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SMRT, TRPLJENJE IN KRATENJE SVOBODE
ŽIVALIM POSTAJA SMRT, TRPLJENJE IN
KRATENJE SVOBODE LJUDEM

Ljudje smo postali sovražniki živali in narave ter celotne hraniteljice Zemlje. V živalskih
hlevih in farmah je neznosno. Milijarde živali so samo še serijski proizvodi. Milijarde ton
živalskih izločkov se skupaj s kemičnimi snovmi, umetnimi gnojili, škropivi, antibiotiki in
drugimi strupi trosijo po zemlji. Vso to nesnago in strupe preko hrane in vode sprejmemo
nazaj vase in to postanejo naše bolezni in virusi.

UVODNIK

KAZALO

Cenjene bralke, cenjeni bralci,
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vsi smo soustvarjalci resničnosti, v kateri živimo.
Dogajanje, ki smo mu smo priča zadnji dve leti, je
posledica naših dejanj. Koliko ljudi je pripravljenih
to ozavestiti in prevzeti odgovornost? Smo upravičeni
zahtevati svobodo in pravice zase, medtem ko
zasužnjujemo milijarde živali in jim jemljemo njihove
rojstne pravice do diha, do življenja? Kako trdna
tema se bo še morala spustiti nad človeštvo, da se
bo končno prebudilo? Pravijo, da je noč pred zoro
najtemnejša. Ali bomo res dopustili, da nas zajame
popoln mrk, preden bomo stopili na pot svetlobe,
ljubezni in miru? Če je ta revija našla pot do vas, ste
že na dobri poti do dviga zavesti, tako lastne kot
kolektivne. Naslednje strani vam razkrivajo, kako
poskrbeti za svoje zdravje in imunski sistem z zdravo
rastlinsko prehrano, odstirajo resnico o vplivu hrane
živalskega izvora na nastanek številnih bolezni ter
posledicah živinoreje na nastanek najhujših epidemij v
zgodovini človeštva in razblinjajo iluzije, ki zadržujejo
človeštvo pod kopreno nevednosti. Živimo v dobi
informacij, a potrebno je odpreti srce in spustiti vso
ljubezen na plan. Ponovno vzpostavimo ljubeč odnos
do naše ljube Matere Zemlje, živali, narave, soljudi in
nas samih. Zrnca peščene ure časa se počasi iztekajo.
Znotraj sedanjega trenutka postanimo lucidni in
zasukajmo tok dogodkov v ustvarjanje pozitivnih
sprememb. Bodimo ljubezen. Bodimo svetloba. Bodimo
mir. Skupaj ustvarimo lepšo resničnost, v kateri bomo
ljudje, živali in narava sobivali v medsebojni harmoniji.
PETRA KOMEL,
članica uredniškega odbora
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ALI SO VIRUSI IN
BAKTERIJE NAŠI
SOVRAŽNIKI?
Besedilo JELENA DIMITRIJEVIČ
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organizmov, z razmeroma preprosto celično
strukturo brez celičnega jedra in brez organelov,
kot so mitohondriji ali kloroplasti. Najdemo jih tako
v zemlji, vodi in zraku kot v simbiozi z drugimi
organizmi. Razmnožujejo se, kjer so ugodne
življenjske razmere, npr. vlaga, količina hrane,
pomanjkanje kisika ali ustrezna temperatura.
Lahko povzročijo resne bolezni.« Določene bakterije
so posebej trdožive, preživijo ekstremne temperature
in tudi kemične napade.

Besedilo JELENA DIMITRIJEVIČ

Človeški organizem je zelo kompleksen
ekosistem različnih organizmov. Tudi virusi
in bakterije so del tega ekosistema.
»V biologiji definirajo virus kot zelo majhen patogen,
desetkrat manjši od bakterij, ki se lahko razmnožuje
le v živih celicah, saj sam nima celičnih mehanizmov,
potrebnih za lastno razmnoževanje. Poznanih je
nekaj več kot 5.000 vrst virusov, ki lahko okužijo
vse vrste organizmov, od arhej in bakterij do gliv,
rastlin in živali. Mnogo virusov povzroča nalezljive
bolezni, saj s svojim delovanjem negativno vplivajo
na gostiteljske celice, ki se pred njimi branijo z
različnimi imunskimi mehanizmi. Nekateri virusi pa
gostitelju ne povzročajo vidne škode, zato se v njem
razmnožujejo neopazno.«
Najbolj znani virusi so virusi ošpic, otroške paralize,
malih koz, hepatitisa, rdečk, mumpsa, koz, gripe,
meningitisa, pasastega zosterja, HPV in rotavirusi.
Določeni znanstveniki imajo nekoliko drugačne
definicije virusa. Dr. Stefan Lanka trdi, da bolezni
ne povzročajo virusi. Glede na to, da termin virus
prihaja iz latinske besede za strup, ki je najbrž
soroden z besedo visha (starodavni jezik sanskrt),
ki pomeni toksin ali strup, dr. Lanka povezuje
viruse s toksini in ne s povzročitelji bolezni. Celice
našega telesa otečejo in postanejo natrgane, če so
izpostavljene strupenim substancam (težke kovine,
toksična hrana, pesticidi, herbicidi, fungicidi,
različne kemikalije itd.). Te simptome okoljskega
zastrupljanja pa sodobni znanstveniki napačno
označujejo kot različne bolezni, ki jih povzročajo
virusi. Zadnje čase se veliko govori o povezavi
virusov z eksosomi, ki jih bolne celice izločajo in tako
signalizirajo okolici svoje stanje ter kličejo na pomoč.
Celice izločajo eksosome v tkiva tudi, ko nas je strah,
ob onesnaženju, pomanjkanju kisika in zastrupljanju
vseh vrst.
»Bakterije (znanstveno ime Bacteria) so velika
skupina enoceličnih mikroskopskih živih
6

