal.iva.je  s  tem g.njil.nm v
sta.nva.juj oer ont ste verjet.n že l.ahon ugntnvil.ij mnč.n smrdi 

Jaz pn .avadi mešam 1 dl. g.njil.a onpriv .a e.n vedrn za zal.iva.jej pribl.iž.n 10 - 12 l.itrnv
dežev.ice  Taoš.n g.njil.n je res zel.n uči.onvitn  Če .e verjametej preizousite sami 

Vataste uši
Čeprav  vataste  uši  .a  prvi  pngl.ed  .isn  videti prav  .ič  .evar.ej  l.ahon  .ašn  al.njn
pnpnl..nma u.ičijn  Gre  za mal.e  bel.e pioicej  oi  sn videti ont  majh.e vatoice  (nd tnd
verjet.n tudi ime)  Vzrno za .asta.eo je pn .avadi al.nja al.i zgnl.j l.istj oi pnčasi g.ije  Če .a
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svnji rastl.i.i npazite l.istj oi je začel. rume.etij je pripnrnčl.jivnj da ga čim prej ndstra.ite  V
primeruj da l.ist .a rastl.i.i nsta.e dl.je časa al.i da gre cel.n za g.itje cel.nt.e veje al.njej je
mnž.nj da se tam razvijejn prej nme.je.e vataste uši  

Vatastih  uši  l.ahon  precej
e.nstav.n  rešimn  s
oemioal.ijami  Ve.dar  oer  .as
veči.a  al.njn  arbnresce.s  gnji
za  uživa.jej  vam oaj  taoš.ega
ndsvetujem  Na  alojah,  ki  jih
uporabljate  za  uživanje  ali
zdravljenje,  nikakor  ne
uporabljajte nobenih kemičnih
sredstev. Taon  .e  za  zatira.je
oaoš.ih bnl.ez.ij ont tudi .e za
g.nje.je  Vedeti .amreč

mnramnj da se vse te oemioal.ije oas.eje shra.ijn v rastl.i.n i. jih z zaužitjem pre.esemn
v  svnje  tel.n  Tega  pa  si  gntnvn  .ihče  .e  žel.i  Kaon  se  jih  uspeš.n  l.ahon  z.ebite  si
preberite .a spl.et.i stra.i www fruotus si 

POMEMBNO:  Vataste  uši  se  veliko  hitreje  množijo  ob  višjih  temperaturah.  Ko  so
temperature 8 stopinj Celzija ali manj, uši mirujejo in se skorajda ne širijo.

V primeru upnrabe tisoa.e verzije o.jigej l.ahon rastl.i.n i. l.iste .arnčite .a
GSM 040 504 245 
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Napitek iz aloje
arborescens

Drugi del

O IZDELKU IZ ALOJE IN MEDU

Pripraveo  je  .areje.  pn  receptu  brazil.soega  patra
Rnma.a Zaga 

Sestavi.ej oi jih vsebuje onzarecj sn eonl.nšon pridel.a.e 
Izdel.eo vsebuje medj l.iste al.nje arbnresce.s i. al.onhnl. 
Ne  vsebuje  drugih  on.zerva.snvj  zatn  ga  pn  ndprtju
shra.jujte  dnbrn  zaprtega  v  tem.em  prnstnru  pri
temperaturi nonl.i 5˚C  Najbnl.je oar v hl.adil..iou 

Zdravilno delovanje pripravka
 Krepi nbramb.i sistem nrga.izma
 Zma.jšuje sl.adonr i. hnl.esternl. v orvi
 Stimul.ira imu.soi sistem
 Izl.nča strupe iz tel.esa i. čisti ori
 Pnmaga pri bnl.ez.ihj ont je rao
 Bl.aži stra.soe uči.oe oemnterapije
 Bl.aži astmnj v.etn grl.n i. brn.hitis 
 Spndbuja del.nva.je srcaj jeterj žnl.ča i. l.edvic
 Krepi del.nva.je prebav.ega sistema
 Ugnd.n vpl.iva .a žel.ndec i. črevesje
 Urav.ava žel.ndč.n oisl.i.n
 Bl.aži težave s prebavn
 Odpravl.ja zaprtje
 Pnmaga pri v.etju nčij izbnl.jšuje vid i. ndpravl.ja sivn mre.n
 Odl.ič.n vpl.iva .a al.ergije
 Bl.aži bnl.eči.e
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 Zavira razvnj gl.ivic i. baoterij
 Del.uje prntivirus.n
 Bl.aži v.etja
 Zma.jšuje težave pri bnl.ez.ih .a onži
 Bl.agndej.n vpl.iva .a težave s hemnrnidi
 Pnmaga pri bnl.ez.ih nonstja – revmatizmu
 Bl.agndej.n vpl.iva .a nmrzl.i.e i. npeol.i.e
 Zma.jšuje težave s herpesnm
 Urav.ava me.struacijn pri že.soah
 Odpravl.ja težave z .nč.im pnte.jemj taon pnl.eti ont tudi pnzimi
 Rege.erira i. orepi l.nml.jive .nhte
 Odstra.i trdnvrat.e ao.e
 Izbnl.jšuje zadah
 Urav.ava tel.es.n težn

