
ne manj kot 18 in ne več kot 
32 stopinj, da napitek fermen-
tira. Po četrtem dnevu lahko 
začnemo preverjati okus. Če 
je čaj presladek, se sladkor še 
ni pretvoril. Idealno zvarjena 
kombuča mora biti mehurč-
kasto ostra, podobno kot ja-
bolčnik. Če postane prekisla 
ali razvije zelo kisu podobno 
aromo, je predolgo fermen-
tirala. Je sicer pitna, vendar 
ni tako okusna, kot bi mora-
la biti.

Ko je kombuča aromatična 
po našem okusu, jo nalijemo v 
sterilizirane steklenice, dobro 
zapremo in postavimo v hla-
dilnik. Kombuča se v hladilni-
ku v zaprtem kozarcu ali ste-
klenici obdrži do enega leta. 
Iz »gobe«, ki ostane, takoj na-
redimo nov pripravek, prej jo 
umijemo pod vodo. Če ima že 
»mlade«, lahko naredimo več 
pripravkov ali mlado gobo 
podarimo naprej. Kultura se 
torej sama regenerira, dokler 
ne postane temno rjave barve; 
takrat jo zavrzimo in nadome-
stimo z mlajšo kulturo, ki smo 
jo vzgojili.

Napitek vsebuje zanemar-
ljivo malo sladkorja, saj tega 
bakterije in kvasovke preba-
vijo med fermentacijo. Kom-
buče ne moremo narediti brez 
sladkorja, saj brez njega napi-
tek ne more fermentirati.

Več o izjemnem pome-
nu fermentirane hrane in pi-
jače za zdravje človeških mo-
žganov si lahko preberemo 
v knjigi Davida Perlmutterja 
»Zdravi možgani« (Misteriji.
si; 051/307 777; 26,90 €).

 A. Š. 

 Za raZstrupitev in moč telesa

Poreklo imena Sloveni se 
lepo razbere iz knjige 
Kraljestvo starih Slove-

nov. Napisal jo je Dubrovčan, 
mljetski opat Mavro Orbini. 
Prvič je izšla leta 1601. Vati-
kan jo je takoj uvrstil v svoj 
spisek prepovedanih knjig; 
preveč natančno in jasno do-
kazuje prevlado starih Slo-
venov, ki so v drugi polovici 
prvega tisočletja zasedli naše 
kraje. Iz knjige povzemamo 
razlago porekla in imena Slo-
veni.

Preden spregovorim o dru-
gih sicer že izumrlih ljudstvih, 
ki so prav tako pripadali temu 
istemu slovenskemu ljudstvu, 
se mi zdi nujno, da se posvetim 
razlagam porekla imena Slove-
ni ali Slovini, ki niti ni tako zelo 
staro. Prvi, ki ga navaja, kot se 
strinjajo mnogi avtorji, je bil 
Prokopij iz Cezareje, ki je pred 
letom 1070 opisal vojno cesar-
ja Justinijana z Goti. Pa tudi 
Jordanes Alan, ki je bil skoraj 
Prokopijev sodobnik, ko zapi-
še ime Sloveni, jasno namigne, 
da je to v njegovem času novo 
ime, čeprav je Biondo sto let 
pred propadom rimskega ce-
sarstva napisal svojo Zgodovi-
no, v kateri opisuje dogajanje 
v času sto let pred vlado Ho-
norija in Arkadija in v kateri 
omenja Slovene. Vendar sam 
verjamem, da je ime Sloveni 
prvi zapisal Ptolemaj iz Ale-
ksandrije, ki je na svoj osmi se-

znam uvrstil Slovene, vendar 
jih je skvarjeno imenoval Su-
lani, umestil pa jih je v evrop-
sko Sarmatijo zraven Fincev, ki 
so prav tako bili slovenskega 
rodu, kot sta trdila Abraham 
Ortell v svoji Sinonimiji in Phi-
lipp Melanchthon. Pietro Mar-
celo te Slovene v Poreklu Barba-
rov imenuje Silani in pove, da 
so to ljudstva, ki jih sicer Italija-
ni imenujejo Schiavoni.