Clostridium difficile, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis so le nekatere smrtonosne
bakterije, ki so pogosto odporne tudi na antibiotike.
Campylobacter, Clostridium perfringens, E. coli,
Listeria, Norovirusi, Salmonella, Bacillus cereus,
Clostridium botulinum, Hepatitis A, Shigella … so
tudi bakterije in virusi, ki naj bi bili odgovorni za
resne zdravstvene težave.
Ne glede na težave, ki se lahko razvijejo v povezavi
z določenimi mikroorganizmi, je zelo pomembno
razumeti, da brez simbiotičnega življenja s temi
organizmi dejansko ne bi preživeli. Znotraj
človeškega prebavnega trakta živi pester ekosistem,
sestavljen iz približno 500–1000 bakterijskih vrst
in iz skoraj 100-krat več genov, kot jih ima človeški
genom. Ocenjeno je, da v našem črevesju prebiva kar
100 trilijonov mikroorganizmov, kar je desetkrat več,
kot je naših telesnih celic. To pomeni, da je človeški
organizem zelo zapleten sistem, sestavljen iz kar 90
odstotkov mikroorganizmov, le 10 odstotkov celic pa
je celic našega telesa, tako da lahko rečemo, da smo
le 10-% človek. Črevesna flora je »živi organ«, ni
stalna, temveč se ves čas spreminja.
Pestrost bakterij je pod močnim vplivom prehrane,
življenjskega okolja in higienskih standardov,
infekcij, (ne)premišljenega jemanja antibiotikov
(z antibiotiki namreč ne uničimo le škodljivih
bakterij, temveč tudi koristne), pomanjkanja
dojenja v zgodnjem otroštvu, stresa in genetske
predispozicije. Bolj kot je mikroflora enolična, hitreje
se postaramo in telo je bolj podvrženo okužbam
in boleznim. Večino bakterij prejmemo ob porodu
skozi porodni kanal, kasneje pa iz okolja. Rojstvo s
carskim rezom ne omogoča naselitve z bakterijami,
kot je to predvidela evolucija, temveč tako pride
dojenček najprej v stik z mikrobi iz okolja. Dokazano
je, da nenaselitev s prvotno mišljeno floro vodi v
večje tveganje za pojav debelosti, astme, slabega
imunskega sistema ter sindroma razdražljivega
črevesja kasneje v življenju. Za dobro zdravje
mikrobiote je zelo pomembno uživanje polnovrednih
rastlinskih živil, bogatih z vlakninami, ki hranijo
dobre bakterije.
Izogibati se je treba predelanim živilom, sladkorju,
umetnim barvilom in ojačevalcem okusov ter živilom
živalskega izvora (hranijo bakterije, ki povzročajo
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vnetja v črevesju). Meso se prebavlja veliko časa in
se predolgo zadržuje v prebavnem traktu, kar lahko
pripelje do procesa gnitja in ustvarjanja idealnih
pogojev za razvoj patogenih organizmov. Po poročilu
znanstvenikov Univerze Harvard, ki ga objavlja
revija Nature, prehrana, ki je polna mesa in mlečnih
izdelkov, negativno spreminja črevesni mikrobiom.
Še posebej so izpostavili bakterijo Bilophila, ki
ljubi žolč. Ko naše telo prebavlja živalske maščobe,
proizvedemo več žolča. To ustvari idealno okolje za
razmnoževanje slabih bakterij. Presenetljiv rezultat
te študije je bil, kako hitro se je črevesni mikrobiom
spremenil. V dveh dneh je črevesje udeležencev, ki so
jedli meso, eksplodiralo z bakterijo Bilophila.
Druga študija, objavljena v reviji Nature, je pokazala,
da cvetenje Bilophile povzroča vnetje in kolitis pri
miših. Z uživanjem klasične zahodne prehrane se
mikrobiota zelo hitro spremeni, tako da se začnejo
razraščati škodljive bakterije Firmicutes, zmanjšujejo
se koristne bakterije Bacteroides in maščoba se
hitreje kopiči v telesu.
Konzumiranje zlasti rdečega mesa je povezano
s povečanim tveganjem nastanka srčno-žilnih
obolenj in bolezni ledvic, zaradi spojine TMAO, ki
se proizvaja, ko bakterije v črevesju presnavljajo
holin, lecitin in karnitin - snovi, s katerimi so bogati
živalski proizvodi, kot so rdeče meso ali jetra.
Vnetje, ki ga povzročajo škodljivi mikroorganizmi,
je vsekakor osnova mnogih bolezni, zaradi česar je

zelo pomembno, da poskrbimo za dobro ravnovesje
mikrobiote. Zakaj bi vnašali in gojili bakterije, ki
povzročajo vnetja, če imamo obilje polnovredne
rastlinske hrane, ki deluje pozitivno na mikrobioto
(zmanjšuje škodljive bakterije, kot je E. coli, in
zvišuje dobre, kot so Bifidobacteria) ter zmanjšuje
vnetja v telesu. Zdrava mikrobiota je vedno v
harmoniji s svojim gostiteljem in ne povzroča
nikakršnih težav. Napačna prehrana z veliko živili
živalskega izvora, toksini, nenehna izpostavljenost
stresnemu odzivu, nezadostno in nekakovostno
spanje itd., uničujejo dobre mikroorganizme in tako
nastaja disbioza, ki odpira vrata za širjenje škodljivih
mikroorganizmov, kar vpliva na celotno presnovo v
prebavilih in na imunski odziv.

ŽIVINOREJA IN VPLIV VIRUSOV IN BAKTERIJ
Z živinorejo in rastjo populacije, ki uživa vse več
živil živalskega izvora, se ogroža javno zdravje.
Influenca virus A (H1N1), bolj znan kot svinjska
gripa, pogosto vdre v populacijo domače živine.
Trajajoča epidemija H5N1 ali ptičje gripe, ki izvira iz
Azije, je prizadela tudi Afriko in povzročila širjenje
in izbruhe na Bližnjem vzhodu in v Evropi. V mesni,
mlečni in jajčni industriji se pogosto dogajajo
okužbe z različnimi bakterijami, virusi, glivicami in
plesnimi. Zaradi uživanja živil živalskega izvora se
lahko okužimo tudi z E. coli, salmonelo, trihinelozo,
listerijo, bakterijo clostridium botulinum …
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»Nekatere bolezni in najhujše epidemije v zgodovini
človeštva so bile posledica živinoreje. Ko so
velikanske živalske farme s perutnino zgrajene v
bližini velikanskih farm s pujsi v neposredni bližini
velikih mest z velikim številom ljudi – v tem bazenu
potem virus, ki je običajno neškodljiv, kroži med
posameznimi vrstami, mutira in postane smrtno
nevaren tako za živali kot za ljudi. Tako dobimo
ptičje in prašičje gripe.« - mag. Miloš Židanik
"Nekateri svarijo, da je samo vprašanje časa, ko se bo
zaradi živinoreje spet pojavila pandemija enakih ali
hujših razsežnosti kot tista leta 1918, ki je pobila 40
milijonov ljudi. To je marsikdaj zamolčana, a izredno
nevarna negativna posledica prehranjevanja
z mesom." -mag. Marko Čenčur
Masovna živinoreja je tudi ekološka katastrofa.
Najboljši način, da naredimo nekaj za ta svet, živali
in zase, je, da se prehranjujemo rastlinsko.

KAKO OKREPITI ZDRAVJE IN IMUNSKI SISTEM
TER PREPREČITI OKUŽBE?

1. Uživajmo polnovredno rastlinsko prehrano (sadje,

zelenjava, stročnice, žita, semena, oreščki, začimbe),
ki jo prilagodimo sezoni in svojemu trenutnemu
zdravstvenemu stanju, ter pijmo zadostno količino
kakovostne in prečiščene vode. Naj bo na jedilniku
dovolj zelene listnate zelenjave, jagodičevja, česna,
čebule, krompirja, ovsa, ječmena, brokolija, gob,
rdeče paprike in citrusov.

2. Izločimo iz prehrane živila živalskega izvora (meso
in izdelke iz mesa, mleko in mlečne izdelke, jajca in
ribe), predelana živila, sladkor, gazirane in sladkane
pijače, alkohol, kavo in druge stimulativne pijače.

3. Zmanjšajmo negativen vpliv stresa z različnimi
tehnikami za sproščanje. Osvobajajmo se vseh
čustvenih blokad in podzavestnih programov.
Prakticirajmo tudi zavestno spolnost.

