
»Kdor zaseje vrt, zaseje ljube-
zen,« pravi zeliščarica Ma-
gdalena Metelko. Med slo-

venskimi zeliščaricami izstopa po tem, 
da povezuje zeliščarstvo z grafologijo. 
In ima umetniški talent – napisala je 
knjigo Ljubezen in okamenelo srce.

Z grafologijo ljudem poleg njihovih 
talentov in osebnih značilnosti med dru-
gim odkriva tudi razmerje in intenziv-
nost čustev, ki vplivajo na delovanje žlez 
z notranjim izločanjem in z njimi 
povezanih organov, energijske 
pretoke v telesu in blokade, to-
rej prvotne vzroke za zdravstve-
na stanja … Je velika poznavalka 
ne le slovenskega tradicionalnega 
zdravilstva, ampak tudi zdravil-
stva in zeliščarstva drugih naro-
dov, ter je na tekočem z najnovej-
šimi izsledki medicinskih znan-
stvenih raziskav po vsem svetu. 
Nekatere pripravke izdeluje po 
recepturah nemške opatinje in 
mistikinje Hildegarde iz Bingna, 
katere knjiga Materia medica je vir 
podatkov o srednjeveški medici-
ni.

Na ekološkem rodovnem ze-
liščarskem posestvu Preščan v 
Vintarjevcu blizu Stične, velikem 
devet hektarov, od leta 2006 pod 
blagovno znamko Nasmeh Na-
rave izdelujejo eko pripravke – 
čaje, tinkture, kapljice, kis, vino 
in tudi eko certificirano ekološko 
kozmetiko. Za svoje rastline pra-
vi, da imajo posebno moč, ker so 
večinoma samonikle, zrasle v na-
ravnem okolju ter pripravljene z 
ljubeznijo in pozitivno energijo. 

Brezplačno osebno svetuje z analizo pi-
save vsak petek v ekološki trgovini Rž v 
Šiški, kamor se zaradi zdravstvenih te-
žav zateka iz leto v leto vse več obisko-
valcev.

Ni zdravja brez dobre prebave. Kaj sve-
tujete ljudem za dobro prebavo?

Pred devetsto leti je sveta Hildegar-
da imela zelo slabo mnenje o presni 
hrani. Povedala je, da če želodec zjut-
raj ne dobi nekaj toplega, se ohladi in 
potem karkoli pojemo, prebavila tega 
ne morejo »skuhati«. Vsako zaužito 
snov je treba skuhati, da se razgradi in 
da jo naša prebavila razstavijo na ato-
me, da lahko po krvi potuje do orga-

nov. Hildegarda je solato jedla 
drugi dan, nikoli isti dan. Sve-
že solate sploh ne bi smeli jes-
ti brez začimb, kisa in olja. Če 
solato narediš danes, pa jo jutri 
ješ, je to najboljša solata.

Na podlagi tega recepta smo 
pri Nasmeh Narave naredili pri-
pravek, ki je vsestranski in je na-
rejen na osnovi kisa. Jabolka na-
režemo na roke in pripravimo po 
recepturi patra Ašiča. V kis, ki 
ima ogromno mikroorganizmov, 
smo namočili še tri močne kore-
nine: regrat, potrošnik in repinec. 
Vsi trije vsebujejo inulin in delu-
jejo zelo dobro na presnovo in na 
jetra. Ta pripravek priporočam 
pri hujšanju pred jedjo, da do-
biš nove mikroorganizme in da 
se hrana lažje prebavi. V samo-
stanu Hildegarda ni delala nič na 
osnovi alkohola, so pa delali vse 
na osnovi vina in kisa. Sama pri-
delujem tudi ekološko vino, ki ga 
imamo večinoma zase in za kak 
poseben pripravek, kot je Hilde-
gardino vino za srce s peterši-
ljem. Ko se peteršilj kuha v vinu 
in potem dodamo še med, to kre-
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»Te rastline imajo posebno 
moč, ker so samonikle, 

