
 

 

Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček že 

dolgo vodita skupinsko postenje, med drugim tudi 

polnovredno postenje po metodi dr. Ostana. 

Naslednji tečaj postenja bo v Kriški vasi od 15. 7. 

do 18. 7. 2021. Več informacij dobite na 

https://postenjedih.si/ ali na 041 517 256. 

 

Novice  pošilja: Institut.O, Vegova 29 c, 6000 Koper 
 
 

Naročanje na novice in informacije: po e-mailu 

narocila@institut-o.com, po telefonu 040/277-857, preko 

spletne strani www.institut-o.com 
 

                                           

 

                                                                  

       

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                               Julij 2021 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: dr. Iztok Ostan       ostan.iztok@gmail.com                                                          

 
 

 

Majavost zob in aritmija v času mene 
       Leta 2016 nam je 65-letna upokojenka posredovala 

naslednjo svojo izkušnjo:  

        »Imela sem različne težave: stres, hormonsko 

neravnovesje z vročinskimi valovi, izpadanje las in srčno 

aritmijo. Težave so bile tudi z zobmi in dlesnimi: zobni 

žepki, začetek parodontitisa z rahlo majavostjo zob, 

večkrat tudi novi karies. 

      Lani so mi opravili operativni poseg na dlesnih. 

Odstranili so globlji zobni kamen in žepke, kar je pred tem 

povzročalo majavost zob. 

     Tri mesece po posegu, pred enim letom, sem začela 

jemati optimalno kombinacijo aminokislin (OKA). Krajše 

obdobje, ko sem se slabše počutila, sem jemala po pet 

tablet na dan, sicer pa jemljem po tri. 

       Počutim se dosti bolje. Imam več energije, moči in 

manj vročinskih valov. Stanje zob in dlesni se je zelo 

popravilo. Tudi kar se tiče aritmije, je občutno bolje, tako 

da sem lahko znižala odmerek zdravila proti aritmiji;  prej 

sem jemala dvakrat po četrt tablete, zdaj pa mi zadostuje 

ena četrtinka tablete na dan«. 

 

 

 

Čas sprostitve in novih spoznanj 
     Pa smo ga dočakali - poletje brez mnogih spon 

zadnjega leta. Zame je bilo vedno velik užitek 

prebiranje knjige v senci ob morju, ali pa ob šumeči 

reki. Kako je lepo: nič te ne boli, ni skrbi in odprt si 

za nova spoznanja! 

      Morda pa je to pravi čas za nova spoznanja o 

pasteh, ki jih prinašajo neboleča zobna vnetja. Pred 

nedavnim je izšla knjiga kardiologa dr. Thomasa E. 

Levyja (2017) z naslovom »Skrita epidemija« 

(Hidden epidemic). V njej razlaga, kako so mnoge 

bolezni, zlasti pa srčni infarkt in rak dojk, ki sta v 

sodobnem svetu med najpogostejšimi vzroki smrti, 

zelo pogosto povezane z zobnimi vnetji.  Kakih 95 

% ljudi jih ima. Če nas boli, gremo k 

zobozdravniku, ki težavo odpravi. Problem pa je, 

trdi dr. Levy, da v 95 % primerov resna zobna 

vnetja niso boleča, zato jim prizadeti in njihovi 

zdravniki pogosto ne posvečajo veliko pozornosti, 

čeprav so lahko usodna. 

     Knjiga še ni prevedena v slovenski jezik, je pa v 

angleškem jeziku dostopna na spletu 

(https://hep21.medfoxpub.com/). V tej številki 

novic povzemam nekaj informacij iz nje in nekaj 

svojih izkušenj s tega področja. 

        Iztok Ostan 

 

 

 Tečaj postenja 

Zora Golobič 
 

 

 

Zora Golobič 

Maribor: osebni posveti bodo 27. 7. 2021 v 

trgovini Flora (Partizanska 1, Maribor); obvezne 

prijave v trgovini, na tel.: 059/700-053 ali po 

mailu: flora.partizanska@gmail.com.  

Maribor: osebni posveti bodo 29. 7. 2021 v 

trgovini Norma (Žolgarjeva 18, Maribor); 

obvezne prijave v trgovini, na tel.: 02/320-40-22 

ali po mailu: norma@norma.si. 

 

          

 Brezplačni posveti z dr. Ostanom 
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Usodna neboleča zobna vnetja 

 Ustno bioto sestavljajo koristne bakterije, ki ustvarjajo antioksidante ter patogeni mikrobi, ki ustvarjajo proste 

radikale in druge oksidante. Če se škodljivi mikrobi preveč namnožijo, nastanejo poškodbe na zobeh in dlesnih. 

Patogeni mikrobi običajno najprej vdrejo v dlesen, kjer izzovejo odziv imunskega sistema. Nastane vnetje, ki nas 

varuje pred mikrobi. Telo z njimi sproti odpravlja večino vnetij v ustni votlini, ki nastajajo vsakodnevno. A ta 

mehanizem ni popoln. Fagociti, najštevilčnejši del našega imunskega sistema, ustvarjajo tudi proste radikale za 

potrebe njihove medsebojne komunikacije. Če je vnetje kronično,  povzroči trajno propadanje tkiv zaradi obeh virov 

prostih radikalov. 