4. Izboljšajmo spalne navade.
5. Redno se gibajmo, predvsem v naravi.
6. Občasno izvajajmo razstrupljevalne kure ali
intermitentno postenje.
7. Ne pozabimo na pravilno in zadostno sončenje ter
bivanje v naravi, gozdu, blizu vodnih površin (zlasti
slapov).
8. Po potrebi dodajajmo nekaj prehranskih dopolnil,
kot so vitamin D, C, cink, beta glukan, ameriški
slamnik, črni bezeg, mačji krempelj, ginseng,
guduchi, schisandra, kurkumin, probiotiki …
9. Namesto gledanja televizije, pretirane uporabe

računalnika in drugih naprav svoj čas raje posvetimo
druženju, partnerju, prijateljem, otrokom,
ustvarjanju, igrivosti, plesu, glasbi …

10. Privoščimo si nekaj podpornih terapij, kot so
akupunktura, akupresura, bioresonanca, masaže,
energijska zdravljenja ali karkoli, kar bo naredilo
spremembo na frekvenčni ravni.
11. Uporabljajmo ekološko kozmetiko, čistila in ličila
ter preverimo, v kakšnem prostoru živimo, da ni
plesni in strupenih snovi.
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KAKO SMO LAHKO PRIŠLI
TAKO DALEČ?
od celostnega zdravljenja
(z rastlinsko hrano) do vbrizgavanja
nepreizkušenih substanc
Besedilo GRETTA FEGIC

9

osvoboditev živali

Ko se je zahodna tradicionalna medicina
razvila do točke, da so – ne le zdravniki
naravne medicine, temveč tudi zdravniki
uradne medicine – začeli kot terapijo
uporabljati vegansko prehrano, se je zgodil
preobrat, ki ima vse do danes daljnosežne
posledice na zdravje (in zdravljenje) ljudi.
EVROPSKA (ZAHODNA) TRADICIONALNA MEDICINA
Malokdo ve, da ima tudi zahodni svet svojo
tradicionalno medicino, prav tako kot ima vzhodni
del sveta svoje tradicionalne načine zdravljenja,
kot so: TKM – tradicionalna kitajska medicina,
ajurvedska medicina, unani, maorska rongoa idr.
Morda tudi zato, ker jo danes imenujemo tudi
naturopatija. Tudi na evropskih tleh se je razvoj
metod zdravljenja skozi zgodovino dogajal počasi,
postopoma, skozi stoletja. Vsem tradicionalnim
pristopom zdravljenja pa je skupno to, da človeka
obravnavajo celostno in po načelih narave.
HIPOKRAT
Temelji, ki so jih najprej postavili filozofi s svojim
opazovanjem in razlaganjem sveta, so služili tudi
starogrškim zdravnikom oz. tistim, ki so iskali
povezave med človekom posameznikom in njegovo
boleznijo ter iskali rešitve v naravi – v naravni
prehrani in drugih naravnih terapijah. Nedvomno
je največji predstavnik tega načina zdravljenja
prav Hipokrat (ok. 400 pr. n. št.), za njim pa še
številni drugi, ki so njegovo znanje še nadgradili.
Še danes so poznana načela, na katerih so gradili
pristop zdravljenja: primum non nocere (kot
prvo, ne škodi), vis medicatrix naturae (zdravilna
moč narave), tolle causam (zdravi vzrok), tolle
totum (zdravi celega človeka), docere (zdravnik
naj bo učitelj). Če pogledamo, katero od teh načel
upošteva današnja medicina, pridemo do žalostnega
spoznanja, da so današnji pristopi zdravljenja
praktično nasprotja teh načel.
RAZVOJ NARAVNEGA ZDRAVLJENJA
V NEMČIJI IN NATO V ZDA
Naravno zdravljenje, ki je poleg zdravilnih zelišč,
zdravilnih naravnih oblog, hidroterapije ipd.
vključevalo tudi svetovanje o prehrani, je človeka
obravnavalo z vidika 4 elementov (ogenj, zemlja,
voda in zrak) ter njihovih kvalitet suho, toplo,
vlažno in mrzlo. Res je, da v preteklosti niso vedno
svetovali vegetarijanske ali veganske prehrane,
vedeli pa so, da se mora telo razstrupiti, da bi v
njem začele delovati samo-ozdravitvene moči.
Za to je pogosto dobro služila prav rastlinska
prehrana. Iz Grčije se je razvoj naravnega
zdravljenja preselil predvsem na področje
Nemčije, kjer so delovali Hildegarde iz Bingna
10

(11. stol.), Paracelsius (15. stol.), Hahnemann S. –
homeopatija (18. stol.), pa še mnogo drugih, ki so
se učili starih modrosti in jih dopolnjevali s svojimi
ugotovitvami in izkušnjami. Tako so se predvsem
v 19. stoletju pridružile metode, kot so: tkivne
soli (W. H. Schüssler), knajpanje (S. Kneipp),
zdravljenje s sončnimi žarki (A. Rikli), iridologija
(I. von Peczely).