zrasle v naravnem okolju ter 
pripravljene z ljubeznijo.«

Magdalena Metelko med izdelki iz samoniklih zdravilnih 
rastlin, ki imajo veliko večjo moč od vzgajanih zelišč.
Na Misteriji.si ali 051/307 777 lahko naročite njene eko ka-
pljice Antiparazit (zoper parazite), Čemaž (čisti žile, po 
Antiparazitu), Borovnica + ginko (za oči), Česen (za oži-
lje, proti kapi, pritisk), Črna detelja (ženski hormoni, mena, 
proti raku), Dren (dlesni, odpornost), Vrtnica (hormon sre-
če dopamin), Bradavice (komplet za odstranitev virusnih 
bradavic (kapljice + mazilo v stiku) in C+ (C vitamin + že-
lezo). Na voljo pa so tudi eko Hildegardini zvarki H3 (za 
jetra), H9 (za energijo), H21 (za ledvica in mehur) in H6 
(za črevesje, probiotik, prebiotik).
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pi srce. Peteršilj je pomembna rastlina, 
zato ga dajemo v veliko čajev: čaj za je-
tra, za pomiritev, za živce, za ledvice, v 
moški čaj za prostato …

Kaj svetujete ljudem za uravnavanje vi-
sokega krvnega tlaka?

Zvišan tlak je lahko posledica zama-
šenih žil. Tinktura česna in čemaža po-
čisti žile. Imela sem primer gospoda, ki 
je imel zamašene kapilare v pljučih in so 
ga zdravniki odpisali, rekoč, da ne bo 
mogel več dihati. Ko je popil to tinktu-
ro iz česna in čemaža, je prej kot v enem 
mesecu čudežno ozdravel. Alkohol širi 
žile, česen in čemaž pa sta jih počistila. 
Vsako tinkturo namakamo mesec dni. 
Za tinkture imamo ekološko žganje, 
pripravljeno iz starih hrušk in jabolk, ki 
niso škropljeni ali umetno gnojeni. Edi-
ni gnoj je njihovo lastno listje, ki ga na-
rava sama predela v kompost, in malo 
lesnega pepela iz kmečke peči, na kateri 
sušimo zelišča.

Iz pisave lahko razberete tudi motnje v 
delovanju žlez z notranjim izločanjem. 
Imate tudi kakšen pripravek za uravna-
vanje delovanja žlez?

Naredila sem nove kapljice Hilde-
gardin zvarek 90 za vse žleze z notra-
njim izločanjem. Nikoli ne smemo zdra-
viti samo ene stvari. Vedno se poglobim 
do potankosti v en organ in njegovo po-
vezavo z drugimi organi. Napačno je, 
da zdravimo ali uravnavamo samo žle-
zo ščitnico. Vse žleze so med seboj po-
vezane in ko dregneš v eno, druga hoče 
pomagati njej, drugi tretja … in tako pri-
de do kolobocije. Zato je treba vse žleze 
naenkrat uskladiti. Naredila sem poseb-
ne kapljice, kamor sem vključila vse ra-
stline, ki vplivajo na žleze, tako da nežno 
uskladijo njihovo delovanje. Ne povečajo 
ali zmanjšajo hormonov, kajti mi smo ču-
dežni. Telo je nagnjeno k zdravju in sre-
či. Mi pa to lahko porušimo ali z misli-
mi ali z napačno prehrano ali s škodlji-
vim okoljem.

Ste ekološka kmetija in imate v glav-
nem divje rastline …

Mi delamo vse ročno, večinoma so 
vse divje rastline, skoraj nič ne sadimo. 
Kamor seme pade, tja pade. Ljudje pove-
do, da jim je pomagal samo naš baldrijan. 
Zakaj? Ker ga veter odnese in tam, kjer 
se je odločil, da bo rastel, tam je ven pob-
ral kemijsko vse sestavine, ki jih baldri-
jan mora imeti. Če pa ga sadiš na njivi, da 
bo čim prej zrasel in da bo čim večji pri-
delek, se muči, trudi, da bi naredil kore-
nine. A ko ga analiziraš, ni enak kot ta, ki 
se je zasejal sam. Zato imajo naši priprav-
ki desetkratni učinek. Po jemanju naših 
pripravkov moraš biti zdrav v enem me-
secu, kvečjemu dveh, treh mesecih, če je 
stanje res zelo hudo …
Nekatere zdravilne rastline vsebuje-
jo tudi strup in je verjetno potrebno biti 
previden pri njihovi uporabi?

