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Grego je čudežna voda
vrnila na teniške tekme

Ž Teniškega asa Grego Žemljo je položila bolezen mononukleoza
Ž Marsikaj je poskusil, a okrepila ga je šele Danina voda svetla
MIRNA • Za svoje zdravje,
da bi bili čili in zdravi, da nas
ne bi bolelo, smo pripravljeni
narediti tudi kaj takega, v kar
sprva sploh nismo verjeli. V
upanju, da bo pomagalo in
pregnalo bolezen. Težave so
še posebno moteče za vrhunske športnike. Občutil jih je
tudi 28-letni teniški as Grega
Žemlja, ki je kot prvi Slovenec
prišel med 50 najboljših na
svetu, za nameček pa še v tretji
krog čislanega Wimbledona.
Potem pa ni šlo več, z višav ga
je zbila bolezen mononukleoza. Ni edini tenisač, ki se je
boril z njo, Hrvat Mario Ančić
je zaradi nje celo končal kariero. Menda so tenisači, pravi
ena od teorij, še bolj dovzetni
zanjo, ker veliko potujejo, naglo menjajo države, imunski
sistem pa postaja neodporen
ali vsaj oslabi.

Prepričljiva
obiskovalca

Bolezen je Grego tako ošibila, da ni mogel niti trenirati:
»Včasih sem moral trening
povsem prilagoditi počutju.
Če sem dva dni trdo treniral,

posebno kuro z vodo sem že
imel, pa ni pomagala. Ko se
izjalovi, je vse še bolj stresno.
Saj sploh ne verjameš več, da
ti bo še kaj pomagalo. Morda
se celo prepustiš, da se bo že
samo pozdravilo, če pač ni
zdravil.«
Kaj bo pomagala voda, si je
mislil. Potem pa si rekel: »Saj
pravzaprav nimam kaj izgubiti.
Poizkusil bom. Franc in Niko
sta bila tako prepričljiva.«
Niko mu je tedaj s posebno
napravo pozorno izmerili
energijsko nivo, ki je bil za
vrhunskega športnika izjemno
nizek – le nekaj več kot 14.000
enot. Kar telesu ne zadošča
niti za boj proti virusom, saj
zanje potrebuje vsaj 22.000
enot.
Dve minuti po zaužitju svetle
se nivo ni dvignil, morda je
celo padel. Po 20 minutah pa

Znova lahko vihti
lopar. (Foto: Drago perko)

sem potem dva dni ležal doma,
saj sem ostal brez moči.«
Kje tiči vzrok, kaj se dogaja z
Grego, so se spraševali mnogi.
»Zdaj ni več tako,« se veseli
občutnega izboljšanja. Poleti

je prvič po letu 2013 odigral
tekmo s petimi seti. Šlo je brez
pretiranih težav. K izboljšanju
počutja in dvigu energije mu
je odločilno pripomogla aktivna voda svetla v kombinaciji z vodo dana. Obe polnijo

pokala v Izraelu, prvič po bolezni pet setov, za nameček je v
Portorožu odigral v petih dneh
pet zahtevnih tekem: »Zjutraj
se zbujam pred alarmom, nisem več zabuhel in zaliman,
zbujam se spočit. Tudi počitka
ne potrebujem več toliko kot
prej.«
Grega, ki spije pol litra te vode
na dan, k njej še naravno mineralno Danino vodo, drugih
tekočin niti ne potrebuje.
»Dve leti sem se mučil in igral
s 70-odstotno močjo. Hudo je
bilo, ker sem vedel, da zmorem več. Če sem stoodstoten,
sem lahko med petdesetimi na
svetu,« je po prestani kalvariji
znova željan dokazovanja.
Kakšno vodo, za božjo voljo,
pije Grega, smo povprašali v
Dano. Povedali so, da je partner projekta proizvodnje
aktivne vode svetla ruski go-

Meritve energijske ravni
(Foto: Drago perko)

v dolenjskem podjetju Dana.
Grega je svetlo prvič pil 7. julija nekaj po sedmi uri zvečer,
potem ko sta na ga na domu
obiskala lastnik tovarne Dana
Franc Frelih in Niko Mijatović, vodja projekta aktivne
vode svetla.
Že prej sta karizmatična dolenjska poslovneža, moža dobre volje in nasploh pozitivca,
kot ju je poimenoval Grega,
lep čas poskušala priti z njim
v stik. Sprva neuspešno. Pa saj
niti ni čudno, da se je Grega
obotavljal: »Ogromno je že
bilo poizkusov in čudežnih
strojev, elektrod, dihalnih
preparatov in tablet. Tudi

Grego krepčata Danini vodi.
(Foto: Drago perko)

je sledil preobrat, merilnik je
pokazal skoraj 24.000 enot.
»Ni bilo kar takoj, da sem se
počutil juhuhu dobro. Najbolj
hecno pa je bilo naslednji dan.
Vodo sem pil na tešče zjutraj,
na treningu pa sem bil neverjeten. To je bil sploh prvi pravi
trening po dveh letih! Neomejeno sem tekel in vadil.«
Energijska raven je narasla do
34.000 enot, čez dan porabi
dobro desetino. Meritve opravlja redno.

Z netopnim
fulerenom

Odkar pije svetlo, je Grega odigral tudi tekme Davisovega

spodarstvenik in šef podjetja
Stelmas-D LLC Aleksander
Aleksejevič Nazarov. V svojem portfelju ima že dobro
poznane magnezijeve vode iz
Rogaške Slatine. Ko so zdravniki resno zmajevali z glavo
ob Nazarovem zdravju, ga je
prišel iskat v Rogaško Slatino. Redno je pil lokalne vode
neposredno na izviru in jih
kombiniral z drugimi zdravimi
slovenskimi vodami, vključno z Danino. Potrpežljivo je
iskal načine, da bi vsaj eno
izmed težav, kalcinacijo sklepov, omil. Zbral je najboljše
evropske vode, analiza je kot
najboljšo izbrala aktivno vodo
svetla. Mimogrede, črpajo jo
200 metrov pod površjem na
neokrnjenem območju Mirne
na Dolenjskem. Aktivirajo jo
s posebnim visokotehnološkim procesom, pri čemer pa
ohranijo nespremenjene vse
kemične lastnosti mineralne
vode Dana, vključno s pH, ki je
tako pri vodi dana kot tudi pri
svetli skoraj enak telesnemu in
je z vrednostjo 7,35 zaželeno
rahlo bazičen. Svetla vsebuje
še v vodi netopni fuleren, ki je
ob diamantu in grafitu tretja
pojavna ogljikova oblika.
DRAGO PERKO