VEGETARIJANSTVO/VEGANSTVO
KOT TERAPIJA ZDRAVLJENJA
Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je znanje o
naravnem zdravljenju, ki se je začelo imenovati
naturopatija, preselilo v ZDA in tam doseglo
skokovit razvoj. Vse bolj in čedalje pogosteje,
tako v Evropi kot v ZDA, so naturopati uporabljali
rastlinsko hrano kot metodo telesnega
razstrupljanja. Sledili so starim načelom tolle
totum in človeka obravnavali celostno oz.
holistično, da bi lahko v prečiščenem telesu
delovala naravna moč oz. vis medicatrix naturae.
Zelo pogosti in uspešni so bili tudi načini
zdravljenja s postom, pri čemer se je telo očistilo
toksinov, sveži sadno-zelenjavni sokovi pa so
prinašali visoko nihajoče snovi, kot so vitamini in
minerali. Gibanje v naravi, sončenje in terapije z
vodo so bili pogosto del zdravilne terapije.
V tem obdobju se je takšen pristop k zdravljenju
razširil tako med naturopati kot tudi med
nekaterimi zdravniki uradne medicine. Kar
nekaj nemških naturopatov je svojo poklicno pot
nadaljevalo v ZDA, kjer so ustanavljali naturopatske
šole. Navdušenje nad rezultati, ki so jih prinašale
terapije z rastlinsko hrano, je še utrjevalo njihovo
prepričanje, da je pot »nazaj k naravi« res
pravilna. Tudi v drugih evropskih državah, kot
sta Francija in Španija, se je uveljavil tak način
razstrupljanja in posledično boljše možnosti za
delovanje samozdravilnih moči. Omenimo naj samo
nekatera imena terapevtov oz. zdravnikov, ki so te
metode uporabljali v svoji vsakdanji praksi:
Russell Thacker Trall (1812–1877) je bil zagovornik
vegetarijanske prehrane, hidroterapije in naravne
samozdravilne moči organizma. Leta 1844 je v New
Yorku odprl prvi Center za zdravljenje z vodo, leta
1847 ustanovil Newyorški higienski inštitut, leta
1852 pa odprl Šolo za hidroterapijo in psihologijo.
Izjavil je: “Narava je načelo, ki zdravi.”
Arnold Rikli (1823–1906) je bil švicarski zdravnik.
Njegova terapija je temeljila na vegetarijanski
prehrani, sončnih, zračnih in vodnih kopelih.
Deloval je na Bledu v Sloveniji.
Theodor Hahn (1824–1883) je bil nemški
hidroterapevt, naturopat in zagovornik
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vegetarijanstva. Zagovarjal je brezmesno prehrano
in predložil dokaze o njenih fizioloških prednostih,
vključno z dolgoživostjo in telesno močjo. Leta
1865 je Hahn napisal uspešnico Das Paradies der
Gesundheit, das verlorene und das wiedergefundene
(Raj zdravja, izgubljeno in ponovno najdeno). Hahn
je nasprotoval vivisekciji živali.
Emanuel Felke (1856–1926) je svoje terapije
sedečih kopeli, kopeli s svetlobo in zrakom ter
glinenih kopeli dopolnjeval s skoraj brezmesno
prehrano z veliko zelenjave, nezrele pire, krompirja
in sadja, s katero je želel telo razstrupiti.
Adolf Just (1859–1936) - njegovo najbolj znano
delo je Kehrt zur Natur zurück! (Nazaj k naravi!).
Just je nasprotoval vsemu, kar ni v skladu z
naravo. Nasprotoval je avtomobilom, sodobnim
stanovanjem in kemičnemu kmetijstvu. Zavračal
je medicinsko znanost ter kritiziral cepljenje in
vivisekcijo. Menil je, da so cepiva strupi, ki ljudem
povzročajo trpljenje. Just je zagovarjal jutranji post
in surovo vegetarijansko prehrano z nepredelanimi
živili. Menil je, da je prehrana s sadjem in oreščki
najboljša naravna hrana za človeka.
John Henry Tilden (1851–1940) je bil ameriški
zdravnik, ki je v alternativnih zdravstvenih krogih
najbolj znan po svoji kritiki farmacije in po svoji
razlagi bolezni s teorijo "toksemije".
Benedict Lust (1872–1945) je bil rojen v
Nemčiji in se je preselil v Ameriko. Bil je eden
od ustanoviteljev naturopatske medicine v
prvih desetletjih dvajsetega stoletja. Lust je bil
vegetarijanski aktivist ter nasprotnik teorije klicnih
bolezni, cepljenja in vivisekcije. Menil je, da je
teorija klicnih bolezni "najbolj velikanska prevara
sodobnega časa". Lust se je izogibal uporabi zdravil
in verjel, da je vse bolezni, vključno z rakom,
mogoče pozdraviti z naravnimi postopki.
Herbert McGolfin Shelton (1895–1985) je bil
ameriški naturopat, zagovornik alternativne
medicine, pisatelj, pacifist, vegetarijanec ter
zagovornik presnojedstva in posta.
Dr. Bernard Jensen, doktor znanosti, znan kot oče
celostnega zdravja, se je več kot 70 let ukvarjal z
naravnimi zdravilnimi metodami, predaval v več
kot dvajsetih državah ter svetoval več kot 350.000
bolnikom. Bil je prejemnik številnih nagrad za
svoje dosežke na področju zdravljenja. Dr. Jensen
je prava legenda na področju naravnega zdravja in
je milijonom ljudi pomagal doseči boljšo kakovost
življenja v telesu, umu in duhu.
VZPOREDNI RAZVOJ MEDICINSKE ZNANOSTI
Vzporedno z vračanjem k naravi pa se je razvijala

tudi znanost na področju biologije, mikrobiologije
in medicine. Sodobna medicina se je vse bolj
osredotočala le še na patogene mikroorganizme kot
povzročitelje bolezni in na zatiranje teh z zdravili.
Ta razvoj moderne medicine je šel hitro naprej,
a hkrati se je pozabilo na holistični pristop, na
teorijo 4 elementov in 4 temperamentov, pa tudi na
metode razstrupljanja s pomočjo rastlinske hrane
ali svežih rastlinskih sokov.
Nekako vsi mislimo, da je znanstveni pristop do
zdravljenja sam po sebi postal bolj zanimiv od
tradicionalnega naravnega pristopa, kajti človek hoče
nove pristope, hoče napredek. Nekateri dogodki
iz tega obdobja zgodovine pa kažejo na to, da se
je naravno zdravljenje opuščalo namenoma in ga
je vedno znova izpodrivalo zdravljenje z zdravili.
Zakaj namenoma? O tem lahko razmislimo, ko
beremo članek iz revije Raum & Zeit, št. 233/2021 z
naslovom Stiftungen – von wegen für einen guten
Zweck. V ta namen deloma povzemam omenjeni
članek o vlogi t. i. dobrodelnih fundacij.
»DOBRODELNE« FUNDACIJE
Fundacija ali sklad je kot oblika delovanja v družbi
med najvplivnejšimi družinami na svetu prisotna
že zelo dolgo. Preko fundacij so njeni lastniki
lahko vplivali na svetovno-politično dogajanje. Pa
ne le to. Ker imajo skladi oz. fundacije običajno
takšen status, da se v njih zbirajo sredstva in
to navadno za pomoč šibkejšim, so se njihovi
lastniki predstavljali kot dobrotniki in filantropi.
Eden prvih je bil John Rockefeller. Leta 1911 je
John Rockefeller s svojim skladom Standard Oil
Trust zašel v težave, saj ga je Vrhovno sodišče
ZDA spoznalo za krivega korupcije, nezakonitih
poslovnih praks in izsiljevanja. Sklad je moral
razpustiti.
V tistem času je bil John Rockefeller eden najbolj
osovraženih ljudi v javnosti. Kaj je storil? Ustanovil
je Rockefellerjevo fundacijo in vanjo vložil ves
svoj denar, seveda tistega iz propadlega naftnega
sklada. Ta poteza mu ni rešila le denarja, ampak
tudi ugled, saj je svojo novonastalo fundacijo
predstavil kot dobrodelno, za dobro človeštva.
Iz nje je velikodušno doniral največjim medijem v
ZDA, ti pa so z medijsko propagando izboljševali
Rockefellerjevo javno podobo.
ZAČETEK OBDOBJA FARMACEVTSKE INDUSTRIJE
Rockefeller je svojo fundacijo uporabil za
financiranje tega, kar danes imenujemo
farmacevtska industrija. Pod okriljem
Rockefellerjeve fundacije so se namreč začele
izvajati svetovne farmacevtske naložbe, predvsem
v proizvajalce patentiranih sintetičnih zdravil.
Kot smo že povedali, je bil to čas, ko so v ZDA
11
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v polnem razmahu delovale naturopatske šole,
holistični pristop zdravljenja z naravnimi pristopi
pa je prodiral tudi v ordinacije zdravnikov uradne
medicine. Naravna zdravila so bila v tistem času
v ZDA tako zelo priljubljena, da jih je uporabljala
polovica vseh zdravnikov in bolnišnic ter tudi vse
medicinske fakultete. Prav tako so tudi zdravniki
uradne medicine širili svoj pogled na bolezen v
smeri holistične obravnave pacientov. Seveda je
imel tak način zdravljenja eno veliko napako, vsaj v
očeh Rockefellerja: z njim se ni dalo nič zaslužiti.
POPOLN PREOBRAT
Avtor članka Stiftungen – von wegen für einen
guten Zweck, Thomas A. Hein, navaja: »Človek
mora biti pravi psihopat, da mu je tako malo mar
za ljudi, da uniči dobro delujočo medicino in ljudem
namesto tega ponudi pogosto škodljive strupe samo
zato, da bi postal 'močnejši in bogatejši od Boga'.«
Kako je Rockefellerjevi fundaciji uspelo obrniti
trend od naravnega zdravljenja, ki je bilo dobro
za ljudi, živali in naravo, v korist farmacevtske
industrije, njene moči in denarnice?
Kot navaja v svojem članku Hein, naj bi mu pri
tem pomagal prijatelj Andrew Carnegie: »Še en
plutokrat in samooklicani dobrotnik. Carnegie
je zaslužil s tem, da je monopoliziral jeklarsko
industrijo. Tudi on je ustanovil fundacijo.
Preko te fundacije so po ZDA poslali človeka po
imenu Abraham Flexner. Cilj: poročilo o stanju
medicinskih fakultet in bolnišnic po vsej državi.
Lahko si mislimo, kakšno je bilo to Flexnerjevo
poročilo. Govorilo je o nujni potrebi po posodobitvi
in centralizaciji 'zaostale' ameriške medicine. Iz
holistične medicine, naturopatije in homeopatije
so se norčevali, zdravnike, ki so jih uporabljali,
pa so diskreditirali. Istočasno je bilo za raziskave
sintetičnih zdravil namenjenih več kot 100
milijonov dolarjev. Za tisti čas je bilo to neverjetno
veliko. Vendar je Rockefeller dosegel svoj cilj.
Flexnerjevo poročilo in ukrepi, ki so mu sledili,
so pomenili rojstvo tako imenovane "sodobne
medicine" in s tem tudi rojstvo farmacevtske
industrije.«
Od tu naprej zgodbo vsaj približno poznamo. Vse
več kemije na recept in vse manj ali praktično
nič nasvetov o zdravi rastlinski prehrani, o
razstrupljanju z zelenjavno-sadnimi sokovi, o
hidroterapiji, zeliščih itn.
Medicina je nastala iz znanja o človeku, ki je
kot mikrokozmos vpet v širši makrokozmos in s
tem nedeljiv od celote. Danes je podaljšana roka
farmacije. Ta pa prinaša enormne zaslužke njenim
lastnikom oz. tistim, ki so jo začetno finančno
zagnali, dokler njenega ohranjanja in bohotenja nad
naravo nismo prevzeli sami, kot njeni porabniki.
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Razsežnost tega kapitala je tako nepredstavljivo
velika, da njegovo moč podzavestno občutimo kot
nevidno avtoriteto vredno zaupanja posegov v
naše telo. Morda nam bo poleg znanja, ki ga lahko
preberemo tu in tam, do pravih stališč pomagal
tudi glas naše vesti in našega srca.

