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POVEJ NAPREJ 

 Elektronska knjiga, ki jo trenutno berete je namenjena širitvi 
informacije o aloji arborescens. Zaradi lastnih izkušenj in zaradi 
izkušenj mnogih uporabnikov vem, da je prava informacija ob 
pravem času še kako pomembna. 

  

 S to elektronsko knjigo želim informacije o aloji kar najhitreje 
spraviti do čim več ljudi, ki bi jim lahko koristile. Seveda pri tem 
računam tudi na vašo pomoč. Posredujte elektronsko knjigo vsem, ki 
jih poznate. Naj sami presodijo, ali so informacije primerne tudi za 
njih. Konec koncev vsak sam odloča o svojem življenju. 

 

 V primeru, da imate prijatelje in znance, ki nimajo dostopa do 
računalnika ali svetovnega spleta, menite pa, da bi jih aloja zanimala, 
mi javite. Sporočite mi njihov naslov, knjigo bom natisnil in jim jo 
poslal. 

 

 Samo s skupnimi močmi lahko naredimo, da bo informacija prišla ob 
pravem času v prave roke. Zakaj potem tega ne bi naredili? Jaz sem 
se potrudil, da sem informacije zbral in zapisal. Potrudite se še vi in 
povejte naprej. Hvala. 

 Matija Šega 

 

Z ALOJO DO ZDRAVJA 
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ZAMOLČANA 

SKRIVNOST 

 Zgodba, ki vam jo bom povedal za uvod je popolnoma resnična, 
čeprav se mogoče sliši neverjetno. Zgodilo se je moji babici in ji 
rešilo življenje. 

 

 Vse se je začelo na prijetno avgustovsko nedeljo leta 2007. Babi je 
na vratu otipala oteklino, vendar ji ni posvetila posebne pozornosti. 
Na srečo dovolj, da je o tem omenila moji sestri. Ta jo je prepričala, 
da gre ob prvi priložnosti do svojega zdravnika in ga povpraša za 
mnenje. 

 

 Babi je sicer bila prepričana, da ni nič posebnega, a je zdravnika na 
svojo srečo vseeno obiskala. V nekaj dneh ji je uredil testiranje tkiva 
v Ljubljani. Po nekaj tednih so iz UKC-ja prišle šokantne informacije. 
Rezultati testiranja tkiva so pokazali, da gre za raka. In to ne 
kakršnega koli. Šlo je za hodgkin limfom. 

 

 LAHKO SI PREDSTAVLJATE KAKO SMO BILI ŠOKIRANI 

  

 Za bolezen pred tem ni pri nas slišal nihče. Vendar so nam zdravniki 
razložili, da je stanje zelo resno in da gre zares.  

 

 

OBSTAJA ŠE ENA MOŽNOST 
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 Še danes se spomnim prvih tednov, ko smo izvedeli to šokantno 
novico. Sam menim, da je to obdobje najtežje. Kljub ostalim 
dogodkom, ki so sledili sem namreč mnenja, da je obdobje, ko se 
moraš sprijazniti z boleznijo in sprejeti situacijo takšno kot je, nekaj 
najtežjega. 

 

 Moram reči, da je moja babi to obdobje zelo dobro prestala. 
Sprijaznila se je s situacijo in odločno stopila naprej. Še danes mi v 
glavi zvenijo njene besede, ko je odločno povedala, da se bo z rakom 
spopadla in ga tudi premagala. 

 

 Ker je bila situacija zelo resna, je z zdravljenjem pričela kmalu po 
prejetju rezultatov. Konec oktobra 2007 je tako pričela s 
kemoterapijo, nato pa nadaljevala z obsevanji. 

 

 Začetek je bil spodbuden, a se je situacija kmalu močno poslabšala. 
Samo zdravljenje jo je močno izčrpalo. Kar pa je najhuje, poleg 
energije, je postopoma začela izgubljati tudi voljo in njena 
odločnost, da se ozdravi je pričela plahneti. 

 

 ČLOVEK JE V TAKŠNI SITUACIJI PRIPRAVLJEN PREIZKUSITI VSE 

  

 Takrat smo pričeli razmišljati o alternativah, ki bi ji utegnile pomagati 
na njeni poti do ozdravitve. Naleteli smo na nepoznano rastlino aloe 
arborescens. Brazilski pater Romano Zago je v svoji knjigi opisal 
številne primere obolelih za rakom, ki so si do ozdravitve pomagali s 
to čudežno rastlino. Kljub malo informacijam, ki smo jih takrat imeli 
o tem, se je babi odločila, da poizkusi. Izgubiti praktično ne more 
ničesar. 
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 Naročila je kozarec že izdelanega pripravka po receptu omenjenega 
patra. Še danes se večkrat spomni in pove kako mučni so bili prvi 
dnevi. Čeprav pripravek poleg aloe arborescens vsebuje tudi precej 
medu, ki je moji babici kot čebelarki precej domač, ji okus pripravka 
nikakor ni bil po godu. Pripravek ji enostavno ni bil všeč in se je le s 
težavo prepričevala, da ga uživa. Poskušala je na različne načine 
izboljšati njegov okus. Vsebino je spustila skozi cedilo, da bi se 
izognila delčkom aloje. Pripravek je mešala s čajem, sokom, vodo in 
različno hrano… 

 

 ODLOČITEV, KI JI JE REŠILA ŽIVLJENJE 

 

 Videla je, da tako ne bo prišla daleč in sprejela naslednjo odločitev, 
za katero danes pravi, da ji je rešila življenje. Odločila se je, da je 
njeno zdravje preveč dragoceno, da bi čas in možnosti zapravljala na 
takšne načine in pričela pripravek uživati po navodilih. Torej 3x 
dnevno po eno žlico, pol ure pred jedjo. 

 

 Že v prvih dneh je bilo jasno, da je bila odločitev pravilna. Aloja je 
očitno zelo hitro pričela z izločanjem strupov iz njenega telesa. To je 
bilo videti predvsem pri odvajanju vode in blata. Poleg močnega, 
neprijetnega vonja in barve, je kar precej časa preživela na stranišču. 
Vendar kot pravi danes, je to še najmanj kar je lahko storila takrat. 
Prve tri dni jemanja pripravka so bila resnično v znamenju stranišča, 
vendar se je že v teh dneh njeno stanje nepredstavljivo izboljšalo. 
Babi me je s svojo izkušnjo že v teh prvih dneh navdušila do te mere, 
da sem pričel zagreto raziskovati alojo arborescens. Njeno stanje se 
je namreč od začetka uživanja pripravka iz aloe arborescens 
neprestano in vidno izboljševalo. To jo je polnilo s pozitivno energijo 
in vse bolj trdnim prepričanjem, da lahko bolezen premaga. 
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 S krajšimi prekinitvami je tako do poletja pojedla štiri kozarce 
pripravka iz aloje arborescens in medu. Pri četrtem kozarcu je bilo 
videti, kot da je bolezen že zgodovina in tako se je tudi počutila. 
Njene domneve so kasneje s preiskavo tudi potrdili. Raka se je v 
celoti ozdravila. 

