Filozofija Alfreda Vogla
Delo naπega ustanovitelja, Alfreda Vogla, je obarvano
z idejo o naËinu æivljenja in zdravljenja v skladu s
spoπtovanjem narave.
Zaposlenim v skupini A. Vogel to predstavlja hkrati
izziv in dolænost. To so naËela, ki nas usmerjajo v
naπem delu in preraπËajo v prepriËanje, saj je to edini
naËin, da se bodo ohranila tudi za
naslednje rodove.

Alfred Vogel
Strokovnjak za prehrano in pionir naravnega zdravljenja
(1902 - 1996)

1

Naravno in
kakovostno æivljenje

Da bi bilo naπe æivljenje kar se da kakovostno,
moramo v najveËji moæni meri æiveti v harmoniji z
naravo in se zavedati njene moËi.

OmogoËati ljudem, da jim prizadevanje za æivljenje
v harmoniji z naravo postane vsakdanje, je resniËno
hvaleæna naloga.

2

Skrb za zdravje

Zmoænost predvidevanja nam prinaπa zdravje in
sreËo. OdloËitev, da privzamemo naraven in
uravnoteæen naËin prehranjevanja in da posluπamo
svoje telo, mora biti popolnoma prostovoljna.

Tako kot bolezen, je tudi zdravje pogosto odraz
naπega odnosa do æivljenja, okoliπËin in seveda
naËina æivljenja.

3

Odgovornost do sebe

Zavedanje, kako moËno sta prehrana in zdravje
povezana med sabo, olajπa pot do spoznanja,
da imamo kljuË do dobrega poËutja sami,
ne pa naπe zdravstvo.

Zdravnik ali terapevt je kot vodiË po gorah. Pokaæe
nam pot, ki pa jo moramo prehoditi popolnoma sami.
NauËiti se moramo prevzemati odgovornost za svoje
zdravje. “Privzemite prehrano, ki je preteæno
vegetarijanska, polnovredna, z veliko baziËnimi snovmi.
Z vnosom velikega deleæa surove zelenjave v vaπo
prehrano boste naredili pomemben korak k
dolgoroËnemu zdravju in uravnoteæenemu razpoloæenju.

4

Ravnovesje na vseh
podroËjih æivljenja

Naj bo narava naπ zgled - poskusimo najti
ravnovesje med napetostjo in sproπËenostjo, aktivnostjo
in poËitkom, miselno in fiziËno dejavnostjo.
Vzrok za bolezni in trpljenje je v poruπenem ravnovesju
ter harmoniji na vseh podroËjih naπega æivljenja.

5

Pozornost in soËutje

Æiveti v skladu z naËeli narave je veliko veË kot
veπËina. Zahteva pravilen notranji odnos, ki ga doloËa
razumevanje, pozornost in soËutje do narave.

»e æelimo prepreËiti nasilje - bodisi proti Ëloveku, okolju
ali æivalim, se moramo nauËiti spoπtovati æivljenje kot
nekaj svetega.
DopuπËati, da æivali trpijo v Ëloveπkih eksperimentih,
je kruto in v nasprotju z naËeli spoπtovanja narave.

6

Teænja k zdravju je
zakon narave

“Nikoli ni prepozno, da zaËnemo podpirati naravo
v njeni teænji k zdravju, saj zakon narave stremi
k ohranitvi æivljenja.”

Mnogi ljudje po letih bolezni ozdravijo zahvaljujoË
temeljitim spremembam v naËinu æivljenja in pomoËi
naravne medicine.
Naravna, holistiËna medicina se ne bojuje s simptomi,
temveË iπËe in odstranjuje vzroke bolezni.

7

NaËelo celovitosti

“Vsaka rastlina je celota. Izhaja iz formule, ki
temelji na razumnosti, premiπljenosti in pametnem
naËrtovanju. Dragoceno vrednost vsake rastline ogroæa
poruπenje njene neæne in uravnoteæene zgradbe.”
Vsaka snov, ki jo rastlina vsebuje, je pomembna
in ima namen. Druga drugo dopolnjujejo in tako
tvorijo celoto.
Pomembno je, da sejemo semena v zdravo prst, da
pri tem ne uporabljamo pesticidov ter drugih okolju
πkodljivih snovi in da z njimi ravnamo neæno. »e je
smiselno, uporabljamo sveæe rastline.

8

MoË ljubezni

V vseh vaπih prizadevanjih
naj vas vodi ljubezen,
najveËja sila v celem vesolju.

