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Praznujmo brez klanja

VSEBINA:
Del dohodnine za varstvo pravic živali 4

Bliža se božično novoletni čas. Čas, ko bodo mnogi praznovali
rojstni dan Jezusa iz Nazareta. Podatki iz prejšnjih let kažejo,
da se ravno okrog božiča in novega leta pokolje in poje največ
živali. Prav zaradi tega bi želeli malo bolj pojasniti zakaj je
temu tako.
Mnogi zgodovinski viri jasno govorijo in kažejo, da je
Jezus ni dopuščal mučenja, izkoriščanja in ubijanja živali za
prehrano. Njegovo stališče je bilo jasno, živel je in učil, da so
tudi živali Božje stvaritve, ki čutijo, občutijo, ki se veselijo
življenja in niso tukaj za to, da bi jim človek povzročal
trpljenje in jih izkoriščal, ali celo ubijal in jedel. Zato si
upravičeno zastavimo vprašanje: Ali bi se Jezus strinjal s tako
krvavim praznovanjem ali bi takšno praznovanje rojstnega
dne odklonil?
Mnogim se morda zastavlja vprašanje, od kod naenkrat
Jezus zaščitnik živali in narave ter vegetarijanec, če cerkev
in duhovščina pravi drugače. Nekateri teologi so analizirali
zgodovinske vire in eden izmed takšnih teologov je tudi član
našega društva. Analiza kaže, da gre za veliko prikrivanje in
ponarejanje Jezusovega odnosa do živali s strani katoliške
cerkve. Npr. zgodovinski viri kažejo, da je Hieronim, ko je
v 4. stoletju dobil nalogo od takratnega papeža, naj sestavi
knjigo Biblijo, dobro vedel, da je bil Jezus vegetarijanec in
je učil ljubezen do živali ter je nasprotoval, da bi jih ubijali.
Kljub temu je Hieronim ta pomemben vidik Jezusovega nauka
pri sestavljanju Biblije moral prikriti, oziroma prevzeti že
ponarejene predloge. Za nas je to zelo pomemben argument
za izboljšanje položaja živali v naši družbi. Ker smo živalim
obljubili glas ter jih tako ne moremo izdati v nobenem
primeru, se čutimo dolžni te izjemno pomembne informacije
posredovati naprej. To ponarejanje Jezusovega nauka morajo
milijoni živali vsak dan plačati s svojim življenjem, kajti
takšno napačno cerkveno učenje in ravnanje z živalmi so
prevzele oz. morale prevzeti državne inštitucije, ker je cerkev
skozi zgodovino bila del oblasti in je odločala o vsem.
In če bi na koncu dali besedo živalim, če bi razumeli njihovo
govorico, kaj mislite, da bi nam rade povedale? Po moje
nekako takole: »Res je da imamo nekatere živali krzno, perje
ali daljšo in bolj gosto dlako in se po tem razlikujemo od vas
ljudi, ampak tudi v nas bije srce, se pretaka topla kri in veje
isti duh kot v vas. O ljudje, me živali vas imamo rade, rade bi
živele v miru z vami. Prosimo vas ne mučite in je jejte nas.«
Spoštovani, morda ste začutili željo po malo drugačnem
načinu božičnega in novoletnega praznovanja, morda drugače
obloženi mizi z manj ali brez mesa, brez sekanja smrečic.
Živali in narava bodo hvaležne. Vegetarijanska ali veganska
hrana je lahko prav tako okusna in pestra, pa še veliko boljše
in lažje se boste počutili v teh prazničnih dneh. V novem letu
vam želimo vse dobro. Če želite se nam lahko pridružite pri
gradnji živalim, naravi ter ljudem bolj prijazne Slovenije.
Stanko Valpatič,
predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice
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Se želite naročiti na revijo
Osvoboditev živali za celo leto?
Spoštovani prijatelji naše revije! Naša velika
želja je, da bi revija prišla v vsak dom oziroma
do tistih, ki ste nad njo navdušeni. Trudimo se po
svojih močeh, delimo jo po knjižnicah in ostalih
možnih brezplačnih mestih po Sloveniji. Žal vseh
krajev zagotovo ne moremo doseči. Zadnje čase
smo na društvo prejeli kar veliko klicev naših
zvestih bralcev z vprašanjem, koliko stane letna
naročnina? Do sedaj naročnine nismo imeli, ker
smo revijo brezplačno pošiljali vsem članom in
naročnikom. Ker pa se nam stroški tiskanja in
pošiljanja (ti znašajo več kot šest tisoč evrov za
eno izdajo) ne pokrijejo niti do polovice, smo
način brezplačnega pošiljanja morali opustiti.
Seveda pa se vsem tistim, ki nam redno ali
občasno donirate svoje prispevke prav prisrčno
zahvaljujemo, saj le z vašo naklonjenostjo
lahko izdajamo revijo in izvajamo ostale akcije.
V letu 2011 bomo izdali tri številke. Vsi tisti, ki
bi se za leto 2011 želeli naročiti na revijo, nam
to sporočite na jozica@osvoboditev-zivali.org,
lahko jo naročite tudi na tel. 051 655 577, 041 546
672, ali pa kar nakažete letno naročnino v znesku
10,00 EUR na naš račun 0201 1025 3228 311,
sklic 2011, s pripisom - naročnina za leto 2011.

Vabimo vas, da 0,5
odstotka dohodnine
namenite za varstvo
pravic živali
Do 31. decembra še lahko pošljete Davčni
upravi navodila glede dohodnine za
leto 2010. Tudi Društvo za osvoboditev
živali in njihove pravice je upravičenec
do donacije 0,5% iz dohodnine. Zakon
o dohodnini vam da možnost, da do
0,5 odstotka dohodnine namenite za
splošno-koristne namene po vaši izbiri.
Denar, ki nam ga boste namenili, ne bo
šel na škodo vaših prihrankov, saj če
DURS ne bo prejel vaših navodil, bo ta
denar končal v državnem proračunu, na
razpolago vladi.
Obrazec za namenitev dela dohodnine
za donacije najdete na vstopni strani
spletne strani društva www.osvoboditevzivali.org
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Lepši zaradi uživanja sadja in zelenjave
Ste letos poleti premalo porjaveli? Britanski znanstveniki
so našli rešitev za lepo polt: skriva se v sadju in zelenjavi.
Zadostuje že pet porcij na dan in vaša polt bo v manj kot
enem mesecu veliko privlačnejša.
»Prehranjevanje s sadjem in z zelenjavo vpliva neposredno
na kožo, učinek pa je pri večini ljudi privlačnejši kot od
sonca porjaveli obraz,« je za časnik Daily Mail povedal
vodja raziskave Ian Stephen z Univerze Bristol. Stephen,
ki se ukvarja z medicino, je testirance v obdobju enega
meseca petkrat na dan prehranjeval s presno hrano, od jabolk
in hrušk pa vse do kolerabice in redkvice. Pred poskusom
in po njem so testirance fotografirali. Fotografije so nato
predložili osebam, ki v poskusu niso sodelovale, da so ocenile
privlačnost obrazov. »Večini vprašanih so bili bolj všeč ljudje
z 'zelenjavno' poltjo kot tisti, ki so obarvani le od sonca,«
je dejal Ian Stephen. Pigmenti, ki obarvajo jabolka rdeče,
pordečijo tudi obraze.
Skrivnost lepote so karotenoidi in melanin, ki se v veliki
meri pojavljajo v pisanem sadju, kot so jabolka, marelice in
breskve, ter v rdeči zelenjavi, kot sta paradižnik in korenje.
Znanstveniki poskušajo ugotoviti, kako lahko njihovi izsledki

vplivajo na britanski zdravstveni program in upajo, da bodo
lahko prepričljivo utemeljili spodbujanje k zdravi prehrani.
Vir: WELT online, 15. 6. 2010.
Vir: Freiheit für Tiere št. 4/2010, prevod: Manca Hočevar

Nizozemski profesorji so združili sile proti množični živinoreji
105 nizozemskih univerzitetnih profesorjev se je v 12 strani
dolgem eseju zavzelo za popolno reorganizacijo nizozemske
množične živinoreje, da bi zadostila potrebam vseh živih bitij
in varovala okolje. Sklep eseja je: zmanjšajte število živali,
jejte manj mesa in mlečnih izdelkov. Podali so 10 priporočil,
namenjenih predvsem nizozemski vladi, za vzpostavitev
trajnostnega kmetijstva. Cilj je zaščititi živali, okolje in
zdravje ljudi. Nizozemska, ki je po površini dvakrat tako
velika kot Slovenija, je ena izmed največjih izvoznic mesa in
mleka, zaradi česar je okolje preobremenjeno.
Leta 2001 je neodvisni svetovalni odbor predlagal več
strukturnih sprememb nizozemske živinoreje. Po načrtu bi jih
naj realizirali do leta 2010. Po zamenjavi vlade leta 2002 so
predlogi ostali v predalu. Živinorejski lobi ima dovolj vpliva
v parlamentu, da je leta 2007 zavrl tudi državljansko pobudo
“Ustavite napačno meso”, ki se je zavzemala za živinorejo
brez trpljenja živali, proti onesnaževanju in uvozu soje iz
Brazilije zaradi uničevanja deževnega gozda.
Esej je na voljo na spletni strani www.duurzameveeteelt.nl
(sustainable livestock farming).
mag. Martin Vrečko
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Je glavni namen lova želja po ubijanju in
razkazovanju žrtev?
Lovci skušajo v javnosti večkrat ustvariti vtis, da pobijajo
živali zato, ker naj bi s tem uravnavali naravno ravnovesje,
čeprav je že večkrat dokazano, da ravno lov povečuje
število rojstev živali, ki se s tem ščitijo pred izumrtjem lastne
vrste. Kdor bo skrbno pregledal vsebine in fotografije v
mesečni reviji Lovec, ki jih je možno prebrati tudi na spletni
strani, bo morda prišel do drugačnega zaključka: je glavni
namen lova želja po ubijanju živali in razkazovanju žrtev?
Objavljamo nekaj odlomkov iz zadnjih številk revije Lovec,
mnenje o vsebini pa prepuščamo vam, drage bralke in
bralci.
Pred njim je stala trofeja, ki si jo je tako močno želel

»Ponekod se nekaterim lovcem netrofejna divjad smili. Zanimivo,
trofejna pa prav nič!« (Naše pomanjkljivosti za sprotno rabo…,
mag. Srečko Felix Krope, predsednik LZS)
»Kar verjeti ni mogel svojim očem, da je pred njim stala 'trofeja', ki
si jo je že lep čas tako zelo želel. Srce mu je vse močneje razbijalo,
čutil ga je v svojem grlu. Oblil ga je znoj, ves je bil vznemirjen.
Napetost je naredila svoje; nikakor se ni mogel umiriti.« (Lovsko
pripovedništvo, Matija Avbar)
»Občutki po uplenitvi živali so tisti, zaradi katerih nas večina lovcev
hodi na lov.« (Lepo je imeti požrtvovalnega lovskega tovariša, Iztok
Brne)
Vir: revija Lovec, junij 2010

»Knjiga poleg standardnih obrazcev za ocenjevanje prinaša nov
pristop oziroma novo filozofijo CIC glede ocenjevanja lovskih trofej
kot ene od naravovarstvenih prvin…« (Ocenjevanje lovskih trofej,
Veljko Varićak)
Vir: revija Lovec, julij, avgust 2010

So lovske trofeje res del naše kulturne dediščine?

»Po novici, da so preiskovalni organi na pravi sledi Rožnikovemu
»morilcu« (ali morilcem), pričakujemo, da bo roka pravice pošteno
»udarila« po človeku, ki je na tako krut način obračunal z mladim
in nič hudega slutečim živalskim bitjem. (…) »Menimo, da je revija
Lovec veliko okno v svet, je dokaz našega bivanja, dela in obstoja
v simbiozi vsega živega v naravi.« (Zadoščenje za Rožnika skozi
odstrta okna?, dr. Marjan Toš)
»Lovska trofeja v svojem bistvu pomeni tudi nekakšen dokaz zmage
človeka – lovca nad divjadjo. S spoštljivim odnosom do lovske
trofeje izkažemo tudi spoštovanje do divjadi. Navsezadnje je treba
ponovno poudariti, da so lovske trofeje, predvsem vrhunske, del
naše naravne kulturne dediščine in so kot take tudi pod posebnim
varstvom.« (Kult trofeje ali trofeja kulta?, Franc Koščak)
»Na povabilo učiteljic in učencev 1. razreda OŠ Toneta Okrogarja
iz Zagorja ob Savi se je februarja prijazno odzval našemu povabilu
lovec Samo Urbanija iz Lovske družine Izlake. Zanimalo nas je,
kakšne naloge imajo lovci in kako skrbijo za divjad pozimi. Otroci

Ker mu je žival ušla, jo je označil za hudiča

»Dvignil sem puško, pripravljeno na strel in iskal ugoden trenutek.
Na grebenu me je očitno dobil v nos, saj mi je izginil iz vidnega polja
in le kotaleče kamenje je pričalo, da je odhitel naravnost po grebenu
v grapo. Spustil sem se na pot in se jezil nad svojo odločitvijo, ki me
je stala plena. Jezil sem se tudi vso pot nazaj: »Tri leta zapored sem
sedel na poti, letos me je hudič gnal gor. Če bi ostal, bi ga imeli.«
»Prvega jelena sem sicer uplenil na Pohorju, potem na Madžarskem.
Toda ta je naš. Moj. To je vrhunec moje lovske kariere.« (Zadnji?,
Jože Leban)
»Nisva dolgo čakala, morda le 20 minut, ko se je na krmišču že
pojavil divji prašič. Ocenil sem ga kot triletnega merjasca. Gostu
sem namignil, da ga lahko odstreli, kar je Ciril takoj razumel. Po
strelu je merjasec obležal v ognju. S krvne sledi smo se vrnili kar z
dvema trofejama.« (Po pripovedovanju Toneta Novaka, upokojenega
lovskega čuvaja GL Medved - Kočevje, zapisal Franc Novak.)
»Le da zdaj mladih lovcev skoraj ne zanima več, kako se v času
parjenja oglašata veliki petelin in ruševec in kako ruševec »vozi
kočijo«. To žal samo potrjuje že dolgo znano ugotovitev, da nekatere
lovce zanimajo in privlačijo samo tiste gozdne živali, na katere je
dovoljen lov!« (Še vedno dovolj zanimanja za gozdne kure, Matjaž
Kralj)
»Lovci LD Kranjska Gora smo na novo krmišče ob gozdni cesti,
ki vodi v dolino Belce, pritrdili napis: »Tu lovski je revir, divjad
potrebuje mir.« Tako smo želeli opozoriti mnoge kolesarje, turiste,
planince, pohodnike, gobarje, ki prihajajo v ta predel Karavank pod
Kepo, naj se v naravi vedejo mirno in spoštljivo do divjadi.« M.
Kersnik

Je izobešanje živalskih trupel res del kulturne dediščine?
so ga nestrpno pričakovali in odprtih ust poslušali zgodbe in prigode
lovcev. Letos s seboj ni prinesel strelnega orožja, ampak jim je vlogo
in naloge lovca predstavil v drugačni luči (skrb za divjad, delovne
akcije, urejanje krmišč ipd). Zanimivo je bilo, da nihče od otrok
ni vprašal, kje ima puško.« (Veliko smo izvedeli o lovcih in divjih
živalih, učenci 1. a r. OŠ Toneta Okrogarja in učiteljici Branka in
Nevenka)
Vir: revija Lovec, september 2010

Lovci želijo loviti s pravo mero poštenih misli?