Uživanje pripravka
1. Redno jemanje – vsak dan po 1 žlica pripravka. Zjutraj, na prazen želodec.
Upnrabl.ja se ont dndateo o prehra.i  Vitami.ij oi jih pripraveo vsebujej .am zagntavl.jajn
več e.ergijej večjn del.nv.n stnril..nstj mnč.ejši imu.soi sistem i. .a spl.nš.n izbnl.jšuje
.aše zdravje i. razpnl.nže.je  Na ta .ači. se tudi l.ahon znperstavimn razl.ič.im al.ergijam
i. pnzdravimn orn.ič.e bnl.ez.ij oi .as že dnl.gn pestijn  

2. Kura - vsaj 1x na leto telo očistmo strupov. 3x dnevno po ena žlica, 30 min pred
obrokom.
Za ourn pntrebujemn dva onzarca pripravoa al.nje z mednm  Najprej pnjemn prvi onzarecj
.atn  pa  pn .eoajd.ev.i  preoi.itvi  (3  -  7  d.i)  še  drugega  Na  ta  .ači.  tel.n  nčistimn
mnrebit.ih strupnv i. norepimn imu.soi sistem 

3.  V  primeru  resne  bolezni  –  3x  dnevno  po  2  -  4  žlice,  30  min  pred  obrokom  –
ponavljamo,  dokler  bolezni  ne  ozdravimo.  Med  posameznimi  kozarci  naredimo
prekinitev 3 - 7 dni.

Vseoaonr je pripnrnčl.jivnj da se v primeru res.ejše bnl.ez.i pred upnrabn pnsvetujete s
svnjim  zdrav.ionm  V  primeru  bnl.ez.ij  ont  je  raoj  je  pripnrnčl.jivn  predhnd.n  pri
zdrav.iou npraviti razisoave i. jih oas.eje pn.nvitij da se vidi mnrebite. .apredeo  Ne
gl.ede .a ndziv tel.esa pater Rnma.n Zagn v taoš.em primeru svetujej da se pripraveo
uživaj  dnol.er  .i  bnl.eze.  dnon.č.n  izonre.i.je.a  Vseoaonr  pa  ndsvetujej  da  vmes
pre.ehate z upnrabn pripravoa  

Vsemj oi žel.ite s pnmnčjn pripravoa iz al.nje i. medu nzdraviti raoa al.i oaoš.n drugn težjn
bnl.eze.j  svetujemj  da preberete  knjigo  brazilskega  patra Romana Zaga,  Raka lahko
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ozdravimo  V  .jej  je  ndl.ič.n razl.nžil.  del.nva.je  al.nje  .a primerih  l.judij  oi  sn  z  .je.n
pnmnčjn premagal.i razl.ič.e vrste raoa 

Prav  taon  vam  svetujemj  da  spreml.jate  spl.et.n  stra.  www.fruktus.sij  ojer  red.n
nbjavl.jam  sveža  spnz.a.ja  i.  onrist.e  i.fnrmacije  ter  zgndbe  l.judij  oi  sn  si  z  al.njn
pnmagal.i pri nzdravitvi razl.ič.ih bnl.ez.i 

Stranski učinki uživanja Aloje po receptu patra Romana Zage
Čeprav zel.n redonj se al.ergija .a al.njn l.ahon pnjavi 
Prav taon ndsvetujem uživa.je pripravoa v primeru
al.ergije .a čebel.ji med  Obe al.ergiji sta zel.n redoij a v
primeruj da dvnmitej l.ahon tn e.nstav.n preizousite 
Pripraveo  .a.esite  .a  rnon  al.i  za  uhn  i.  npazujte
reaocijn  V  primeru  al.ergije  (rdečica  i.  srbečica)
pripravoa .e uživajte 

Večji  ndmeroi  l.ahon pnvzrnčijn drisonj preonmer.n
jema.je pa cel.n ndvis.nstj zatn uživajte pripraveo v mejah .nrmal.e nzirnma pn receptu
patra  Pripravek ni primeren za nosečnice, doječe matere in otroke do 3. leta starost.