IZKRIVLJANJE IMENA
V preteklosti so ime Slove-

ni namreč hudo izkrivili, ko 
so ga zapisali na neštete nači-
ne. Grki, ki niso razumeli po-
mena imena Sloveni ali Slovi-
ni, so ga izkrivili v Sclavini, Ita-
lijani pa v Sclavi. In ta napaka 
se je po tihem zavlekla v neka-
tera dela Prokopija, Jordane-
sa in Bionda. Zdi se mi, da iz-
vira od Italijanov; ti si namreč 
vselej prizadevajo govoriti čim 
bolj melodično. Upira se jim 
trdi govor in zato pogosto raje 
izgovorijo I kot L in rečejo fia-
to namesto flatum in piacere na-
mesto placere. Tako je bilo tudi 
s Slavo, ki je postala Siavo. Ker 
ni zanje skorajda nobene razli-
ke, če izgovorijo Siavo ali Scia-
vo, ali pri tem vrinejo Č in izgo-
vorijo Ščavo, se je morda zgodi-
lo, da so zaradi svoje nespret-
nosti z jezikom hoteli govoriti 
ali pisati latinski in so names-
to Slavo zapisali Sclavo. Pri tem 
tudi ni težko verjeti, da se je to 
zgodilo zaradi nenaklonjenosti 
Italijanov, še zlasti tistih z obal 
Jadranskega morja, ker so jih 
v preteklosti Sloveni strašno 
trpinčili in pripeljali skoraj do 
izumrtja.

Jan Dubravski meni, da so 
jih poimenovali Sloveni ali Slo-
vini po besedi slôvo, kar pri 
Sarmatih pomeni 'beseda', to 
pa zato, ker so bila sarmatska 
ljudstva zelo raztresena po ve-
likanskih prostranstvih, ven-

Besedo Sloveni je prvi zapisal Ptolemaj iz Aleksandrije
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SLOVENSKA ZGODOVINA

Zaradi pogostih in 
slavnih zmag si je 

pogumno slovensko 
ljudstvo nadelo ime, 
ki izhaja iz besede 

slava.

Sloven iz Ilirije (iz knjige 
»Kraljestvo starih Slovenov«)
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dar so vsa govorila isti jezik 
in so skoraj enako izgovarjala 
skoraj povsem enake besede, 
pa so jih zato začeli vse sku-
paj imenovati Slovini. To po-
trjuje tudi Martin Kromer, ko 
pove, da se Sloveni imenuje-
jo po besedi slôvo in da to ime 
želi povedati, da so resnico-
ljubni, zanesljivi in neomahlji-
vi pri izpolnjevanju dane bese-
de ali obljube. In res še danda-
nes pri Poljakih in Čehih obso-
jajo vsako neizpolnitev zadane 
besede, tako da ljudje iz dobrih 
družin raje trpijo vse mogoče 
nadloge in celo raje umrejo, kot 
da ne bi izpolnili svoje obljube, 
to pa še toliko bolj, ker mašče-
vanje za takšno krivico pred-
videva ne samo tepež z roko, 
temveč tudi z orožjem.

No, pustimo zdaj ob strani 
navedene razlage imena Slove-
ni, saj verjamem, da ne izvira iz 
nobene druge besede kot prav 
iz slave in da zato Sloven ali 
Slovenec v resnici pomeni 'sla-
ven' ali 'slovit'. Zaradi pogo-
stih in slavnih zmag nad sov-
ražniki namreč, o katerih pri-
čajo nešteta osvojena kraljestva 
in dežele, si je to pogumno slo-
vensko ljudstvo nadelo ime, ki 
izhaja iz besede slava in s ka-
tero se končujejo imena ple-
mičev in velikašev, na primer 
Stanislav, Venceslav, Ladislav, 
Dobroslav, Radoslav in Bole-
slav. To potrjujejo številni av-
torji, med katerimi je tudi Rei
ner Reineck, ki v svoji knjigi o 
Henetih pove, da so stare Slo-
vene poimenovali po besedi 
slava, ker so se ti želeli odliko-
vati med preostalimi ljudstvi. 
Reinerju sledi Jeremija Rus, ki 
je leta 1227 napisal Ruski leto-

pis in pri opisovanju nekega 
boja na ruski meji leta 1118 za-
piše: »V času, ko so Rusijo mu-
čili notranji spori, se je na na-
ših mejah pojavil Krunoslav z 
mogočno vojsko Slovenov, ki 
so se zgrabili z našimi in v boju 
zmagali. Kljub temu sta tedaj 
padla tudi Krunoslav in eden 
od njegovih sinov in so ju po-
kopali pri trdnjavi Vojha. To 
ljudstvo je večkrat opustošilo 
naše meje in je izkazalo veliko 
okrutnost, čeprav smo pravza-
prav tako mi kakor oni eno in 
isto ljudstvo.«

