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Trenutek za nov 
začetek Piše Andreja Paljevec

Projekt Šola zdravja, ki ga vodi ruski zdravnik Nikolay Grishin v Sloveniji, se je začel 
pred tremi leti in vztrajno ter postopno zapolnjuje vrzel v družbi, ki za zdaj še ne ponuja 
splošnega izobraževalnega sistema o zdravju in metodah samopomoči. Število telovadcev, 

oblečenih v prepoznavne oranžne majice, ki zjutraj telovadijo po ruski metodi ‘1000 gibov’, 
iz leta v leto narašča. Največ jih je v primorskih obalnih mestih, kot so Izola, Piran, Lucija, 
Bernardin, delujejo in oblikujejo pa se tudi že skupine v Ljubljani, Domžalah, Radovljici, 

Novi Gorici, Celju, Mariboru … 

Jutranja telovadba 
je temelj Šole zdravja, 

ki je marsikomu povrnila dobro 
počutje in duševno ravnovesje, 

odpravila nadležne bolečine 
in pomagala izgubiti odvečne 

kilograme. 

Svojo vizijo razvoja projekta je Grishin 
predstavil v motivacijsko-terapevtskem 
priročniku Vsak trenutek je lahko nov 

začetek, ki je tudi njegovo življenjsko vo-
dilo. Želi pa si, da bi Šola zdravja v bližnji 
prihodnosti postala uradna izobraževalna 
ustanova, ki bo seznanjala ljudi z zgodovin-
sko znanimi in preverjenimi metodami za 
doseganje zdravja. 

“Bilo bi dobro, da bi vsako mesto in vsa-
ka vas imeli svojo Šolo zdravja, torej usta-
novo, kamor bi ljudje lahko hodili in pri-
dobivali znanja o sebi, o delovanju telesa, 
zdravju, počutju. Lahko bi imeli razrede za 
mlajše, odrasle in starostnike. S poučeva-
njem temeljnih metod samopomoči bi bilo 
treba začeti že v vrtcih in šolah,” je prepri-
čan Nikolay Grishin, ki je uspel kljub prego-
vorni zaprtosti Slovencev motivirati ljudi, da 
se srečujejo, skupaj telovadijo in tudi dru-
žijo. Ljudje so navajeni, da bo nekdo drug 
reševal njihove zdravstvene težave, zato je 
Šola zdravja namenjena njihovemu izobra-
ževanju in grajenju zaupanja vase. 

100 korakov do zdravja
Temelj njegove šole je znanje o preven-

tivi, ne pa boj z obolenji. Z motivacijo, ju-
tranjo telovadbo, predavanji, priročnikom 
in nekaterimi terapijami v ambulanti, kot 
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sta manualna terapija in novejša frekvenčna 
tehnologija, skuša Nikolay Grishin ljudi mo-
tivirati, da prevzamejo odgovornost za svoje 
zdravje v lastne roke. In to mu tudi uspeva, 
počasi in vztrajno. 

Ko se človek odloči priti v Šolo zdravja, 
se je že odločil za spremembo, ugotavlja 
Grishin, ki se med drugim tudi zavzema 
za kvalifikacijo poklica ‘motivator zdra-
vega načina življenja’ in meni, da bi bil 
projekt Šole zdravja lahko zanimiv tudi na 
državni ravni, vendar pristojne institucije 
zanj za zdaj še niso pokazale zanimanja. 
V svojem priročniku motivira ljudi k pre-
magovanju lenobe in jih spodbuja, da sto-
pijo na pot samoozdravitve. Predstavi jim 
100 korakov do zdravja. Priročnik, ki mu 
je priložena igra z vsakodnevnimi domači-
mi nalogami za potovanje vase in sodelo-
vanje s samim seboj, lahko služi bralcem 
tudi kot dnevnik.