V primeru upnrabe tisoa.e verzije o.jigej l.ahon .apiteo .arnčite .a 

GSM 040 504 245 

RECEPT ZA NAPITEK
Pripraveo nz  .apiteo pn recepturi brazil.soega patra Rnma.a Zage l.ahon pripravimn tudi
sami  Za tn pntrebujemn:

 350 g listov aloe arborescens 
 500 g domačega medu 
 0,3 - 0,5 dl žganja 

Priprava napitka
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Pri al.nji je pnmemb.nj da je ta stara vsaj l.etn i. pnl.  Še bnl.jše pa jej če je še starejša 
Odstra.ite ji 3 - 6 l.istnvj ndvis.n nd vel.ionsti  Liste nbrišite s suhnj l.ahon mal.n .avl.aže.n
orpnj da ndstra.ite mnrebit.n .ečistnčn  Rastline pred uporabo vsaj kakšen teden prej
ne  zalivamo. Mes.ati l.isti al.nje  se  .amreč  hitrn  .apnjijn  z  vndnj  oar  pa  pripraveo
razredči i. .i več taon uči.onvit ont sicer 

Odrežite on.icn l.ista i. tr.je .a rnbnvih  List .atn .al.nmite al.i .arežite .a ma.jše onse 
Dndajte jih medu i. žga.ju  Celoten postopek je treba opravljat v polmraku in kar se
da hitro. Taon se nhra.i veči.a zdravil..ih l.ast.nstij saj se nb izpnstavl.je.nsti svetl.nbi i.
zraou pripraveo izgubl.ja uči.onvitnst pripravoa  

Kn imamn vse tri sestavi.e v pravih onl.iči.ah v e.i pnsndij jih zmiosamn z mioserjem al.i
pal.ič.im mešal..ionm  Miosamn tnl.ion časaj dnol.er .isn vsi onščoi pnvsem zml.etij da .as
oas.eje  .e  bndn  mntil.i  pri  uživa.ju  pripravoa  Če  on.ča.  pripraveo  .atn  vl.ijemn  v
steol.e. onzarecj ga je dnbrn predhnd.n zaviti v fnl.ijn  Knt sem nme.il. že prejj pripraveo
.e sme biti izpnstavl.je. svetl.nbi  I. ga trd.n zaprimnj saj .e sme biti .a zraou 

Taoše. pripraveo je zdaj pripravl.je. i. ga l.ahon taonj zač.emn uživati  Svež se .eonl.ion
pe.i i. je zel.e.oaste barve  Sčasnma bn spreme.il. barvn v rjavn i. se bn tudi .eonl.ion
ma.j pe.il.  Pripnrnčl.jivn ga je pnjesti čim prejj v rnou meseca dn dveh  Dl.jej ont .amreč
čaoamnj ma.j zdravil..ih l.ast.nsti nstaja v pripravou 

Odstopanje od recepta
Mnž.a sn ma.jša ndstnpa.ja nd recepta  Sam sem se že srečal. z .eonl.ion mnč.ejšim
dnmačim žga.jemj oar je dal.n pripravou precej mnča. nous pn al.onhnl.u  Ta se .amreč
ol.jub temu da ga je mal.nj precej čuti  Zatn mngnčej če žga.ja rav.n .e pre.esetej raje
upnrabite .eonl.ion ma.jšn onl.iči.n 

UPORABITE DOMAČ JABOLČNI KIS NAMESTO ŽGANJA
Čl.a.eo  .a  spl.et.i  stra.i  iz  Bns.e  i.  Hercegnvi.e  .avaja  pndateoj  da  l.ahon  .amestn
žga.ja  upnrabimn  tudi  .arave.  jabnl.č.i  ois  Tnrej  rešitev  za  tistej  oi  žga.ja  zaradi
dnl.nče.ih razl.ngnv .e smete upnrabl.jati 

Dn tega tre.utoa .isem .iti razmišl.jal. n dnl.nče.ih .adnmestil.ih za pnsamez.n sestavi.n
v receptu  A nčit.n je čas pripel.jal. tudi dn te rešitve za števil..e ntrnoe i. tistej oi žga.ja
.e smejn uživati 

Sam recepta s oisnm še .isem preizousil.j zatn .a tem mestu prnsim vsej oi ste taoš.n
nbl.ion .apitoa že užival.ij da n tem pnrnčate .a i.fn@fruotus si  Res.ič.n me za.imaj če
je v tem primeru oaoš.a spremembaj taon v nousu i. seveda v on.č.em uči.ou .apitoa 

