
Znanost ugotavlja, da svetloba ne 
vpliva samo na cirkadiane ritme 
in našo zavest. Svetloba je tudi te-

melj zdravega delovanja celic. Na žalost 
je neznanje o vplivu svetlobe na človeš-
ko zdravje tako pogubno, kot je bila ne-
vednost zdravnikov, ki si v devetnajstem 
stoletju pred operacijo niso umivali rok, 
saj niso nič vedeli o okužbah.

Zadnjih štirideset let je v razvitem sve-
tu iz leta v leto vse več avtoimunskih bo-
lezni, kot so hepatitis, kronični gastri-
tis, sladkorna bolezen, glomerulonefritis, 
bazedovka, Crohnova bolezen, multipla 
skleroza, revmatoidni artritis … V ZDA 
se je prvič po petdesetih letih dve leti za-
pored, leta 2015 in leta 2016, povprečna 
življenjska doba skrajšala. Zdravniki pri 
dvajsetletnikih opažajo nagel porast bo-
lezni, ki so značilne za starostnike. Pojav-
ljajo se jim različni možganski raki, artri-
tis, osteoporoza, zamašene arterije in srč-
ni napadi.

Leta 1900 je bil rak na črevesu kot 
vzrok smrti na sedemintridesetem 
mestu, pet generacij kasneje je na dru-
gem mestu. Še v dvajsetih letih prej-
šnjega stoletja so študentom medicine 
svetovali, naj si, če imajo to možnost, 
ogledajo primer raka, ker je to prilož-
nost, ki se pojavi enkrat v življenju. 
Kaj se je spremenilo od takrat?

V le nekaj generacijah ne moremo 
govoriti o genetskih spremembah in 
evoluciji. Sprememba se je zgodila v 
okolju – leta 1879 so izumili žarnico. 
V nekaj letih po začetku elektrifikaci-
je so se začele pojavljati bolezni teme, 
kot sta denimo tuberkuloza in rahitis. 
Ker so ljudje preživeli večino časa v 
zaprtih prostorih.

Ameriški nevrokirurg dr. Jack Kruse 
že dobrih deset let povezuje sodobni na-
čin življenja s sodobnimi boleznimi. Gle-
de na njegove raziskave in osebne izku-
šnje so največja grožnja zdravju sodob-
nega človeka umetna svetloba, elektro-
magnetna valovanja in umeten način 
življenja, ki ni povezan z naravnimi ele-
menti, kot so sonce, zemlja, mraz in voda.

Največji problem v zadnjih dvajsetih 
letih pa je po njegovem mnenju umetna 
modra svetloba. Čeprav sonce tudi vse-
buje modro svetlobo, je ta vedno uravno-
težena z rdečo. Ko sonce zjutraj vzide, je 

toliko rdeče kot modre svetlobe. Modra 
svetloba nato narašča in je najbolj prisotna 
okoli poldneva in to poleti. Jutranja mo-
dra svetloba spodbudi žlezo hipofizo, da 
začne izločati hormona prolaktin in dopa-
min. To se zgodi, če smo bili pred tem vsaj 
štiri ure v pravi temi. Ko sonce potuje po 
nebu, se pojavijo še drugi spektri (ultravi-
jolična in infrardeča svetloba), ki umirijo 
delovanje hipofize.

PREVEČ MODRE KVARI VID
Če nismo izpostavljeni naravni sonč-

ni svetlobi, ampak živimo pod umetni-
mi lučmi z izrazitim modrim spektrom, je 
naša hipofiza stalno vzdražena, kar vpli-
va na njeno oslabitev. Posledično telo ne 
proizvaja dovolj hormonov, vključno s te-
stosteronom. Tudi ovulacija in tvorjenje 
sperme sta vezana na lunarne cikle, ko za-
radi umetne modre svetlobe nismo več 
v skladu s cirkadianimi ritmi, kar lahko 
povzroči tudi neplodnost, ki se stopnju-
je v raka.