Ker naj bi bilo zanimanje ljudi za pro-
jekt čedalje večje, Grishin vodi tudi de-
lavnice, ki zajemajo različna področja, od 

Prepletena celota
Nikolay Grishin poudarja, da je po-
membno gledati na človeka celovito, 
kot na sistem, v katerem je vse med 
seboj povezano. En organ neposred-
no ureja delovanje drugega. Možgani 
so tisti, ki dajo ukaz, in telo ga iz-
vrši. Možgani lahko ukazujejo tudi 
notranjim organom, zato se je dobro 
naučiti, kako poslati svoja sporočila 
do njih. Ljudem v Šoli zdravja tako ni 
nič nenavadnega, če se nasmehnejo 
svojim jetrom, pobožajo mehur, po-
šljejo poljubček srcu …

masaže, zdrave prehrane, uporabe zdra-
vilnih rastlin do različnih naravnih pripo-
močkov za ohranitev zdravja, tehnik spro-
ščanja, meditacije … 

tih minutah razgibajo celo telo od prstov 
rok do prstov nog. Vsak gib od sedem do 
desetkrat ponovijo. Po telovadbi namakajo 
noge v morju, da izboljšajo krvni obtok v 
nogah, trebuhu, možganih. Pozneje se dru-
žijo ob kavici. “Namen druženja je, spod-
buditi ljudi, da odprejo svoja srca in dušo,” 
pove Nikolaj Grishin, ki je vesel, da je 
uspel starostnike spraviti iz samote in sta-
novanj ven na obalo, kjer se zjutraj družijo 
pri koristni dejavnosti. Poudarja, da le vsa-
kodnevna jutranja telovadba od 20 do 30 
minut pomaga ohranjati zdravje v skladu s 
Pascalovo mislijo ‘naša narava je v gibanju, 
popolno mirovanje je smrt’. 

Telesne vaje spodbujajo kroženje snovi in 
delovanje endokrinih žlez, krepijo imunsko 
odpornost, pozitivno vplivajo na duševnost 
in čustva, izboljšujejo razpoloženje in spod-
bujajo delovanje vseh organov in sistemov 
telesa. Če fizične vaje ne moremo izvesti v 
celoti, pomaga že, če jo izvedemo v mislih. 
Ena od praktičnih vaj, ki pomaga vzpostaviti 
pretok energije v telesu, je, da se iz ležeče-
ga položaja na hrbtu, dvignemo v stoječega. 
Bolniki naj ponovijo to vajo tri do petkrat na 
dan, zdravi ljudje pa jo lahko ponovijo celo 
30-krat na dan, svetuje. 

 

Hladne kopeli stopal 
Voda in vodni postopki imajo pomem-

ben delež v Šoli zdravja. Nikolaj Grishin 
pojasnjuje, da s potopitvijo stopal do glež-
njev v hladno vodo, ohladimo ožilje in po-
spešimo delovanje črevesja, pripomoremo 
k ohlajanju jeter in topli energiji v glavi. V 
petih do desetih minutah hladne kopeli se 
začne vzpostavljanje delovanja organov. 
V naslednjih desetih minutah se uskladi 
delovanje žlez z notranjim izločanjem in 
organov. Z namakanjem se vzpostavi nor-
malen obtok limfe. Ko kopel stopal tra-
ja dlje kot 30 minut, se začne pospešeno 
proizvajati adrenalin, ki greje kožo in širi 
kapilarni sistem kože. Po 45 minutah se 
ohladi tudi tanko črevo, ki je vedno tudi 
vzrok napetosti v trebuhu. Po eni uri naj 
bi bilo telo spočito in pripravljeno na vsak 
napor. 

Grishin zatrjuje, da se nam bodo ob 
rednem enournem namakanju stopal v 
hladni vodi, ki ima od 12 do 20 stopinj 
Celzija, začele zdraviti celice. Namakanje 
priporoča vsaj enkrat na teden, pri zelo 

Za dober dan
Jutranja telovadba, ki jo Grishin zaradi 

razgibavanja sklepov imenuje tudi sklepna 
telovadba, je temelj Šole zdravja, ki je mar-
sikomu povrnila dobro počutje, odpravila 
nadležne bolečine, pomagala izgubiti od-
večne kilograme in si spet povrniti duševno 
ravnovesje. 