»Trofeje so del lovske tradicije, ki imajo zelo pestro vlogo. Ni prav,
da se jih sramujemo, saj pomenijo tudi spoštovanje do uplenjene
divjadi. Največkrat pa pomenijo najintimnejši odnos med lovcem
- posameznikom in divjadjo in ustvarjajo posebno vzdušje. Razna
ekološka gibanja po svetu in v Evropi lovstvu niso naklonjena,
čeprav so prav lovci največji zagovorniki narave. (Kako izboljšati
podobo lovcev v javnosti?, Marjan Fortin, predsednik komisije za
lovsko kulturo in stike z javnostjo)
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»Lovcem gotovo ni v čast, da kršijo svojo temeljno pravilo pravičnega
lova, saj divjad in lovec z motornim vozilom nista v enakopravnem
položaju. (…) Lovci se radi hudujemo na rekreacijske polete z
zmaji, s katerimi zmajarji dokazano vznemirjajo divjad. (…) Tudi
pri lovu je treba zagotoviti fair play, saj pravi lovci, ki se zavedamo
pomena gojitve, varstva in pravičnega lova divjadi, želimo loviti
častno in dostojanstveno, s pravo mero poštenih misli in dejanj tudi
v sebi.« (Lov s pomočjo vozila ali lov za vsako ceno, Bojan Avbar,
univ. dipl. pravnik)
»Najraje pa je zalezoval gamse, ki so bili »njegova monštranca in
advent« – povezani z neustavljivim hrepenenjem in pričakovanjem.
Kaj je lepšega od črnega gamsa v zasneženih strminah idrijskih
grap! »Ja, najlepše je jagat gamsa,« mi je že pred leti povedal Tine.
»Tam v tistem divjem svetu, čisto sam in počasi lezeš za njimi. In
ko jih zagledaš, črnuhe, v belem snegu, ti kri hitreje zakroži po žilah
in nič več ne čutiš mraza …« Lovci LD Javornik želimo Tinetu
ob njegovem sedmem križu, da bi okreval in spet občutil polnost
življenja, ki jo pravemu lovcu lahko nudi le lov…« LD Javornik – F.
Č. (Jubilanti, Anton Perpar)
»Na tem planetu ni nevrednega življenja, česar se večina lovcev
dobro zaveda, pa če se komu med nelovci to še tako čudno zdi,
ko nas opazujejo s puškami na naših ramah in v rokah …« (Ob 4.
oktobru – svetovnem dnevu varstva živali, mag. Srečko F. Krope)
»Nihče v tej družbi še ni priznal, da slovenske lovke in lovci s svojim
prostovoljnim delom prispevajo precejšen delež v državni proračun,
saj bi država, če bi morala v loviščih, ki ji jih je dala v koncesije
upravljavcem lovišč, zaposliti samo 417 profesionalnih lovcev in
jih opremiti s potrebno opremo, bistveno obremenila svoj proračun.
(Vtisi o pisatelju Janezu Černaču in njegovem delu)
Vir: revija Lovec, oktober 2010

Štiridnevno lovsko veselje zaradi umorjene živali

»Na nastrelu in v smeri bega je našel dovolj krvi, da mu ni bilo težko
slediti z očmi in priti do mrtvega jelena. Lovec se ob pogledu nanj ni
mogel načuditi njegovi lepoti in moči rogovja, ki mu ju je namenila
narava. Hvaležen je bil, da mu je bil del lepote nenadoma namenjen
tudi njemu. Iskreno se je zahvalil boginji Diani za naklonjeni
lovski blagor. Tudi prijatelji in znanci se niso mogli načuditi nad
veličastnostjo, ki jo premore taka žival. Tako so se še vsaj štiri dni
skupaj veselili, družili ter podoživljali dogodke tistega popoldneva
in večera.« (Bomo dobili morda novega slovenskega prvaka?,
Sebastjan Šimon)
Vir: revija Lovec, maj 2010
»V nadaljevanju sv. maše je župnik tudi tokrat namenil večji del
pridige naravi, divjim živalim in lovcem. Zelo pohvalno se je izrazil
o lovcih zdajšnjega časa in med drugim poudaril, da smo resnično
pravi varuhi divjih živali in narave. (Tradicionalna Hubertova maša
LD Peca – Mežica, Mirko Skudnik – Fridl)
Vir: revija Lovec, april 2010

Lov je boj za spoštovanje narave?

Ob besedah: »Lov je vedno boj za preživetje. Nekoč v pradavnini
človeka, danes je boj za preživetje živali, boj za spoštovanje narave,
za krhko ravnovesje. Lovec ne more zatajiti tistega primarnega, ko
je na sledi, tistega, kar vzbuja ženske in kali moške,« so nekateri
obiskovalci še bolj dvignili glave.« (Proslavili smo 100 let našega
Lovca, Franc Rotar )
»Nasprotnike lova morda zmoti veselje nad življenjem. Lovci, ki se
svojega življenja tako radujejo, ga živalim odrekajo …« (Še naprej
uspešno in pošteno delo!)
Vir: revija Lovec, marec 2010

Lovec je učence učil postavljati pasti za polhe

»Učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja 4. do 5. stopnje
OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta smo preživeli doživetij poln
teden v lovski koči Lovske družine Dolenjske Toplice na Pajkežu.
Lovec Avgust Poglajen nam je na slikovit način predstavil delo
lovca. Skupaj smo odšli postavljat pasti za polhe in upali, da bomo
kaj ujeli. Lovec Igor Volk nam je pripovedoval o skrbi lovca za
živali. Njihov zvesti spremljevalec je pes, ki jim pomaga pri lovu.«
(Šola v naravi na Pajkežu, Marjeta Rožič)
»Ob zahtevnem vsakdanjem delu, pravi jubilant, mu lovstvo in
ribištvo (muharjenje) pomenita nepogrešljivo duševno in telesno
sprostitev, tako pomembno pri pisateljskem ustvarjanju.« (Jubilanti,
LD Brezovica – B. L., Lovska zveza Slovenije)
Vir: revija Lovec, februar 2010

Lov je moralno visoko odgovorna dejavnost?

»Njegovo temeljno izhodišče je bilo, da »način lova mora biti tak, da
z njim nista spojena le užitek in zabava, ampak tudi varstvo in skrb
za divjačino.« (Lovec 1910–2010, dr. Marjan Toš)
»Lovski običaji nikakor niso prazna, nepotrebna šega. Večina lovske
vzgoje naj bi bila prežeta z negovanjem lovskih šeg in običajev, ki
tudi sodobnemu lovu dajejo duhovno vsebino. (…) Lov za nas ni več
pridobivanje hrane, temveč moralno visoko odgovorna dejavnost.
(…) Brez veselja in ljubezni do narave in divjadi ni pravega lova.
(…) Iz iskrenega spoštovanja do mrtve divjadi nikoli ne stopamo
čeznjo, ampak se gibljemo okrog položenega plena. Čast veliki
divjadi izkažemo tudi s položitvijo zelene vejice na pleča in z
zadnjim grižljajem v gobcu pri rastlinojedih vrstah.« (Ohranimo
stare lovske navade in običaje!, Viktor Pucer)
Vir: revija Lovec, januar 2010
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Kako lahko pomagamo ježem?
Ježi sodijo med najstarejše še živeče vrste sesalcev. Pa vendar,
danes spadajo ježi med ogrožene živalske vrste. Njihovi najhujši
sovražniki so uničevanje življenjskega prostora, zastrupljanje s
pesticidi in herbicidi ter cestni promet. Na leto je povoženih kar
milijon ježev, nešteto zapuščenih mladičev pa mučno umre.

Kaj lahko storimo za ježe?

K dejavni zaščiti ježev lahko prispeva vsak, ki ima vrt. Zakaj
namreč ježi ne najdejo več zavetja? Ker so naši vrtovi pospravljeni
kot dnevne sobe. In zakaj ježi vse redkeje najdejo hrano? Ker po
navadi z vsemi mogočimi (kemičnimi) sredstvi, ki jih imamo na
voljo, uničimo vse »škodljivce«, kot so gosenice, insekti in polži, ki
bi morda lahko zašli na solato ali drugo zelenjavo.

Ježi pozimi

Za zdravega močnega ježa prezimovanje praviloma ni težavno.
Zlato pravilo se glasi, da mora jež do novembra doseči težo najmanj
700 gramov. Čim več maščobnih zalog si nabere v jeseni, tem več
možnosti ima za preživetje. Ježi namreč ne spijo celo zimo, ampak
se vmes pogosto prebudijo, zaradi česar porabijo veliko energije in
posledično izgubijo telesno težo.

Kdaj ježi potrebujejo našo pomoč?

Pomoči potrebni ježi so:
•
poškodovani ježi,
•
napadeni ježi,
•
podhranjeni ježi v začetku novembra (mladiči, ki imajo
manj kot 500 gramov, starejši ježi, ki imajo manj kot 1000
gramov),
•
mladiči brez matere,
•
vsi aktivni ježi v snegu in trajnem mrazu.

Kaj storiti, če najdemo osirotele ježke?

Osiroteli ježki so mladiči, ki se podnevi zadržujejo izven gnezda,
imajo še zaprte oči in ušesa in so na otip ponavadi hladni. Za tovrstne
ježe, ki nimajo niti 100 gramov, mora poskrbeti strokovnjak, saj
bi bilo to za laike prezahtevno. Osirotelim ježkom je namreč treba
stalno vzdrževati toploto in jim v razmiku dveh do štirih ur (tudi
ponoči) dajati pogreto nadomestno mleko, ki vsebuje malo laktoze.
Nikakor ne poskušajte ježkov vzrediti z nadomestnim mlekom
v prahu za dojenčke ali s kravjim mlekom, ampak se obrnite na
veterinarja, ki vam bo znal svetovati.
Uničevanje življenjskega prostora, zastrupljanje s pesticidi
in herbicidi, cestni promet: ježi danes spadajo med ogrožene
živalske vrste.

Vrtnarski nasveti za ljubitelje ježev
•
•
•
•
•

•

Naravnemu okolju podobni vrtovi z živo mejo in grmi nudijo
ježem številne možnosti za zavetje.
Idealna bivališča za ježe so skladovnice lesa, zložene veje in
dračje. V jeseni pustite kupe listja na tleh.
Poleg tega lahko ježem ponudite tudi hiško iz kamnitih plošč
ali desk, kjer bodo lahko našli zavetje.
Kompostni kup je za ježe prava Indija Koromandija, saj jim
poleg bivališča nudi še bogato obloženo mizo.
Travnik z različnimi vrstami rož in zelišč je zelo primeren
življenjski prostor tako za ježe kot tudi za številne druge
živali. Zato se ne odločajte za lepe zelenice brez plevela,
ampak raje posejte krmne rastline za insekte in preprosto
pustite divje rastline, ki zrastejo same.
Pomembno je, da ne uporabljate kakršnih koli strupov, torej
pesticidov in herbicidov. Sicer pa ježi hitro ugotovijo, kje so
kot gosti zaželeni, in pospravijo polže, hrošče in enakonožce.

Kdor ima vrt, jim lahko pomaga: naravnemu okolju podobni
vrtovi s številnimi zelišči, živimi mejami in grmički so idealno
bivališče za ježe.
Vir: Freiheit für Tiere št. 4/2010, prevod: Manca Hočevar
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Intervju

Z vegetarijansko hrano do odličnih
športnih rezultatov
Janez Benko, ki je pred nekaj meseci na Levstikovem trgu
v mestnem jedru Ljubljane odprl ekološko vegetarijansko
Zdravo trgovinco, ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo.
Pred desetimi leti se je kot vegetarijanec lotil treninga tekov,
gorskih tekov in ironman triatlona ter v zelo kratkem času
dosegel odlične rezultate. S svojim zgledom je na najboljši
način krepko omajal v družbi močno zakoreninjen mit,
da človek brez mesa ne more opravljati najtežjih fizičnih
naporov.
Kako je prišlo do tega, da ste postali odličen vegetarijanski
športnik?
V »prejšnjem« življenju sem materialno dosegel praktično vse cilje,
ki sem si jih zastavil. Pred dobrimi desetimi leti sem našel izziv
v športu. S športom sem želel premagati dolgoletno zasvojenost s
cigareti (tri do štiri škatle na dan) in pitje kave. V tistem prelomnem
obdobju sem imel tudi težave s prekomerno težo, kajti moj način
prehranjevanja je bil zelo slab. Potem pa je moj mlajši sin v časopisu
prebral nekaj o škodljivosti konzervansov in barvil. Rekel mi je, da
ne bo več jedel hrane, ki vsebuje te umetne snovi. In tako se je začelo.
Čez pol leta smo pri hiši že imeli aparat za mletje žita, sojin aparat,
kosmičnik, doma pa smo naredili tudi krušno peč za peko kruha. V
tem obdobju sem povsem spontano tudi prenehal jesti meso. Zaradi
bolj zdravega načina prehranjevanja sem imel veliko več energije,
ki sem jo usmeril v šport. V dobrem letu treniranja ob polnovredni
vegetarijanski prehrani sem dosegel odlične rezultate: gorski tek
na Grintavec (1h:36), Ironman Celovec – 3,8 km plavanja, 180 km
kolesarjanja, 42 km teka, (9h:45) in ljubljanski maraton (2h:59). Na
državnih prvenstvih v gorskih tekih sem tekel tik za tekači slovenske
reprezentance.

po doseženih rezultatih in odličnem počutju sem jim zaprl usta. Pri
teku na Grintavec sem imel v žepih samo marelice in bučna semena.
Danes vem, da ljudje pojemo preveč beljakovin. Dovolj je že pojesti
na primer pest mandeljnov dnevno. V najboljši fizični kondiciji sem
opravil test na Fakulteti za šport pri dr. Radoju Miliću, ki močno
zagovarja uživanje mesa pri vrhunskih športnikih. Komaj je verjel,
da sem kot vegetarijanec tako dobro fizično pripravljen. V mirovanju
sem imel srčni utrip samo 32. Tudi to je posledica brezmesne hrane,
kajti rastlinska hrana s svojimi nenasičenimi maščobami ne maši žil.
Tudi danes sta videti zelo vitalni.
Če bi ljudem lahko prenesel to energijo, ki jo čutim v sebi, bi se
ljudje zagotovo začeli prehranjevati vegetarijansko. Nivo energije
se mi je še povečal pred štirimi leti, ko sem iz svojega jedilnika
črtal tudi mleko. Rad bi poudaril, da zlasti polnovredna, ekološka
rastlinska hrana daje tako veliko energije. Poznam vegetarijance, ki
jedo samo sir in čokolado in njihov videz je slab. Ljudje smo res
zanimivi. V avto dajemo pravo gorivo, ga redno servisiramo, v svoje
telo pa pogosto bašemo napačno in ceneno gorivo.
Kakšne so še prednosti uživanja rastlinske hrane?
Glavna pridobitev je boljše počutje in sprememba mišljenja. Šport in
zdrava prehrana sta mi dala samozavest. Včasih sem se pred sestanki
s cigareto v ustih tresel, ali bom dobil posel, danes pa sem veliko
bolj umirjen, senzitiven. Spremenil se mi je pogled na svet. Včasih
sem brez kančka slabe vesti odmetaval smeti, spuščal olje v okolje,
danes pa imam veliko bolj spoštljiv odnos do narave.
Damjan Likar

Prošnja za finančno podporo reviji
Osvoboditev živali
Dragi prijatelji živali in bralci revije Osvoboditev živali! Stroški za
izdajo ene številke revije v nakladi 10 tisoč izvodov so več kot 5
tisoč evrov (tiskanje, oblikovanje, poštnina, tiskovine…). Izdajanje
te brezplačne revije za prijatelje živali pa je v veliki meri odvisno
od prostovoljnih prispevkov bralcev. Zato vas prisrčno prosimo
za vašo podporo, da bomo lahko tudi v prihodnje izdajali revijo v
takšnem obsegu in nakladi, pravzaprav imamo v planu izdati še eno
številko več letno. V ta namen smo v revijo priložili položnico za
prostovoljne prispevke. Ne prosimo vas za velike vsote, resnično že
evro ali dva bi pomagala. Če bi se vas dovolj odločilo na ta način
pomagati, bi veliko lažje pokrili nastale stroške za revijo. V imenu
živali, za katere pravice se borimo, se vam zahvaljujemo za vaše
darove.

