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l se
za materialnim izgubili ravnoves-
je med duševnim in telesnim, mu
je odgovoril. Zdaj tudi to posluša-
mo in govorimo.
"Očitno se vse vrti v krogu. Mnoge
civilizacije pred nami so prišle zelo
daleč, mnoge celo presegle to, kar
danes zmoremo, a to očitno ni bilo
dovolj, da bi se ta razvoj ohranil.
Razvoj ni linearen, je vedno cikli-
čen. Mogoče je to najlažje razume-
ti na čisto osebni ravni. Ata Lojze
je po vojni začel iz nič, garal je in
skrbel, da otrokom ne bi bilo treba
po njegovi poti. Učite se, da vam
ne bo treba delati, jih je vzgajal in
otroci so zdravo kmečko pamet za-
menjali za diplome, položaje, vloge.
Ata Lojzeje brez šole ustvaril uspe-

šno podjetje, sin z MBA-diplomo,
ki nikoli ni imel črnega za nohti in
je za 18. rojstni dan dobil prvi avto,
ga je podedoval. Zato smo tam, kjer
smo. Tako je tudi na drugih ravneh.
Otroci so podedovali mir in svobo-
do, zato se ne zavedajo, da ti dobrini
nista večni. Kdor nikoli ni bil lačen,
si ne zna zamisliti lakote in hrano
meče stran. Naši otroci si še življe-
nja brez mobitela in interneta ne
znajo zamisliti. Sijih predstavljate v
svetu brez elektrike? In tako velike
civilizacije propadejo čez noč:

Zakaj nam je materialnost v ži-
vljenju tako zelo pomembna, da
smo pripravljeni pozabiti na vse
drugo? Zakaj smo torej izgubili
ravnovesje telesa in duha?

SANJA LONČAR, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, ki živi v sozvočju z naravo
in če vidi, da je cesar gol, ni avtori-
tete, ki bi jo prepričala o lepoti nje-
govih oblačil. "Svoboda odločitve
je prišla s spoznanjem, da najbolj-
ših reči na svetu ne moreš kupiti
z denarjem," pravi. In razlogov za
strah tudi ni, ker po hrani hodimo,
energija pa je povsod okrog nas.
Narava ima v sebi modrost, ki se
kaže v večnem iskanju ravnovesja,
ki ga vsak od nas in skupnost po-
trebujeta. 8. aprila bo gostja Večera
v živo v dvorani Narodnega doma
v Mariboru, 22. aprila bo predavala
v grajski dvorani v Murski Soboti.

Kitajski cesar je pred 4700 leti, to
radi poveste, vprašal zdravnika,
zakaj ljudje ne živijo več sto let,
kot so včasih. Ker so ob pehanju

"Čebi ata Lojze sam dosegel
ravnovesje telesa in duha, ne bi
garal čez vse meje, da bi preskrbel
še tri generacije, bi tudi otroci
imeli več kakovostnih trenutkov
s svojimi starši in hkrati več
priložnosti, da si sami soustvarjajo
življenje. Prav to se dogaja na vseh
področjih in očitno nobena zdaj že
propadla civilizacija za to ni bila
imuna."

BOlAN TOMAŽIČ

Pred več kot desetletjem je osnova-
la projekt Skupaj za zdravje človeka
in narave. Društvo Ognjič v okviru
njega mesečno izdaja tiskane
novice, ki so na voljo brezplačno. Je
novinarka, ki se je odločila, da bo
odgovore na vprašanja prvenstve-
no iskala v naravi in seveda prene-
hala opravljati ta poklic v podjetju,
v katerem je bila zaposlena. Sama
vse preverja in trdi, da je na tem
planetu dovolj znanja, tako starih,
preverjenih tehnologij kot sodob-
nih dosežkov znanosti, da lahko
.odpravimo marsikatero težavo in
si olajšamo življenje. Vprašanja se ji
zdijo pomembnejša od odgovorov,