Modra svetloba povzroča tudi 
degeneracijo makule ali rume-
ne pege (AMD). To je bolezen, ki 
povzroči izgubo vida v sredini 
vidnega polja in motnost očesne 
leče. Kadar nam zaradi operaci-
je sive mrene v zenico vgradijo 
lečo, ki blokira ultravijolično svet-
lobo, se stanje še poslabša. Leta 
1960 je bilo v Aziji kratkovidnih 
kakih štirideset odstotkov otrok, 
danes jih je že več kot petinde-
vetdeset odstotkov. Ko postane-
mo kratkovidni, spremenimo fre-
kvenco svetlobe, ki gre skozi oči 
in na mrežnico, kar postane zača-
ran krog. Oko se brani pred mod-

Črno poslanstvo modre svetlobe

Vzbujanje avtoimunskih bolezni
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SVETLOBA IN ZDRAVJE

Zaradi umetne modre 
svetlobe nismo več v skladu 

s cirkadianimi ritmi, 
kar lahko povzroči tudi 

neplodnost, ki se stopnjuje  
v raka.

Vnos modre svetlobe zmanjšajo očala, ki to svetlobo blo-
kirajo.

F
o

to
 s

p
le

t



travijolična in infrardeča svetloba, ki sta v 
sončni svetlobi celo leto, v umetni osvetli-
tvi ju pa ni, pa nam receptorje v očeh re-
generira.

Dr. Jack Kruse ugotavlja, da je lahko 
eden prvih simptomov poslabšanega sta-
nja mitohondrijev utrujenost, zmanjšan 
spolni nagon, pa tudi lakota v večernem 
času in pomanjkanje apetita zjutraj, kar 
kaže na neusklajene cirkadiane ritme.

Druga stopnja poslabšanja je lahko ne-
plodnost, kratkovidnost, nato sledi deni-
mo glavkom ali pa srčne bolezni in rak. 

stveniki proučuje, kako je večina sodob-
nih bolezni vezanih na energijski pri-
manjkljaj v mitohondrijih. Manj ko je na 
voljo energije, težje telo sintetizira protei-
ne in druge dele celic. Toksičnost se zara-
di modre svetlobe v telesu skozi leta na-
bira.

V očeh imamo fotoreceptor melano-
psin, ki reagira na modro svetlobo. Pre-
tirana izpostavljenost modri svetlobi uni-
či receptorje melanopsina v očeh. Zato ne 
moremo vsrkati sončne svetlobe in tvo-
riti hormonov za spanje, melatonina. Ul-

ro svetlobo tako, da podaljšuje zrklo, kar 
vodi v vedno večjo kratkovidnost.

Dr. Jack Kruse si je popravil oči z 
zmanjšanjem vnosa modre svetlobe ter 
izpostavljanjem soncu, to je UV-A in IR 
spektru. Pred dvanajstimi leti, ko je za-
čel z zdravljenjem, je imel dioptrijo –6,7, 
danes jo ima –4,2. Vnos modre svetlobe je 
zmanjšal z očali, ki blokirajo modro svet-
lobo, ter s filtri na pametnih telefonih in 
računalniku.

MITOHONDRIJI
Umetna svetloba in druga umetna se-

vanja (EMS) uničujoče vplivajo na zdrav-
je mitohondrijev, ki zaznavajo frekvence 
svetlobe oziroma elektromagnetnega va-
lovanja v svoji okolici ter skrbijo za uskla-
jenost biokemijskih procesov v celici. Mi-
tohondriji preskrbijo energijo za te reakci-
je. Če delujejo mitohondriji normalno, kar 
pa je močno odvisno od izpostavljenosti 
sončni svetlobi, potem ima telo vedno na 
voljo zadostne količine zdrave vode.