Janez Benko na cilju gorskega teka na Grintovec
Ali ste trenirali samostojno ali v klubu?
Vsi štirje člani naše družine smo se kot vegetarijanski športniki
vpisali v klub Mass. Trener nam je rekel, da nas ne bo treniral, če
ne bomo jedli mesa. Zapustil sem klub. V športnih krogih so me na
začetku stalno prepričevali, da moram jesti mesne beljakovine, toda
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Intervju

V Sloveniji številne kršitve pri
prevozu živali
Med tovornjaki, ki obremenjujejo avtocesto A1, pozoren
voznik pogosto opazi take za prevoz živali. Večina prihaja iz
vzhodnoevropskih držav, kot so Litva, Poljska, Madžarska in
Romunija. Njihov cilj so klavnice v Italiji. Letno jih v tranzitu
Slovenijo prevozi več kot 6000. Še posebno v vročih poletnih
mesecih so ti prevozi za živali izredno stresni.

Koliko tovornjakov vaša enota pregleda in v koliko primerih
ugotovite kršitve predpisov o prevozu živali?

Zakonodaja določa minimalne standarde za tovornjake, kot so
prostor, temperatura in sistem za napajanje med vožnjo. Prevozniki
morajo pridobiti posebno dovoljenje, vozniki pa opraviti predpisano
izobraževanje. Določila temeljijo na Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005
in so usklajena na ravni EU. Kršitve pristojni organi države članice
sporočajo matični državi prevoznika, ki mu mora ob večkrat
ugotovljenih kršitvah odvzeti dovoljenje za prevoz živali. Teoretično
je področje torej urejeno. Kakšno pa je stanje v praksi, ve vodja
mobilne enote VURS mag. Mladen Tomšič, dr. vet. med.

Katere so običajne kršitve?

Kdaj je bila ustanovljena mobilna enota VURS? Kakšne so vaše
naloge in pooblastila?
Z vstopom Slovenije in ostalih devet držav v EU 1. 5. 2004 so z
delom prenehale Mejne veterinarske postaje, ki so opravljale
preglede pošiljk živali. Po ukinitvi notranjih meja je postalo možno,
da se npr. pošiljka konjev iz Litve prepelje več tisoč kilometrov
brez kakršnegakoli nadzora. Glede na ugotovitve, da so se razmere
pri prevozu živali po »vzhodni poti« močno poslabšale, smo se na
Veterinarski upravi Republike Slovenije odločili, da ustanovimo
posebno mobilno ekipo uradnih veterinarjev, ki bo nadzirala prevoz
živali preko ozemlja Republike Slovenije skladno z določili Uredbe
Sveta (ES) št. 1/2005, ki določa pogoje, pod katerimi se lahko
prevažajo živali na območju EU. Mobilna enota je za opravljanje
teh kontrolnih pregledov tudi ustrezno usposobljena in opremljena.
Uradni veterinarji Mobilne enote imajo pooblastilo samostojno
ustaviti in pregledati vsako vozilo, ki prevaža živali. Občasno se v ta
namen povezujejo z organi policije in carine. Kontrole se opravljajo
neodvisno od rednih delovnih ur, torej bodisi dopoldne, popoldne
ali pa ponoči.

Na letni ravni pregledamo med 300 in 400 pošiljk živali. Približno
v tretjini primerov ugotavljamo kršitev predpisov s področja zaščite
živali med prevozom.

Najbolj pogoste so kršitve, ki so posledica opustitve oskrbe živali
med prevozom, torej dejanja, ko spremna oseba v za to predvidenem
obdobju živali ne napoji in ne nakrmi. Prav tako prevozniki pogosto
ne preverjajo, v kakšnem stanju je vozilo, ki prevaža živali, oziroma
pogosto ni v funkciji kakšen od sistemov (napajanje, ventilacija,
beleženje temperature na vozilu itn.), ki ga mora imeti vozilo za
prevoz živali na dolgih vožnjah. Pri tem razlikujemo odgovornost
voznika in spremne osebe. Če na primer prevozno sredstvo nima
predpisanih pogojev za prevoz živali nad 8 ur, je odgovoren
prevoznik. V primerih pa, ko spremna oseba zaradi malomarnosti
ni v za to predpisanem časovnem obdobju omogočila živalim v
prevozu dostop do vode ali hrane, za kršenje predpisov ni odgovoren
prevoznik, temveč spremna oseba.
Kako poteka pregled? Kako se nanj odzivajo vozniki?
Vozilo izločimo iz prometa ter ga zaustavimo na varnem mestu
(počivališča, bencinske črpalke itn.), kjer se opravi pregled spremne
dokumentacije, prevoznega sredstva in živali. Vozniki so pogosto že
seznanjeni s tipičnim postopkom pregleda in korektno sodelujejo. V
primeru zapletov nam je na voljo asistenca policije.

Kako bi to primerjali z ostalimi članicami EU? Jim je Slovenija
na tem področju lahko za zgled?
Od vseh držav, ki so 1. 5. 2004 vstopile v EU, je Slovenija prva
vzpostavila Mobilno enoto uradnih veterinarjev za izvajanje nadzora
nad prometom živali. Nekoliko let pozneje je sledila Republika
Madžarska, ostale nove članice EU izvajajo zgolj občasne kontrole
prometa živali, v katerih uradni veterinarji izvajajo preglede pošiljk
živali skupaj z organi policije. Avstrija kot tranzitna država ter Italija
kot namembna država po naših informacijah izvajata zgolj občasne
kontrole. Slovenija je torej na tem področju zgled, kar je v svojih
poročilih pogosto potrdil tudi Evropski urad za prehrano in veterino
FVO (Food and Veterinary Office).
Koliko tovornjakov za prevoz živali letno pelje po naših cestah?
Kakšen je trend?
Po nam dostopnih podatkih je v zadnjih letih preko ozemlja
Republike Slovenije na letni ravni potovalo približno 6.000
pošiljk živali. O trendih je težko govoriti, vendar opažamo rahlo
zmanjševanje števila pošiljk živali, nimamo pa dovolj podatkov, da
bi lahko ugotovili, če gre pri tem zgolj za posledice gospodarske
krize oziroma drugih tržnih dejavnikov.

Mag. Mladen Tomšič: »Preko Slovenije letno potuje preko 6
tisoč pošiljk živali.«
Kakšna je višina kazni in kakšne ukrepe še izvajate?
Kršitve predpisov s področja prevoza živali so določene v Uredbi o
določitvi prekrškov za kršitev določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti
živali med prevozom in postopki, povezanimi z njimi (Ur.l.RS
78/2006). Globe za tovrstne kršitve so najmanj 400 EUR za fizične
osebe za posamezni prekršek in najmanj 2.000 EUR za pravne
osebe. Dodatni ukrepi, ki jih lahko izvajajo uradni veterinarji pri
pregledu pošiljke živali, so odvisni od vrste kršitve. V kolikor gre
za malomarno ravnanje spremne osebe (na primer, če živali niso
bile napojene, nahranjene ali spočite v za to predvidenem obdobju),
pošiljko vrnemo na kontrolno točko (postaja za napajanje, hranjenje
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in počivanje) Redics, v neposredni bližini nekdanjega madžarskoslovenskega mejnega prehoda, kjer je prevoznik dolžan ustrezno
poskrbeti za živali pod našim nadzorom.
V kolikor gre za kršitve drugih predpisov o prevozu živali, imamo
več možnosti za ukrepanje:
- zamenjavo voznika ali spremne osebe;
- začasno popravilo prevoznih sredstev, da se preprečijo neposredne
poškodbe živali;
- premestitev pošiljke ali dela pošiljke na druga prevozna sredstva;
- vrnitev živali na kraj odhoda po najkrajši poti ali dovoljenje, da
živali nadaljujejo vožnjo do namembnega kraja po najkrajši poti,
odvisno od tega, kaj je najboljše za dobrobit živali;
- iztovarjanje živali in namestitev živali v ustrezne prostore s
primerno oskrbo, dokler se težave ne odpravi.
V skrajnem primeru, ko ni na voljo nobenih drugih sredstev za
zaščito dobrobiti živali, jih je potrebno evtanazirati (npr. pri hudo
poškodovanih živalih v prometnih nesrečah).

V Avstriji prostovoljci pomagajo pri nadzoru prevozov
V Avstriji je država slabše poskrbela za nadzor nad prevozi. Zanj
je bila pristojna policija, vendar policisti niso imeli ustreznega
znanja. Zato je društvo TierWeGe z avstrijske Štajerske prevzelo
pobudo. Na počivališčih opazujejo promet, in ko opazijo sumljiv,
slabo vzdrževan tovornjak, se podajo za njim in pokličejo policijo.
Ta potrebuje 15-60 minut, da tovornjak ustavi. Prostovoljci so
prisotni tudi med pregledom in svetujejo policistom. Do zdaj so
ustavili 100 tovornjakov in noben ni povsem ustrezal predpisom.
To velja predvsem za tovornjake iz vzhodnoevropskih držav, kot
sta Litva in Poljska, ki so v tranzitu preko Avstrije v italijanske
klavnice. Tovornjake za prevoz živali med vožnjo zlahka
spregledamo, saj vozniki zapirajo levo stran, da pogled na trpeče
živali ne bi „vznemirjal“ ostalih na avtocesti. Tudi to je kaznivo, saj
s tem zmanjšajo dotok svežega zraka.

Imate dovolj opreme in infrastrukture za svoje delo?
Osnovne pogoje za delo imamo zagotovljene. Uporabljamo prostore
nekdanje mejne veterinarske postaje v Dolgi vasi ob madžarski meji,
ki je prenehala z delom 30. 4. 2004. Osrednjo aktivnost - terensko
delo - opravljamo s pomočjo kombiniranega vozila, ki je opremljeno
z ustrezno pisarniško in komunikacijsko upremo. Slednja nam
omogoča, da opravimo inšpekcijski pregled in zaključimo upravni
postopek na terenu. Med samim delom pa se seveda soočamo s
precejšnjim pomanjkanjem primernih mest za pregled tovornih
vozil na naših avtocestah.
So po vašem mnenju predpisi, ki določajo minimalne standarde
pri prevozu živali, dovolj strogi in dosledni?
Slovenska praksa izvajanja zakonodaje EU na področju zaščite
živali je pokazala zelo dobre rezultate, saj smo v nekaj letih ugotovili
izboljšanje okoliščin, v katerih se prevaža živali po naših cestah.
S tega vidika lahko trdimo, da je zakonodaja učinkovita. Nikakor
pa ne smemo pozabiti, da se tudi evropska zakonodaja na področju
zaščite živali med prevozom razvija in da bomo v prihodnosti
zagotovo priča spremembam Uredbe 1/2005, ki predpisuje pogoje
za prevoz živali.
Kakšne so posledice za prevoznike, pri katerih večkrat odkrijete
kršitve?
Veterinarske oblasti držav članic EU imajo delujoč sistem
vzajemnega medsebojnega obveščanja o kršitvah. V primeru,
ko v Sloveniji ugotovimo kršitev s strani tujega prevoznika, to
informacijo posredujemo v državo članico, ki je temu prevozniku
izdala dovoljenje za prevoz živali in obratno. Tako poskušamo
zagotoviti, da se kršitve ne bi ponovile, v skrajnem primeru pa
obstaja tudi možnost odvzema dovoljenja za prevoz živali.
Avstrijsko društvo TierWeGe ugotavlja, da so se nekateri
prevozniki iz vzhodne Evrope z avstrijskih avtocest preusmerili
na slovenske, odkar so v Avstriji poostrili kontrolo. Kako to
komentirate?
Omenjena ugotovitev ni opremljena s konkretnimi številkami,
zato jo težko komentiramo. Vsekakor pa ni cilj konkuriranje med
inšpekcijskimi službami, ampak sodelovanje, ki vodi do višje
kakovosti življenjskih pogojev za živali v transportu. Pomemben del
tega je tudi osveščanje o negativnih posledicah dolgih transportov
živali in razumevanja dobrobiti živali kot večje vrednote od zgolj
finančnega zaslužka.
mag. Martin Vrečko
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Vživite se v živali. Kako bi se vi počutili, če bi vas peljali v
klavnico?
Društvo se zavzema za ukinitev subvencij za prevoze živali in
prepoved prevozov na dolge razdalje. Najboljša rešitev bi bila
seveda prehod na živila rastlinskega izvora. Toda tudi sicer je
situacija nesprejemljiva. Namesto da bi bile klavnice v državah,
od koder živali izvirajo in bi meso vozili v tovornjakih hladilnikih
v Italijo, vozijo žive živali v visoko subvencionirane italijanske
klavnice. Živali so med prevozom po nepotrebnem podvržene
dodatnemu stresu in trpljenju. Avstrijska javnost se je pozitivno
odzvala na njihove akcije in tudi policija, ki je bila na začetku
pogosto nekooperativna, je zdaj bolj zavzeta za izvajanje nadzora.
Člani društva so celo opazili, da se je del množice prevoznikov, ki
so prej vozili čez Avstrijo, preusmeril na madžarske in slovenske
ceste.

Albert Schweitzer, zdravnik,
nobelov nagrajenec za mir:

»Moje mnenje je, da se moramo mi, ki se zavzemamo
za varovanje živali, popolnoma odpovedati uživanju
mesa in se tudi izreči proti njemu. Tako ravnam sam.
Tako postanejo mnogi pozorni na problem, ki je bil
zastavljen tako pozno.«
Vir: Ne jejte mesa! Zakaj?, izdajatelj Univerzalno življenje

Adijo meso: živimo zdravo in pustimo
živalim živeti
Ernst Ulrich von Weizsäcker zahteva
korenito spremembo prehranjevalnih
navad
Ernst Ulrich von Weizsäcker, eden najvplivnejših nemških
strokovnjakov za okolje, zahteva korenito spremembo
prehranjevalnih navad: opustitev živil živalskega izvora.
Von Weizsäcker je sopredsednik odbora International Panel for
Sustainable Resource Management, programa Združenih narodov
za okolje (UNEP), katerega najnovejša raziskava je bila pred
kratkim predstavljena v Parizu. Raziskava opozarja na to, da je
kmetijstvo eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki povzročajo
naš največji »ekološki odtis«. Odgovorno je za 20% izpustov
toplogrednih plinov, 60% izpustov fosforja in dušika ter za 30%
strupenih izpustov kemikalij, zlasti v Evropi. Poleg tega gre na
račun kmetijstva 70% svetovne porabe vode in 38% vseh površin.
Največji delež izpustov in porabo virov lahko pripišemo proizvodnji
mesa in mlečnih izdelkov. Von Weizsäcker jasno pove, kaj to pomeni
za posameznika: zahteva korenito spremembo prehranjevalnih
navad, to je opustitev uživanja živalskih proizvodov.
Vir: www.albert-schweitzer-stiftung.de, 3. 6. 2010

notranjost zrezka pa ne preseže 50-70 stopinj Celzija. Opozarja, da
je rizični dejavnik lahko tudi kravje mleko, saj takšni virusi preživijo
pasterizacijo.
Vir: ZEIT online, 25. 5. 2010

Rak zaradi pečenega mesa?
Kdor poje velike količine dolgo in močno pečenega mesa, tvega,
da zboli za tumorjem na mehurju. To je izsledek medicinske
raziskave, v kateri so analizirali podatke več kot 1700 ljudi.
Zdravniki že dolgo vedo, da je rdeče goveje, svinjsko in ovčje
meso, vsaj v velikih količinah, nezdravo. Nova raziskava je to
ponovno potrdila in mesene užitke povezala s tumorjem na mehurju.
A zdravju lahko škodi tudi belo meso. Znanstveniki Univerze v
Teksasu so v obdobju dvanajstih let analizirali podatke 884 bolnikov
s tumorjem na mehurju in 878 zdravih ljudi. Udeleženci v raziskavi
so bili glede na to, koliko mesa zaužijejo, razdeljeni v štiri skupine.
Rezultat: pri skupini z najvišjo porabo rdečega mesa obstaja za 50%
večje tveganje, da bodo zboleli za rakom na mehurju kot pri osebah,
ki rdeče meso uživajo redko. Predvsem prehranjevanje z zrezki,
kotleti in pečeno svinjino se je izkazalo za nevarno, toda tudi močno
segreto belo piščančje in ribje meso zvišuje možnost, da zbolimo za
tumorjem. Raziskava je tako ponovno jasno pokazala, da je uživanje
mesa povezano z rakom.
Vir: SPIEGEL online, 20. 4. 2010

Klimatske spremembe: prevelika poraba
mesa
Vsak lahko na enostaven in praktičen način skrbi za podnebje:
manj mesa in mlečnih izdelkov. V ta namen so znanstveniki z
Inštituta za raziskovanje klimatskih posledic (PIK) v Potsdamu
objavili nove, presenetljive podatke. S pomočjo potrošnikov bi se
lahko podnebju škodljivi izpusti metana in dušikovega oksida,
ki nastajajo v kmetijstvu, do leta 2055 zmanjšali za več kot 80%.