Včasih so ljudje bolj govori-
li o tem, da je najpomembnejše
zdravje. Zdaj sicer govorimo, da
je to res, a da je za to, da si zdrav-
je zagotovimo in ga vzdržujemo,
treba imeti čim več denarja.
"Denar in potrošništvo sta religi-
ja današnjega časa. Na Švedskem
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je Cerkev prodala eno od cerkva
in kupec jo je spremenil v naku-
povalni center. Švedska vodička
nam je razložila, da so s tem želeli
pokazati, katerem bogu se ljudje
danes klanjajo. Jaz ne mislim, da
se vse začne pri denarju. Denar je
preprosto zgodba, ki smo ji nase-
dli. 'Primitivna ljudstva' vse svoje
fizične potrebe zadovoljijo že z eno
do dvema urama dela, ves preostali
čas je namenjen umetnosti, zabavi,
druženju, duhovnosti in uživanju
v življenju. Mi pa služimo denarju,
prepričani, da denar služi nam."

Kaj sploh je zdravje?
"Vzhodnjaki se smejijo temu, kako
zahodnjaki razumemo zdravje.
Večina ljudi meni, da je to odso-

tnost bolezni. Češ, bili smo zdravi
in potem nas je nekaj od zunaj
zadelo. To se izraža tudi v naših
besedah, v načinu, kako opisuje-
mo bolezen. Mi rečemo: doletela ga
je bolezen, dobil je gripo, staknil
je virus, otrok je privlekel virozo
iz vrtca. Celo za raka rečejo, da so
ga dobili, kot da ga nekdo na cesti
deli. Veliko bi se spremenilo, če bi
znali reči: pridelal sem si raka, tako
sem si uničil črevesno floro, da se
je zdaj tam naselila kandida, in po-
dobno.

Zdravje je naša sposobnost za vsa-
kodnevno veliko pospravljanje
lastne hiše. Na tisoče virusov, bak-
terij in zajedavcev vsak dan pride
v naše telo, pri delitvi celic nas ta-

ja veliko škarta in vse to je treba
sproti pospraviti. Enako velja za
vtise. Tudi misli in čustva je treba
prebaviti in izločiti, sicer bodo
zgnili v nas. Deset let stare zamere
celo hitreje pridelajo raka kot pe-
sticidi ali hitra prehrana."

Večina ljudi resno reagira, šele
ko hudo zbolijo. Neznanje prava
ni opravičilo za neko dejanje, pri
zdravju pa ga toleriramo.
"Nires, da ne vemo. Preprosto
nočemo vedeti. Sogyal Rinpoche v
Tibetanski knjigi življenja in umi-
ranja piše, da obstajata dve vrsti
lenobe. Ena je tipična za vzhodni
svet, kjer ljudje ves dan čepijo v
senci drevesa in srebajo čaj. Druga
je tipična za zahodnjake. Ti so ne-

nehno zasedeni, prav zato, da se
jim ni treba ukvarjati s tistim, kar
je v življenju najbolj pomembno.
Naša vest zelo dobro ve, kaj počne-
mo. Pri njej razlaga 'nisem vedel'
ne gre skozi. Večina ljudi, ki so zbo-
leli za rakom, tik pred smrtjo reče,
da zelo dobro vedo, kje so ga lomili
in kaj je dejanski vzrok, ki je pripe-
ljal do bolezni."

Čeprav je znanost zelo napredo-
vala, je odgovornosti do sebe in
okolja vse manj. Ker so nas nau-
čili, da pri zdravju ni treba kom-
plicirati, ker se hitro izgubljeno
lahko tudi hitro povrne.
"Nipoceni posojila, za vsak nedo-
voljeni minus plačujemo oderu-
ške obresti. Pri zdravju je tudi tako.

