О НАМА
То је заправо прича о свима нама којима је стало до општег добра у виду живота и здравља,
лепоте духа и тела, а не до пуког бизниса. Свих оних који као и ми имају више деценија своју
органску башту и природну храну макар и за сопствене потребе, као пример који треба следити.
За добро свих смо учествовали у стварању Националне асоцијације органских произвођача „Sebia
organika“, а на локалном ваљевском нивоу водимо Покрет Сербона за борбу за биолошки
опстанак у стручним одборима: Пермакултура, Природна медицина и Пчеларство, а духовни
опстанак у сакривеној Србској историји и писмености. Окупљајући задругаре у ЗЗ Пермакултура и
Пчеларској задрузи Перга покушавамо да наше иновативне идеје несебично пренесемо другима
подижући наше село из пепела, јер без сељака нема ни Србије.
Нутриционистички савети су неопходни као превентива за здравље у лошем окружењу
фармацеутских, савремених пољопривредних и прехрамбених компанија којима је интерес изнад
здравља људи, а потпомогнути су немилосрдном погубном маркетиншком кампањом. А живот
нам је препун позитивних примера засновани на природној медицини, а не, добрим делом,
подмићене и корумпиране званичне медицине, па и науке.
Производња смрзнутог сока од јечмене и спелтине младе траве у хидропонији – на води и то
искључиво без примене додатних препарата, користимо „ембрионалну енергију“ као виталну
енергију ницајуће биљке из клице која драстично увећава есецијалне компоненте за наше
квалитетно здравље и дуг живот које задржавају своју моћ у смрзнутом стању. Зато је погрешан
приступ гајења на земљишту, сушења на температурама већим од 50 степени Целјзјусових уз
задржавање несварљиве целулозе у праху, мада све то даје више приносе и лакшу манипулацију
у транспорту. Здравље је увек изнад материјалног интереса и потррошачког менталитета! То је
и дугорочни државни интерес у мултидисциплинарном приступу овој проблематици.
Поред хлорофила из јечменог и спелтиног сока, суплементи су неопходни и саставни су део
људске исхране у брзом темпу савременог живота. Избор је пао на „VISION“ руске суплементе
признате од Светске здравствене организације због бројних предности, јер су ткз. „жива храна“ –
концентрована енергија, пуна ензима, витамина, минерала, олигоелемената...
Да би се све промене у здрављу утврдиле неопходна је једноставна примена магнетно квантних
апарата који се користе у савременој медицини и који нам олакшавају рад на том пољу. Сматрамо
да их треба омасовити и вршимо њихову популаризацију ради превентиве у болестима које се
могу предвидети и 2 године раније. То је помоћ и савременој медицини у успешности лечења.
Зато, кренимо у боље сутра и спречимо оно најгоре, јер квалитетног живота нема без
здравља! А трошењем здравља да би стекли новац, трошићемо новац да би вратили здравље!