POGUMNI 
STAROSLOVENCI
Kakor sam verjamem, in 

pri tem se opiram na starodav-
na izročila naših prednikov, se 
imenujejo Sloveni zaradi njiho-
vih številnih zmag in slavnih 
podvigov. Menih Aimon in 
Johannes Aventinus soglaša-
ta z Jeremijo, saj jih ne imenu-
jejo samo slavni, temveč tudi 
nadvse spoštovano in najmo-

gočnejše med vsemi ljudstvi v 
Germaniji. Tudi beneški pisec 
Bernardo Giustiniani odkri-
to priznava, da so si to slavno 
ime Sloveni prislužili z orož-
jem, saj v svoji Zgodovini Be-
netk zapiše: »Tedaj je pogumno 
staroslovensko ljudstvo prvič 
prodrlo v Istro in vse do vrat 
Benetk. To slavno ime si je to 
ljudstvo, ki je bilo sicer skitske-
ga porekla, v času svojih vpa-
dov in vpadov drugih ljudstev 
v rimsko cesarstvo pridobilo z 
orožjem.«

To pogumno ljudstvo je to-
rej treba imenovati zgolj in iz-
ključno z njenim slovenskim 
imenom, kakor so tudi naredili 
in dokazali številni učeni mož-
je, med njimi duhovnik Hel-
mold, opat Arnold, Johannes 
Werner, Sigismund Herber
stein, Georgij Cedren, Jan Her-
burt, Aleksander Gwagnin, 
Roberto Guaino, Johannes Le-
unclavius, Gerbert Genebran-
de, David Hitreus in Ugo Fil-
vonio. Vsi ti jih namreč v svo-
jih knjigah imenujejo zgolj in 
samo Sloveni. To se nam sicer 
lahko zdi novost, vendar je sla-
va, pridobljena z orožjem in s 
krvjo, za Slovene nekaj narav-
nega in podedovanega. Sla-
vo so si pridobili v Aziji, Evro-
pi in Afriki, in to kot Vanda-
li, Burgundijci, Goti, Ostrogo-
ti, Vizigoti, Gepidi, Geti, Alani, 
Verli ali Herulci, Avari, Skiri, 
Hiri, Melanklenci, Bastarnij-
ci, Pevki, Dačani, Švedi, Nor-
mani, Feni ali Finci, Ukrijci ali 
Unkranci, Markomani, Kvadi, 
Tračani in Iliri, vsi pa so pripa-
dali istemu staroslovenskemu 
ljudstvu in so govorili isti jezik.

 Peter Amalietti 

Knjiga je na voljo na Misteriji.si

»Zadnjega sep-
tembra prene-
haj delati ali boš 

umrl,« je bil grozilni klic, na-
slovljen na naturopata Dra-
žena Draška Dimnika, ki že 
vrsto let informira ljudi o al-
ternativnih načinih zdravlje-
nja raka. Komu gre to v nos? 
Draško Dimnik domneva, da 
gre za dve farmacevtski pod-
jetji, ki ščitita svoj dobiček in 
ne želita, da bi bila širša jav-
nost obveščena o učinkovitih 
naravnih načinih zdravljenja 
raka.

Zgodba se je začela avgu-
sta leta 2014, ko je začel delo-
vati center CanSave v Mur
glah in je bil vse do preneha-
nja delovanja lani pod drob-
nogledom inšpekcijskih služb. 
Te so zahtevale tudi ukini-
tev spletne strani CanSave, 
ki je prevedena v sedem jezi-
kov in sega preko slovenskih 
meja tudi v države EU in na 
Balkan, a stran še vedno de-
luje pod okriljem drugega la-
stnika v Srbiji. Glede na to, da 
so doslej umorili že šestdeset 
zdravnikov po vsem svetu, ki 
so se zavzemali za alternativ-
no zdravljenje raka po narav-
ni poti, Draško Dimnik verja-
me, da ne gre za potegavšči-
no, zato se je po pomoč obrnil 
na policijo in medije. Z njim 
se je pogovarjala Andreja Pa-
ljevec.
Kdo naj bi po vašem mnenju 
želel preprečiti vaše delo?

Domnevam, da gre za dve 
farmacevtski podjetji, ki lobi-
rata z ustanovami, kot so Mi-
nistrstvo za zdravje, Zdrav
stveni inšpektorat in Javna 
agencija RS za zdravila in me-