Meso zaradi številnih negativnih dejavnikov vedno bolj postaja
zloglasno živilo.

Rak zaradi virusov v govedini?
Ljudje, ki pogosto uživajo rdeče meso, so izpostavljeni večjemu
tveganju, da zbolijo za rakom na debelem črevesu. Povečana je
tudi nevarnost, da zbolijo za rakom na prsih, trebušni slinavki
in pljučih. Zakaj? Nobelovega nagrajenca Haralda zur Hausena
so raziskave opozorile na viruse v mesu.

Toplogredni plini po eni strani nastajajo zaradi gnoja in gnojnice
prežvekovalcev v množični živinoreji. Po drugi strani proizvodnja
mesa povečuje potrebo po gnojilih. Za proizvodnjo živalske krme
je potrebnih več poljedelskih površin, kot bi jih bilo potrebno, če bi
se ljudje prehranjevali le s poljščinami. S tem je povezano tudi vse
večje uničevanje gozdov.
Rezultati raziskave so bili objavljeni v strokovni reviji Global
Environmental Change, avgust 2010, stran 451-462: »Food
consumtion, diet shifts and associated non-CO2 greenhouse gases
from agricultural production«. Na spletni strani: www.sciencedirect.
com
Vir: Freiheit für Tiere št. 4/2010, prevod: Petra Pogačar

Dokazano je, da pri pečenju mesa nastajajo snovi, ki so kemični
povzročitelji raka. Že v mesu samem so virusi, ki lahko pri ljudeh
povzročijo celične spremembe. Harald zur Hausen pravi, da lahko
poliomavirusi temperaturo 80 stopinj Celzija prenašajo pol ure,
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Zaradi dela v klavnici ponoči ni mogel spati
»Eden od mojih znancev je nekoč delal v klavnici, v kateri
vsak dan zakoljejo nekaj sto glav goveda, telet, krav, bikov…
Delo je bilo priložnostno, ker je bil brez službe. Potreboval
je denar in sorodnik, ki dela v tisti klavnici, mu je ponudil
delo nekakšnega pomočnika. Le nekaj tednov je vzdržal.

Dejal je, da ni zmogel več. Ponoči ni spal. Povsod je videl
kri. Njegova vest je bila umazana. Začel je piti alkohol. Po
dveh tednih dela v klavnici, je že zjutraj srknil nekaj vodke.
Povsem se je spremenil…«
(Ana Jud, Operacija Direkt)

Poglejte živalim v oči!

Sprejmite jih v svoje srce!
13
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Intervju
»Tudi najbolj zadrti mesojedci bodo postali vegetarijanci!«
O tem je prepričan Mariborčan Bojan Tomažič, urednik
revije 7dni, kjer lahko vsak teden preberemo veliko koristnih
člankov o zdravem načinu življenja, kamor spada tudi
vegetarijanstvo. Na očitke ljudi, da vegetarijanski starši mučijo
svoje otroke, ker jim odrekajo meso, odgovarja, da je ravno
nasprotno: da torej mučijo otroke tisti, ki jim dajejo meso.
Kdaj in zakaj ste prenehali jesti meso?
Kot otrok sem živel pri babici, kjer smo zelo redko jedli meso.
Pripravljala je tradicionalne jedi, močnik, žgance, zelenjavne juhe.
Zelenjava je bila z domačega vrta in tudi sadje je bilo domače. Ko je
babica umrla, sem se preselil k materi, kjer je bilo meso na jedilniku
vsak dan. V začetku mi je bila sprememba všeč. Prej sem, tako v
prehrani kot sicer, živel vaško, revnejše, rurarno življenje, ko sem
se preselil, se mi je vse zdelo bolj urbano, nobel. A to zadovoljstvo
ni dolgo trajalo. Spomnim se, da je mama pripravljala nedeljsko
kosilo, jaz sem poležaval v svoji sobi. Zavonjal sem smrad. Ko sem
odkrival, od kod prihaja, sem ugotovil, da iz kuhinje. Šel sem dol
in vprašal, kaj tako smrdi. Mama je rekla, da peče meso. Smrdi mi,
sem rekel. In od takrat ga ne jem.
Kakšne koristi vam je prinesla brezmesna hrana?
Začel sem spet spoznavati resnične okuse hrane, da so vegetarijanske
jedi po vonjih in okusih bolj pestre kot mesne, kjer prevladujeta vonj
in okus po živalskih maščobah. Prej je bilo vse podrejeno pečenemu
mesu, potem pa resnično hrani. In, četudi nisem shujšal, sem se
samemu sebi zdel lažji. Veliko bolje sem se počutil. Imel sem več
energije. In še olajšano ugotavljal, da zato, da bi bil jaz sit, ne umre
nobena žival. O tem najprej nisem razmišljal, a sem kasneje spoznal,
da ima odločitev, da ne boš jedel mesa, praviloma tudi duhovno
dimenzijo. Subtilnejši si, znaš obvladovati sebičnost, agresivnost,
nečimrnost in še marsikaj. Človek se prav svobodno počuti, ko je
spoznal, da noče več hraniti ubijalskega instinkta, ki so nam ga
vsiljevali z dolgimi leti urjenja ob vaških kolinah - ki jih nekateri,
saj ne morem verjeti, želijo prodajati kot etnološko zanimivost - in
mestnih klavnicah.
Kako so v tistem času ljudje sprejemali vegetarijance in ali se
je ta odnos danes kaj spremenil?
Mama me je opozarjala, naj se ne igram z zdravjem, ker zdravniki
pravijo, da ljudje, posebej še mlajši, nujno potrebujemo meso.
Nekateri so se tudi zafrkavali, mi ob raznih kosilih nastavljali meso
na krožnik in podobno. Zaradi vsega tega se nisem prav nič sekiral.
Povsod, kjer smo jedli, sem pač povedal, da jem vse, razen mesa, pa
so potem v kuhinji nekaj sčarali. V začetku pogosto ocvrti sir, ki se
mi je hitro uprl, in nekakšne žitne polpete iz zamrzovalnika, ki si jih
lahko poskusil samo enkrat, a sem pač jedel solato, ki sem jo imel
vedno zelo rad. Sčasoma sem tudi preklopil s kravjega mleka na
sojino, riževo, ovseno. In pečenih jajc že dolgo niti videti ne morem.
Niti z gobami jih ne prenesem, čeprav sem to jed kot otrok imel zelo
rad. Imam pa rad sladkarije in te - seveda, če so mi dobre - jem tudi
narejene s kravjim mlekom ali jajci. Glede tega nisem dosleden, a
je to pač v skladu z mojim prepričanjem, da je pri vsem, kar človek
počne, treba predvsem prisluhniti sebi. No, pa saj pri sladkarijah tudi
že uporabljamo riževo mleko in nadomestke za jajca. In zdi se mi,
da prihaja čas za strožjo selekcijo. Zdaj že nekaj časa opažam, da mi
tudi slaščice, keksi in čokolade kažejo roge. Mlečnih sladoledov pa
tudi že dolgo ne jem.

Ste si kdaj zaželeli, da bi začeli jesti meso?
Ne, nikoli. Ko enkrat nehaš jesti meso, občutiš, da je tako veliko bolje.
Meso mi, verjemite, grozno smrdi. In bolj kul si kot tisti, ki meljejo
med zobmi ubito žival. Danes je v prodajalnah in restavracijah tudi
veliko več ponudbe brezmesnih jedi in živil. Zdaj je pač treba paziti,
da se odločamo za takšno hrano, ki ni zastrupljena.
Ali naj bodo tudi otroci vegetarijanci?
Seveda. Danes je toliko ponudbe različne brezmesne hrane, da tudi
otrok dobi za razvoj vse, kar potrebuje. Je pa treba biti pazljiv in
skrbeti za polnovredno prehrano. Verjeti je treba znanosti, ki ve, kaj
otrok potrebuje za razvoj, in poskrbeti za to. Vse, kar telo potrebuje,
pa je mogoče zagotoviti brez mesa. Prijatelj, zdravnik, vegetarijanec,
mi je natančno razložil, kako in kaj. Strah je tudi odveč, ker ima
veliko staršev izkušnje s tem.

slovenski tednik
slovenski tednik
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Delfine ubijajo
V reviji 7dni lahko pogosto zasledimo članke o pravicah živali
in vegetarijanstvu.
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Eden od očitkov ljudi je, da vegetarijanski starši mučijo svoje
otroke, ker jim odrekajo meso.
Poglejmo to na drug način. Otroku je najprej treba ponuditi
boljšo možnost, kasneje pa naj sam izbere. Jaz sem kibicem, ki
bi razpravljali o tem, zmerom govoril, da je prav nasprotno, da
torej mučijo otroke tisti, ki jim dajejo meso. In resnično trdim, da
smo normalni mi, ki ne jemo mesa, in ne oni, ki ga jedo. To se bo
zagotovo tudi izkazalo. Tudi najbolj zadrti mesojedci bodo postali
vegetarijanci. V enem obdobju bodo ugotovili, da jim meso ne
ustreza več. Ali zaradi bolezni. Če ne zaradi drugega, jih bodo v
to prisilile zdravstvene oblasti, ko bodo ob boleznih krav, prašičev,
perjadi, ki jih nečloveško redijo za hranjenje množic, prepovedale
jesti meso bolnih živali. No, vsaj upam, da bodo ljudem prepovedali
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uživati strupe ter bakterije in viruse.
V reviji 7dni ste nedavno pisali o vegetarijanski deklici, ki so
jo v vrtcu silili k uživanju mesa. Kako vi doživljate takšne
zgodbe?

Zdaj tudi znanost dokazuje, da je tako, da živalske farme delajo
okolju škodo, z žitaricami, ki jih porabijo za živinsko krmo, bi
lahko s sveta pregnali lakoto. Da reja živali porabi velikanske

Tako ravnanje je nesprejemljivo. A ljudje so pač naduti in hudobni,
četudi nimajo nič od tega. Saj se spomnite, koliko ljudi na položajih
nam je doslej že grenilo življenje z izvajanjem butastih predpisov,
z birokratskim, neživljenjskim ravnanjem. Pred leti je kuhar iz
mariborske osnovne šole družbi, v kateri sem bil, razlagal, da imajo
na šoli dve učenki vegetarijanki in da jima k vegetarijanski porciji
doda tudi nekaj mesa - ker kaj pa se grejo tile! Eni so se smejali,
jaz pa sem bil ogorčen. Takšen človek ne bi smel biti kuhar. Ni
mu namreč mogoče zaupati. Pri hrani, še posebej za otroke, pa je
zaupanje še kako pomembno.
Kaj bi bilo treba storiti, da do takšnih incidentov ne bi več
prihajalo? Ustanoviti Društvo staršev vegetarijanskih otrok?
Povezovanje je dobrodošlo. S tem je mogoče vplivati na predpise,
ki jih sprejemajo. In tudi na izvajanje, kjer so pogosto kratki stiki.
Nekaterim ljudem, ki odločajo, je treba tudi dvakrat ali trikrat,
tudi glasno, če drugače ne gre, reči, naj opravljajo svojo službo v
dobro vseh. In jim, če tega niso sposobni, pač greniti življenje, kot
oni grenijo nam. Z javnim opozarjanjem na njihovo ravnanje in z
zahtevami za odpoklic.
Revija 7dni je zelo naklonjena vegetarijanstvu in pravicam
živalim. Kakšne odzive sprejemate od bralcev?
Med našimi bralci je res veliko vegetarijancev in tistih, ki imajo radi
živali. Naša usmeritev, da bomo družbeno odgovorna revija, nas je
pripeljala k temu, da v časopisu predstavljamo vse, kar je za človeka
dobro, koristno, kar mu lajša in boljša življenje. Obe tematiki, tako
vegetarijanstvo kot opozarjanje na potrebo po boljšem ravnanju
z živalmi, pa sta še kako pomembni za zdravje ljudi v najširšem
pomenu besede. Sta pa seveda med seboj tudi tesno povezani. In,
saj to mnogi že vedo, a vendarle, ljudi skušamo vsako sredo znova
in znova spomniti, da je ravnanje človeštva z okoljem, živalmi in
z vsakim posameznikom v družbi pravzaprav seštevek obnašanja
in tudi razmišljanja vsakega posameznika. Vsak od nas je torej
pomemben. In v času, ko so računalniki postali velepomembni,
bi spomnil na rek, ki modro svetuje, naj se ”namesto na naprave
priklopimo na stvarstvo.”
Naša revija se imenuje Osvoboditev živali. Kakšne posledice bi
po vašem mnenju prinesla osvoboditev živali? Na ljudi, naravo,
celoten planet? Bo morda takrat tudi človek bolj svoboden?
Prepričan sem, da opravljate pomembno funkcijo. Ste korak
naprej od mnogih, ki so za zaščito in varstvo živali. In prav je
tako. Reja živali za zakol ali za razne poskuse, za krzno, okle in
kajjazvemkaj je napaka človeštva. In na to je treba opozarjati.
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Bojan Tomažič: »Resnično trdim, da smo normalni mi, ki ne
jemo mesa, in ne oni, ki ga jedo.« Foto: Janko Rath
količine pitne vode, da povečuje ozonsko luknjo, so tudi dokazi.
Ob okoljskem in ekonomskem vidiku osvoboditve živali pa se mi
zdi pomembno opozorilo, da odnos do vseh bitij na svetu vpliva
tudi na odnose med ljudmi. Ti so - samo poglejte poročila in črno
kroniko! - katastrofalni. Četudi se ob vsem surovem ravnanju z
živalmi, ko jih pretepajo, priklenejo na kratke verige, jim ne dajo
hrane ipd., sliši neumestno, menim, da si osvoboditev zaslužijo
tudi mnoge udomačene živali, ki jim, skrbi za njih navkljub, kratijo
pravico do tega, da bi bile živali. Svojo superiornost naj človek
kaže v spoštljivem odnosu do stvarstva, katerega del je in od
katerega je odvisen, in ne s prevlado, zapiranjem, onemogočanjem,
uničevanjem, ubijanjem. Ker, saj veste: vse se vrača, vse se plača.

Damjan Likar

Konec s Hubertovimi mašami
Kdaj bodo lovci in cerkev sledili Hubertu?