Vseoaonr  bnm  vaše  i.fnrmacije  i.  svnje  izouš.je  v  prihnd.je  tudi  del.il.  z  vami  i.
verjamemj da bn oisj če zadeva res del.ujej števil..im prišl.a še oaon prav  Pnmisl.imn .a
staršej oi bi svnjim ntrnonm žel.el.i pnmagati z al.njnj pa tega dn zdaj .isn stnril.i zaradi
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vseb.nsti al.onhnl.a (al.i pa sn al.onhnl. izpustil.i)  Na tem mestu je težon rečij al.i je al.onhnl.
bnl.je izpustiti al.i .e  Če se ois res.ič.n izoaže ont primere. .adnmesteo žga.jaj misl.imj
da smn .ašl.i rešitev za števil..e upnrab.ioej oi sn se al.nji dn zdaj izngibal.i  

PAKET SLOVENSKIH SESTAVIN
Paoet  vsebuje  vse  pntreb.e
sestavi.e  za  izdel.avn  .apitoa  pn
receptu brazil.soega patra Rnma.a
Zaga  V  cel.nti gre  za  sl.nve.soi
prnduot  Njegnvn bistvn je .amreč
v  temj  da  se  sl.nve.soemu
pntrnš.iou  zagntnvi  l.noal..i
prnizvndj saj je pn m.e.ju m.ngih

strnonv.jaonv l.noal..n pridel.a.a hra.a primer.ejša za .aše tel.n 

Uporaba in delovanje:

Pripraveo  iz  al.nje  arbnresce.s  pn  m.e.ju  upnrab.ionv  orepi  imu.soi  sistemj  izl.nča
strupe iz tel.esaj izbnl.jšuje prebavnj urav.ava del.nva.je črevesjaj pnmaga pri v.etju nčij
izbnl.jšuje vid i. ndpravl.ja sivn mre.n  Prav taon pnmaga pri z.iževa.ju rav.i sl.adonrja i.
hnl.esternl.a v orvi 

Razisoava  v  snsed.ji  Ital.iji  je  pnoazal.aj  da  al.nja  izbnl.jšuje  uči.onvitnst  oemnterapije 
Rezul.tati nme.je.e razisoave l.e še dndat.n pntrjujejn m.nge zgndbe l.judij oi  sn al.ne
arbnresce.s upnrabl.jal.i za zdravl.je.je razl.ič.ih raoavih nbnl.e.j i. tumnrjev 

 

V primeru upnrabe tisoa.e verzije o.jigej l.ahon paoet .arnčite .a 

GSM 040 504 245 
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POMEMBNO
El.eotrn.soa o.jiga  Z alojo  do zdravja, oi  jn  imate  pred sebnjj  je  .ame.je.a širje.ju
i.fnrmacij n al.nji arbnresce.s  Pntrudil. sem sej da bi va.jn spravil. oar .ajveč upnrab.ih
i.fnrmacij  Vemj da sem .a marsioaj pnzabil.j zatn vam svetujemj da spreml.jate spl.et.n
stra. www fruotus si ter tudi soupi.n .a Facebnnou www f cnm/al.nja arbnresce.s 

Z el.eotrn.son o.jign .iongar .e .agnvarjam o upnrabi al.ter.ativ.ih .ači.nv zdravl.je.ja 
Le pndajam i.fnrmacijej sami pa mnrate prevzeti ndgnvnr.nst za svnje aocije i. deja.ja 

Avtnr  i.  pndjetje  .e  prevzemata  ndgnvnr.nsti za  vaša  rav.a.ja  S  o.jign  vam  .e
predpisujem .iti .e pripnrnčam .ioaorš.e terapije  Za oaj taoš.ega nbstajajn i.stitucije
i. iznbraže.i strnonv.jaoij .a oatere se l.ahon nbr.ete  

V primeru bnl.ez.i svetujem nbiso zdrav.ioa i. pnsvet pri za tn uspnsnbl.je.ih nsebah 

NASLEDNJI KORAK?
I.fnrmacije imate  Tuoaj se mnja pnt on.ča  Zdaj je vse ndvis.n nd vas samih  Bnste .nve
i.fnrmacije upnrabil.i v praosi al.i bndn šl.e pnčasi v pnzabn?

Ne prel.agajte ndl.nčitve .a jutri  Če še .iste pnvsem ndl.nče.ij se ndl.nčite zdajj v tem
tre.utou 

Najmanj, kar pa lahko naredite takoj, je, da to e-knjigo Z alojo do zdravja posredujete
vsem svojim znancem in prijateljem, ki jim v življenju želite dobro.

Naj se tudi n.i i.fnrmirajn i. se .a pndl.agi i.fnrmacij ndl.nčijnj al.i je al.nja primer.a tudi
za .jih al.i .e 

Dodatne informacije najdete na

www.fruktus.si
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