 

 Čeprav se je babi že prej počutila odlično, je pravo olajšanje prišlo 
šele z zadnjimi izvidi, ki so potrdili, da bolezni dejansko več nima. 
Lahko si predstavljate njeno nepopisno srečo in naše veselje ob 
takšni pozitivni informaciji. 

 

 TUDI TI IMAŠ TO MOŽNOST! IZKORISTI JO ZDAJ! 

 

 Mene je njena izkušnja navdihnila do te mere, da sem začel rastlino 
podrobneje raziskovati in se z njo ukvarjam še danes. Enostavno si 
želim, da ta “zamolčana skrivnost” rastline končno pride na dan. 

 

 

 Nadaljevanje knjige je razdeljeno na dva dela. Prvi del bo zanimiv 
predvsem tistim, ki vas zanima vzgoja rastline. Torej tistim, ki rastlino 
že imate ali jo želite imeti doma. V tem delu boste tako našli 
informacije, ki vam bodo omogočile lažjo vzgojo rastline, ki vam bo 
lahko v pomoč pri številnih težavah in boleznih, kot je bila že 
mnogim. 

 

 Drugi del knjige je namenjen starodavnemu napitku po receptu 
brazilskega patra Romana Zaga. Receptu za izdelavo, kako ga 
pripravite sami doma, uporabi ipd. Želim vam, da vse informacije, ki 
vam jih poklanjam v tej knjigi, koristno uporabite. Srečno. 

 

 



POGLAVJE 

1 
Aloja arborescens, rastlina življenja 



ALOJA V VSAKI 

DRUŽINI 

Elektronsko knjigo sem oblikoval kot nekakšno nadgradnjo 
elektronske zloženke, ki jo je moč dobiti na moji spletni strani 
www.aloearborescens.si. Zloženka vsebuje osnovne informacije o 
rastlini, vzgoji in starodavnem pripravku. V tej knjigi pa boste mnogi 
našli informacije, ki bodo korenito vplivale na vaše življenje. Mnogim 
je namreč informacija o aloji arborescens ob pravem času celo rešila 
življenje. 

 

Živ dokaz za to trditev je vsekakor moja babi, ki ji je aloja arborescens 
omogočila, da po težki bolezni ponovno normalno zaživi. 

 

Namen te elektronske knjige ni, da bi vas z njo karkoli prepričeval. 
Želim vam le ponuditi informacije. Samo od vas pa je odvisno kaj 
boste z njimi storili. 

 

Enkrat mi je ena gospa rekla, da so se ji gospe, ki so skupaj z njo 
ležale v bolniški sobi, smejale, ko jim je omenila, da uživa pripravek iz 
aloje arborescens. Danes pravi, da izmed vseh, ki so takrat ležale v 
sobi, samo še ona živi. In še danes uživa pripravek iz aloje. 
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 S knjigo vam torej želim ponuditi informacije, na podlagi katerih se 
boste lahko kasneje sami odločili, ali bo aloja kdaj tudi v vaši družini. 

 

 Verjamem, da mnogi izmed bralcev teh vrstic doma že imate 
rastlino. Precej vas je tudi takšnih, ki ste se že spoznali z njenimi 
pozitivnimi lastnostmi. Verjetno je med vami tudi kdo, ki ima z alojo 
slabe izkušnje. 

 

 Na tem mestu bi vas želel posvariti, da aloja žal ni vsemogočna. 
Čeprav jo res lahko uporabljamo na širokem področju, žal ni možno 
vsega odpraviti le z eno rastlino. Ravno zato je še kako pomembno, 
da se informirate. Če boste vedeli kako, kdaj, na kakšen način 
uporabljati alojo, lahko precej zmanjšate možnosti neuspeha. Kot pa 
da alojo le uživate po nasvetu soseda in upate, da bo delovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapomnite si, da je le upanje največja napaka. Če ne bomo nečesa 
storili, v tem primeru poiskali informacije, ne bomo ničesar 
spremenili. Če torej želimo odpraviti neko bolezen, zgolj upanje ne 
bo dovolj. S pravimi informacijami ob pravem času pa lahko tudi 
upanje postane realno. 

 

  

 

 

  

 

“ 
” 

Največja napaka je 

samo upanje. 
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 Znanje in informacije vam bodo omogočile, da boste znali skrbeti za 
rastlino. Jo znali uporabljati ter jo s pozitivnimi mislimi v srcu deliti 
naprej med prijatelje in sorodnike. 

 

 Šele ko imamo informacije in znanje, je naslednji korak lahko rastlina 
v naši družini. Ne vidim namreč smisla v tem, da se v hipu odločimo 
za svojo rastlino, potem pa jo zaradi premalo informacij v nekaj 
tednih izgubimo.  

 

 Poslanstvo aloje arborescens je mnogo večje, zato je prav, da tako 
tudi z njo ravnamo. 

 

 Če ste se že odločili za svojo rastlino ali to nameravate storiti v 
prihodnje, vam čestitam za takšno potezo. Želim vam tudi, da boste 
imeli od rastline koristi ter da bo v vaši družini prisotna še zelo 
dolgo. 

 

 

  

 

 



RAZLIKE MED 

RASTLINAMA 

 Tudi vi niste povsem prepričani o kateri aloji teče beseda? Ker 
opažam, da še vedno veliko ljudi ne loči aloe vera in aloje 
arborescens, sem v nadaljevanju predstavil pomembnejše razlike. 

 

 Zavedati se moramo, da aloja arborescens NI aloe vera, niti obratno. 
Gre za dve povsem svoji rastlini. Ne le, da se kar precej razlikujeta po 
videzu, imata tudi precej razlik, ki jih je dobro poznati. Na ta način 
bomo lahko izbrali pravo rastlino za morebitne težave, ki jih imamo. 
V nadaljevanju lahko vidite kako izgleda aloe vera in tudi kako je 
videti aloe arborescens. Predstavil pa sem tudi druge razlike, ki jih je 
dobro poznati. 

 

 Najpomembnejša razlika med rastlinama je vsekakor naslednja: 

 

 Dokazal in potrdil jo je italijanski botanik in zeliščar dr. Aldo Facetti. 
Aloe vera vsebuje 40% poglavitne učinkovine proti raku, aloja 
arborescens pa kar 70%. V primeru težjih obolenj kot je rak se torej 
poskušajmo držat teh znanstvenih dognanj in za boljše rezultate 
uporabljajmo alojo arborescens. 

ALOJA ARBORESCENS IN ALOE VERA 
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Podatki o aloe vera: 
 
V primerjavi z alojo arborescens, aloe vera raste hitreje, ima večje in 
bolj mesnate liste, raste brez stebla, uporabljamo samo gel iz 
notranjosti lista, pri vzgoji je za odtenek bolj zahtevna, zahteva tudi 
več pozornosti pri razmnoževanju s poganjki, zalivamo jo še za 
odtenek manj. 
 
Pogosta uporaba gela iz listov: pri urezninah, poškodbah in ranah na 
koži, saj rane izredno hitro celi, pri suhi koži, opeklinah, pikih žuželk… 
Primerna je torej predvsem za zunanjo uporabo. 
 