Vsakič, ko gremo v lastni minus,
ker se nam zdi to zaradi nečesa ko-
ristno, telo pošlje račun z obrest-
mi. Iz hiše nas zaradi dolgov lahko
deložirajo, pri telesu pa je druga-
če, bolezen nas prisili, da živimo v
telesu, ki smo ga sami ustvarili."

Kako sploh danes lahko raziskuje
neodvisna raziskovalka?
"Zelopreprosto. Kar počnem, ni
odvisno od nobene ustanove,
podjetja, posameznika, stran-
ke ali stroke. In če bi od tega, kar
počnem, bilo odvisno moje napre-
dovanje, redna plača ali kakšna
druga vloga v družbi, bi težko za-
trjevala, da sem neodvisna. Torej
ni nobenega nad menoj razen moje
vesti, ki lahko to, kar v projektu »
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izvemo, cenzurira, oblikuje in oce- delujejo neprimerno močnejše od
njuje, ali to smem povedati na glas vsega, kar se pod enakim imenom
ali ne. To je moja definicija neodvi- prodaja."
snega raziskovalca. Ne verjamem
v moči represivnega mehanizma. Nam bodo v lekarnah kmalu pro-
Večina cenzure je avtocenzura, ki dajali pitno vodo, zanjo bodo
jo ljudje storijo sami, ker jih skrbi, skrbeli koncerni, ker se državi
da bi izgubili udobje, ki ga uživajo." in občini baje ne splača imeti

vodnih virov?
Kaj odvrnete tistim, ki pravijo, da "Najvas ne preseneti, da nam bodo
kot bivša novinarka niste kom- kmalu prodajali tudi zrak. Pravi-
petentni za to, kar govorite in co do gibanja ali mogoče gibanje v
pišete? posebej varovanih prostorih brez
"Nikoli si nisem prizadevala, da bi elektromagnetnih sevanj. Vse,kar
me sprejeli kot strokovnjakinjo. dovolimo uničiti, bo postalo odlič-
To titulo mi včasih obešajo drugi. na roba za nove dobičke. Tam, kjer
Moje prizadevanje je ravno obra- se obetajo dobički, so apetiti kor-
tno. Menim, da je človek preveč poracij. Prodali nam bodo vse, kar
svojih kompetenc prenesel na bomo pripravljeni kupiti. In obra-
tako imenovano stroko. Daljši tno, ne morejo nam prodati tistega,
naziv naj bi v naši družbi prine- kar zmoremo vzdrževati ali nare-
sel več kompetenc. Zato nam mora diti sami. Takšen razmah korpora-
kakšen prof. dr. povedati, kaj naj tivnega pohlepa, kot smo mu priča
jemo, kako naj hodimo, koliko- danes, ne bi bil mogoč brez brez-
krat tedensko naj imamo spolne mejnega konformizma ljudi, ki so
odnose in kolikokrat naj se pogo- vzgojeni, da so le potrošniki.
varjamo s svojim otrokom. Kako je
naša nepismena prababica vedela, Ko smo v Sloveniji prvič zbira-
kako roditi, kako ozdraviti otroka, li podpise, s katerimi smo želeli
kako pripraviti hrano? Preprosto ustaviti prodajo vode v Bruslju, je
ji nihče ni povedal, da ona tega ne peticijo podpisalo okrog 20 tisoč
more vedeti. Danes smo na točki, ljudi. En sam odstotek prebival-
ko moramo dojeti, da je vedenje cev Slovenije. Ko je civilna ini-
veliko več kot znanje, ki ga lahko ciativa letos zbirala podpise pod
pridobimo z razumom ali z iska- peticijo, s katero želimo z mrtve
njem po spletu. Zato želimo v pro- točke premakniti vpis neodtujlji-
jektu Skupaj za zdravje človeka in ve pravice do vode v ustavo, nam je
narave spodbuditi večjo uporabo uspelo zbrati nekaj več kot 50 tisoč
intraneta, notranjega spleta." podpisov. Torej, 2,5 odstotka ljudi.