Vsako leto potekajo v nekaterih cerkvah tako imenovane
Hubertove maše. Duhovniki in župniki blagoslavljajo lovce,
lov in lovski plen – ubite živali. Krvavo dejanje pod krinko.
Sveti Hubert, v čigar imenu potekajo maše, je namreč
v živalih prepoznal Kristusa in se odpovedal lovu. A sveti
Hubert ni edini, ki ga cerkev zlorablja za svoje nesveto
početje: Živalim sovražni cerkveni nauk je izdaja nauka, ki
ga je učil Jezus iz Nazareta.
Legenda pravi, da je bil Hubert strasten lovec. Nekega dne, ko
je na lovu hotel ustreliti jelena, se je ta postavil predenj. Med
njegovim rogovjem je zažarel križ in v podobi jelena je lovcu
spregovoril Kristus: »Hubert, zakaj me loviš?« Hubert je sestopil s
konja in pokleknil pred jelenom. Od tega trenutka dalje se je Hubert
odpovedal lovu.
Tako o tem legenda. Po svojem doživetju z jelenom je Hubert
prenehal z lovom in postal vdan kristjan. Pravo kristjanstvo in lov
ne gresta skupaj. Kristus je rekel: »Kar naredite najmanjšemu mojih
bratov, to ste storili meni.« (Matej 25,40) Kristus je kot Jezus prišel
na svet prav med živalmi. Iz templja je nagnal trgovce. Po Njegovem
učenju je zapoved »Ne ubijaj!« veljala tudi za živali. Apokrifni spisi
dokazujejo, da so bili Jezus iz Nazareta, njegovi učenci in prvi
kristjani v praskupnostih vegetarijanci.
Za prve kristjane je bil lov nezdružljiv s kristjansko vero. Iz
zgodovine znan Hipolitov cerkveni red je to še vseboval. Lovcem
je bil onemogočen krst in bili so izključeni iz kristjanskih skupnosti.
Kljub temu cerkev vsako leto organizira tako imenovane Hubertove
maše. Namesto, da bi svetega Huberta postavili za zaščitnika živali, ga
je cerkev imenovala za zavetnika lovcev. Cerkev in lov je bila vedno

Hubertove maše: Duhovniki in župniki blagoslavljajo lovce, lov in
včasih tudi »plen« - pomorjene živali. Sveti Hubert, na katerega se
sklicujejo, pa je v živali prepoznal Kristusa in se je lovu odpovedal.
nesveta zaveza. Vse do danes župniki blagoslavljajo lovce, njihovo
orožje in njihov »plen« - pomorjene živali. In to kljub temu, da se je
po legendi Hubert lovu odpovedal! Kdaj bodo lovci in župniki začeli
slediti Hubertu?

Vir: Freiheit für Tiere št. 4/2010, prevod: Gretta Mikuž Fegic

Meso povzroča debelost
»Debel trebuh zaradi uživanja mesa« se glasi naslov članka v
reviji Men's Health. Kdor se torej boji, da ne bo primeren model
za ugledno revijo, se mora še posebno zamisliti nad naslednjimi
izsledki britanske raziskave.
Kdor se dnevno prehranjuje z mesom, je bolj podvržen temu, da se
bo zredil, kot nekdo, ki zaužije malo ali nič mesa, se glasijo rezultati
raziskave, opravljene v Veliki Britaniji. »Tako so tisti, ki redno
jedo meso, pri enakem vnosu kalorij po petih letih povprečno dva
kilograma težji od vegetarijancev. Znanstveniki trdijo, da obdelano
meso, na primer klobase ali šunka, še dodatno pripomorejo k
debelosti. Pri tem ni razlik med spoloma; tudi ženske, ki se veliko
prehranjujejo z mesom, se zredijo,« je zapisano v reviji Men's
Health.
Vodja raziskave Anne-Claire Vergnaud z raziskovalnega centra
Imperial College London pravi: »Vsem priporočam, da nadzorujejo
uživanje mesa ter tako čim prej poskrbijo za primerno težo in
zdravje.« Znanstveniki so imeli pri raziskavi na voljo podatke o teži
in prehrani 400.000 oseb iz desetih evropskih držav.
Vir: MensHealth.de, 26. 7. 2010.
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Ameriške raziskave o povezavi
zlorabe živali in ljudi
Maja je New York times poročal o študiji, ki je razkrila,
da je prišlo do zlorabe živali v 88% gospodinjstev, v
katerih je prišlo tudi do zlorabe otrok. Druga študija
iz leta 2007 je razkrila, da ženske, ki so jih partnerji
zlorabili, desetkrat pogosteje poročajo o tem, da je
njihov partner poškodoval ali ubil tudi njihovo domačo
žival.
Profesor na Univerzi v Denverju, Frank Ascione je to temo
natančno preučeval in prišel do sklepa: “Raziskave dokaj jasno
kažejo na povezavo med nasiljem nad živalmi in nasiljem v
družini.”
Profesor Ascione, ki v primerih zlorab svetuje pristojnim
organom, je povedal, da bi ti prej posredovali, če bi obstajala
izmenjava informacij o nasilju nad ljudmi in živalmi. Navedel
je več novih primerov, ko so otroci učiteljem nakazali zlorabo
živali in so ti nato o tem obvestili organizacije za zaščito
živali. Socialni delavci so na podlagi teh opozoril ugotovili,
da so bili tudi otroci sami zlorabljeni.

preganjati zlorabo živali. Pred dvema desetletjema je le vsaka
šesta država zlorabo živali obravnavala kot resno kaznivo
dejanje. Zdaj to velja v vseh razen štirih.

FBI ocenjuje zlorabo živali kot opozorilo
na nasilno obnašanje v prihodnosti
“Zloraba živali je eno izmed štirih opozoril, ki jih
strokovnjaki FBI uporabljajo za predvidevanje nasilnega
obnašanja v prihodnosti, zato ne vidim razloga, da se tega
ne bi posluževali”, je izjavila demokratska poslanka iz
Connecticuta Diana Urban, ki podpira predlog zakona, ki
bo omogočil povezavo informacij o nasilju nad živalmi in
otroki, je poročal New York Times.

Vir: Freiheit für Tiere, št. 4/2010,
prevod: mag. Martin Vrečko

Profesor Ascione: “Pogosto otroci niso pripravljeni govoriti
o tem, kaj se dogaja njimi, zelo jasno pa izrazijo svoje skrbi
in žalost ob tem, kar se dogaja njihovim domačim živalim”.
Ameriške zvezne države so z leti začele vedno bolj odločno

Vegetarijansko jejmo,

se mesu odpovejmo

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je
prevedlo zelo praktično in poučno nemško knjigo
Vegetarijansko jejmo, se mesu odpovejmo, ki je izšla pri
nemški založbi Verlag DAS WORT. Avtorji so nemški
zdravniki vegetarijanci, doktorji medicine Hans Günter
Kugler, Arno Schneider, Annemarie Groß, Carsten
Wirr.

Cena knjige Vegetarijansko jejmo, se mesu
odpovejmo je samo 10 evrov (poštnina ni všteta).
Knjigo je možno kupiti v trgovini K Naravi, Celovška
87, Ljubljana, tel. 031 681 426 in na vseh prireditvah,
ki jih društvo organizira ali se jih udeležuje.

Nasveti zdravnikov
za vegetarijance in vegane
Izdajatelj: Dr. med. Hans Günter Kugler
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Naročila sprejemamo na:
info@osvoboditev-zivali.org
in na tel. 041 546 672

Prikrivana Jezusova ljubezen
do živali
Mnogi, ki prisegajo na Biblijo, trdijo, da Jezus ni bil vegetarijanec
in da nikjer ni dokazov o Njegovi ljubezni do živali. Brošura z
naslovom Prikrivana Jezusova ljubezen do živali nam razkriva
mnoga dejstva, ki v Bibliji niso zapisana. Za Biblijo katoliška
cerkev trdi, da je do zadnje črke popolna Božja beseda. Toda v
Bibliji je Bog prikazan kot sprevrženo, brutalno, neljubeznivo in
togotno bitje, ki uživa ob brutalnem in nesmiselnem klanju živali.
V njej je tudi zapisano, da naj bi Bog hotel, da Zanj mučijo in
ubijajo živali.
Kako je lahko prišlo do takšnega protislovja? Bog, ki je vsemogočen
in je ustvaril vso neskončnost ter vsa bitja v njej, naj bi nato v svoji
nekontrolirani krvoločnosti vse pokončal? Če pogledamo, kako je
Biblija nastajala, bomo na to vprašanje lahko našli odgovor.
Biblični teksti so nastajali skozi stoletja. Ljudje so pisali po
izročilu in kar je bilo po njihovih predstavah, ki pogosto niso bile
v soglasju z Bogom. Tudi Nova zaveza je delo ljudi, zbirka tekstov,
ki so bili sestavljeni po cerkvenem dekretu in proglašeni za »svete
spise«. Mnogo drugih spisov, ki bi bili lahko prav tako »sveti«, ni
bilo sprejetih. Mnogo tega, kar je učil Jezus iz Nazareta, je ostalo
skrito v apokrifnih spisih in ni bilo zajeto v zbirko tekstov, ki danes
predstavljajo evangelij. Ko je Hieronim pred okrog 1600 leti po
nalogu papeža pripravil prvi obširen prevod Biblije (v latinščino), je
bil pod velikim pritiskom nastajajoče oblastne cerkve in političnih
moči. Za teme kot so ponovno rojstvo, zakon setve in žetve ter nauk
Nazarečana o miroljubnem ravnanju ljudi z živalmi, v cerkveni
Bibliji ni bilo prostora.
Kdor pa raziskuje pri prerokih, najde celo v Bibliji kakšno besedo
resnice, ki se je očitno izmuznila 'korektorjem' in ponarejevalcem.
Poglejmo si nekaj primerov:
Izaija
»Četudi širite roke, si jaz pred vami zakrijem oči; četudi mnogo
molite, vas jaz ne slišim, kajti vaše roke so polne krvi. Umijte se,
očistite se, spravite vaša hudobna dela izpred mojih oči, izogibajte
se hudobiji, naučite se delati dobro, zavzemajte se za pravičnost,
pomagajte zatiranim.«
Izaija 1,15-1,17
Jeremija
»Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga
napolnjuje. Mar naj jem meso volov, pijem kri kozlov?
Psalm 50,13.14
Ozej
»Vaše žrtveno klanje in žretje mesa mi je grozljivo in Gospodu ni
v zadovoljstvo, temveč se bo spominjal vaših grehov, ki bodo nato
prišli nad vas.«

Ozej 8,13

Tudi Jezusovi apostoli in učenci
so bili vegetarijanci
Da bi vedeli, kaj je Jezus učil o ljubezni do živali in brezmesni
prehrani, je dobro vedeti, kako so se obnašali njegovi apostoli in
učenci. Antični spisi, za katere je tipično, da niso bili upoštevani v
kanonu Biblije, pravijo naslednje:

Peter
»Živim od kruha in oliv, le redko dodam še kakšno zelenjavo.«
Klementinske homilije, XII,6; rec. VII, 6
Matej
»Matej je živel od semen, drevesnih sadežev in zelenjave, brez
mesa.«
Clemens iz Aleksandrije
Paidagogos II,1,16
Janez
»Janez ni nikoli užil mesa.«
Cerkveni zgodovinar po Evzebiju,
Kirchengeschichte II 2,3
Bazilij Veliki
»Telo, obremenjeno z mesnimi jedmi, je podvrženo boleznim,
zmeren način življenja ga naredi bolj zdravega in krepkega ter tako
spodreže težavam korenine. Hlapi mesnih jedi zatemnijo svetlobo
duha. Človek bo stežka ljubil krepost, če se veseli mesnih jedi in
prazničnih obedov.«
Bazilij Veliki, Enkarpa, 1884
Jakob
»Jakob, Gospodov brat, je živel od semen in rastlin in se ni dotaknil
ne mesa, ne vina.«
Epistulae ad Faustum XXII,3
V Jezusovem evangeliju pa so ohranjene tudi naslednje Jezusove
besede:
„Resnično, povem vam, zaradi tega Sem prišel na svet, da odpravim
vse krvne daritve in uživanje mesa živali in ptic, ki jih ljudje koljejo.«
Das Evangelium Jesu, Pog. 75, 9
Rottweil 1986
Kako zelo so zaničevali živali v antiki in srednjem veku kršili nauk
Nazarečana, se vidi tudi iz apokrifnega spisa »Evangelij popolnega
življenja«. Ta praevangelij kristjanske inspiracije je eden najstarejših
in najpopolnejših zgodnjekristjanskih fragmentov in je bil shranjen
v budističnem samostanu v Tibetu, kjer so ga skrili pripadniki
esenske skupnosti, da bi ga obvarovali pred ponarejevalci. V brošuri
Prikrivana Jezusova ljubezen do živali je izbranih nekaj poglavij, ki
govorijo o Jezusovi ljubezni do živali in o tem, kako se je zavzemal
zanje, kjer je le mogel.« Poglejmo si eno od njih:
Gorje lovcem
Ko je bil Jezus na poti z nekaterimi učenci, je srečal moža, ki je
dresiral pse za lov na druge živali; in rekel je možu: »Zakaj počneš
to?« In mož Mu je odgovoril: »Ker živim od tega. Komu koristijo te
živali? Slabotne so, psi pa so močni.« In Jezus mu je rekel: »Manjka
ti modrosti in ljubezni. Glej, vsaka stvaritev, ki jo je ustvaril Bog,
ima svoj smisel in namen. In kdo lahko pove, kaj je dobrega v njej
in kako koristi tebi in človeštvu?
In za tvoje preživetje: Glej polja, kako rastejo in so rodovitna,
pa drevesa, polna sadežev in zelišča! Kaj hočeš še več, kot ti dá
pošteno delo tvojih rok? Gorje močnim, ki zlorabijo svojo moč!
Gorje premetenemu, ki rani Božja bitja! Gorje lovcem! Kajti tudi
njih bodo lovili!«
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In mož je bil zelo presenečen in opustil je dresiranje psov za lov in
učil jih je reševati življenje, ne pa ga uničevati. In sprejel je Jezusov
nauk in postal Njegov privrženec.
(Pog. 14)
Tudi živali so krvoločne, poreče marsikdo. Toda poglejmo, kaj je
glede tega rekel Teofil iz Antiohije: »Divje živali so dobile imena po
svoji divji naravi in niso bile že od vsega začetka tako ustvarjene,
temveč so jih take naredili grešni ljudje. Ko je človek skrenil s poti,
so mu sledile tudi one… Ko pa se bo človek povrnil k svoji naravi
primernemu sobivanju in ne bo več počel hudobij, bodo tudi one
ponovno postale prvobitna prijazna bitja.«
Teofil iz Antiohije,2. pol. 2. stol.
Zgornjo izjavo potrjujejo tudi naslednje Izaijeve besede, s katerimi
opisuje, kako bo, ko bo človek spet postal miroljuben.
»Tedaj bo volk prebival z jagnjetom, panter bo ležal s kozličkom.
Tele in lev bosta skupaj, majhen deček jih bo lahko vodil. Krava in
medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali.
Lev bo jedel seno kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo
luknjo. V modrasovo votlino bo mali otrok vtikal svojo roko. Nič
hudega več ne bodo storili, nič pogubnega naredili na vsej Moji
sveti gori, zakaj dežela je polna spoznanja Gospodovega, kakor
vode pokrivajo morsko globino.“
Izaija 65,25 7, Izaija 11,6-9

Katoliška cerkev je iz Biblije izbrisala nauk Nazarečana
o miroljubnem ravnanju ljudi z živalmi in Jezusovem
vegetarijanstvu.

Že prerok Izaija je napovedal Kraljestvo miru, kjer bodo živali,
narava in ljudje živeli v sožitju.