Uporaba na številnih področjih: kozmetika, v hrani, pijači, kot 
prehranski dodatek, kreme, čistila, izdelki… 
 
Čeprav je aloe vera manj učinkovita in ima manj zdravilnih lastnosti 
kot arborescens, je vera bolj poznana. Zahvala gre predvsem njeni 
hitrejši rasti, saj to multinacionalkam omogoča ustvarjanje zaslužka. 
Rastlina NI primerna za izdelavo pripravka po receptu Romana Zaga.  
 
Kljub temu aloe vere ne smemo zanemariti, saj je odlična pri 
odpravljanju različnih težav s kožo. Zgolj z nanašanjem gela iz lista na 
obolelo mesto. 

 

 

  

 

 



Aloe vera:  

Na sliki lahko vidite kako izgleda nasad aloj v naravi. 
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Podatki o aloji arborescens 
 
V primerjavi z aloe vera, aloja arborescens raste počasi, ima manjše 
liste, ki vsebujejo manj gela, raste s steblom, kot drevo, ki se razvije 
v grm, če ji to dovolimo, uporabljamo celotne liste razen trnjev. 
Zaradi večje vsebnosti zdravilnih učinkovin je primerna tudi za 
notranjo uporabo. Vendar se ravno zaradi počasne rasti rastlina ni 
nikoli širše uporabljala. 
 
Če imate doma svojo rastlino imate tako na dosegu roke vedno svež 
gel, ki ga lahko uporabljate tako na koži, kot tudi notranje. Delovanje 
aloje arborescens je zelo široko, s pomočjo pripravka pa postaja tudi 
dosegljivo množicam in praktično za uporabo.  
 
To je tista “prava” aloja, ki jo omenja pater Romano Zago in iz katere 
se izdeluje pripravek o katerem bom pisal več v nadaljevanju. 
 
POMEMBNO! V primeru uživanja katere koli rastline je nujno, da je 
rastlina gojena na ekološki način. Torej brez dodajanja umetnih 
gnojil ali drugih sredstev. Če v to niste prepričani, odsvetujem 
uživanje takšne rastline. 

 

 

  

 

 



Aloja arborescens:  

Na sliki lahko vidite kako izgleda nekoliko starejša rastlina. 
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GNOJENJE 

 Kdor ima rastlino doma, se je verjetno že pozanimal kakšna gnojila 
so primerna, pa vendar, bom nekaj besed namenil tudi gnojilu 
izdelanem doma, iz kopriv, ki se najdejo skoraj na vsakem travniku ali 
obrobju njive. 

 

 Po lastnih izkušnjah in izkušnjah vrtnarjev, lahko potrdim, da je 
doma izdelano gnojilo iz kopriv najboljši naraven dodatek za naše 
aloje. Jaz svoje aloje doma pogosto zalivam z omenjenim gnojilom in 
opaziti je razliko, kot če bi aloje zalivali zgolj z deževnico ali drugimi 
gnojili. 

 

 No pa naj se kar vrnem na doma izdelano gnojilo in recept, če to 
lahko tako imenujem, kako si takšno gnojilo lahko izdela prav vsak. 

 

 Na splošno je izdelava gnojila zelo preprosta. Potrebujemo več 
kopriv, vedro in liter do dva deževnice. Jaz ponavadi vedro napolnim 
s koprivami (jih kar malo natlačim v vedro), povrhu pa nalijem 
deževnico. Dobro je, če vedro čim bolj zaprete. Če imate pokrov, z 
njim pokrite koprive. V nasprotnem primeru pa pokrite vedro s 
polivinilom. 

S KOPRIVAMI 
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Vsekakor odsvetujem, da bi gnojilo izdelovali v prostoru. Delajte na 
prostem. Vsakih nekaj dni vedro odprite in premešajte koprive. 
Smrdi kajne? Zato se tega ne dela v prostoru. 
 
Koprive pustite namočene pred uporabo vsaj 7-10 dni. Gnojilo sicer 
lahko uporabite tudi prej, vendar jaz vedno raje pustim stati nekaj 
časa. Potem to gnojilo razrečeno z vodo uporabite za zalivanje vaših 
aloj. Seveda lahko tudi za zalivanje drugih rastlin, bodo precej bolj 
uspevale. Vendar odsvetujem zalivanje s tem gnojilom v stanovanju. 
Kot ste že lahko ugotovili, močno smrdi. 
 
Jaz ponavadi mešam slab 1 dl gnojila kopriv na eno vedro za 
zalivanje, ca. 10-12 litrov deževnice. Takšno gnojilo je res zelo 
učinkovito. Če ne verjamete, poizkusite sami. 
 

 

 

  

 

 



VATASTE UŠI 

 Čeprav vataste uši na prvi pogled ne izgledajo prav nič nevarno, 
lahko našo alojo povsem uničijo. Da bomo vedeli kako in zakaj se to 
zgodi, naj najprej pojasnim kaj sploh so vataste uši. 

 

 Gre za male bele pikice, ki se pojavijo na listih aloje arborescens. 
Izgledajo kot majhne vatkice, od tod verjetno tudi ime. Kdor je 
domač pri vzgoji rož, se je z njimi že sigurno srečal.  

 

 Vzrok za nastanek je ponavadi aloja ali zgolj list, ki počasi gnije. Torej 
če imate na rastlini list, ki je pričel rumenet, je priporočljivo, da ga 
čim prej odstranite. V primeru, da list na rastlini ostane dlje časa ali 
da gre celo za gnitje celotne veje aloje, je možno, da se tam razvijejo 
prej omenjene vataste uši. 

 

 Odstranimo jih sicer lahko precej enostavno s kemikalijami. Vendar 
ker nas večina aloje arborescens goji za uživanje, vam kaj takšnega 
odsvetujem. Pri alojah, ki jih uporabljate za uživanje ali zdravljenje 
nikakor ne uporabljajte nobenih kemičnih sredstev. Tako ne za 
zatiranje kakšnih bolezni, kot tudi ne za gnojenje. Vedeti namreč 
moramo, da se vse te kemikalije kasneje shranijo v rastlino in jih z 
zaužitjem prenesemo v naše telo. Tega pa si sigurno nihče ne želi. 

 

KAKO SE JIM IZOGNITI 
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Tako nam ostane le možnost, da vataste uši ročno odstranimo. 
Potrebno je do potankosti pregledati vsak list, vejico in poganjek. 
Pomembno je, da smo temeljiti, vendar žal niti to ne zagotavlja 
uspeha. Če imamo aloj več, vsekakor tisto na kateri ste opazili 
vataste uši takoj premaknite v drug prostor, da preprečite, da bi se 
uši razširile še na ostale aloje. 
 