Optimist bi rekel, da je število oza-
Kaj se je sploh dogajalo in se veščenih poraslo za 150 odstotkov,
dogaja z znanjem, ki ga je člove- pesimist, da imamo še vedno 97,5
štvo imelo in ga ima? Nova znanja odstotka ljudi, ki jim ni mar."
so v veliki meri odrinila stara na
stran in mnoga stara, ki jih neka- Na pet najhujših strupov in pov-
teri skušajo vrniti, so tako rekoč zročiteljev bolezni opozarjate.
za oblast in znanost subverzivna. Pohlep sva posredno že omenila,
Jo skušajo onemogočiti z zako- poleg so še jeza, žalost, strah ~
nodajo, po kateri so zdrave pred- skrb. za vse od tega imamo veliko
vsem tablete. Je tako? razlogov. vsak dan nas silijo k
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denarja in hkrati odpadejo tudi
strahovi in skrbi, ki nam jih denar
vsiljuje."

Kakšne so reakcije ljudi na pro-
jekt Skupaj za zdravje človeka in
narave?
"Projekt je lani praznoval dese-
tletnico, kar pomeni da je zdaj že
enajst let od prvega izida naših
novic, dejansko pa dvanajst let
od začetka projekta. Naš osnovni
namen je ozaveščanje o odnosih.
V tem je vsa skrivnost. Ko spre-
menimo odnos do hrane, zdravja,
denarja, narave, se vse spremeni.
ln obratno. Šenajboljša prehran-
ska dopolnila, hrana, zdravila ne
morejo veliko narediti, če nismo
spremenili svojega odnosa do sebe,
svojih bližnjih in vsega, kar nas ob-
kroža.

Naše novice so bile najprej na štirih
straneh in v nakladi tri tisoč izvo-
dov. Zdaj imajo naklado 42 tisoč
in desetkrat večji obseg. Tudi naše
knjige so med najbolj branimi.
ščepci so dosegli več kot 30 tisoč
prodanih izvodov, kar je svojevr-
sten fenomen v Sloveniji. Danes
nas vabijo na predavanja in se-
minarje v Avstrijo in Nemčijo. V
manjših dvoranah ljudje stojijo in
sedijo na tleh, ker je premalo se-
dežev. To je že odgovor na vpraša-
nje, kako ljudje reagirajo na to, kar
počnemo."

pri vas ne svetujete, a je interes
vseeno velik.
"Resje, ne dajemo nasvetov in ne
učimo, kaj je pravilno in kaj ne. V
več kot 30 letih ukvarjanja s pre-
hrano sem spoznala, da ne obsta-
ja dieta, ki bi bila blagodejna za
vse. Zato ne morem boljše od vas
vedeti, kaj bi za vas bilo dobro.
t.:mko pa vam pomagam pogleda-
ti na vse skupaj z drugega zornega
kota. Lahko vam I>0magam ri-

Lažje je
manipulirati ljudi,
ki so brez energije,
vzamemo pa jrm
jo lahko, če so
v stanju strahu,
skrbi, jeze, žalosti
ali pohlepa

sobota, 2. aprila 2016
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ki je na plačilnem seznamu korpo-
racij, kjer 75odstotkov znanstveni-
kov priznava, da izbirajo metode in
prikrajajo poročila, da so povšeči
naročnikom, ali o tisti, ki jo resnič-
no zanima le resnica? Imamo obe.
Prva sicer premore več denarja,
ustvarja več hrupa in je bolj izpo-
stavljena v javnosti. Da slišite glas
kredibilnih znanstvenikov, ki niso
prodali svoje duše denarju, pa se je
treba malce bolj potruditi. Pri tem
ne mislim, da so to kakšni posebej
skriti kanali in kakšna huda alter-
nativa. Vsi,ki berejo naše knjige,
vedo, da ne objavljamo neprever-
jenih in nekredibilnih informa-
cij.Vse,kar smo objavili, pa naj je
še tako šokantno, so ugotovitve
resnih znanstvenikov. Gre za me-
todološko verificirane raziskave,
objavljene v vodilnih strokovnih
revijah. Vse citate je mogoče najti
v knjigah in znanstvenih bazah,
ki jih navajamo. Torej kdor išče, bo
našel. Tisti, ki bi nam radi vladali,
seveda računajo z našo lenobo, da
se nam ne bo dalo iskati."