Modra svetloba, ki na drugi strani de-
hidrira celice, raztegne respiratorne be-
ljakovine v mitohondrijih in zniža raven 
energije. Dr. Jack Kruse s še nekaj znan-
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PREMALO SONCA
Sonce izžareva UV-A in 

UV-B valovanji. Pri nas je 
UV-B valovanje prisotno po 
deseti uri v poletnem času 
oziroma skozi vse leto nad 
tisoč petsto metrov nad-
morske višine. UV-A valo-
vanje je prisotno vso leto, 
saj se lahko prebije glob-
lje v atmosfero in globlje v 
kožo. UV-B po drugi strani 
ne prodre globoko v kožo in 
tudi ne pregloboko skozi at-
mosfero, zato ga ni zjutraj, 
ker je pot skozi atmosfero 
predolga. Čeprav poznamo 
pomen UV-B svetlobe na tvorbo vitamina D in porjavitev kože, pa ima tudi 
UV-A svetloba izreden pomen na zdravo delovanje hipofize, tvorbo hormo-
nov in tudi tvorbo vitamina A.

UV-svetloba je bila prvič prikazana kot škodljiva v študiji iz petdesetih let 
prejšnjega stoletja. Otrokom, ki so bili pod umetno svetlobo z UV-spektrom, 
so zbolele oči (retrolentalna fibroplazija). A bili so pod umetno svetlobo, v ka-
teri ni bilo vseh spektrov svetlobe, kot so v sončni svetlobi.

Kožnega raka je veliko več, odkar uporabljamo sončne kreme. Rak se naj-
pogosteje pojavi na tistem delu telesa, kjer koža ni pogosto izpostavljena son-
cu. Problem ni UV-svetloba, temveč necelovit svetlobni spekter, pomanjkanje 
vitamina D, ki nastane ob UV-B svetlobi ter dejstvu, da smo soncu izpostavlje-
ni zelo kratek čas, preostali čas smo pa notri, čemur se telo ne more prilagodi-
ti. Tveganje se še poveča, ker nosimo obleke in podnevi ne dobimo zadostne-
ga signala infrardeče in vijolične svetlobe, na drugi strani pa v okolje vnaša-
mo vedno več modre svetlobe, v svoji knjigi Zdravje in svetloba (Health and Li-
ght) piše profesionalni fotograf in raziskovalec John Ott.

Posebna očala, ki zaustavijo okoli osemde-
set odstotkov modre svetlobe. Ta izhaja iz 
vseh umetnih svetlobnih virov: računal-
niškega zaslona, zaslona mobilnega telefo-
na, vseh LED luči v stanovanju, LCD te-
levizijskega zaslona in podobnih naprav. 
Ta očala omogočajo naravno nočno tvor-
jenje melatonina kljub uporabi virov mod-
re svetlobe, ki sicer zaustavi tvorjenje tega 
hormona v telesu. Okvir očal je plastičen 
in oblikovno primeren za ljudi vseh sta-
rosti in spola, velikosti 60 × 16 × 140 mi-
limetrov. Stanejo 19,90 €, dosegljiva so na 
Misteriji.si; 051/307 777.
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Ko sonce vzide, je toliko rdeče kot modre svetlobe; 
slednja zjutraj spodbudi hipofizo, da začne izloča-
ti dopamin.
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Pojavijo se lahko tudi diabetes, debelost in 
razna vnetja, pa celo težave s sklepi in na-
trgane vezi.

Modra svetloba vpliva tudi na pojav 
Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 
ter demence, ki so v zadnjem času zato 
zelo v porastu. Podobno umetna svetlo-
ba in ostala umetna sevanja vplivajo na 
razvoj avtoimunskih bolezni, kot je avti-
zem, ki se je pojavil »nenadoma« in strmo 
rašča.

Nekatere raziskave kažejo tudi, da vi-
šek modre svetlobe lahko povzroča men-
talne bolezni. Dr. Jack Kruse ocenjuje, da 
je osemdeset odstotkov sodobnih bolezni 
povezano z zdravjem mitohondrijev.