VIRI
Bela knjiga Svetovne naturopatske zveze (World
Naturopathic Federation)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Rikli
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Hahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Felke
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Just
https://www.wikiwand.com/en/John_Henry_Tilden
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_M._Shelton
Revija Raum & Zeit 233/2021

KAJ IMA ČLOVEŠKO ZDRAVJE
Z ŽIVINOREJO IN MESOM?
Besedilo ŠPELA VEHAR
Prehranska svetovalka za celostno rastlinsko prehrano
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Živimo v zanimivih časih, prav zares.
V želji po zdravju si nadevamo maske,
morda se celo prijavimo na cepljenje, ali
pa se preprosto naročimo k zdravniku,
kadar smo bolni. Pa je to res vse, kar lahko
storimo za zdravje? Da ga prelagamo v
roke belih halj, se zapiramo med štiri
stene in izoliramo ter upamo, da bo
čarobna igla rešila naše telo? Žal je resnica
preprostejša, zahteva pa kar velike, četudi
enostavne spremembe v življenjskem stilu
in prehrani.
Žalosti me, ker v letu in pol, odkar države izvajajo
zelo striktne, po mnenju mnogih tudi nedopustne
ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19, še v
nobenem uradnem dopisu ali propagandnem
materialu nacionalnih institucij, ki naj bi varovale
zdravje, nisem prebrala ničesar o preventivi in skrbi
za močno in vitalno telo.
Zato sem se odločila, da to nalogo opravim sama
in vam dam nasvete, ki zahtevajo delovanje in
spremembe iz VAŠE strani in ne potrebujejo
zunanjega rešitelja.
Večina ljudi se žal ne zaveda, da je izbira ustrezne
prehrane poleg zadostnega spanja, čistega zraka
in vode ena najpomembnejših odločitev za
njihovo zdravje.
ZAKAJ SO ŽIVALSKI IZDELKI HAZARD
ZA VAŠE ZDRAVJE?
Mnogi se ne zavedajo, da ima živalska prehrana
negativne posledice za zdravje ljudi, in to na
ogromno področjih. Redno uživanje živalske hrane
ogroža vaše zdravje tako iz vidika akutnih kot
kroničnih obolenj, in to ne glede na to, v kakšnih
razmerah te živali živijo. Velikokrat se namreč
poudarjajo negativne plati industrijske živinoreje,
vendar pa veliko hazardov nosi tudi živinoreja malih
kmetov (kakršno najdemo tudi v Sloveniji).
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AKUTNA OBOLENJA
Živalska hrana lahko povzroča akutna obolenja ali
njihove zaplete na številne načine, ki jih bom opisala
v nadaljevanju. Živalski izdelki predstavljajo grožnjo
vašemu telesu na več nivojih hkrati, vendar bom
zaradi lažje predstave o obširnosti problematike
uživanja živalskih izdelkov ogrožajoča področja
opisala posamično. Najpomembnejše dejstvo, ki si ga
morate zapomniti in ga imeti v mislih, je, da so živali
naše SORODNICE. To pomeni, da so njihovi organi
in posledično tudi njihova obolenja ter paraziti in
drugi organizmi, ki živijo v njih in na njih, podobni
organizmom, ki žive v nas in na nas. Bolezni in
bakterije lahko prehajajo med sorodnimi vrstami
istih kraljestev (živali in ljudje spadamo v kraljestvo
živali), ne morejo pa prehajati denimo iz rastlin na
živali. Po domače povedano, bolezni brokolija in
paradižnika ne morete stakniti, ko urejate svoj vrt,
medtem ko lahko kar hitro dobite glisto ali kakšnega
drugega parazita od svojih hišnih ljubljencev.
Živali so nam podobne - kadar imajo težavo ali
parazita one, ga prav lahko dobimo tudi mi! Prav
tako se lahko zastrupimo z vodo, kontaminirano z
živalskimi iztrebki, ali pa v primeru ne dovolj pečenih
živalskih delov dobimo parazite, ki so prej živeli in
odlagali svoja jajčeca v živalih.
PATOGENE BAKTERIJE
Salmonela, listerija, e-coli in razne druge bakterije
so organizmi, ki jih prenašajo živali oziroma se
razvijejo na njihovih tkivih. Pri ljudeh povzročijo
hudo zastrupitev, ki lahko rezultira v driski, bruhanju
in posledično hudi dehidraciji in hiranju, kar lahko
vodi v smrt. Največ okužb s salmonelo je povezanih z
jajci in slabo pasteriziranimi mlečnimi izdelki. Druge
bakterije povzročijo podobne ali hujše simptome,
prav vse pa so povezane z živalskimi izdelki in
nekatere se lahko razvijejo tudi na izdelkih, hranjenih
v hladilnikih. Prav tako se lahko s salmonelo ali
drugimi bakterijami okužijo tisti, ki jedo zelenjavo,
kontaminirano z iztrebki živali, ki so to bakterijo
imele. Rastlinski kompost je v tem primeru veliko
varnejši in primernejši. Kot boste videli tudi v
nadaljevanju, je največji problem teh zastrupitev v
tem, da meso razpada z drugačnimi, mesojedimi
organizmi/bakterijami. Mesojede in vsejede živali
imajo veliko močnejše želodčne kisline in kratka
prebavila, da nevarne substance lahko hitro izločijo iz
prebavil, medtem ko v nas ta hrana razpada in nas s
tem ogroža.
ODPORNOST NA ANTIBIOTIKE
Ena od velikih težav zaradi uživanja živalske hrane
je odpornost bakterij na antibiotike. Zoolog Walter
Veith je s svojimi študenti odkril, zakaj je glavni
krivec za to živinoreja.
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Živalim že od rojstva rejci dajejo majhne doze
antibiotikov, to pa zato, da njihov imunski sistem
ne bi bil preveč aktiven, saj bi to pomenilo večjo
izgubo energije in počasnejšo rast tkiv. Povedano po
domače: če se mora telo živali boriti s patogenimi
bakterijami, potrebuje za to več hrane. To pomeni,
da se dragocena kmetova krma uporablja za
njegovo zdravje, ne pa za njegovo rast. Ker ima
kmet profit samo od količine mesa, ki ga lahko
pri živali pridela, si ne želi, da se energija iz krme
porablja za imunski sistem, temveč za rast in razvoj
mišičnih in maščobnih tkiv, ki jih bo kasneje lahko
prodal. Težava tega pristopa je v tem, da nizke
doze antibiotikov patogenih bakterij ne pobijejo,
temveč jih samo "uspavajo". Ko ljudje zbolijo in
vzamejo antibiotik, pri čemer so imeli prej v telesu
bakterije iz tovrstnega mesa, antibiotik pobije vse
ostale bakterije v njihovem telesu, ne pa tudi tistih,
ki so v živinorejski industriji pridobile odpornost
na antibiotike. Pride do pojava, ko so vse človeku
koristne bakterije mrtve, zato lahko patogene
bakterije prevzamejo nadzor nad telesom. Situacijo
si predstavljajte tako, kot da imate v telesu morilce
in tatove, ki pa so šibki in rahlo zaspani. Dokler so
policaji v vašem telesu živi, ti morilci in tatovi nimajo
moči. Ko pa policaje pobijete, takrat tudi šibki morilci
postanejo nevarni, saj nimajo
več nasprotnika.