“Ljudje telovadijo vsako jutro od 7.30 do 
8. ure, nato pa si namakajo noge v morju. 
Po ruski metodi 1000 gibov si v tridese-
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Vodni postopki imajo pomemben delež v Šoli zdravja. V petih do desetih minutah hladne 
kopeli se začne vzpostavljanje delovanja organov, v naslednjih desetih minutah se uskladi 
delovanje žlez z notranjim izločanjem in organov ter normalen obtok limfe.

Nikolay Grishin, dr. med., je uspel kljub pregovorni zaprtosti Slovencev motivirati ljudi, da se srečujejo, skupaj telovadijo in tudi družijo. 
Število telovadcev, oblečenih v prepoznavne oranžne majice tako iz leta v leto narašča.
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bolnih ljudeh dvakrat na teden. Če je mo-
goče, se kopamo v morju ali na kopališ-
ču. Priporoča tudi prhanje dvakrat na dan, 
zjutraj in zvečer.

Kot preventivo pred obolenji in tudi kot 
zdravilno sredstvo svetuje pitje – vode. Po-
pili naj bi najmanj osem kozarcev čiste vode 
na dan. Če na dan popijemo dovolj vode, 
lahko po njegovem mnenju rešimo številne 
težave, zlasti z ožiljem in izboljšamo delo-
vanje večine notranjih organov. 

Obloge s soljo
Med številnimi Grishinovimi recepti za 

samozdravljenje so tudi obloge s soljo, ki 
so preproste in učinkovite. Sto gramov soli 
raztopimo v litru mlačne vode. Namočimo 
brisačo v raztopino in jo položimo na boleči 
del telesa za uro do uro in pol. Vsakih 20 
do 30 minut brisačo namočimo v pripravlje-
no raztopino. Sol kot bazična snov pripo-
more k nevtralizaciji kislosti telesa, odpira 
kapilare, izboljšuje venozni odtok krvi iz za-
tečenega organa. Solna obloga kot črpalka 
pomaga izčrpavati odvečno količino vode iz 
bolečih mišic in tkiv. 
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Vizijo razvoja projekta je ruski zdravnik Nikolay Grishin predstavil v 
motivacijsko-terapevtskem priročniku Vsak trenutek je lahko nov zače-

tek. V njem predstavi 100 korakov do zdravja in ljudi motivira, da stopijo na pot samo-
ozdravitve. Priložena je tudi igra z vsakodnevnimi domačimi nalogami za potovanje 
vase in sodelovanje s samim seboj ter lahko služi bralcem tudi kot dnevnik.

Terapija su jok
V svoji šoli Grishin predstavlja še več 
metod samopomoči, med drugim tudi 
refleksno terapijo su jok na dlaneh 
in stopalih, s katero lahko zdravimo 
katerikoli del telesa. Izvajamo jo z 
masažno žogico in z njo intenzivno 
masiramo najbolj občutljive in boleče 
točke. Pri zdravljenju notranjih orga-
nov lahko uporabljamo tudi semena, 
ki imajo podobno obliko kot oboleli 
organ (fižol – ledvica, oreh – možga-
ni, oko – črni poper, pljuča – ajda). S 
semeni še dodatno periodično masi-
ramo glavne refleksne točke. Pri sa-
mopomoči notranjim organom lahko 
masiramo in segrevamo tudi nohte, 
vsak noht naj bi bil namreč povezan 
z žlezami z notranjim izločanjem in 
organi. Terapija su jok vključuje tudi 
uporabo magnetov, ki jih polagamo 
na določene točke in s tem normali-
ziramo delovanje organov. Na celo-
tno telo in vse organe pa lahko delu-
jemo tudi z avrikuloterapijo, kitajsko 
masažo ušesa, na katerem je več kot 
120 akupunkturnih točk. Vsak dan 
večkrat masiramo boleče točke in 
območja z znamenji težav od dve do 
tri minute. 

Grishin tudi priporoča, da imamo v do-
mači lekarni vselej pri roki limono in sol. 
Polovici limone dodamo štiri do pet krista-
lov soli. Limonin sok s soljo namreč spod-
buja peristaltiko črevesja in prekrvi trebuh. 
Zaužijemo ga pred vsako jedjo. S tem zago-
tovimo dobro prebavo. Pitje tega pripravka 
naj bi ugodno vplivalo celo na zdravljenje 
želodčnih razjed, sladkorne bolezni, želod-
čnega raka … Limonin sok naj bi koristil 
tudi zbranosti, saj je energija črevesja po-
trebna za delovanje možganov. 