Tudi če je videti, da ste odstranili vse vataste uši, ni nujno, da je 
nevarnost minila. Uši se namreč pogosto naselijo celo v korenine 
aloje. Tam pa praktično rešitve ni več. Aloja nato v nekaj tednih 
propade. Zato svetujem, da v primeru vatastih uši rastlino 
uporabite, steblo in zemljo s koreninami pa zavržete. Seveda nekam 
tako, da ne boste jutri te iste zemlje uporabili za kakšno drugo alojo. 
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Na prejšnji strani ste lahko videli sliko vataste uši od blizu. Tako 
nekako izgleda povečana pod mikroskopom. 
 
Najboljša rešitev, da do uši sploh ne bi prišli je, da alojo spremljate 
že ko je zdrava. Opazujete vse morebitne spremembe na listih in 
sproti odstranjujete morebitne gnijoče liste. V tem primeru rastlino 
tudi premaknite na drugo mesto ali prilagodite zalivanje. Poskrbeti 
je namreč potrebno, da ne pride do gnitja, ki je vir težav. Le tako 
bodo naše aloje uspešno uspevale tudi v prihodnje in izpopolnjevale 
svoje poslanstvo. 
 
Bele pikice, ki jih lahko vidite na spodnji sliki so vataste uši.  
 



GNITJE 

 Do tega, da rastlina prične gniti lahko pripelje več dejavnikov. Tukaj 
bom omenil najpomembnejše ter tudi kako se jim lahko izognete, da 
bi vaša aloja lepo uspevala tudi naprej. Informacije so zanimive 
predvsem za tiste, ki imate doma eno ali več aloj ter tudi za vse tiste, 
ki jih še nimate a razmišljate o možnosti, da bi rastlino imeli kdaj v 
prihodnje. 

 

 Za uvod bom kar naštel nekaj najpogostejših povodov za gnitje. 

 

1. Neprimeren prostor (premalo svetlobe, slabo zračenje prostora). 

2. Zalivanje (prevelika količina vode). 

3. Razporeditev rastlin (prevelika gneča in se rastline tiščijo med 
seboj). 

4. Poškodbe na listih (poškodovan ali odlomljen list lahko prične gniti, 
predvsem v povezavi s prejšnjimi razlogi, kar se lahko kasneje razširi 
na celotno rastlino). 

5. Elektronske naprave. 

KAKO PRIDE DO TEGA IN KAJ 

LAHKO STORIMO 
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Naštel sem pet razlogov, ki lahko pripeljejo do gnitja rastlin in v 
najslabšem primeru tudi do njenega konca. Gnitju ponavadi kar 
hitro sledijo vataste uši, ki sprva niti niso nevarne. Vendar ko se 
naselijo v korenine, rastlino običajno dokončno uničijo. 
 
V sakem primeru moramo tako biti pozorni na prej omenjene 
povode, ter jih skušati preprečiti. Ko se enkrat “domine začnejo 
podirati”, je to precej težje ustaviti. Izkušnje z gnitjem imamo 
najpogosteje tekom zime. Takrat so aloje v prostoru, ki je najmanj 
podoben njihovemu naravnemu okolju, zato so takrat tudi bolj 
ranljive. 
 
1. Neprimeren prostor 
Tekom leta, ko imamo rastline na prostem, so razmere precej 
podobne naravnemu prostoru rastlin, tako da so težave v tem 
obdobju zelo redke. Drugače je pozimi. Takrat rastline preselimo v 
notranjost. Večina nas nima rastlinjakov oziroma zimskega vrta, kjer 
bi lahko vzdrževali primerno temperaturo, zračnost in svetlost. Zato 
se lahko prično pojavljati težave. Pomembno pri prostoru je, da se 
držimo naslednjih navodil. 
 
Svetloba je najpomembnejša. Tekom zime je pri nas že tako malo 
sonca, kar ni ravno voda na mlin aloj. Zato moramo poskrbeti, da 
dobijo kar se da veliko svetlobe. Če imamo rastline v stanovanju, naj 
bodo čim bližje okna. Višje temperature v stanovanju tudi niso ravno 
najboljši pogoj za dobro uspevanje aloj, vendar se nanje privadijo.  
 
Je pa pomembno, da prostor redno zračimo. Če je prostor topel in 
ga še ne zračimo, se zelo hitro lahko razvijejo pogoji, ki rastlini 
škodijo. No, saj to velja tudi za nas ljudi. Torej še en razlog več, da je 
prostor potrebno redno zračiti. 
 
 



www.aloearborescens.si 25 

Podobno velja tudi za rastline, ki jih držimo v garaži, na stopnišču ali 
v katerih drugih prostorih. 
 
Rastlinam moramo zagotavljati čim več svetlobe in jim zagotoviti 
primerno zračenje. Če se bomo držali tega, bodo prav lepo uspevale 
tudi v stanovanju, garaži ali na stopnišču. 
 
2. Zalivanje 
Aloje raje zalivajmo manj kot preveč. To je puščavska rastlina in ni 
vajena veliko vode. Čim je vode preveč, rastlina začne gniti pri 
koreninah. To je nevarno predvsem zato, ker tega ne vidimo dokler 
ni že prepozno. Steblo se namreč omehča, rastlina se lahko potem 
kar prelomi in pade. V zimskem obdobju zato alojo zalivajmo nekje 
1x mesečno ali še redkeje. Poleti pa nekje 1x tedensko do 1x na dva 
tedna. Količina vode je odvisna od zunanjih vplivov kot je 
temperatura, vlaga, lega rastline... 
 
3. Razporeditev rastlin 
Na to morate biti pozorni tisti, ki imate več rastlin. Ali pa skupaj z 
alojo še kakšne druge rastline. Če so rastline preveč nagnetene 
skupaj na majhnem prostoru, lahko to pripelje do gnitja. Listi imajo 
namreč premalo zraka in lahko tudi svetlobe. To pa smo že omenili, 
da rastlini škoduje.  
 
Pozorni moramo biti tudi pri poganjkih. Če jih pustimo preveč, zelo 
hitro nastane “grmovje” in kmalu se lahko razvijejo pogoji za začetek 
gnitja. Odvečne poganjke zato redno odstranjujte in ustvarjajte nove 
rastline oz. jih poklonite znancem in prijateljem. 
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4. Poškodbe na listih 
Načeloma se poškodbe na listih hitro zacelijo in rastlini to ne 
škoduje. Vendar v primeru, da so vzpostavljeni kakšni od prej 
omenjenih pogojev, je možno da prične list na poškodovanem delu 
gniti. Ko pa imamo na rastlini en gnil list (gnil in ne suh), se to zelo 
hitro razširi na ostale liste ter tudi morebitne ostale rastline, če jih 
imamo več. Zato bodimo pozorni na rastline in redno odstranjujmo 
morebitne poškodovane ali nagnite liste. 
 
5. Elektronske naprave 
Kako te zadeve vplivajo na rastline ne znam pojasnit. Vendar iz 
izkušenj lahko povem, da rastline po nekem obdobju ob 
elektronskih napravah enostavno zgnijejo in odmrejo. O tem je več 
napisanega v nadaljevanju. 
 