Ampak vseeno javno ne smemo
več reči, da neko zelišče nekaj oz-
dravi.
"Pozor, človek to lahko reče. No-
vinar to lahko reče. Avtor knjige
lahko napiše, le proizvajalec in tr-
govec tega več ne smeta reči in za-
pisati. Razlaga zakonodajalca je,
da s tem ščiti potrošnika pred za-
vajanji. Ko berete bolj podrobno,
postane povsem jasno, kdo je nare-
koval takšne rešitve. Vse skupaj pa
ima tudi dobro plat. sili nas v to, da
sami izvemo več o zdravilnem de-
lovanju živil ali zdravilnih rastlin
in si pridobimo neposredno izku-
šnjo. Vsak, ki se je odločil za to pot,
je bil tisočkratno nagrajen. Odkril
je, da tiste rastline, s katerimi raz-
vijemo prijateljske odnose, lahko
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vzamemo, je, da so v stanju strahu,
skrbi, jeze, žalosti ali pohlepa. To je
že res. Respa je tudi, da sami odlo-
čamo, ali se bomo pustili zapeljati
v to smer. Zato beseda silijo ne bo
prava. Trnki so sicer povsod okrog
nas, mi pa se odločamo, ali bomo
ugriznili v vabo. Življenje je igra, ki
bi jo lahko imenovali Pazi, vaba!"

Jeza nam kvari jetra, strah priza-
dene ledvice, skrbi slabo vpliva-
jo na želodec, prebavo in vse, kar
je povezano s prebavo, pohlep
prizadene srce in tanko črevo. In
ljudje smo ali stalno prestrašeni,
stalno zaskrbljeni, ves čas žalo
stni, ves čas jezni in tako naprej.
se lahko tega znebimo?
"Kar zalivamo, se bo krepilo. Zato
je pomembno, da ozavestimo, kaj
počnemo. Čustva niso nekaj av-
tomatičnega, nad čimer nimamo
moči. Mnogi napačno menijo, da
je na eni strani razum, na drugi
strani čustva. To je velika zmota. .
Razum je tisti, ki ustvarja čustva.
Če mi rečete, da sem bedakinja, se
mora najprej moj razum odločiti,
ali se hecate, ali me želite užaliti
ali le provocirate. Na osnovi sklepa
razuma se bo oblikovala emocija
in se bom smejala, jokala ali le od-
mahnila z roko.

Tudi notranji mir je treba znati
negovati. Prižiganje televizije je v
večini primerov mazohistično de-
janje. Jaz prisluhnem poročilom,
le da slišim, kaj bi strici želeli, da
vidim in mislim."

Je to, da se znebimo vseh teh stru-
pov, tudi povezano z denarjem?
"Ravno obratno. To je povezano s
tem, da se ne menite več za denar.
Ko odkrijemo, da so res najbolj po-
membne zadeve v življenju brez-
plačne, se osvobodimo suženjstva

svetovalca primerjal z vodnikom-"
hribe. Vodniki nam lahko pokaže-
jo poti, a hoditi moramo sami,"

