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Pripravite se na praznične dni
Prazniki niso le dela pros-

ti dnevi, ki bi jih namenili iz-
ključno regeneraciji, prihaja-
joče praznično razpoloženje, 
druženje, obdarovanje seve-
da spremljajo tudi priprava 
peciv, daril, praznovanj, na 
žalost tudi neredno spanje, 
stres zaradi obilne in neu-
ravnotežene prehrane – vse 
to pa naš organizem izčrpa-
va. Znanstveniki so dokaza-
li, da slabe navade med pra-
zniki puščajo sledi v telesu še 
dva do tri tedne kasneje. Se-
veda je vse odvisno od trenu-
tnega zdravstvenega stanja 
posameznika, vsekakor pa si 
velja zapomniti, da dlje traja-
joče obremenjevanje vodi v 
kronično utrujenost. 

Kaj storiti? Najprej se 
vprašajte po počutju v zad-
njih dveh mesecih: se zjut-
raj zbudite utrujeni ali na-
spani? Imate občutek, da se 
držite sključeno in se težko 
vzravnate? Vas bolijo skle-
pi, kosti, mišice? Vas ljudje, 
s katerimi ste v stiku, izčr-
pavajo in imate občutek, da 
vam primanjkuje časa zase?

Če ste na večino vpra-
šanj odgovorili z 'da', potem 

nujno nekaj prazničnega 
časa namenite sebi in svo-
jemu organizmu, saj so po 
vsej verjetnosti obremenje-
ni vaš hormonalni, prebav-
ni in živčni sistem. Pod taki-
mi pogoji telo težko normal-
no deluje, ob oteženem delu 
najbolj trpijo vsi vitalni orga-
ni. Vse s tekočino in hrano 
zaužite toksine, vse toksine, 
ki ste jih vdahnili ali čustve-
no »skrili« v telo, jih to skla-
dišči v maščobne celice.

Povprečni dnevni vnos 
med letom je od 2000 do 
2500 kalorij. Ste vedeli, da 
na sam božični dan vnese-
mo tudi do 6000 kalorij, kar 
je kar trikrat več kot običajno. 
Po vsem tem tudi vi zagotovo 
niste več začudeni ob podat-
ku, da se v povprečju oseba 
med božičnimi prazniki zre-
di za 0,5 do 2,5 kilograma.

Kaj lahko storite, da bo 
vaše počutje med prazniki 
na visokem nivoju?

Dihajte s polnimi pljuči, 
oksigenacija pomaga pri iz-
gorevanju in kalorični po-
trošnji. Uro po obroku pri-
poročam umirjen sprehod, 
v katerega vključite ritmično 

globoko dihanje. Štejte fazo 
vdiha do sedem, prav tako 
fazo izdiha. Tako boste pri-
skočili na pomoč svojemu 
prebavnemu sistemu in 
zmanjšali utrujenost, ki lah-
ko nastopi po obroku.

Pijte več vode kot običaj-
no. S tem boste pospešili 
procese čiščenja organizma.

Izogibajte se negativnim 
mislim. Možgani jih inter-
pretirajo kot največje stre-
sorje in zato povečajo proi-
zvodnjo stresnih hormonov.

Hodite, izvajajte lahke raz-
tezne vaje ter vaje za globoke 
mišice trupa. Slednje so us-
merjene v vnašanje energije 
v organizem.

Poskrbite za kvaliteten in 
zadosten spanec, a ne pre-
tiravajte s prepoznim vsta-
janjem. Bolje, da si polurni 
spanec privoščite v popol-
danskem času.

Zjutraj spijte kozarec 
mlačne limonade, ki bo po-
magala izločiti strupe, ki so 
se sprostili ponoči, nato pa 
nahranite telo s kisikom in 
vitalno energijo ter si privo-
ščite zdrav zajtrk. Po zajtrku 
sledijo lahko jutranje vaje, ki 

vključujejo vzravnano sede-
nje in globoko dihanje. Do-
brodošel bo kakšen specifi-
čen počep za stimulacijo čre-
vesja ter vaje v razkoraku. 

Med prazniki, še poseb-
no če ste se popolnoma pre-
pustili nekontroliranemu 
in čezmernemu vnosu hra-
ne in pijače, je prebavni sis-
tem preobremenjen, notra-
nji »filtri« (ledvica in čreves-
je) ne zmorejo tolikšne obre-
menitve, zato kar naenkrat 

postanemo mala plinska 
bomba, ki bi najrajši vetro-
ve spuščala kjerkoli. 

O tem, katere vaje so med 
prazniki ob določenem delu 
dneva najbolj učinkovite in 
priporočljive, bom več po-
vedala v prihodnjem član-
ku, ko si bomo tudi voščili 
čim bolj zdravo prihajajoče 
leto in se poslovili od stare-
ga. Do takrat pa imate čas os-
vojiti vsa zgoraj našteta pri-
poročila.