V prispevku sem omenil pet, po mojem mnenju najpogostejših 
vzrokov, ki lahko pripeljejo do gnitja aloje arborescens. Če boste pri 
vzgoji pozorni in vestni, se nimate česa bati, saj boste težave 
odpravili še preden se bodo sploh začele. Želim vam uspešno vzgojo 
rastlin in upam, da vam bodo moji nasveti pri tem v pomoč. 
 
 



ELEKTRONIKA 

 Si lahko mislite, da naprave kot je računalniški zaslon, LCD televizor 
in laserski tiskalnik vplivajo na rast in razvoj aloe arborescens? Sam 
sem to testiral v lanski zimi na dveh alojah starih malo manj kot šest 
let. Torej je šlo za že odrasli rastlini, ki sta bili dobro navajeni okolja. 
Kako so naprave vplivale nanju in kakšen je bil rezultat testa, boste 
izvedeli v nadaljevanju. 

 

 Ko so se pričeli hladnejši dnevi, sem aloje prestavil v notranjost. 
Zaradi uporabnosti sem dve odnesel tudi v stanovanje, da imam 
alojo vedno pri roki (ostale sem imel v delu garaže, ki je prirejen 
samo za aloje). 

 

 Prvo sem postavil v bližino balkonskih vrat a tudi precej blizu 
televizije. Drugo pa v del stanovanja, kjer imam laserski tiskalnik, 
računalnik, zaslon in praktično vso elektroniko. Da malo “pozeleni” 
ta “elektronski” del stanovanja. 

 

 Najprej niti nisem bil pozoren, vendar sem po dobrem tednu opazil, 
da so obe aloji obrnili svoje liste v eno stran. Sprva sem mislil, da se 
listi obračajo proti svetlobi. Vendar pri aloji ob balkonskih vratih to ni 
bilo logično, saj so se listi obračali stran od svetlobe. 

 

 

VPLIV NAPRAV NA RAST RASTLIN 
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Takrat sem postal pozoren na ta “pojav” in aloji podrobneje 
spremljal. Rastlino sem na istem mestu zavrtel in dnevno opazoval 
dogajanje. Ugotovil sem, da je bilo dovolj nekje tri dni, da so se listi 
pononvno postavili na položaj, ki je bil skoraj identičen tistemu 
preden sem obrnil rastlino. 
 
Ker sem izključil svetlobo in pred tem tudi že preredko oz. 
prepogosto zalivanje, sem postal pozoren na ostalo okolico. Takrat 
sem šele opazil, da imam ob vsaki rastlini kar nekaj elektronike in da 
se listi v bistvu obračajo stran od teh naprav. 
 
Še nekaj časa sem potem testiral to teorijo in ne glede na to kako 
sem rastlini obračal in prestavljal, vedno sta liste obračali stran od 
elektronike. Opazil sem tudi, da ju je to očitno izčrpavalo, saj sta 
nekako postajali vse bolj slabotni. 
 
Skušal sem ju okrepit z gnojilom iz kopriv. V prvih dneh sem sicer 
dobil občutek, da mogoče celo pomaga, vendar je bilo to opazno le 
prve dni, ko sta se rastlini malo bolj okrepili, vendar potem enako 
kot prej pešali naprej. 
 
Na srečo se je zima že iztekala in temperature so postale alojam bolj 
prijazne. Tako sem se odločil za spremembo okolja. Prvo sem 
prestavil na balkon, drugo pa sem še vedno zadržal v prostoru, v 
družbi ostalih aloj. 
 
Obe rastlini sta preživeli nekje do prve polovice poletja. V tem času 
pa sta obe povsem shirali in na koncu tudi umrli. 
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Težko rečem, da je krivec za to ravno elektronika oziroma naprave v 
njihovi bližini. Vsekakor pa lahko potrdim, da so naprave kot je 
tiskalnik, televizija in računalnik vplivali na njun razvoj. 
 
Zato vsem svetujem, da dobro premislite preden boste svojo alojo 
postavili v bližino kakšne od elektronskih naprav. 
 
 
 
 



PRESAJANJE 

 Imate doma rastlino, pa ne veste kako oz. na kakšen način bi iz ene 
aloje arborescens ustvarili nove rastline? V nadaljevanju sem opisal 
osem kratkih korakov, kako lahko to enostavno storimo vsi. 
Potrebnega bo le malo vašega časa in kanček vrtnarskih 
sposobnosti. Če le imate rastlino, boste verjetno tudi vse ostalo kar 
se pri presajanju potrebuje, našli doma. Poglejte si omenjenih osem 
korakov opisanih v nadaljevanju, potem pa se lotite razmnoževanja 
aloe arborescens. 

 

 1. Priprava rastline: 

 Mlada sadika aloje arborescens naj bo velika med 15 in 20 cm. S 
škarjami ali nožem jo odrežete. Nekaj dni jo pustite ležati v senci. S 
tem boste povečali možnosti, da se bo mlada sadika prijela in 
ustvarili zdravo rastlino. 

 

 2. Pred vsaditvijo, priprava lončka in zemlje: 

 Lonček za takšno sadiko je lahko majhen. 10cm premer bo povsem 
zadoščal za prvo leto ali dve. Kasneje pa jo presajajte nekje na 2-3 
leta. Vedno v nekoliko večji lonček. 

V 8 KORAKIH DO NOVE RASTLINE 
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3. Gnojilo: 
Če imate možnost, dodajte na dno posode domač kokošji gnoj. Zakaj 
domač? Pomembno je, da kokoši niso hranjene z umetnimi dodatki, 
saj bi to preko gnojila odšlo v rastlino, ki jo kasneje računamo 
uporabljati. Količina gnoja naj bo majhna. Povrhu pa natrosite 
zemljo in poskrbite, da rastlina ne bo prišla v direkten stik z gnojem. 
V primeru, da te možnosti nimate, lahko uporabite kakšna biološka 
gnojila. 
 
4. Zemlja: 
Za vsaditev sadike je primerna zemlja z domačega vrta. Izkoristite 
morebitne krtine, saj je tam zemlja rahla in jo je enostavno nabrat 
ter potem vanjo tudi vsaditi sadiko. Če nimate te možnosti, bodite 
pozorni, da bo kupljena zemlja izdelana na šotni osnovi. 
 
5. Vsaditev rastline: 
Posoda, zemlja in rastlina je zdaj pripravljena. Če je minilo že nekaj 
dni odkar ste sadiko odrezali, je zdaj pravi čas, da alojo posadite. S 
prstom rahlo naredite luknjo v zemljo in vanjo pazljivo potisnite 
sadiko. Pazljivo pravim zato, ker če boste premočni, se rastlina lahko 
zlomi. 
 
6. Prvi dnevi nove rastline: 
Rastlino za kakšen dan ali dva postavite nekam v senčen prostor in 
je ne izpostavljajte svetlobi. Nekje po dveh dneh jo prestavite na 
mesto, kjer jo želite imeti. To mesto naj ima veliko dnevne svetlobe 
ter naj bo zračno. (Direktnemu soncu je raje ne izpostavljajte). Aloja 
namreč potrebuje veliko svetlobe in zraka. Zdaj je tudi čas, da mlado 
rastlino prvič malo zalijete. Če je le možno, uporabite deževnico. 
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7. Zalivanje: 
V prihodnje rastlino zalivajte redko. Tekom leta nekje 1x na 10 dni. V 
času zime pa nekje 1x mesečno. Interval zalivanja seveda malo 
prilagajajte vremenu in prostoru v katerem alojo imate. Če je le 
možno, imejte rastlino čim več časa na prostem. V času, ko so 
temperature okoli 5 stopinj Celzija ali manj, pa morate imeti alojo v 
prostoru (okenska polica, stopnišče, garaža…). 
 