 Okužba se z dlesni praviloma razširi na zob. Zobno gnilobo lahko z zobozdravstvenimi posegi odpravimo. A 

tu je še ena past, pravi dr. Levy. Zobozdravnik zob odpre, očisti zobne kanale in vnetje morda pozdravi brez puljenja 

zoba. Kanale potem zapolni in zob zapre. Zob je mrtev, a še funkcionira. Pod takim zobom se običajno ugnezdi novo 

vnetje, ki večinoma ne povzroča bolečin, posebno slikanje zob pa ga odkrije. Dr. Huggins in dr. Boyd Halley z 

univerze v Kentuckyju, sta analizirala več kot 5.000 takih izdrtih zob. Na prav vseh sta odkrila močne strupe, ki jih 

proizvajajo patogene bakterije (Levy, 2017). 

 Žvečenje, ki sicer ni boleče, pa porine patogene mikrobe globlje v telo.  Po limfi pridejo najprej v prsi. Od tod 

verjetno pogosta povezava med rakom prsi in (gnojnimi) vnetji zob in dlesni. Po žilah pa preidejo škodljive snovi in 

mikrobi do srca, od tam pa po vsem telesu. V vseh aterosklerotičnih oblogah so prisotne tudi patogene ustne bakterije. 

Naseljujejo tudi krvne strdke, v katerih so odkrili več kot 50 različnih vrst patogenih ustnih mikrobov, njihova 

koncentracija pa je v strdkih kar 16-krat višja kot v krvi. Pri osebah, ki imajo gnoj v zobeh ali dlesnih, pa čeprav je 

težava povsem asimptomatska, se tveganje infarkta poveča za petkrat (Levy, 2017). Poveča pa se tudi tveganje za 

razvoj mnogih drugih bolezni. Tudi pri nas specialistični zdravniki po potrebi pošiljajo paciente k njihovemu 

zobozdravniku, da preveri, ali morda ne gre za t.im. »fokalozo« -  kronično obolenje, ki izvira iz zob. Po  izkušnjah 

mojega zobozdravnika, dr. Slavka Samotorčana, so taka klinična obolenja zlasti endokarditis, nefritis (obolenje 

ledvic), artritis (vnetje sklepov), migrene in izpadanje las na nekem delu lasišča. 

 Za odkritje skritih zobnih vnetij je potrebno slikanje zob. To je rentgensko slikanje vseh zob (ortopan), vsaj 

dvakrat več vnetij pa odkrije slikanje CBCT (cone-beam computed tomography). Če zobozdravnik tako odkrije vnetje, 

svetuje ustrezno terapijo in jo tudi opravi. 
 

Proti zobnim vnetjem s probiotiki in FHES 
Uravnotežena ustna biota je antioksidantska. Neuravnoteženo spoznamo po zadahu. Kot smo že pisali stanje 

lahko popravimo z žvrkljanjem bio probiotika EM. Če pred spanjem na klasičen način temeljito očistimo zobe, potem 

pa požvrkljamo in nato pogoltnemo požirek ali dva tega nerazredčenega napitka, zjutraj ni zadaha.  

 Patogeni mikrobi se ne morejo razvijati v antioksidantskem okolju, ki pa mora biti mnogo bolj 

antioksidantsko kot so sveži zelenjavni ali sadni sokovi in običajni antioksidanti. Tako okolje zmore ustvariti 

antioksidantski prašek FHES. Če na namočeno zobno ščetko posipamo malo tega praška in z njim krtačimo zobe, 

odpravimo zobni kamen, ki je leglo patogenih bakterij in vir parodontoze. Kot smo že pisali, je zobozdravnik dr. 

Leonard C. Miller s ščetkanjem zob s FHES uspel zmanjšati 4-6 mm globoke parodontozne žepke za polovico. 

Koristno je tudi redno pitje FHES. S tem ustvarimo antioksidantsko okolje v telesu, kar zmanjšuje možnosti okužb in 

kroničnih vnetij tudi v predelu zobovja. 
 

Ali je kaj trden most? 

 Pri nas doma redno uživamo FHES od leta 

1998, bio probiotik EM pa od leta 2003. V tem 

času sva s soprogo dobila zobne mostičke. 

Vzdrževanje njihove higiene je še posebno 

zahtevno, saj se ostanki hrane zalezejo med most 

in dlesen in jih je z mehanskimi sredstvi nemogoče 

odstraniti. Zaradi tega mostički ne trajajo toliko 

časa, kot bi v pogojih popolnejše zobne higiene. 

Moj zobozdravnik pravi, da normalno trajajo 

kakih deset let, če trajajo petnajst let je odlično, če 

več kot 15 let, pa je to, kot se je izrazil, že »mali 

čudež«. Najini mostički trajajo že 22 let in videti 

je, da bodo še zdržali.  

 