Brezplačno brošuro Prikrivana Jezusova ljubezen
do živali lahko naročite na naslovu: Univerzalno
življenje, Celovška cesta 87, 1000 Ljubljana.
Naročila pa sprejemajo tudi prek interneta na www.
univerzalno-zivljenje.si, ali pa prek telefona ali faxa
na številki 01 568 41 48.

Smo v
21. stoletju.

Ali se
vedno jeste

zivali?
www.osvoboditev-zivali.org
vir: farmusa.org
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Študija na 1300 poljih po vsej Evropi:

Insekticidi povzročajo izginjanje vrst
Uporaba pesticidov v poljedelstvu je bila in je še vedno največji
morilec vrst: fungicidi in insekticidi so glavni krivci za izginjanje
ptic in hroščev. To so ugotovili raziskovalci z univerze Göttingen
skupaj s kolegi iz osmih držav, ko so izvedli študijo na 1300 poljih
po vsej Evropi.
Sodeč po študiji živi na ekološko obdelovanem polju približno 1000
vrst, na polju obdelanem s pesticidi pa polovico manj. Podvojitev
poljedelske proizvodnje na poljih obdelanih s pesticidi je povzročila
izgubo polovice rastlinskih vrst in tretjino vrst krešičev in ptic.
Glede na študijo profesorja Tscharntkeja je to ponekod povzročilo
iztrebitev jerebice in velike strnadi. Uporaba insekticidov negativno
vpliva na naravno zatiranje škodljivcev, ki jo izvajajo plenilci. V
poskusu so raziskovalci prinesli na polje listno uš. Rezultat: več
kot so uporabili pesticidov, več listnih uši je bilo. Razlog: Strupi so
zdesetkali naravne plenilce listnih uši kot so najezdniki ali plenilski
pajki.
Proizvajalci pesticidov kot so Bayer, BASF in Syngenta radi
označijo moderna škropiva kot »sredstva za zaščito rastlin«.
Po besedah Greenpeaceovega strokovnjaka Manfreda Santena
študija dokazuje, da je to čista laž. Ko število vrst na poljih upade
za polovico, težko rečemo, da je to zaščita za rastline. Uporaba
ogromne količine pesticidov tako ne škodi le uporabnikom, temveč
močno škodi tudi okolju.

Vir: Freiheit für Tiere, št. 4/2010, prevod: Matej Smodiš

Sočutje: šimpanzi žalujejo tako kot ljudje
Šimpanzi se na smrt starejših pripadnikov svoje vrste odzovejo
podobno kot ljudje: v zadnjih urah pred smrtjo skrbno pazijo
na bolne. Če umre družinski član, organizirajo stražo. Šimpanzi
žalujejo in se medsebojno tolažijo.
O teh opažanjih v reviji Current Biology poročata James Anderson
z univerze v Stirlingu in Dora Biro z univerze v Oxfordu. S pomočjo
videokamer sta britanska raziskovalca v nekem safari parku
dokumentirala, kako je mirno umrla starejša samica šimpanza v
starosti preko 50 let.
Šimpanzovka Pansy je bila pred smrtjo dalj časa bolna in šibka.
V zadnjih desetih minutah pred njeno smrtjo so jo ostali šimpanzi,
njena hčerka Rosie in sostanovalca Blossom in Chippy, nenavadno
pogosto mirili. Ko Pansy ni več kazala znakov življenja, so s tem
takoj prenehali. Rosie je naslednjo noč ostala v neposredni bližini
mrliča, Blossom in Chippy pa sta medtem nemirno spala in si
nadpovprečno pogosto odstranjevala uši, kar pri šimpanzih velja
za obliko izkazovanja pozornosti. Očitno sta se hotela vzajemno
tolažiti.
V tednih, ki so sledili, so Rosie, Blossom in Chippy delovali
pobiti: manj so jedli in bili so nenavadno mirni. Čeprav je bil to do
tedaj zaželen prostor za spanje, šimpanzi niso več spali na ploščadi,
kjer je umrla Pansy.
Vir: Freiheit für Tiere, št. 4/2010, prevod: Matej Smodiš
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Prijateljstvo med različnimi živalskimi vrstami
Od prijateljev živali doma in po svetu smo dobili nekaj čudovitih fotografih pristnega
prijateljstva in sožitja med različnimi živalskimi vrstami. Če imate tudi vi kakšno
fotografijo, nam jo lahko pošljete. Najboljše
bomo objavili v naslednjih številkah.
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Ste posvojili žival iz zavetišča ali društva in bi želeli izbrano organizacijo
podpreti v njihovi viziji in vsakodnevnemu delu?
Z vsakim nakupom izdelkov za male živali v trgovinah DOGET
finančno podprete izbrano organizacijo. Od vsakega vašega
nakupa bomo organizaciji po vašem izboru namenili 10% vrednosti
računa. Če bi želeli na tak način pomagati brezdomnim živalim, je
vaša naloga le zaprositi za kartico Pik 'n' Poka, s pomočjo katere
bomo lahko beležili vaše nakupe, ki bodo osnova za obračun
vrednosti organizacijam.
Kdo sta Pik 'n' Poka?
Pik je brezdomen kuža, Pika pa brezdomna muca. Oba si želita le
nekoga, ki bi ju imel rad, ju hranil, sprehajal, se crkljal z njima in
delil dobre in slabe trenutke v življenju. In vendar Pik in Poka ne
delita pik zvestobe. Pik in Poka sta zvestoba, ki jo brezpogojno
izžarevajo vse živali. V sebi nosita simbol sreče, do katere je z
rojstvom upravičeno vsako živo bitje.
Kaj je projekt Pik 'n' Poka?
Pik 'n' Poka je skupen projekt posvojiteljev, zavetišč ali društev
ter trgovin za male živali DOGET. S skupnimi močmi lahko
omogočimo srečo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Z vašo pomočjo
bomo organizacijam zagotovili alternativni vir financiranja za nakup
hrane in opreme za njihove varovance.
Kako lahko pomagam?
Izbranim organizacijam lahko pomagate na več načinov, mi pa vam
poleg obstoječih ponujamo dodatno obliko. Z nakupom v trgovinah
DOGET boste avtomatično darovali izbrani organizaciji 10%
vrednosti vsakega vašega nakupa.
Komu lahko pomagam?
Pomagate lahko kateremu koli zavetišču ali društvu, ki se je
priključilo k projektu. Izbira je vedno in samo vaša. Izbor organizacij
najdete na: www.doget.si ali na drugih kontaktnih podatkih podjetja
DOGET.
Kdo lahko zaprosi za kartico?
Če ste v preteklosti že posvojili žival s posvojilno pogodbo ali pa
boste posvojitelj šele postali, lahko z vpisnim obrazcem in kopijo
posvojilne pogodbe zaprosite za kartico Pik 'n' Poka.

Kam oddam prijavni obrazec?
S prijavnim obrazcem in kopijo posvojilne pogodbe lahko
v vseh trgovinah DOGET kartico prejmete takoj. Prijavni
obrazec in kopijo posvojilne pogodbe pošljite na naslov:
DOGET d.o.o., Stara cesta 10, 1370 Logatec. V treh delovnih dneh
kartico prejmete na naslov
za pošiljanje. Obrazec lahko
natisnete tudi na spletni strani
www.doget.si
Kje uporabljam kartico Pik
'n' Poka?
Kartico Pik 'n' Poka lahko
uporabljate za namen pomoči
izbrani organizaciji v naslednjih
trgovinah:
Spletna trgovina DOGET:
www.doget.si
Trgovina DOGET Ljubljana,
Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, 01/2832-390
Trgovina DOGET Vrhnika, Cankarjev trg 9,1360 Vrhnika,
01/7553-441
Trgovina DOGET Škofljica, Šmarska cesta 96, 1291 Škofljica,
01/3667-205

Več informacij o Pik 'n' Poki?
DOGET d.o.o., Stara cesta 10, 1370 Logatec
tel.: 01 / 75-09-234, e-pošta: info@doget.si
facebook:PIKnPOKA
www.doget.si

Država spodbuja ljudi k zastrupljanju narave
Imam občutek, da za državo ekološko in miroljubno kmetovanje ni pomembno. Zakaj moram spreminjati deklaracije (označevati
z bio, eko, ekološko), če je moja pridelava naravna (takšna kot je bila nekoč)? Če nekateri nimajo več naravne, normalne pridelave,
zakaj se od tistih proizvajalcev ne zahteva, da navedejo npr. zastrupljeno?
Iz leta v leto smo mnogi kmetje, ki se resnično trudimo kmetovati
brez zastrupljanja in izkoriščanja naše hraniteljice Zemlje, kar je
posledično zelo koristno za ostale življenjske oblike, vode, ozračje
in tudi za ljudi, vedno bolj diskriminirani in nezaželeni. Država oz.
strokovnjaki na različnih položajih, ki so po večini teoretiki, nam
nalagajo vedno bolj nerazumljive predpise in zahteve. Finančna
pomoč s strani države je naravnana tako, da jo večinoma dobijo le
velike kmetije, ki pa največkrat tudi najbolj onesnažujejo okolje.
Vedno bolj imam občutek, da za državo ekološko kmetovanje ni
pomembno. Še manj miroljubno kmetijstvo, čeprav ponuja rešitev
iz prehranske, kmetijske in še marsikatere krize. Po zadnji ekološki
kontroli mi nelogična in nepravična zahteva države nikakor ni dala
miru, zato sem se odločil, da o tem spregovorim javno ter prosim za
pojasnilo odgovorne za to področje v državi.
Do sedaj sem kot proizvajalec npr. bazilike imel lahko na
deklaraciji napisano bazilika in da je proizvod ekološki, torej
kontroliran. Po novem takšna deklaracija ne ustreza več. Naloženo
mi je bilo, da moram vse deklaracije spremeniti, kar pa je povezano
z velikimi stroški in izgubo dragocenega časa, pri vsem tem pa me
je najbolj razočaralo naslednje. Po novem ne sme biti več napisano,
če kot primer zopet vzamemo baziliko, le bazilika, ampak eko, bio

ali ekološka bazilika. Z gotovostjo lahko trdim, da je moja bazilika
in vsi ostali proizvodi, kolikor pač današnje ozračje to dovoljuje,
naravna, takšni kot so bili pridelki nekoč, torej takšni kot bi morali
biti. Če pa mnogi drugi proizvajalci nimajo več naravne bazilike,
pa naj država od njih zahteva, naj bo na njihovih deklaracijah
označeno npr. zastrupljena bazilika. Mi lahko odgovorni v državi
argumentirajo, zakaj temu ni tako? Trdim, da bi to bilo logično in
pošteno do vseh, obenem tudi pravilno zapisano in spoštljivo do
kupcev.
Več kot dvajset let pri svojem kmetovanju ne uporabljam nobene
kemije, strupov, škropiv in uspešno pridelujem. Vsako leto imam
več sto evrov stroškov z ekološko kontrolo, kar je zame zopet
nelogično in nesprejemljivo, kajti zopet se mi kradejo denar in čas.
Kontrolirajo mene, ki imam naravno, čisto pridelavo. Tiste, ki pa
zastrupljajo, pa država celo spodbuja k še večjemu onesnaževanju
in zastrupljanju z visokimi subvencijami, predvsem za rejo živali, za
katero je tudi znanstveno dokazano, da je največja grožnja človeštvu.
Že nekaj časa imam občutek, da me sistem kaznuje zato, ker delam
dobro za naravo, živali in ljudi. Resnično se sprašujem, kam vse to
vodi in kako se bo končalo?

Stanko Valpatič
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Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, GSM: 051 655 577, internet: www.osvoboditev-zivali.org
Transakcijski račun: 02011-0253228311, email: info@osvoboditev-zivali.org

Pristopna izjava
Ime in priimek: ...........................................................................................................................
Datum rojstva: ...................................................Telefon: ….......................................................
Naslov (ulica, kraj, pošta): .........................................................................................................
E-mail naslov: ............................................................................................................................
Izobrazba:..........................................................Poklic: .............................................................
Dodatna znanja: .........................................................................................................................
(prosimo, pišite čitljivo)

Izjavljam, da želim postati član/članica Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ter da sem
seznanjen/seznanjena s statutom društva in da ga bom spoštoval/spoštovala.
Opomba:
• za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi starši (zakoniti zastopnik)
• članarina za leto 2011 za zaposlene je 25 €,
• članarina za leto 2011 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €,
• članarina za leto 2011 za mlajše od 15 let in poslovno nesposobne je 8 €.
(Prosimo, da glede članarine obkrožite tisto alinejo, v katero spadate.)
S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva
(vabila, akcije, informativno gradivo in drugo).
Datum: ...............................
Prosim, da

Podpis: ............................................

□ me obveščate o akcijah, ker želim pri njih sodelovati
□ želim, da me informirate o akcijah društva in pomembnejšem dogajanju,
vendar ne želim aktivno sodelovati
□ ne želim, da me sproti obveščate o aktualnih dogajanjih, vendar društvo in
njegovo dejavnost podpiram

Moji predlogi: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Sporočila želim dobivati
□ po pošti
□ po elektronski pošti
Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite po pošti na zgoraj naveden naslov.
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Biotopi rešujejo ogrožen ptičji svet
Na obisku območja povezanih biotopov mednarodnega
Gabrielinega sklada je bil prof. dr. Peter Berthold, vodilni nemški
poznavalec ptic, presenečen nad izredno pestrostjo redkih ptic, ki
jih je lahko v nekaj urah videl in slišal. Na obhodu po gozdovih in
travnikih je govoril o položaju, v katerem so ptice v Evropi, in o
nujnih ukrepih za pomoč, kakršno že vrsto let izvaja mednarodni
Gabrielin sklad.
V kakšnem položaju so ptice pri nas?
Pri nas je tako kot tudi v drugih predelih Evrope. Obstoj približno
polovice vrst je ogrožen in mnoge vrste so tako zdesetkane, da bomo
morali zelo poskrbeti, da sploh preživijo. To velja npr. za povsem
navadne vrste, kot so na primer jerebica, poljski škrjanec, domači
vrabec, poljski vrabec; torej za nekdaj kar pogoste vrste. Prišlo je do
pravega genocida.

Redke ptičje vrste v povezanih biotopih
Mednarodnega Gabrielinega sklada
Več kot osemdeset ptičjih vrst živi v Deželi miru in stalno prihajajo
še nove. Navajamo nekaj zelo redkih predstavnikov:
jerebica, poljski kobilar, prepelica, divja grlica, fazan, vse 4 vrste
penic: siva, poljska, rjava in vrtna penica
In to pomaga ptičjim populacijam, da se obdržijo?
Slabo uro sem na vašem zemljišču. Tu smo slišali peti poljskega
kobilarja, sivo penico v letu, vrtno penico, rjavo penico in poljska
penica je tudi tu. Imate štiri vrste penic. Če jih hočete najti v teh
krajih, morate običajno najprej dva dni potovati okrog in povprašati
deset ornitologov. Prej je bila tu divja grlica, ki je postala prava
redkost. In če ostanem tukaj še eno uro, bomo srečali še pet vrst,
ki so na seznamu. Že vidimo: V Nemčiji lahko, hvala Bogu, z
ustanavljanjem habitatov dosežemo zelo močno izboljšanje biološke
raznovrstnosti. Povezani biotopi, ki jih imate tu, v kombinaciji s
hranjenjem skozi vse leto, so absolutno optimalni – ptičji raj!
Omenili ste hranjenje skozi vse leto. Še vedno je namreč razširjeno
mnenje, da je treba ptice krmiti samo pozimi, ker bi sicer prišlo do
prenajedanja.
Prednost krmljenja skozi vse leto je, da ptice valijo bolj zgodaj
spomladi, znesejo več jajc, bolj kakovostna jajca, zvalijo se bolj
krepki mladiči in mladičev je več. To pomeni, da je razplojevanje
boljše, ptice imajo boljšo konstitucijo in tudi dlje živijo. Prenajedanje
bi veljalo za ljudi: šli bi jest in bi kar naprej jedli. Zredili bi se. Toda
ptice tega ne delajo. Pogosto pridejo jest samo enkrat na dan in se
okrepijo za potrebe dneva.