8. Gnojenje med rastjo: 
V prvem obdobju dodatno gnojenje rastline ni potrebno. Kasneje pa 
je najbolj učinkovito, poceni in naravno gnojilo, ki ga izdelate doma 
iz kopriv. Lahko uporabite tudi kakšna ekološka gnojila. 
 
Tudi če menite, da za vaše potrebe aloja raste prepočasi, da bi od 
malih poganjkov v kratkem imeli koristi, vam svetujem, da se teh 
malih sadik ne zavrže. Vseeno jih presadite. Če jih ne potrebujete jih 
poklonite prijateljem in sorodnikom ob primernih priložnostih. Naj 
se znanje in rastlina širita naprej. Verjemite mi, prijatelji vam bodo 
za takšno darilo več kot hvaležni. 
 
 
 
 
 



POGLAVJE 

2 
Napitek iz aloje arborescens 



RECEPT 

 V nadaljevanju sledi recept za izdelavo napitka iz aloje arborescens, 
medu in žganja. Javnosti ga je prvi predstavil brazilski pater Romano 
Zago. Kdo je avtor recepta ni znano, vendar v končni fazi to niti ni 
važno. Pomembno je, da se recept sedaj s svetlobno hitrostjo širi 
med ljudi in ga lahko uporabi praktično vsak, ki si to želi. 

 

 Za napitek potrebujemo naslednje tri sestavine: 

• 350g aloje arborescens – nujno je, da je aloja gojena na biološki 
način. Priporočljivo je, da imate svojo doma (kje na okenski polici), 
saj tako točno veste s čim ste jo zalivali in gnojili. Vse kar bomo 
namreč dodajali v takšno alojo bomo kasneje tudi zaužili, zato se 
nujno izogibajte vsem strupom in drugim pripomočkom, ki naj bi 
pospešili njeno rast. 

 

• 500g domačega medu – bodite prepričani, da gre za pravi domači 
med! Nikakor ni primeren kakšen ponaredek oziroma kako drugače 
predelan med. 

 

• 0,4 do 0,5 dl domačega viskija, žganja, konjaka ali česa podobnega. 
Zakaj domačega? Ker morate biti prepričani, da ne vsebuje kakšnih 
nenaravnih substanc ali konzervansov. Domači so običajno 
pripravljeni na naravni način. Sploh pa če imate svoje žganje ste 
lahko prepričani o njegovi pristnosti. 

 

 

NAPITEK ROMANA ZAGA 
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Kako izgleda izdelava pripravka po receptu patra Romana Zaga, si 
lahko ogledate v posnetku na spletu. 
 
Odstopanje od recepta 
Manjše odstopanje od recepta ni problem. Sam sem se že srečal z 
nekoliko močnejšim domačim žganjem, kar je dalo pripravku precej 
močan okus po alkoholu. Ta se namreč kljub temu da ga je malo, 
precej čuti. Zato mogoče, če žganja ravno ne prenesete, raje 
uporabite nekoliko manjšo količino. 
 
Čeprav pater Romano pravi, da naj se naučimo pripravek izdelovati 
“po občutku”, jaz vseeno priporočam tehtnico in vsaj okvirno 
držanje recepta. Če že pripravek zaradi različnih vrednosti ne bi bil 
slabši, pa je po mojem mnenju vsekakor tveganje, da se mu lahko 
skrajša obstojnost, če je določene sestavine preceč oziroma 
premalo. 
 
Postopek priprave 
Pri aloji je pomembno, da je ta stara vsaj dve leti in pol. Še boljše pa 
je, če je še starejša. Enostavno ji odstranite 4-8 listov, odvisno od 
velikosti. Liste obrišite s suho, lahko malo navlaženo krpo. Rastline 
pred uporabo vsaj kakšen teden prej NE zalivamo. Mesnati listi 
aloje se namreč hitro napojijo z vodo, kar pa pripravek razreči in ni 
več tako učinkovit kot sicer. Ravno zato se jih tudi NE umiva, temveč 
s suho krpo le odstranimo nečistoče. 
 
Odrežite konico lista in trnje na robovih. List nato nalomite ali 
narežite na manjše kose. Dodajte jih medu in žganju. Naj poudarim, 
da je celoten postopek potrebno opravljati v polmraku in kar se da 
hitro. 
 

http://dnevnik.aloearborescens.si/dobro-jutro-2/
http://dnevnik.aloearborescens.si/dobro-jutro-2/
http://dnevnik.aloearborescens.si/dobro-jutro-2/
http://dnevnik.aloearborescens.si/dobro-jutro-2/
http://dnevnik.aloearborescens.si/dobro-jutro-2/
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Tako se ohrani večina zdravilnih lastnosti! Pripravek namreč izgublja 
na moči če je izpostavljen svetlobi ali zraku. 
 
Ko imamo vse tri sestavine v pravih količinah v eni posodi, jih 
zmiksamo z mikserjem ali paličnim mešalnikom. Miksamo toliko 
časa, dokler niso vsi koščki povsem zmleti, da nas kasneje ne bodo 
motili pri uživanju pripravka. Če končan pripravek nato vlijemo v 
steklen kozarec, ga je dobro predhodno zaviti v folijo. Kot sem 
omenil že prej, pripravek ne sme biti izpostavljen svetlobi. In ga 
trdno zaprimo, saj ne sme biti na zraku. 
 
Uživanje pripravka iz aloje arborescens in medu 
Takšen pripravek je sedaj pripravljen in ga lahko takoj pričnemo 
uživati. Svež se nekoliko peni in je zelenkaste barve. Sčasoma bo 
spremenil barvo v rjavo in se bo tudi nekoliko manj penil. 
Priporočljivo ga je pojesti čim prej. Tam v roku meseca do dveh. Dlje 
kot namreč čakamo, manj zdravilnih lastnosti ostaja v pripravku. 
 
Kura z alojo 
Priporočljivo je, da se z omenjenim pripravkom naredi kuro vsaj 
enkrat letno. Pripravek v kozarcu, ki smo ga pripravili se uživa po ena 
žlica na tešče zjutraj, pred kosilom in pred večerjo. Po zaužitju 
pripravka vsaj nekje 20-30 min ne jemo. Prav tako se naj ne bi jedno 
prej. Torej 3x dnevno po 1 žlica. 
 