živali, so bile bolne živali, ki jih je bilo treba porabiti.
Te bolne živali naj bi bile vzrok razvoju prionskih
obolenj (encefalitis - vnetje hrbtenjače, demenca
ipd.). Vlade dolgo časa niso priznale povezave med
govedino in prionskimi boleznimi, a so jo sčasoma
zaradi nakopičenih dokazov morale. To je rezultiralo
v množičnih pobojih več tisoč krav, ki bi bile lahko
okužene, žal pa ni zbudilo ljudi do te mere, da bi se
vprašali, kakšen smisel ima hranjenje z živalmi.
BIOAKUMULACIJA OKOLJSKIH TOKSINOV
Živali pojedo veliko krme. V kolikor je ta krma
kontaminirana s pesticidi ali drugimi okoljskimi
toksini iz tovarn, izpustov avtomobilov ipd., živali
vse te toksine shranijo v maščobna tkiva. Ko vi
to pojeste, naredite enako, poleg tega pa morate
razumeti, da se ti toksini v živalih akumulirajo in
je zrezek pravzaprav koncentrat teh toksinov. Zato
se toksini nalagajo v vaših mehkih tkivih in vam
potencialno škodijo. Kadar zbolite ali izgubite večjo
količino maščobnega tkiva, se ti toksini iz maščobnih
tkiv sproščajo v vaš krvni obtok in vplivajo na to,
kako dolg in težek bo vaš proces razstrupljanja. Poleg
tega so ti toksini problem za ženske, ki zanosijo,
saj se prek placente in mleka prenašajo na zarodek
oziroma otroka.