Vprojektu ste se precej ukvarja-
li s tem, kaj povzročajo maščobe
in holesterol. To je zelo delikatna
reč in vi ste opozorili na zmote.
Katere so najbolj pogoste?
"Področje maščob je zelo podob-
no sodobnim turškim nadaljevan-
kam. Na začetku misliš, da veš, kdo
je komu mož, žena in otrok, vso.
epizodi se izkaže, da nič od tega
ne drži. Raziskovanje maščob je
bilo podobno tudi napeti krimi-
nalki, v kateri se na koncu izkaže,
da je bil glavni osumljenec v re-
snici pozitivec. Holesterol je naš
zvesti prijatelj, proti kateremu po
nepotrebnem bijemo izčrpavajo-
če vojne, ker ne vemo, koliko do-
brega stori v telesu. Glavne krivce
za vnetja v ožilju in oksidiranje
maščob, preveč prostih radika-
lov, ogljikove hidrate in sladkor, pa
smo spregledali. S tem, ko so nas
prepričali, da zmanjšamo uživa-
nje holesterola in povečamo vnos
škrobov, smo na stežaj odprli vrata
debelosti, kandidi, sladkorni bo-
lezni, tumorjem, hormonskim te-
žavam, neplodnosti, impotenci,
demenci in še čem."

Z maščobami torej nad demenco,
impotenco in za boljše delovanje
hormonov?!
"Holesterol je glavna zaščita
našega živčevja in možganov. Če
ga nimamo dovolj, je tako, kot da
bi ogulili plastično izolacijo z elek-
trične napeljave v telesu. Nezašči-
teno živčevje doživlja kratke stike
in se poškoduje. Težave s hormoni,
neplodnost jo, impotenco so zelo
povezane z zmanjševanjem vnosa
ali z zaviranjem tvorbe holestero-
la. Holesterol je osnovna surovi-

na, iz katere telo izdeluje številne
hormone. Celo vitarnin D nasta-
ja iz holesterola pod vplivom UV-
-žarkov."

Ali več maščob ne pomeni več ki-
logramov?
"Ravno obratno. Če uživamo kako-
vostne maščobe, bomo hitreje huj-
šali, kot če jih ne uživamo. Glavni
krivci za debelost so ogljikovi hi-
drati, ki dvigajo sladkor in jih zato
telo pakira v obliki mastnih oblog."

No, lepa reč. Poglejva še v sonce,
čeprav pravijo, da se mu moramo
izogibati.
"Tudi o sončenju je veliko zmot
in neutemeljene paranoje, da jih
je bilo dovolj za še en priročnik.
Velikega prijatelja so razglasili za
sovražnika, pravijo, da sonce pov-
zroča raka, najbolj nam grozijo z
melanomom. Dejstva pa govorijo
drugače. Pisarniški delavci v ZDA
zbolijo za melanomom šestkrat po-
gosteje od zidarjev, krovcev, mor-
narjev, kmetov. Na Švedskem so
ugotovili, da se melanom šestkrat
bolj pogosto pojavi na zadnjici in
trebuhu kot na glavi ali na drugih
soncu izpostavljenih delih telesa.
Objavili smo na desetine raziskav
resnih znanstvenikov, ki potrjuje-
jo, da prav pomanjkanje sonca in
posledično vitamina D predsta-
vlja enega poglavitnih vzrokov za
razvoj rakavih tvorb."

Vpriročniku Preverjene narav-
ne rešitve pišete o resnicah in

zmotah o zobeh. Kaj presenetlji-
vega ste odkrili na tem področju?
"Mogoče je najbolj presenetlji-
vo, da dogajanje v naših ustih
lahko vpliva na zelo veliko števi-
lo težav v telesu, ki jih večinoma
sploh ne povezujejo z zdravjem
zob. Določeni dentalni materia-
li so lahko povezani z delovanjem
ščitnice ali težavami z živčevjem,
vnetje dlesni lahko hitreje pov-
zroči težave s srcem in ožiljem kot
hrana, pred katero vas svarijo, in
škrtanje z zobmi ima veliko opra-
viti z glavoboli, zastrupljenostjo, s
propadanjem jeter. Čas je, da spo-
znamo, kakšen kompleksen sistem
je naše telo in kaj lahko storimo,
da mu olajšamo delovanje. Ker je
danes za vse več zobozdravniških
storitev treba plačati ali doplačati,
je pridobivanje preverjenih infor-
macij še kako dobra naložba."