Pojemo celoten kozarec pripravka. Imamo ga nekje za 23-27 dni. 
Nato naredimo premor za 5-10 dni in postopek z uživanjem 
pripravka ponovimo. 
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V primeru, da gre za zdravljenje kakšne bolezni, mogoče celo raka, 
se je predhodno nujno potrebno posvetovati z zdravnikom. Dobro je 
tudi, da se v primeru raka naredi preiskave pred kuro z alojo in tudi 
po kuri. Le tako namreč vemo, če je potrebno s kuro nadaljevati. 
Moja babi je med zdravljenjem raka pojedla 4 kozarce pripravka. 
Nekomu bosta zadoščala samo dva, spet nekdo drug jih bo 
potreboval več. Odvisno od tega kaj želimo s tem doseči. 
 
Kot sem že omenil, pa se je dobro v primeru hujših bolezni 
predhodno posvetovati s svojim zdravnikom. 
 
Preventivno uživanje pripravka 
Lahko pa omenjeni pripravek po receptu parta Romana Zaga 
uživamo preventivno. Znano je namreč, da izboljša delovanje 
organizma in krepi imunski sistem. Tako smo precej manj dovzetni za 
morebitne bolezni. Tudi sam preventivno že nekaj časa uživam 
omenjeni pripravek. 
 
V tem primeru imate lahko en kozarec pripravka za dlje časa. Saj ga 
uživate le po eno žlico, na tešče, zjutraj. Da bo pripravek daljši čas 
ostal svež, ga lahko natočite v tri kozarčke. Tako najprej pojeste 
prvega in nato naslednjega. Na ta način se izognete dnevnemu 
odpiranju in izpostavljanju celotnega pripravka zraku in svetlobi. 
 
 



POSLEDICE 

 Za sam alojin gel ni poznanih stranskih učinkov. Kar pomeni, da lahko 
brez skrbi odlomite list in se mažete z gelom iz lista. Seveda v 
primeru alergije na alojo tega ne počnite. Alergija je sicer zelo redka, 
je pa možna. Če aloje niste še nikoli uporabljali svetujem, da 
najprej preizkusite, če ste nanjo alergični. Malo gela si nanesite na 
roko ali za uho in opazujte reakcijo. 

 

 Stranski učinki uživanja aloje po receptu Romana Zaga 

 Večji odmerki lahko povzročijo drisko. Prekomerno jemanje pa celo 
odvisnost. Zato uživajte pripravek v mejah normale oziroma po 
receptu patra Romana Zaga. Pripravek NI primeren za nosečnice, 
doječe matere in dojenčke. 

 

 Neželeni učinki ob jemanju pripravka 

 Običajno gre za odstranjevanje tujkov oziroma bolezni iz telesa, če je 
le-ta prisotna. To se dogaja na precej neobičajne načine. Pater 
Romano Zago je v svoji knjgi opisal naslednje reakcije s katerimi se je 
že tako ali drugače srečal pri bolnikih, ki so uživali pripravek iz aloje: 

 

STRANSKI UČINKI UŽIVANJA 

PRIPRAVKA 
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1. Nobenih sprememb ali reakcij. 
2. Preko por, na koži  

• srbečica po vsem telesu, 
• mehurčki na dlaneh in podplatih, 
• abscesi, otekline in bule, 
• noricam podobne spremembe na koži. 

3. Z izločanjem  
• napenjanje, 
• driska in prebavne motnje, 
• močnejši vonj blata kot običajno. 

4. Z urinom  
• skoraj rjav, 
• pogostejše uriniranje, 
• urin, ki izgleda kot kri pomešana z vodo. 

5. Druge reakcije  
• krvavo in gnojno bruhanje, 
• bruhanje, 
• gnojni izcedki na rokah in nogah (prsti) – rane se zaprejo 

same, 
• pri ljudeh z rakom na grlu se lahko pod brado odprejo tri 

odprtine od koder se cedi gnoj, 
• nelokalizirana bolečina, predvsem v predelu trebuha. 
 
 Težave so običajno prisotne v prvih dneh uživanja 

pripravka – največ 5 dni. Pater Romano Zago svetuje, da se 
zdravljenja kljub kakšni od omenjenih reakcij NE sme 
prekiniti. Vedeti moramo, da smo na dobri poti, saj se na 
ta način izločajo strupi iz našega telesa. Pri sebi sem opazil 
prve tri znake pod točko tri. Res pa je, da sam na srečo 
nisem imel nobene resnejše bolezni, ki bi se kakorkoli 
lahko izločala iz mene. 

 



RAZISKAVA 

 V nadaljevanju objavljam kratek povzetek verjetno ene prvih 
raziskav aloe arborescens. Sicer raziskava ni narejena na nivoju kot 
bi si nekateri mogoče želeli (v njej je sodelovalo 240 pacientov), 
vendar moram reči, da gre za spodbuden začetek. Nekje je potrebno 
začeti in sedaj gremo lahko le še “po stopnicah navzgor”. Rezultati 
omenjene raziskave aloe arborescens le še dodatno potrjujejo 
mnoge zgodbe ljudi, ki so aloe arborescens uporabljali za zdravljenje 
različnih rakavih obolenj. 

 

 Raziskava je bila izvedena v sosednji Italiji na Oddelku za onkološko 
radioterapijo in Oddelku za kirurgijo v bolnišnici San Gerardo v 
Milanu. V sodelovanju s Fundacijo Aloe iz Isernie in patrom 
Romanom Zagom ter I.N.R.C.A. Laboratoriji za analize, Lecco, Italija. 
Klinični odziv in toksičnosti so bile ocenjene po merilih Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO). 

 

 V raziskavo je bilo vključenih 240 bolnikov z različnimi vrstami 
rakavih obolenj. 121 bolnikov se je zdravilo zgolj s kemoterapijo (CT), 
119 bolnikov pa je poleg kemoterapije (CT) uživala še aloe 
arborescens. 

KEMOTERAPIJA V KOMBINACIJI Z 

ALOJO ARBORESCENS 
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Raziskava oziroma opazovanje bolnikov je trajalo tri leta od začetka 
zdravljenja. Povprečna starost opazovanih pacientov je bila 64 let 
(vsi so bili znotraj starosti 58 – 79 let). 
 
Opazovani pacienti so imeli metastaze na naslednjih mestih: 
•Mehko tkivo: CT 7 pacientov, CT + aloja 6 pacientov 
•Kosti: CT 20 pacientov, CT + aloja 16 pacientov 
•Pljuča: CT 26 pacientov, CT + aloja 25 pacientov 
•Jetra: CT 37 pacientov, CT + aloja 35 pacientov 
•Jetra + pljuča: CT 24 pacientov, CT + aloja 25 pacientov 
•Jetra + peritonej: CT 7 pacientov, CT + aloja 12 pacientov 
 
Pacienti, ki so poleg CT oralno uživali tudi pripravek iz aloe 
arborescens in medu, so to počeli 3x dnevno po 10ml (to je 
približno enako eni jušni žlici). Pacienti so tako pripravek uživali 
vzporedno s kemoterapijo. 
 