Vodilni nemški poznavalec ptic, prof. dr. Peter Berthold
Kateri so glavni vzroki za upad populacij?
Po eni strani intenziviranje kmetijstva. Približno do leta 1950 smo
imeli polja, na katerih so žito, krompir itn. rasli bolj na redko in je
bilo vmes dovolj prostora za divja zelišča, takrat imenovana plevel,
ki so številnim škrjancem, strnadom in mnogim drugim omogočala
preživetje – bilo je dovolj semenja pa tudi veliko žuželk, ki so živele
na plevelu. Nato je prišla kemična gorjača – s herbicidi so odstranili
plevel. »Brez plevela« pomeni: brez ptic na polju.

Radi poslušate koncerte?
Ptičji koncert je nekaj enkratnega!
Prisrčno vas vabimo v koncertni paviljon pri ptičjem raju.
Sedite na klop in prisluhnite melodijam naših
pernatih prijateljev (od febr. – okt.)!

Ptice izginjajo zaradi pomanjkanja hrane?
Če preračunamo, koliko semena so v Nemčiji okrog leta 1950 dala
samo zelišča, pridemo do najmanj enega milijona ton semen, ki danes
manjkajo. Zato pa manjka tudi šest milijonov poljskih škrjancev in
deset milijonov velikih strnadov ter jerebic – preprosto zato, ker
nimajo več hrane.
Kateri ukrepi so primerni za pomoč pticam, da bi se povečale
populacije?
Ni več idealnega recepta. Trenutno zaradi segrevanja podnebja sploh
ne vemo, kako bo čez pet ali deset let s kosom ali veliko sinico. Edino,
kar lahko naredimo in kar tudi moramo narediti, je: urediti lastne
habitate, to pomeni območja z grmičevjem, vlažna ozemlja itn.
Sistem povezanih biotopov, ki ga imate tu, je absolutno optimalen:
relativno veliko zemljišče, z bogato strukturo številnih živih meja
in naravnih travnikov. Vidim, da je tukaj še od lanskega leta ostala
navadna kompava – tako naj bi tudi bilo. V njej je še precej semen in
tega ptice zdaj lahko pozobljejo.
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Kako veliki so pravzaprav revirji pri pticah?
Različni so in toliko manjši, kolikor več krmilnic je nameščenih. Če
ptice v gozdu krmimo, se njihovi revirji zmanjšujejo – vse do tega,

Vsebino revije in še več o Mednarodnem Gabrielinem skladu,
najboljšem projektu za naravo in živali, lahko preberete na
spletni strani: www.gabrielin-sklad.org. Živali se veselijo novih
bivališč in zemljišč, kjer lahko živijo svobodno do svoje naravne
smrti ter tako počasi zopet dobijo zaupanje v človeka. Skrbniki
iz celega sveta, predvsem pa tisti iz Nemčije, se trudijo za
njihova bivališča in povečanje zemljišč na deželi miru. Vse to
pa je možno le s pomočjo finančne podpore mnogih prijateljev
živali in narave iz celega sveta. V imenu vseh živali in narave se
vam zahvaljujemo za vsak evro, ki ste ga ali ga morda še boste
nakazali Mednarodnemu Gabrielinemu skladu na naslov:

da se revir razpusti. Medsebojni prepiri za hrano se končajo, pride
do tako imenovanega efekta miroljubnosti, kar je zelo pomembno.
V vašem sistemu biotopov ste to čudoviti razrešili: Veliko krmilnic,
veliko valilnic – to je optimalno!

Redke ptičje vrste v povezanih biotopih
Mednarodnega Gabrielinega sklada
- rjavi škarnik, srednji detel, črna žolna, kobilar, rjavi srakoper,
kavka, poljski škrjanec, siva čaplja
Vir: Mednarodni Gabrielin sklad, 2. razširjena izdaja

SG.S. Stiftung Verwaltungs-GmbH,
Internacionale Gabriele-Stiftung
Kto.Nr.206253, Volksbank Main-Tauber,
BLZ 67390000
IBAN: DE12 6739 0000 0000 2062 53,
BIC: GENODE61WTH
Skrbnik Mednarodnega Gabrielinega sklada za
Slovenijo, Stanko Valpatič
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Intervju

Prvi slovenski vegetarijanski bodybuilder
Peter Bukovnik iz Kranja je novembra v Kopru na
mednarodnem prvenstvu v bodybuilding in fitnesu prvi v
Sloveniji stopil na tekmovalni oder kot vegetarijanec. Želi
in upa, da je s tem dejanjem ustvaril pri ljudeh prepričanje,
da ima človek lahko »veliko« mišic in da se lahko na zdrav
način pripravi na tovrstno tekmovanje – kljub temu da za to
ni potrebno pojesti enormne kvote mesa in tako zastrupljati
samega sebe ter ustvarjati pomor živali za športni cilj.
Ali se že od začetka svoje športne poti prehranjujete brez mesa?
Prav nasprotno, svoj čas sem v imenu športnih ciljev na podlagi
splošnega prepričanja pojedel mnogo mesa. Tako kot večina
tekmovalcev v bodybuildingu in fitnesu je tudi moj prehranjevalni
načrt temeljil na beljakovinski hrani - mesu, ribah in skuti. V času
izven sezone sem pojedel 400g mesa dnevno (štiri zrezke), pri
pripravah na bodybuilding tekmo pa je moja prehrana temeljila
dobesedno na mesu, saj sem ga pojedel tudi po 1kg na dan. Takšen
način prehrane so mi svetovali trenerji in po teh princih dandanes
veliko osebnih trenerjev, kot tudi jaz nekoč, priporoča takšen način
prehranjevanja, brez katerega naj se baje ne bi dalo pridobiti mišic
ali izoblikovati telesa. Na podlagi svojih rezultatov dokazujem
nasprotno.
Kako se je način »preteklega prehranjevanja« odražal pri vas?
Res je, da sem dosegal športne rezultate, s katerimi sem bil
zadovoljen, toda moji notranji občutki so bili bistveno drugačni
od sedanjih – takrat so me me spremljali občutki »teže«, napetosti,
nesproščenosti, lakota, »nepredihanost telesa« in neelastičnost.
Kljub temu, da sem povečini jedel polnozrnato hrano in hrano brez
škodljivih maščob, ki sem jo pripravljal brez dodatne maščobe, sem
imel različne poškodbe mišičnega tkiva, vezi in centralno-živčnega
sistema, za katere nihče od strokovnega osebja (zdravnikov) ni našel
odgovora. Ko sem se pričel ozaveščati o zakisanosti in bazičnosti
telesa ter po preučitvi knjige Dr.Theodorja - Alkalizirajte ali umrite,
sem prišel do odgovorov, ki mi jih strokovno osebje ni znalo dati.
Različna bolezenska stanja, ki sem jih doživljal, so bila posledica
zakisanosti mojega telesa, kot posledica prehrane, ki je temeljila
na mesu. Moja spoznanja o zakisanosti telesa pa so se mi po poteh
ozaveščanja, duhovne rasti in spoznavanju subtilnega (energijskega)
sveta dodatno potrdila. Seveda, pa sem še vedno mnenja, da je
npr. zrezek brez maščobe, pripravljen na žaru, z rižem veliko bolj
zdrav in blagodejen za telo kot dunajski zrezek s pomfrijem ali pire
krompir s svinjskim zrezkom.

Ali ste imeli kaj krize pri »odvajanju« od mesa ?
Kriza v smislu odvajanja ni bila prisotna, saj se nisem odpovedal
mesu, temveč sem samo sledil občutkom v sebi, tako da sem v
zmernih količinah jedel tisto, kar mi je zadišalo. Kriza je bila
prisotna v psihičnem smislu, saj sem zaradi svojega takratnega
znanja in izkušenj, močnega udejstvovanja v športu in predvsem
splošnega prepričanja, ki je vplival tudi na moje osebno prepričanje,
bil prepričan, da je konec moje športne poti, predvsem glede
pridobivanja mišične mase v tolikšnem obsegu. Vendar sem kljub
temu zbral toliko energije in moči ter se odločil, da kljub vsemu
poskusim še vedno ostati aktiven v športu, kakor je pač mogoče
s takšno vrsto prehranjevanja oz. vegetarijanstvom. S tem sem
se dobesedno »zoperstavil« splošnim pravilom tradicionalnega
športnega prehranjevanja in tudi svojim prepričanjem, saj sem
se dolga leta prehranjeval z mesom in bil prepričan da ne gre
drugače. In tako sem ne glede na to, da sem ob takšni prehrani
pričakoval upad mišične mase in telesnih sposobnosti, popolnoma
izločil meso kot temeljni vir beljakovin iz svoje prehrane. Rdeča
nit, da sem se glede prehranjevanja držal »svoje poti« in ne
»tradicionalne poti« je temeljila na stališču, ki sem se ga držal:
»Vseeno mi je, kakšen sem videti, važno je, da sem zdrav.''
In kaj se je zgodilo?
Namesto da bi, po prepričanjih večine, postal manj sposoben, se
je zgodilo ravno obratno. Telesno sem postal še bolj učinkovit,
sposobnejši ter tudi energijsko močnejši. V primerjavi s preteklim
obdobjem sem občutil v sebi manj agresije, živčnosti, napetosti,
slabe koncentracije, inercije, psihičnih težav in negativizma. Sedaj
se počutim bolj miren, ustvarjalen, sproščen in pozitiven. V meni je
več dinamičnosti, zračnosti, vitalnosti, energije in več se smejem.
Kaj pa se je zgodilo na vašem športnem področju?
Na kratko povedano: S svojim telesom sem začel udejanjati, kar si
nikoli nisem mogel predstavljati. Denimo, septembra sem uspešno
opravil preizkušnjo iz polovičnega IRONMAN-a to je sklop 1,9km
plavanja, 90km kolesarjenja in 21km teka. Pred tem pa sem se tudi
udeleževal daljših kolesarskih preizkušenj. Čez dva meseca oz.
novembra sem na podlagi izjemno kratkih priprav (tri tedne) na
Mednarodnem bodybuilding fitness tekmovanju v svoji kategoriji
Mr. Fitness osvojil tretje mesto, oz. ker je prvo mesto osvojil Italijan,
lahko rečem, da sem osvojil drugo mesto v Sloveniji.

Torej je knjiga vplivala na to, da ste se odločili spremeniti načina
prehranjevanja?
V bistvu ne, svoj način prehranjevanja sem spremenil, preden sem se
začel pogljablati v principe o zakisanosti in bazičnosti telesa. Knjiga
je le dodatno potrdila moje občutke. Moja sprememba prehranjevanja
se je zgodila popolnoma nenasilno, ne da bi se za to zavestno odločil,
ali da bi sledil temu načinu prehranjevanja kot »modni muhi«.
Zgodilo se je tako, da sem se preprosto postavil pred hladilnik in
poslušal samega sebe, kaj mi prija jesti. Ko mi več kot tri mesece
ni bilo do mesa, sem se počasi zavedal, da postajam vegetarijanec.
Verjamem pa, da je na spremembo prehranjevanja bistveno vplivalo
moje novo izoblikovano stališče: »Vseeno mi je, kakšnega videza
sem, pomembno je, da sem zdrav.''
Ali niste pogrešali mesa, kljub temu da ste ga prej toliko pojedli?
Ne, nisem. Verjemite, da se je to tudi meni zdelo čudno! Če bi mi
kdo pred štirimi leti napovedal, da nekoč ne bom jedel mesa, bi se
mu smejal in mu rekel, naj ne kvasi neumnosti.

Peter je septembra na Bledu uspešno zaključil tudi
polovični Ironman triatlon: 1,9 km plavanja, 90 km
kolesarjenja in 21 km teka.
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Kako pa gre to skupaj: treningi z utežmi za mišice in tako
dolgotrajni intezivni napori?
Pravijo, da naj to ne bi šlo skupaj, ampak ob svojem življenjskem
stilu dokazujem nasprotno. Seveda ob sočasni prisotnosti znanja,
pravega sistema trenigov in prehrane, prehrambnenih dodatkov,
volje, discipline, odločnosti, odrekanja. Poleg fitnesa sem aktiven
tudi v drugih športih: kolesarjenju, teku, pohodništvu v visokogorja,
plezanju, plavanju... Poleg posameznih tekmovanj iz prej omenjenih
športov sem vse skupaj združil v triatlonsko disciplino. Vse to
početje mi preprosto ustreza in uživam v njem, prav tako pa se
ne omejujem »fizično in mentalno« na prostor z utežmi(fitnes) in
samo z enim konceptom treniga. Naj poudarim, da želim s svojim
načinom prehranjevanja prikazati, da je prehrana, ki temelji na
nemesni prehrani, primerna tako za tiste ljudi, ki preoblikujejo svoje
telo, kot za tiste, ki želijo pridobiti mišično maso in za tiste, ki se
ukvarjajo z drugimi športi.
Nikakor se ne navezujem samo na bodybuilding oz. na »fitnes
populacijo ljudi«. Na podlagi svojih rezultatov dokazujem, da
lahko tudi ob ukvarjanju z vzdržljivostnimi športi dosegam solidne
rezultate in ohranjam določen odstotek mišične mase. Splošno
prepričanje med pristaši treninga z utežmi (bodybuildinga) je, da
ukvarjanje s tovrstnimi (kardio) športi »kuri mišice«. Seveda je
to možno le z določenim znanjem, urejeno temeljno prehrano in
kvalitetnimi prehranskimi dodatki.

so moji rezultati posledica uporabe anaboličnih steroidov oz. dopinga...da pač kaj takega ni mogoče doseči po naravni poti. Takšne obsodbe pripisujem nizki samopodobi in neznanju tistih, ki obsojajo.
Dokazal sem, da je takšen rezultat oz. formo možno doseči brez
mesa. Odzivi bližnjih pa so presegli moje pričakovanje. Tisti, ki me
poznajo in tudi tisti, ki me ne poznajo, so mojo medijsko pozornost
kot vegetarijanskega bodybuilderja zasebno in javno pozitivno
pozdravili in pohvalili. Največ mi pomeni, da je bil moj uspeh
nekaterim impulz in motivacija, da tudi sami zmanjšajo količine
mesa v prehrani in da nekaterim moj uspeh veliko pomeni, ker sem
tudi v praksi dokazal, kaj se lahko doseže tudi brez mesa.
V kolikšni meri je na vašo spremembo prehranjevanja vplival
odnos do živali?
Zame so živali čuteča bitja, s katerimi si delimo planet Zemlja. Žival dokazano občuti bolečino in trpljenje tako kot človek. Več bolečine in trpljenja na Zemlji pomeni tudi več trpljenja za nas vse. Na
»pomanjšanjem nivoju bivanja« se to odraža tako, kot če pridemo v
skupino ljudi, ki so slabe volje – tudi mi postanemo slabe volje. Gotovo se vam je že pripetilo, ko ste v določenem prostoru kar naenkrat