Večino hrane kupujemo v trgo-
vinah. Kaj bi nam proizvajalci
oziroma prodajalci nujno morali
povedati?
"Kovemo, kaj nas hrani, hitro ugo-
tovimo, da so na izdelkih napisane
vse prej kot pomembne informa-
cije za naše odločanje. Ne izvemo,
s čim so krrnljene kokoši, ko ku-
pujemo jajca. Ne izvemo, koliko
ostankov pesticidov je v živilu.
Ne izvemo, od kod je surovina,
iz katere je živilo nastalo. Ali ste
vedeli, da ne obstaja predpis, ki bi
omejil kumulativne roke uporabe
kakšne sestavine? Povedano dru-
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gače, moko lahko prodajajo eno
leto, dva dni pred iztekom tega
roka nekdo kupi to moko in iz nje
naredi testenine, ki imajo rok upo-
rabe dve ali tri leta. Nekaj dni pred
iztekom roka jih kupi proizvaja-
lec gotovih jedi, ki bodo v trgovi-
nah na policah naslednjih nekaj let.
Barvila, dodana k izdelku, morajo
biti označena, da se temu izognejo,
jih dajejo proizvajalci v krmo. Pri
tako pobarvanem lososu, piščancu
ali drugem mesu ni treba dekla-
rirati uporabljenih barvil. Potro-
šniki še za sveže sadje in zelenjavo
ne moremo vedeti, kdaj je bilo na-
brano. Niti letnica pridelave ni več
obvezen podatek. Lahko bi vam še
veliko naštevala."

sami naj torej skrbimo za hrano.
Tudi, če imamo svoj vrt, je zemlja
onesnažena, in če ne škropimo,
škodljivci vse pojedo.
"Kome stisne v želodcu zaradi
vsega, kar se danes dogaja v pre-
hranski industriji, sklenem, da
bom na vrtu naredila še eno gre-
dico, ali grem v naravo spoznat še
kakšno koristno rastlino. Ni res,
da je zemlja tako onesnažena, da
je ne moremo uporabiti. Obstaja
veliko načinov, da celo onesnaže-
no zemljo zelo hitro očistimo. Tudi
zgodbica, da brez pesticidov nič ne
bo zraslo, je le šeeden od mitov, s
katerimi nas strašijo. Masaru Fo-
kuoka je s poskusi dokazal, da se
na popolnoma naraven način da
pridelati le nekaj odstotkov manj

kot z vsem arzenalom kemije.
Gre predvsem za to, da začnemo z
naravo sodelovati. Kolikor jaz ob-
delujem vrt, vrt obdeluje mene. In
povem vam, da me je že precej kul-
tiviral. (Smeh.)"

Divjerasle hrane bi morali jesti
več, tudi pravite. Kaj v tem obdo-
bju najbolj priporočate?
"Tedni z mamo redno hodiva v
gozdno kavarno. Ona temu pravi,
da greva na enega kratkega, stoje.
Skrivnost je v tem, da sva na vejico
lepe breze privezali stekleničko, ki
jo breza vsak dan napolni s svojo
vodo, z najbolj očiščevalno pijačo,
kar bi si jih lahko zamislili. Po poti
se še posladkava s cvetovi troben-
tie, ki vsebujejo veliko kalija in
drugih dragocenosti. Te dni se vse
vrti še okrog kopriv in regrata, ki
sta na našem vrtu zaščiteni vrsti.
y jeseni dam koprive celo v toplo
gredo, da jih lahko uživamo že fe-
bruarja. Koprive so najbolj drago-
cena zelenjava, ki raste v našem
podnebju,"

lavzemate se za to, da bi se ljudje,
ki razmišljajo o načinu življenja
podobno kot vi, povezovali. Raz-
lična društva ste skupaj. So tudi
predlogi za poti do cilja različni,
ker danes vse v veliki meri usmer-
jaego?
"Darvinistični koncept mi ni
blizu. Zato se trudimo povezova-
ti in mehčati ego v cilju skupnega
razvoja. Y projektu sodelujemo s
skoraj 40 društvi. Seveda so vedno