Če posplošimo in ne navajam suhoparnih podatkov, lahko rečemo, 
da je bil odstotek uspešnosti precej v korist pacientom, ki so poleg 
CT uživali še alojo. In sicer samo s CT je bilo uspešnih 19% pacientov, 
CT + aloja pa 34% pacientov. Prav tako je očitna razlika pri 
doseženem nadzoru bolezni. V tem primeru so pacienti zgolj s CT 
zabeležili 50% uspeh, medtem ko CT + aloja kar 67% uspeh. 
 
Pacianti, ki so poleg CT uživali še alojo, so znatno bolje prenašali 
kemoterapijo. Astenija in/ali utrujenost je bila pri teh pacientih 
skoraj za polovico nižja. 
 
Prav tako je iz raziskave razvidno, da je odstotek preživetja do treh 
let (kolikor je trajala raziskava) pri bolnikih, ki so se sočasno zdravili s 
CT in alojo, kot v skupini, ki se je zdravila le s CT. 
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Raziskava je pokazala, da aloja ne le vpliva, temveč tudi izboljšuje 
učinkovitost kemoterapije. 
 
Kljub dobrim rezultatom bodo za njihovo potrditev potrebne še 
dvojne slepe randomizirane študije. Vendar se bomo verjetno vsi 
strinjali, da gre za odločilen korak naprej k temu, da bo aloe 
arborescens enkrat priznana tudi s strani znanosti. 
 
*Podrobnejši povzetek raziskave je objavljen v knjigi patra Romana 
Zaga, Raka lahko ozdravimo. 
 



HUJŠANJE 

 Uživanje aloe arborescens naj bi po nekaterih informacijah 
pomagalo uravnavati težo. To sicer ne pomeni, da boste začeli uživati 
alojo, odvečni kilogrami pa bodo začeli leteti od vas. Žal ni tako 
enostavno in mislim, da dolgoročno tako enostavna rešitev za 
učinkovito hujšanje niti ne obstaja. 

 

 Nekaj ljudi mi je sicer sporočilo, da so z uživanjem aloje v nekaj 
tednih izgubili tudi več kilogramov. Vendar ponavadi ne gre za 
izgubljanje odvečne maščobe na pasu ali kaj podobnega. Sploh če so 
rezultati že v prvih dneh. 

 

 Znano je, da aloe arborescens čisti telo. Torej gre v prvem tednu iz 
nas nekaj odvečnega blata in hrane, ki se je v našem telesu nabirala 
dlje časa. Tisti, ki se že dolgo niso prečistili, lahko izgubijo v prvih 
dneh zaradi tega več kilogramov. Vendar zaradi tega ne bomo imeli 
manj trebuha. Za učinkovito hujšanje z aloe arborescens bo 
potrebno storiti še nekaj več. 

 

 Uživanje pripravka iz aloje arborescens ima eno drugo prednost, s 
čimer lahko vpliva na zmanjšanje naše teže. Vpliv je dolgoročen, če 
smo le dovolj resni pri uživanju pripravka. Kako to vem?  

Z ALOJO ARBORESCENS 
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Ker sem to učinkovito hujšanje preizkusil tudi sam. V nadaljevanju 
bom poskušal to kar se da nazorno tudi opisati. 
 
Znano je, da moramo pripravek uživati 3x dnevno po eno žlico, 20-
30 min pred jedjo. Pripravek moramo torej užiti na spočito telo. Kaj 
to pomeni? Zjutraj je prva stvar, ki jo storimo ta, da vzamemo žlico 
pripravka. Ker je želodec prazen in spočit, bo absorbcija aloje hitra. 
V nekaj minutah lahko pride v vse kotičke našega telesa. 
 
Enako ponovimo pred kosilom. Vendar če se zavedamo, da je učinek 
pripravka mnogo večji, če je organizem spočit, bomo pazili tudi na 
naslednje malenkosti. Če planiramo imeti kosilo okoli 13 ure, to 
pomeni, da bomo vzeli pripravek okoli 12:30 ure. Ob enajstih nam 
zadiši kos torte.  
 
Vendar ker se zavedamo, da s tem lahko zmanjšamo učinek 
pripravka, bomo torto preskočili. Prav tako bomo preskočili 
napolitanke ob kavi ob dvanajsti uri. Seveda, če smo dovolj resni pri 
uživanju pripravka in si želimo, da kar najbolje učinkuje. Uživanje 
pripravka iz aloje posledično torej pomeni manjši vnost hrane v telo 
in s tem je hujšanje učinkovito. 
 
Podobno kot pri kosilu je tudi pri večerji. Ponovno pazimo na tiste 
vmesne obroke, saj lahko s hrano pred uživanjem pripravka 
utrudimo organizem. Če je namreč organizem utrujen od 
prebavljanja torte pred kosilom, bo tudi absorbcija pripravka slabša, 
pa čeprav ga bomo užili pol ure pred kosilom. Hujšanje bo tako manj 
učinkovito. 



www.aloearborescens.si 45 

Pomembno je torej tudi to, da smo pozorni na hrano pred 
uživanjem pripravka. Če bomo pozorni na te malenkosti, učinkovito 
hujšanje dolgoročno nikakor ni vprašljivo. Vprašanje je le koliko 
kilogramov boste tako izgubili. 
 
Nekje sem enkrat prebral, da človek potrebuje 21 zaporednih 
ponovitev, da neka stvar postane rutina oziroma navada. Če se 
boste torej tega držali pri uživanju enega kozarca pripravka, bo to 
ravno dovolj, da se boste navadili. Učinkovito hujšanje bo postalo 
vaša navada. Kasneje niti opazili ne boste več, da dejansko hujšate. 
Kilogrami se bodo raztopili, medtem ko niti ne boste imeli občutka, 
da se trudite shujšati. 



POMEMBNO 

Elektronska knjiga Z alojo do zdravja, ki jo imate pred seboj je 

namenjena širjenju informacij o aloji arborescens. Potrudil sem se, 

da bi vanjo spravil kar največ uporabnih informacij. Vem, da sem 

na marsikaj pozabil, zato vam svetujem, da spremljate spletno 

stran www.aloearborescens.si in skupino na Facebooku 

www.fb.com/aloja.arborescens. Če se še niste prijavili, vas vabim 

da se s svojim mailom vpišete TUKAJ in občasno vam bom na 

mail pošiljal koristne informacije v zvezi z rastlino, napitkom 

uporabo ipd.  

 

Z elektronsko knjigo nikogar ne nagovarjam k uporabi alternativnih 

načinov zdravljenja. Le podajam informacije, sami pa morate 

prevzeti odgovornost za svoje akcije in dejanja. 

 

Avtor in podjetje ne prevzemata odgovornosti za vaša ravnanja. S 

knjigo vam ne predpisujem niti ne priporočam nikakršne terapije. 

Za kaj takšnega obstajajo institucije in izobraženi strokovnjaki, na 

katere se lahko obrnete.  

 

V primeru bolezni svetujem obisk zdravnika in posvet pri za to 

usposobljenih osebah. 
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DODATNE 

INFORMACIJE 

Na spletni strani: 

www.aloearborescens.si 
 

Spletnem dnevniku: 

www.dnevnik.aloearborescens.si 

 

Preko elektronske pošte:  

Matija Šega 

LOGO 

info@fruktus.si 
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