Hildegarda je razlikovala med hrano 
za zdrave in hrano za bolne ter za obo-
je. Pelin, ki vsebuje tujon, lahko piješ, ko 
si bolan. Ko si zdrav, pa ne. Tujon vse-
bujejo tri rastline: žajbelj, pelin in ožepek. 
Če je kdo zelo bolan, je Hildegarda sve-
tovala: »Skuhaj staro kuro z malo ožepka 
in boš ozdravljen.« To je kura, ki je se je 
prosto pasla zunaj na soncu, cel dan jed-
la, naslednji dan pa je znesla jajčka. Raz-
lika je, ali je kokoš jedla naravne stvari in 
bila na soncu ali pa je bila zaprta.

Ko sem bila otrok, pa se je kdo uda-
ril v koleno ali se poškodoval, ko smo 
želi pšenico, ni šel k zdravniku. S kurjo 
mastjo si je namazal rano, pa je bilo. Če se 
je ženska urezala s srpom, je vzela osat, 
si ga dala na rano, malo počivala za pol 
urice in potem spet delala naprej. Spomi-
njam se, ko se je moja mama urezala do 

kosti z nožem, ko je rezala krmo za praši-
če … A se ni nič živcirala; roko je nama-
zala z arniko in si jo malo povila, teden 
dni jo je malo v zrak držala in čez teden 
dni je bil prst v redu.
Kateri vaš pripravek je najbolj iskan?

Najbolje prodajan je čaj za jetra. 
Sama najbolj zaupam patru Ašiču, po-
tem pa preverim še iz drugih literatur in 
če se ujema, naredim, drugače pa ne … 
V Postojni je bil enkrat sejem in je priš-
la mlada punca. Imela je žive rane po no-
gah. Vprašala me je, s čim naj bi noge na-
mazala. Pa sem ji svetovala, naj si nič ne 
maže nog, ampak da naj mesec dni pije 
čaj Rumeni dva, nato pa se vrne nazaj še 
po kako mazilo. Pa je prišla čez en me-
sec, dvignila kavbojke in ni imela nobe-
ne rane več. V čaju za jetra je regrat, ki 
vse pozdravi. Ta rastlina je res čudežna. 
V Beogradu in v Rusiji jo uporabljajo on-
kologi proti raku.
Kaj vas je navdihnilo za ime vaše bla-
govne znamke Nasmeh Narave?

Če nabereš rastlino divjo, samoniklo 
v neokrnjeni naravi, je nihče z mislimi ne 
sme poškodovati. Te rastline se nasmeh-
nejo nam, samo z ničemer ne smemo uni-
čiti tega nasmeha. Vsi, ki to nabiramo in 
pripravljamo, pa četudi smo v škornjih, 
popraskani, ker nabiramo v grmovju, od 
začetka do konca ne poškodujemo nas-
meha rastline. Ona se je žrtvovala za nas, 
da bo šla v čaj ali kapljice. Ona bi rada 
imela mladičke v gozdu, recimo baldri-
jan. Saj on si ne želi, da mu izkoplješ ko-
renino in narediš tinkturo in čaj. Vsaka 
rastlina si želi živeti. Divja rastlina ima 
posebno moč. In pomembno je, da smo 
vsi, ki delamo z njo, srečni. Tisti, ki je na-
redil nalepko, drugi, ki je pripeljal stekle-
ničko, prodajalka v trgovini je nasmeja-
na … Nihče ni uničil te energije in ko pri-
de kupec, dobi energijsko čisti proizvod. 
Ker je vse narejeno z lepo energijo, ima-
jo te rastline čudežno moč. Tako bi tudi 
moralo biti … Potrebujemo izdelke sreč-
nih ljudi. Andreja Paljevec 

»V čaju za jetra je regrat, ki 
vse pozdravi. V Beogradu 
in v Rusiji ga uporabljajo 

onkologi proti raku.«