Pri zdravju ni
poceni posojila, za
vsak nedovoljeni
minus plačujemo
oderuške obresti

takšni, ki se bolj ukvarjajo s tem,
zakaj naj ne bi sodelovali, vendar
nas zanimajo le tisti, ki si sodelo-
vanja želijo. Tisti, ki se ukvarjajo s
tistim, kar se da in kako se da. In
takšnih ljudi je veliko, čeprav se ne
ve zanje, ker je naš medijski pro-
stor okupirala peščica jalovih ljudi,
ki menijo, da je dokaz inteligence
nenehno iskati težave in razloge,
zakaj se ne moremo premakniti z
mrtve točke."

Tiskanje je treba plačati in še kaj.
Sčim poravnavate stroške, ki jih
v projektu imate? Prispevata kaj
država in EU?
"y dvanajstih letih nismo dobili
niti evra od državnih ali evrop-
skih ustanov. In nikoli ga nismo
niti iskali. Zdonacijami posame-
znikov pokrijemo 20 odstotkov
stroškov tiskanja novic. Zdelo se
nam je najbolj moralno, da o naši
prihodnosti odločajo naši bralci,
poslušalci in udeleženci naših do-
godkov. Naši bralci so sprejeli našo
socialno ponudbo: od vsake pro-
dane knjige sami doniramo evro,
s katerim vzdržujemo brezplačne
novice, spletno stran in tedenske
elektronske novice. Tako tisti, ki
lahko kupijo knjigo, omogočajo,
da je na voljo tudi veliko brezplač-
nih informacij, ki so dostopne več
kot 200 tisoč bralcem, ki spremlja-
jo naše medije. Kdor plača vsto-
pnino za naš dogodek, pa ve, da bo
na njem dobil toliko kakovostnih
informacij, da mu bo to prihranilo
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veliko več, kot je plačal. Torej živeli
bomo, dokler služimo resničnim
potrebam ljudi, zaradi katerih vse
to počnemo."

Kaj je zdaj pri vas najbolj aktual-
no?
"Treba je zavihati rokave, največja
kakovost in varnost je v tem, da
povrnemo jurisdikcijo nad lastno
hrano, zdravjem in ustvarjanjem.
Tudi varnostna situacija postaja iz
dneva v dan bolj zapletena, in če
ste karkoli izluščili iz dosedanjih
dogodkov, je to, da tistim zgoraj ni
za zaupati, da bodo poskrbeli za
tiste spodaj. Šibka točka Slovenije
je nezadostna samooskrba s hrano.
Yprimeru zloma globalne trgovine
bi dva od treh ostala lačna! Dobra
plat je veliko število ljubiteljskih
vrtičkarjev in zeliščarjev.

Zato smo se v projektu odločili
združiti vse, ki lahko pripomorejo
k temu, da nadoknadimo zamujeno
in čim večjemu številu ljudi
približamo ideje, znanja in veščine,
ki bodo zagotavljali varnost tudi v
morebitnih izrednih okoliščinah.
Tako je nastal prvi priročnik,
ki združuje sodobna spoznanja
in tradicionalne modrosti, ki
omogočajo, da svežo zelenjavo
pridelujemo dobesedno 365dni
v letu. Sledile bodo tudi vsebine
na temo perutnine na malih
vrtovih, pridelave tal in hitrega
razstrupljanja tal, obvladovanja
ognja in vode in še kaj. Ni nam
dolgčas." •
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