Vaje body tehnike bodo v samo nekaj minutah zaščitile vaše 
vitalne organe in pomagale, da bo tudi med prazniki vitalna 
energija na visokem nivoju. Z njimi bo telo kos izzivom, 
um bo upočasnil tok misli in ujel trenutek spoja z lastnim 
telesom. Si za novo leto lahko želite še več?

Jelena Justin

Od Škofje Loke do Baške 
grape se dviga loško pogor-
je s številnimi sredogorski-
mi vrhovi. Porezen je zad-
nji med njimi, mejnik med 
Gorenjsko in Primorsko. 
Če ga pogledamo z Blego-
ša, deluje strmo, golo, saj 
vrh prekrivajo travniki. Dvi-
ga se nad Davčo, teritorialno 
največjo slovensko vasjo, ter 
daje občutek varuha tamkaj-
šnjih kmetij. Z drugih stra-
ni so Cerkno pa Hudajužna, 
Petrovo Brdo … Številni za-
nimivi vzponi, mi se bomo 

pa tokrat nanj povzpeli po 
enem bolj obljudenih, s Pet-
rovega Brda. 

Zapeljemo se proti Ško-
fji Loki ter nadaljujemo v 
Selško dolino do Železni-
kov in Zalega Rovta, kjer se 
cesta začne vzpenjati pro-
ti Petrovemu Brdu. V križi-
šču, kjer z desne strani pri-
de cesta iz Sorice in bohinj-
ske strani, zapeljemo levo in 
nadaljujemo še kakšen kilo-
meter po ožji, vzpenjajoči 
se asfaltirani cesti. Na des-
ni strani zagledamo smero-
kaz, ki nas usmeri v gozd. 
Tam nekje, na primernem 

mestu parkiramo, lahko pa 
se zapeljemo še mimo kme-
tije in nad kmetijo ob nasled-
njih smerokazih parkiramo. 

Smerokaz nam da vedeti, 
da nas do vrha čaka dve uri in 
20 minut vzpona. Pot zavije v 
gozd in se vzpenja po ožjem 
gozdnem kolovozu, lahko pa 
tudi po njegovem robu. Hitro 
ponovno dosežemo cesto, ki 
ji sledimo kratek čas, saj nas 
smerokaz ponovno usme-
ri v gozd. Kratek vzpon sko-
zi gozd nas ponovno pripe-
lje na cesto, ki jo prečimo, in 
se na drugi strani preko lese-
nih stopnic strmo poženemo 

v gozd. Markirana pot se na-
daljuje skozi strnjen gozd. 
Vzpenjamo se v okljukih, 
ponekod zmerno, drugje pa 
precej strmo. Pot je dobro 
označena, je pa bolje včasih 

narediti ovinek, saj je pot vsaj 
na enem mestu podlegla ero-
ziji. Ko v daljavi že slutimo ko-
nec gozda, se ga pot še kar ok-
lepa in se končno tudi položi 
oz. zravna. Ob koncu gozda je 
jasa, ki jo pot preči in strmo 
nadaljuje skozi gozd. Z vsa-
kim metrom je le-ta redkejši 
in odpirajo se vse lepši razgle-
di proti Spodnjim bohinj-
skim goram. Na naši levi obi-
demo vrh Pohoški kup, 1542 
m, ki bo ob sestopu videti bi-
stveno bolj izrazit. Dosežemo 
greben Porezna, ki se na za-
četku še vzpenja, ko pa dose-
žemo razgledni travniški po-
mol, smo v nekaj naslednjih 
minutah pri Domu Andre-
ja Žvana - Borisa na Poreznu. 

Vrh Porezna je od koče od-
daljen še dodatnih pet mi-
nut hoje. 

Ob poti na vrh Porezna je 
vhod v betonirane rove, ki 
goro povezujejo z bunker-
ji na njeni drugi strani. Te 
utrdbe pa so bile usodne za 
skupino izdanih partizanov 
marca 1945 in njim je pos-
tavljen spomenik tik pod vr-
hom. 

Ob lepem vremenu se 
nam z vrha odpre lep razgled 
na Škofjeloško in Cerkljan-
sko hribovje, Golake, Trža-
ški zaliv, Spodnje bohinjske 
gore in Triglav ter Karavan-
ke in Kamniško-Savinjske 
Alpe.

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona.

Nadmorska višina: 1630 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Porezen (1630 m)

Zgodovinski vrh
Od daleč strma gora, ki ima lahke pristope, v svoji notranjosti skriva vojne 
rane. Samotar, na meji med Primorsko in Gorenjsko.

Pogled proti Spodnjim bohinjskim goram in Triglavu Vrh Porezna s pogledom proti Blegošu / Foto: Jelena Justin

Pogled proti Hudajužni oz. v smeri Koritnice. V ozadju Kobilja glava. / Foto: Jelena Justin
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