Pripravek lahko namažemo tudi na kožo. 
Koža se močno prekrvi in postane rožnata. 
Zaradi dviga temperature se odprejo pore in 
se telo hladi. Zaradi toplotnega odziva tudi 
limfa začne močneje krožiti, razloži Nikolay 
Grishin, in to je po njegovih besedah naj-
boljša telovadba za bolnike po možganski 
kapi in paraplegike ter tetraplegike. 

Formula za srečo
Nikolaj Grishin ugotavlja, da se v hitrost-

ni dirki življenja izgubljamo. Zato predlaga, 
da opustimo kopičenje materialnih dobrin, 
ki privede do kronične utrujenosti in različ-
nih obolenj. Bolje je ustaviti svoj tek in biti 
v vsem zmeren. Če samo trošimo energijo 
in je ne znamo varčevati, bomo pregore-
li, kajti človeška zmogljivost ni neskončna, 
opozarja. Strah, panika in stres izzovejo v 
telesu številne vegetativne odzive (pospe-

šeno izločanje adrenalina, pospešeno bitje 
srca, napetost mišic, pospešeno delovanje 
notranjih organov), poveča se možnost 
možganske kapi, srčnega infarkta. 

Stres blažijo dihalne vaje, sprehodi v na-
ravo, športne dejavnosti … Človek je star 
toliko, kot se počuti, verjame Grishin, ki 
s svojo karizmo in dobro voljo ljudi do-
besedno okuži z življenjskim poletom in 
optimizmom. K neutrudnemu vodenju Šole 
zdravja ga spodbuja to, da ljudje prihajajo 
in da naredi kaj dobrega ne le zase, temveč 
tudi za svoje širše okolje. “Naše počutje je 
odvisno od naše telesne pripravljenosti, ki 
jo moramo vzdrževati. Ko delamo ali poči-
vamo, moramo imeti v duši mir in uživati. 
Mir v duši in usmerjenost naprej ustvarjata 
čudeže,” meni. 

Ljudi torej uči, da veliko pozornosti na-
menjajo ne le telesu, temveč tudi duševno-
sti, mislim, ki jih gojijo v sebi. Misli namreč 
sledi energija, energiji sledi kri. “Prvo pra-
vilo za bolnika je, da si poišče svoj navdih 
in ga vnese v svoje telo, v vsak organ in ce-
lico. Naše fizično telo ima različne nevidne 
ovojnice (kokone – energijska polja). Ko je 
človek zdrav in mlad, ima okrog svojega 
telesa biopolje v obliki žogice in v širini 
do enega metra. Sčasoma nastaja na tistih 
delih telesa, ki energijsko niso pretočni, iz 
žogice palačinka. Energijske blokade zara-
di preobremenjenosti pogosto nastanejo na 
hrbtenici. Če boste sprostili napetost telesa 
in glave, boste izboljšali pretok energije po 
telesu in rešili veliko težav,” svetuje naš so-
govornik. 

Šola zdravja že tri leta podaja naprej šta-
feto dobrega in širi življenjski optimizem. 
Njeni člani poročajo o prenehanju bole-
čin, izboljšani gibljivosti, povečani mišič-
ni masi, boljšem počutju, večji življenjski 
radosti in povečani energiji …Trud, ki ga 
vlagajo, je več kot poplačan s spoznanjem 
in občutjem, kako je lepo živeti, če se z 
dejavnostjo in druženjem odločimo za slo-
vo od trpljenja in za potovanje z dobrim 
na svetlejšo stran življenja. Na koncu nam 
je dr. Nikolay Grishin zaupal še svojo for-
mulo za srečo, ki ima tri glavne sestavine: 
spokojnost, optimizem in ljubezen. Če jih 
nimamo dovolj na razpolago, je treba va-
diti, po možnosti vsak dan in ljubeče ter 
potrpežljivo negovati svoj vrt.

 