PROMOTORJI RASTI - ANABOLNI STEROIDI,
NEPRIMERNA HRANA
Živali so na farmah tretirane (vbrizgavanje) z
različnimi vrstami anabolnih steroidov, ki spodbujajo
rast njihovih tkiv. Z uživanjem tovrstne hrane
ljudje prejmejo te hormone, ki lahko povzročijo
neravnovesje hormonov v njihovem telesu,
prekomerno rast mišičnih in maščobnih tkiv ter
težave s plodnostjo zaradi zmanjšane interne
produkcije hormonov, ki so bili v človeška telesa
vneseni z živalmi. Poleg tega so živali pogosto
hranjene s popolnoma neustrezno hrano zanje.
Od odpadkov do kostne moke drugih živali, do tega,
da denimo krave ali prašiči jedo brikete, v katerih
so iztrebki piščancev ali njihovi posmrtni ostanki.
Vpliv uživanja tovrstnega mesa na ljudi še ni povsem
znan, moje priporočilo bi bilo, da se temu hazardu
preprosto izognete s tem, da živalske izdelke
nadomestite s polnovredno rastlinsko hrano: žita,
stročnice, gomolji, sadeži in zelenjava.
PRIONI
Prioni so posebna vrsta beljakovin s svojevrstnim
zaporedjem aminokislin, ki povzročajo nevrološke
bolezni, kot so denimo bolezen norih krav,
encefalitis, demenca. Do tega pojava naj bi prišlo, ko
se rastlinojedim živalim daje na uživanje neustrezno
toplotno obdelano in seveda neprimerno živalsko
hrano. Živali, ki se jih uporablja kot hrano za druge
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KRONIČNE DEGENERATIVNE BOLEZNI
SRČNO-ŽILNA BOLEZEN, DIABETES, POŠKODBE
DEBELEGA ČREVESJA, ZAPRTOST.
Ena od težav mesa in večine živalskih izdelkov je tudi
ta, da so sestavljeni zgolj iz beljakovin in maščob ter
nasičenih maščob, nimajo pa vlaknin in ogljikovih
hidratov ter elektrolitov, kot so kalcij, kalij in
magnezij, ki skupaj z vodo ohranjajo dober nivo vode
v telesu. V procesu prebave se velik del živalske hrane
absorbira že v začetku tankega črevesja, ostanki pa
potujejo naprej.
Problem nastane, ko morajo te ostanke predelati
ustrezne bakterije v debelem črevesju. Bakterije,
ki predelujejo meso, so drugačne kot tiste, ki
predelujejo rastlinsko hrano. Mesne bakterije
sodelujejo v procesu gnitja, ki pa je precej drugačen
od procesa fermentacije. Težava je v tem, da te
bakterije proizvajajo toksične stranske produkte,
ki poškodujejo vaše črevesje in potujejo tudi v kri
ter sodelujejo pri razvoju poškodb vašega ožilja.
Razumeti morate, da naša telesa nimajo optimalnega
ustroja za prebavo mesa. Če gre za preživetje, ga
nekaj lahko predelamo, ni pa to hrana, ki bi jo naše
telo želelo v času obilja in izbire.
Za zdravje so prav tako problematične velike količine
beljakovin, ki jih vsi živalski izdelki (meso, jajca,
ribe, mlečnine) vsebujejo veliko. Kadar mora telo
presnavljati večje količine beljakovin, v procesu
nastaja veliko stranskih kislih produktov (fosforjeva
kislina, sečna kislina, žveplena kislina), ki jih mora
telo prek potu in urina izločiti iz telesa. S tem po
nepotrebnem obremenjujete ledvice in iz telesa
izgubljate večje količine kalcija, kalija in magnezija
ter vode. Prav slednji elementi in voda pa so ključni
za dobro delovanje imunskega sistema in vseh celic
vašega telesa.
Povrhu vsega pa imajo živalski izdelki tudi negativen
vpliv na sposobnost človeškega telesa, da ustrezno
izkoristi sladkorje. Maščobe namreč onemogočijo
inzulinu, da bi sladkor iz krvi spravil do celic (kar je
njegova naloga), poleg tega pa tudi vplivajo na slabšo
dostavo kisika do celic. Zaradi maščobe se namreč
eritrociti - rdeče krvničke začnejo zbirati v kupčke.
Težava je v tem, da so eritrociti prenašalci kisika v
celice. Če torej v celice ne pride niti dovolj sladkorja
niti kisika, je to tako, kot da ste izgubili netivo in
gorivo.
Uživanje živalske hrane torej vpliva na zmanjšano
sposobnost telesa, da učinkovito proizvaja energijo,
ta pa je bistvena za opravljanje vseh funkcij telesa,
tudi imunskega sistema. Tako kot morajo policaji
dobivati redno in dobro plačo za dobro opravljeno
delo, tako tudi vse celice telesa potrebujejo dovolj
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energije, da lahko kakovostno opravijo svoje delo.
Če bo vaša prehrana bogata z ogljikovimi hidrati,
s kontroliranim in nizkim vnosom mastne in
beljakovinske hrane, potem bodo vaše celice zlahka
proizvajale energijo in bo vaše telo zbolevalo manj, če
pa že bo, se bo z boleznijo lažje spopadlo.
ZAKAJ VAM TEGA NE POVEDO VLADE IN MEDIJI?
Prodaja živalskih izdelkov in zdravil, ki jih morajo
ljudje uporabljati zaradi posledic uživanja neustrezne
hrane, je ogromen posel. Podjetja pogosto investirajo
velike količine denarja za politične kampanje
in oglase v medijih ter študije, ki ne dokazujejo
škodljivega učinka njihove prehrane oziroma so
zasnovane, da jo prikažejo kot koristno, zato ne eni
ne drugi ne bodo odkrito in ostro nastopili proti tem
industrijam, saj so od njih neposredno odvisni.
Mediji, vlade in zdravniki vam bodo tako samo
svetovali, da namesto rdečega mesa uživate belo
meso ali ribe, in da namesto mastnih mlečnih
izdelkov uporabljate polmastne, ter da to hrano
uživate zmerno. Kaj zmerno pomeni, je lahko
zelo relativno.
Če boste sledili tem priporočilom, vaša prehrana v
resnici ne bo dosti drugačna in posledično se tudi
vaše zdravje ne bo (bistveno) izboljšalo. Potem boste
verjeli, da prehrana tako ali tako nima vpliva in boste
vrgli puško v koruzo.
Jaz pa vam pravim, da obstaja prehrana, ki lahko
bistveno spremeni vaše zdravje, telesni izgled,
energijo in počutje, vendar je pomembno, da je ta
prehrana diametralno nasprotna tisti prehrani, ki vas
je prvotno spravila v škripce. To je prehrana, bogata
z ogljikovimi hidrati, vodo, vitamini in minerali, ter
revna z maščobami in beljakovinami: škrobna živila,
sadje, zelenjava so osnova te prehrane, oreščki in
semena pa so občasen dodatek.
Za ljudi v današnjih časih je pomembno, da se
dokopljejo do ustreznega znanja in informacij o tem,
kako bi moral biti sestavljen dan ali
krožnik rastlinojedca.

VEČ INFORMACIJ
lahko najdete na spletni strani
SLOVENSKEGA VEGANSKEGA DRUŠTVA in na mojem
YOUTUBE kanalu, SPLETNEM PORTALU
ter SOCIALNIH MEDIJIH.
Zapomnite si, da je raziskovanje najboljši način za
odkrivanje informacij o dobrem življenju in krepkem
zdravju, zato vam svetujem, da se ga lotite čim prej.