Kaj so prehranski dodatki?
Prehranske dodatke (beljakovinski praški, posamične aminokisline,
regeneracijski napitki, dodatni minerali,...) so dodatki k prehrani. So
dopolnilo k splošni prehrani in jih količinsko uživam glede na vrsto
in inteziteto športne aktivnosti, s katero se ukvarjam.
Želim povedati, da je temelj mojih uspehov moja temeljna prehrana.
K svoji temeljni prehrani bi kot »obvezni dodatek« jemal le omega3
maščobne kisline, glukozamin in kvaliteten beljakovinski prašek,
to pa le zaradi tega, ker je hrana v imenu dobičkonosne industrije
(čim več prodati s čim nižjimi stroški pridelave) postala vse bolj
osiromašena.
Ali je razlika med prehranskimi dodatki in steroidi - anaboličnimi hormoni, ki se smatrajo za doping?
Naj povem, da se takšna vprašanja pojavljajo zaradi napačnega tolmačenja dodatkov k prehrani in dopinga, ki temelji na uporabi steroidov – anaboličnih hormonov, ki se uporabljajo v medicinske namene in zdravljenje. Razlika med »naravnim« in »dopingiranim«
bodybuilderjem je v tem, da slednji uporablja doping – steroide, s
katerimi umetno spreminja naravno modulacijo telesnih hormonov
z namenom pospešene obnove in rasti telesnega mišičnega tkiva.
Po domače povedano gre za zlorabo zdravil, s katerimi je možno na
umeten način spreminjati naravno izločanje hormnov. Zloraba tega
je v bodybuilding svetu najbolj prisotna predvsem pri začetnikih,
zaradi neznanja in zato, ker želijo preskočiti in prehitete naravne
procese organizma, da bi imeli čim več mišic. Uporaba steroidov pa
lahko prinaša hude telesne in hormonske motnje, ki se jih nekateri
zaradi svoje pretirane želje po mišični masi in neznanju ne zavedajo, ali nočejo zavedati. Torej med »naturalcem« ali »umetnim« bodybuilderjem ni razlike v tem, ali konzumira dodatke k prehrani oz.
dodatke, ki se kupijo v redni prodaji (proteini, aminokisline, creatin,
glutamin,...), temveč v tem, da »naturalci« ne uporabljajo steroidov
– anaboličnih hormonov - ki so z zakonom prepovedani in jih lahko
kupimo edino na črnem trgu.
Kako ostali tekmovalci in bližnji gledajo na vaš način prehrane?
Večina mojih sotekmovalcev je za moj način prehranejvanja izvedelo na letošnji tekmi. Povečini so moj način prehranjevanja v koleraciji z mojim videzom oz. formo sprejeli in pohvalili, česar sem bil
izredno vesel, saj me kot tekmovalci oz. ljudje, ki se trudimo za isti
športni cilj, edino oni lahko razumejo, tudi na drugih področjih življenja. Res pa je, da sem bil v svetu fitnesa in javnosti »obsojen«, da
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postali bolj negativni, kasneje pa izvedeli, da se je v tem prostoru
zgodila huda nesreča ali tragedija. Tako kot mi vsi, ima tudi najmanjši organizem na svetu rad svoje življenje, kar dokazuje s tem,
da se bori in trudi za svoje preživetje. Zaradi tega cenim in spoštujem življenje vsakega bitja - živali in človeka. Če se ozrem na množično vzrejo in klanje živali za prehrano, v tem ne vidim niti trohice
spoštovanja, temveč to, da je pobijanje in klanje živali v imenu prehrane preseglo vse »zdrave meje«, degradiralo spoštovanje do drugega bitja in razvrednotilo življenje. Vem, da se bo to dogajalo toliko
časa, dokler bomo mi, ljudje, kot posamezniki, to podpirali. Odločil
sem se, da s svojim načinom prehranjevanja tega trpljenja, nespoštovanja in nizke cene življenja bitij, s katerimi si delim prostor na Zemlji, ne bom več podpiral!
Svojo odločitev sem poleg drugačnega prehranjevanja podkrepil z
dejanji, ki so v mojem primeru športne narave. Obsojanje takšnega ali drugačnega početja ne pomaga nič – potrebne so aktivnosti v
smeri tega, kar pomeni kvaliteto. Mislim, da bi ljudje množično po-

stali vegetarijanci, če bi morali za svoje mesne obroke ubiti oz. zaklati žival. Ko dobimo meso lepo spakirano in očiščeno, nobeden ne
pomisli in si ne predstavlja, kaj se je za skritimi zidovi klavnic dogajalo preden je prišlo meso v naše roke. Tisti, ki sedaj zamahujejo
z roko in zavračajo moje besede, naj pomislijo, ali bi za kosilo imeli
meso, če bi si bilo za to potrebno umazati roke s krvjo, ko bi morali zaklati kravo ali piščanca. Najbolj realno predstavo pa verjamem,
da bi dal obisk klavnice in marsikoga bi streznil ali »zbudil«, da bi
sprevidel, o čem govorim.
Kakšni so vaši cilji?
Kot športnik si želim s svojimi rezultati motivirati tiste, ki si želijo
»pristopiti« k takšnemu načinu prehranjevanja. Kot osebni trener
želim na osnovi izkušenj, znanja, informacij, ki so se zbrali na
podlagi testiranj različnih načinov in eksperimentiranj s prehrano,
dietami in raznolikimi treningi iz obdobja mojih zadnjih petnajst
let z nasveti za zdravo prehranjevanje pokazati pot tistim, ki si
želijo živeti zdravo in na zdrav način preoblikovati telo. Kot
vegetarijanski bodybuilder in športnik želim pokazati, koliko se da
narediti na področju različnih športov in kakšno telesno konstitucijo
je možno doseči tudi brez mesnih izdelkov. Kot človek si želim
ljudem predstaviti, ne vsiljevati, svoj koncept življenjskega sloga, ki
vključuje tudi vegetarijansko prehranjevanje.

Primerjava s prejšnjim prehranjevanjem, ki je temeljilo na mesu
in zdajšnjim, ki je vegetarijansko, mi kaže, da vegetarijanski način
prehranjevanja človeka razstrupljanja, ohranja mladost, vitalnost,
energičnost, po drugi strani pa je to etičen način prehranjevanja,
saj ohranja življenje živali in ne vpliva škodljivo na okolje, kar se
pri množični živinoreji dogaja. Poleg etičnega vidika je tukaj tudi
ekonomski vidik, saj je takšen način prehranjevanja veliko cenejši.
Vedite, da s priporočanjem tega načina prehranjevanja ne »napadam«
ali obsojam tistih, ki se drugače prehranjujejo. Zavedam se, da je
način prehranjevanja in izbira hrane individualna zadeva, zato
pravim, naj vsak jé, kar mu ustreza. Ob razpoložljivih informacijah
danes ni težko ugotoviti, kakšne posledice določena hrana prinaša,
pozitivne ali negativne posledice pa nosi vsak sam. Naj povem, da je
res lepo začutiti, ko veš, da nekomu rešuješ življenje, po drugi strani
pa nekomu pomagaš obdržati zdravje in vitalnost. Zavedam se, da je
zdrav človek srečen človek in več zdravih ljudi pomeni več prisotne
sreče v kolektivni zavesti, kar je dobro za vse nas.

Damjan Likar

Nenavadni zapleti v zgodbi obtoženih avstrijskih aktivistov
V Avstriji se še kar naprej dogaja hud primer političnega pregona in kršitve človekovih pravic. Avstrijskim aktivistom za zaščito živali, ki jim
sodijo od marca 2010, grozi do petletna zaporna kazen z obtožbo „članstvo v kriminalni organizaciji” zaradi tega, ker so uporabili pravico do
svobode govora, svobode mišljenja in svobode zbiranja.
nekaj, s čimer bi se jih lahko obtožilo in potvorilo dokaze.“ Tako
kot Amnesty International in številne druge avstrijske nevladne
Tako obtožnica, kakor tudi poročila s procesa dokazujejo, da
organizacije je kritiziral nedorečeno formulacijo proti-mafijskega
so edina osnova obtožbi politične dejavnosti aktivistov, kot je
zakona, na podlagi katerega sodijo aktivistom in zahteval reformo
organiziranje demonstracij in izrekanje radikalnih osebnih mnenj.
zakonodaje, da bo le-ta lahko služila svojemu pravemu namenu,
Naj vas spomnimo. 21. maja 2008 so posebne enote avstrijske policije
ne zlorabam..Poleg tega, da dokazujejo, da obtožbe sestavljajo
aretirale deset vodilnih aktivistov uspešnega avstrijskega gibanja
zgolj politične dejavnosti in izrečena osebna mnenja, so kritična
za zaščito živali. Vse aktiviste, med njimi bivšega znanstvenega
tudi pomanjkanja pravne gotovosti, oviran dostop do potencialno
asistenta na Univerzi v Cambridgeu, dr. Martina Ballucha, so
olajševalnih dokazov, ignorirane strokovne kritike obremenilnih
priprli. Ministrstvo za notranje zadeve se je hvalilo, da so ujeli
dokazov in ovirane možnosti javnega sojenja.
tolpo kriminalcev, ki naj bi bila odgovorna za številne podtaknjene
požare, napade s strupenim plinom in grožnje z bombnimi napadi.
V novembru 2010 je v javnost prišla informacija, da je avstrijska
Proces se je začel marca 2010 in bo trajal še velik del leta 2011.
policija v organizacijo Verein gegen Tierfabriken (VGT) brez
Vsakemu od aktivistov grozi do 5 let zapora in plačilo preko 35.000
uradnega dovoljenja višjih organov vtihotapila tajno agentko, ki
EUR stroškov za odvetnike, ki jim ne bodo povrnjeni, tudi če se
naj bi z vsemi razpoložljivi sredstvi, tudi preko intimnega zbližanja
proces zaključi z oprostitvijo.
z moškimi aktivisti, poskušala priti do informacij o delovanju te
organizacije. Policija je to dejstvo sprva zanikala, pred nekaj dnevi
pa ga je bila primorana priznati v javnosti. Agentka se je izdajala
za leta 1978 rojeno francosko študentko Danielle Durand in se je
kot aktivistka organizaciji VGT pridružila konec aprila 2007 ter jo
zapustila v sredi septembra 2008. V času od maja 2008, ko je bilo 10
aktivistov vrženih v pripor, do septembra, ko so bili zaradi pritiska
javnosti in medijev izpuščeni, je sodelovala na vseh protestih, ki so
jih kolegi aktivistov organizirali proti represiji avstrijske policije,
nato pa po izpustitvi le-teh izginila. Avstrijska stranka zelenih, ves
čas močna podpornica aktivistov, ki jim sodijo, je na podlagi te
novice v minulih dneh sklicala tiskovno konferenco in zahtevala
takojšnjo ustavitev procesa. Prav tako zahtevajo sodno preiskavo
primera, sklic parlamentarne komisije ter tožbo proti vodji posebne
policijske enote in javnemu tožilcu. Tudi druge parlamentarne
Slovenski in hrvaški aktivisti so oktobra pred avstrijsko ambasado v
stranke so policijskemu in pravosodnemu ministrstvu že postavile
Ljubljani priredili miren protest proti obtožbi avstrijskih aktivistov
ostra vprašanja in v prihodnjem tednu pripravljajo tiskovne
za pravice živali.
konference.
Stefan Traxler, odvetnik petih izmed trinajstih aktivistov, dvomi v
Kljub začetnemu šoku aktivistov ob novici, da so imeli v svojih
pravičnost procesa, saj v 14-ih letih odvetniške prakse še ni doživel,
vrstah tajno agentko, so sedaj optimistični, saj so prepričani, da
da bi ga sodnik tako pogosto prekinjal in zavračal predložitev
prav ona lahko priča njim v prid - dokaže namreč lahko, da njihovo
dokazov ter nastop prič, ki bi dokazovale nedolžnost obtoženih, kot
delovanje nikoli ni bilo kriminalno.
počne sodnica na tem procesu. Priznan avstrijski ustavni odvetnik
Urška Breznik
Bernd-Christian Funk je obtožnice komentiral takole: „Zdi se,
www.sramotazaavstrijo.si
kakor da nekdo ustvarja močan pritisk, da bi se na vsak način našlo
info@sramotazaavstrijo.si
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Nov naravni, veganski proizvod v podjetju VI-DA studio d.o.o.

Zaščitite vaš hrustanec in ohranite gibljivost sklepov
Če primerjamo človeške sklepe z motorjem avtomobila, ima
tekočina v sklepih enako vlogo kot olje v motorju. Po določenem času
je treba olje v motorju zamenjati, ker vročina in trenje zmanjšujeta
njegovo viskoznost. S pretirano obrabo olje ni več sposobno ščititi
kovinske površine. Proizvod HialurOn, ki vsebuje hialuronsko
kislino, na enak način učinkuje v sklepih. S staranjem se viskoznost
sinovialne tekočine zmanjša, in ker sinovialna tekočina oslabi, ni več
sposobna zaščititi sklepov. Poveča se trenje in poškoduje se površina
hrustanca. S HialurOnom je mogoče obnoviti običajno viskoznost
sinovialne tekočine in na ta način preprečiti ali zaustaviti poškodbe
v sklepih.
Hialuronska kislina je naravno prisotna v človeškem telesu. Gre za
izredno iskano snov v medicini, ki se ponaša s tisočimi študijami. Že od
pubertete dalje pa količina hialuronske kisline v telesu upada.

Kako deluje hialuronska kislina v telesu?
•
•
•
•
•

Je najboljši naravni vlažilec tkiv
Ščiti hrustanec in spodbuja gibljivost sklepov
Blaži vnetja in bolečine v sklepih
Ohranja zdrave oči
Ohranja primerno vlažnost in elastičnost kože

HyalurOn je 100% naravna hialuronska kislina z visoko
molekularno težo, ki je edina, ki jo telo asimilira.
Dokazano je namreč, da lahko organizem učinkovito absorbira le
hialuronsko kislino z visoko molekularno težo, kakršno proizvaja naše
telo in ki neposredno vpliva na vlažilne lastnosti in zmožnost vezanja
vode.

Zakaj in za katere dele telesa HyalurOn priporočajo?
•

Sklepi; Hialuronska kislina je sestavni del sinovialne tekočine, ki
služi kot mazilo sklepnega hrustanca. Pri poškodbah se začnejo
hrustanec in druge sklepne strukture obrabljati, kar povzroča
zmanjšanje nivoja hialuronske kisline in torej primernega mazila.
Sklepi postanejo togi in premikanje boleče. S staranjem telo
proizvaja vedno manjšo količino hialuronske kisline, zato lahko
njeno nadomeščanje predstavlja velik problem: HialurOn odlično
uravnava to izgubo. Pri osteoartritisu se začne obrabljati hrustanec
in druge strukture sklepa. Pri nekaterih ljudeh lahko majhno vnetje
povzroči znatno izgubo hialuronske kisline in posledično izgubo
njenih vlažilnih lastnosti. Hialuronska kislina izniči delovanje
prostih radikalov in strupov ter blaži vnetja in bolečino.
Hialuronska kislina je tudi glavna sestavina medvretenčnih ploščic.

•

Koža; S starostjo se prisotnost hialuronske kisline bistveno
zmanjša, zato postane koža suha in nagubana. Če se ohranja nivo
hialuronske kisline v telesu, je koža primerno vlažna, mehka,
prožna in brez gub. Kozmetična industrija dodaja hialuronsko
kislino v ličila in v vlažilne kreme ter v kreme proti staranju.

•

Oči; Hialuronska kislina je prisotna v steklovini očesa in njena
želatinasta obstojnost pripomore k boljši prekrvavljenosti očesne
mrežnice, kar preprečuje poškodbe oči.

•

Kardiovaskularni sistem; Visok nivo hialuronske kisline je
prisoten tudi v srčnih zaklopkah.

•

Imunski sistem; Hialuronska kislina lahko aktivira levkocite,
tako da uravnava medcelično gibanje, in jih tako zaščiti. Pomaga
pri zmanjševanju bakterijskih vnetij in ugotovili so, da lahko
zmanjša infekcije pri bolnikih s kroničnim bronhitisom. Literatura:
Nutratec ( dr. Stefano Scoglio)

VI-DA studio d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
vi-da.studio@amis.net
Tel.: 01 256 74 74
OGLASNO SPOROČILO
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