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Sporočilo za javnost

PITNA VODA, KVALITETNA ZELIŠČA IN ENERGIJSKI POTENCIAL HRANE

Celje, 22.5.2022: Na Celjskem sejmu Green Vita so bili predstavljeni zanimivi inovativni izdelki,
ki nam omogočajo, da lahko zajemamo in pijemo prečiščeno vodo takoj, ko jo damo v
stekleničko, tudi v naravi. Da hrana niso samo lastnostni, ki jih lahko merimo ampak je njen
vpliv na telo odvisen tudi od tega na kakšen način je bila pridelana, kar s svojimi izdelki iz zelišč
dokazuje tudi biodinamični pristop zeliščne kmetije Majnika. Hrana pa naj ima tudi energijski
potencial. In telo nam bo hvaležno.

Zdravje in svoboda cilja najpomembnejša cilja, je prav, da si pri tem pomagamo sami, pri tem pa tudi
opolnomočimo ljudi okrog sebe. V povprečju je vsaj 60% našega telesa sestavljenega iz vode, zato je
pomembno, kakšno vodo, ki je pomemben gradnik zdravja, pijemo. Kot je povedala Mateja Rotar,
zastopnica priznane blagovne znamke v svetu: »Z veseljem predstavljamo novost na slovenskem
trgu: stekleničke blagovne znamke Water to go. Od podobnih izdelkov se razlikuje predvsem v
izjemno učinkovitem filtru, ki uporablja kar tri različne načine filtracije vode. Testi mednarodnih
institucij tako kažejo, da izdelek iz skorajda vsake sladke vode (da, tudi tiste iz potoka ali reke)
odstrani kar 99.9% vseh bakterij, virusov, praživali in cist, pa tudi flour, klor, težke kovine, slab vonj in
okus. Stekleničke so narejene iz plastike brez BPA, tako da so zdravju prijazne. Ob uporabi pa
stekleničko obdržite, filter pa menjate na cca. 2 meseca. Podrobno predstavitev izdelkov in možnost
prednaročila najdete na www.watertogo.si. Izdelki bodo na slovenskem trgu v mesecu juniju.
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Foto arhiv Ekoci: Mateja Rotar predstavlja lastnosti stekleničke in filtra »Water to go«
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Na zeliščnem vrtu in kmetiji Majnika postavljajo v središče odnos do človeka in stvarstva v celoti
kot odgovorno poslanstvo v spoštovanju do biodiverzitete v naravi, do kmečkega dela brez odtujenih
industrijskih postopkov, brez umetnih gnojil in škropiv, brez hibridov, brez plastičnih folij in težkih
strojev.
Na kmetiji Majnika se trudijo razvijati hrano najvišje kakovosti, ki bo dostopna širokemu spektru ljudi in
lahko že v majhnih količinah izjemno obogati vsakdanje jedi. Hkrati želijo na kmetiji imeti odprta vrata
in posluh za najrazličnejše družbene skupine ter omogočati zdrava delovna mesta, ki ne temeljijo na
izkoriščanju ljudi kot delovne sile, temveč na razvijanju njihovih človeških potencialov in kreativnosti.
Ne izkoriščanje, temveč preobražanje narave v višjo naravo ter odnos do ljudi, živali, rastlin in zemlje
je temelj vsega delovanja na kmetiji Majnika.
Na sejmu se bodo predstavili s svoji zeliščno soljo Majnika in Majnika Premium s korenino svetlobe,
zeliščnimi čaji in hidrolati.

Foto arhiv Ekoci: Predstavitve kvalitetnih izdelkov iz zeliščnega vrta Majnika.
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Vse pomembneje je, da živimo na naraven način. K temu tudi spada spoznavanje in uporaba
bioenergije, ki je prisotna vsepovsod okoli nas. Radiestezist Alfred Brinovec je predstavil kaj je
bioenergija in kako jo čim bolj učinkovito uporabljati za oplemenitenje sebe in svojega življenja.
Predstavil je tudi bioenergijske krožnike, ki pomagajo pri energijskem oplemenitenju hrane in pijače
Bovianplus.

Foto arhiv Ekoci: Tudi najmlajše je navdušil s preskusi bioenergetik Alfred Brinovec.

Veseli smo bili odzivov obiskovalcev sejma Green Vita Altermed Flora.
Za Ekoci in partnerje, Irena Rotar