Na kakšen način se bo bolezen izra-
zila, je odvisno od frekvenc in sevanj, 
ki smo jim izpostavljeni, vključno z ze-
meljskim magnetizmom, in pa od vrste 
mitohondrijskega genoma, ki se za razli-
ko od DNK prenaša samo prek mame.

Od mame pa ne dobimo samo ge-
noma, ki ga je ona podedovala od svoje 
mame, ampak tudi izražene nekatere bo-
lezni, ki so odvisne od življenjskega slo-
ga (epigenetika). Če je mati živela v sla-
bem okolju – denimo da je bila v noseč-
nosti pretirano izpostavljena modri svet-
lobi – se lahko otrok z vidika stanja svojih 
mitohondrijev rodi kot štiridesetletnik.

Naslednjič boste lahko med drugim 
prebrali o vplivu umetnih sevanj in mod-
re svetlobe na pojav debelosti ter o ključ-
nem pomenu izpostavljenosti mrazu za 
naše zdravje.

 Marko Kovač 

Če je bila mati v nosečnosti 
pretirano izpostavljena 
modri svetlobi, se lahko 

otrok z vidika stanja svojih 
mitohondrijev rodi kot 

štiridesetletnik.
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»Strah pred smrtjo je danes pri-
soten bolj kot kdaj koli prej. 
S pojavom mrliških vežic 

v devetdesetih letih dvajsetega stole-
tja smo izgubili stik z umirajočimi in 
mrtvimi. Od svojih bližnjih se ne pos-
lavljamo več tako osebno kot nekoč, 
zato čutimo vrzel in se ne moremo pov-
sem posloviti od umrlega,« meni etno-
loginja Jelka Pšajd, avtorica knjige Čez 
ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom 
oči. Njena razstava z istoimenskim nas-
lovom je do novembra na ogled v Po-
murskem muzeju v Murski Soboti. Pri-
kazuje smrtne šege in pogrebne prakse 
v Pomurju in Porabju. Z avtorico smo 
se pogovarjali o izsledkih njene pet-
najstletne raziskave o tej življenjski, a 
danes vse bolj tabuirani temi.

Kaj sporoča naslov knjige »Čez ta prag 
me bodo nesli, ko zatisnil bom oči«?

Gre za ohranjen hišni napis v Sloven-
skih goricah, ki pripoveduje o tem, da se 
je podeželski človek zavedal lastne min-
ljivosti in bil z njo soočen vsakodnev-
no, ko je vstopal in izstopal preko pra-
ga hiše:

Čez ta prag me bodo nesli,
ko zatisnil bom oči;
prazno mesto drugim pustil,
njim ravno se tako zgodi! 
(Sovjak, 1969)
Lastna minljivost je bila prisotna v 

vsakodnevnem življenju človeka na slo-
venskogoriškem podeželju, kar nam 
sporoča tudi drugi hišni napis, ki je visel 
ob vhodu, na vidnem mestu, večno opo-
minjajoč stanovalce na lastno minljivost:

Ta hiša meni sliši, pa vendar moja ni, 
saj kdor za menoj pride, tud' tist' njo zapusti. 
In tretnjega do nesli mrliča ven iz žnje. 
Prijatelj! Vprašam te – čegava hiša je? (Gra-
be pri Ljutomeru, 1914)

Kateri čas ste zajeli v svojo raziskavo?
Čas, ki se ga ljudje najbolj spominja-

jo, od leta 1940 do 1985. Čas šeg in de-
janj, ki sem jih zbirala z ustnimi viri, se 
v teh štiridesetih letih ni spremenil. Smrt 
je bila v posamezniku in skupnosti pri-

Pripravljenost na smrt nam ne bi škodovala

Medikalizacija smrti
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SLOVENSKI OBIČAJI

V devetdesetih letih smrt 
izrinemo iz domov in jo 
preselimo v bolnišnice, 
domove za ostarele in 

mrliške vežice.

Jelka Pšajd

F
o

to
ar

h
iv

 P
o

m
u

rs
ki

 m
u

ze
j M

u
rs

ka
 S

o
b

o
ta