PRAZNOVANJE BOŽIČA –

ROJSTVA JEZUSA, KRIST USA –
S POLNIMI MIZAMI MESA
Besedilo SLAVKO VONČA
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Tako pozunanjen, kot je ta, je komajda
še kakšen drug praznik. Kdo še misli na
dejanski pomen božiča, in kdo se ga sploh
še zaveda?
Božič je postal vrvež, spektakel človeškega hlepenja
po užitku, kulinariki in nečimrnosti, kateremu
se lahko končno odpove šele tisti, ki se ukvarja
z Jezusovim nasledstvom in se trudi za notranje
vrednote in svetlobo. Ker pa je večina ljudi
zaslepljenih z zunanjo religijo, ki že tisočletja uči in
dela ravno nasprotno Jezusovemu življenju in učenju,
se žal še vedno v božičnem času porabi neznanske
vsote denarja za darila, umetno razsvetljavo na
mestnih ulicah, v hišah in delno tudi v vrtovih ter
razsvetljevanje neba s pirotehničnimi izdelki.
V družinskem krogu sedijo kot ljubljeni družinski
očetje in matere ob sveže posekani jelki, ki dišeče
oddaja življenjsko energijo, "olikano" pojedo škampa,
ki ga živega vržejo v vrelo vodo, ali z maščobo
pitane pečene gosi, pojejo "Sveta noč, blažena noč",
morebiti spustijo otožno solzo, ker jih božično
vzdušje spominja na njihovo otroštvo, ko sta jim oče
in mati v dnevni sobi vsaj za božične ure naklonila
malo "zdravega sveta". Pa si Kristus res želi takšno
praznovanje?
Ali kot človek Jezus ni bil dovolj jasen, da živali niso
namenjene za našo prehrano, in ni dovolil ubijati
živali?
V knjigi "To je Moja Beseda, Alfa in Omega. Jezusov
evangelij. Kristusovo razodetje, ki ga danes poznajo
pravi kristjani po vsem svetu", str. 309, Kristus o
tem pojasnjuje: “Moji učenci so Mi prinesli kruh in
grozdje, da bi oboje pomnožil. Tistega dne pa so Mi
dali pomnožiti tudi mrtve ribe. Ko sem vzel to mrtvo
substanco v Svoje roke, sem pojasnil ljudem, da se
je iz njih umaknil potencial Očetove moči, visoka
življenjska moč, in da ne bom ustvaril živih rib, da bi
jih spet ubili.
Ljudem sem razložil, da je v vseh življenjskih oblikah
življenje in da naj jih človek ne ubija iz objestnosti.
Ljudje, zlasti otroci, so me gledali žalostno. Niso Me
mogli razumeti, kajti v glavnem so se prehranjevali
z ribami, kruhom in le malo s čim drugim. Smiselno
sem jim rekel: ‘Zaradi zemljine energije so ribe še
cele. Zato vam iz Očetovega Duha ne bom podaril
živih rib, temveč vam bom ustvaril iz zemljine
energije ribe, ki so mrtve, z malo nihanji torej.
Nikoli ne bodo živele in ne da se jih ubiti. Rad bi vam
pokazal, kakšen okus ima živa hrana - kruh in sadje
- v primerjavi z mrtvo.’
In ustvaril sem jim ribe iz energij zemlje, ki so imele
le malo duhovnih snovi. Dal sem jim mrtve ribe in
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jim zaukazal, da naj obenem jejo tudi kruh in sadje,
da bodo poznali razliko med živo in mrtvo hrano,
med visoko nihajočimi in nizko nihajočimi živili.”
V listu Resnice "Prerok" št. 7 na str. 17 je Kristusov
prijatelj podal pretresljivo izpoved: “… sem se
spomnil pretresljive slike. Če se še prav spominjam,
se v binkoštnem času rojevajo mlade živali. Že nekaj
let se večkrat vozim skozi vas, kjer je na majhnem
področju v zgodnjem poletju živela čreda mladih
gosi in je za silo životarila. Bile so vesele, bile so
zadovoljne z utesnjenostjo, v kateri so morale živeti.
Opazoval sem, kako so odraščale, in se spraševal,
zakaj ljudje gojijo toliko gosi, ko pa je bil prostor
zanje tako majhen. Ko sem enega svojih prijateljev
vprašal, mi je rekel: ‘Kako si ti naiven. Nisi v
preteklih letih doživel, da jih je bilo vedno manj od
začetka adventnega časa, in po 24. decembru, torej
po prazniku Kristusovega rojstva, ni bilo nobene več?’
Odprle so se mi oči: vsako leto isto! Uboge živali niti eno leto niso smele živeti, požrli so jih živalski
kanibali. Od takrat tudi nočem več pernice. Kdo ve,
koliko božičnih gosi je moralo tudi za to pustiti perje?
Moj prijatelj je nadaljeval: ‘Ali ne veš, koliko
tjulnjevih mladičev letno odrejo, da bi lahko dame
visoke družbe pokazale izredno lep krznen plašč?’
Z nadaljnjimi primeri mi je prijatelj pokvaril ves
dan. Dalje je poročal, da božične gosi niso bile samo
ubite, temveč jim pred tem s silo odpro kljune in
jim v požiralnik tlačijo specialno hrano, z držajem
kuhalnice jo celo še "potlačijo", da mora uboga
žival požirati, požirati, požirati, da lahko živalski
kanibal, človek, za praznik "Kristusovega rojstva"
uživa fino gosjo jetrno pašteto. Piščanci morajo živeti
na najtesnejšem prostoru, tako rekoč v kletkah za
nesnice, in ko so prave velikosti in ustrezno težki,
jih obglavijo, da bi šli v lonec ali ponev za pečenje,
ali pa se morajo nabodeni razkazovati v izložbah,
da bi kanibali lahko sami izbrali svojega piščanca.
Pripovedoval mi je tudi, kaj se dogaja v klavnicah,
da živali iz strahu pred smrtnim strelom mukajo,
ker čutijo, da jim bo življenje vzeto na nasilen način.
Ko živali zapuščajo kmečki hlev, že začutijo, da jih
peljejo v klavnico.
Moj spremljevalec mi je razložil, kaj vse se v živali
spravi z zdravili in hormoni, ki pospešujejo rast,
tja do kemično ali genetično iznakaženih krav, ki
svoje preparirano vime komaj še nosijo med nogami.
Kronski zaključek njegovih besed je bil: ‘Vse, ampak
prav vse se molze. Veliki tega sveta molzejo male, in
veliki in mali molzejo celotno mater Zemljo, dokler je
pošast, ki se imenuje človek, ne izmozga, tako rekoč
izčrpa.’
Od vsega tega, kar mi je opisal, si, hvala Bogu, nisem
več opomogel. Postal sem drugačen, takšen, da vse
bolj cenim, kar nam dnevno daje Bog; se vse bolj
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zavedam, kaj pomeni ljubezen do Boga in bližnjega;
se mi vse bolj svita, kdo so cerkvene institucije.”
Torej, delamo popolnoma nasprotno, kot nam je
Jezus iz Nazareta pokazal in učil ter živel za zgled.
Človek naj bi se vprašal, zakaj je na svetu toliko
trpljenja, bolezni in ostalega gorja. Ali smo mogoče
spregledali kakšno pomembno navodilo? Ali mogoče
ne razumemo Desetih Božjih zapovedi, ki jih je Bog
dal po Mojzesu pred 3500 leti za vse ljudi? Na kratko
poglejmo peto Božjo zapoved: Ne ubijaj! Zelo kratko
in jasno navodilo z nobenimi izjemami – samo dve
besedi. Na koga se nanaša zapoved: Ne ubijaj? Ali
se nanaša samo na človeka in ali uresničujemo to
zapoved? Glede na to, da živali dihajo isti zrak in jim
po žilah teče podobna kri kot nam, bi lahko sklepali,
da zapoved velja tudi za živali. Pri domačih živalih
za zabavo, psi, mačke, ptice, ribe itd., ki jih je človek
zasužnjil za svoje užitke, opazimo, da tudi občutijo
veselje in strah. Mogoče pa se živali ravno tako
veselijo življenja kot mi, ljudje?

narave. Za lažje razumevanje citatov želim pojasniti,
da je knjiga napisana tako, da so prevzeta in zapisana
dejstva iz Njegovega življenja in mišljenja kot Jezusa
iz Nazareta, kot Kristus v sedanjem času pa jih je
po svoji prerokinji Gabriele pojasnil, popravil in
poglobil. Tako je npr. pojasnil »Božjo jezo«: »To
prihaja iz predstavnega sveta poganov, ki je bil v
Stari zavezi še kako živ. Verovali so, da se “bogovi”
ljudem maščujejo. Dobro bi bilo, da bi človek spoznal,
da tako imenovano “božjo jezo” ustvarjamo sami.
“Jezni Bog” je človekov jaz, ki se maščuje za to, kar
je povzročil sam, kajti kar človek seje, to bo žel.«

Jezus iz Nazareta je živel Deset Božjih zapovedi
in nam prinesel Govor na gori. Kako je možno, da
večina ljudi ne ve nič o Jezusovi Ljubezni do živali in
narave?

OSVOBODITEV PTIC
7. In nekega dne je prišel deček Jezus na kraj, kjer je
bila postavljena past za ptice in ob njej je stalo nekaj
fantov. In Jezus jim je rekel: "Kdo je postavil sem
to zanko za nedolžna Božja bitja? Glejte, prav tako
se bodo sami ujeli v zanko." In zagledal je dvanajst
vrabčkov, bili so kot mrtvi.
8. In položil je Svoje roke nadnje in jim rekel:
"Odletite in dokler boste živeli, mislite Name." In
dvignili so se in kriče odleteli. Judje, ki so to videli,
so se zelo čudili in povedali so to duhovnikom.
(Pogl. 6)

Iz knjige "To je Moja Beseda, Alfa in Omega. Jezusov
evangelij. Kristusovo razodetje, ki ga danes poznajo
pravi kristjani po vsem svetu", bom citiral nekaj
odlomkov o ljubezni Jezusa iz Nazareta do živali in

GORJE LOVCEM
6. 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
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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?
7. In za tvoje preživetje: Glej polja, kako rastejo in so
rodovitna, pa drevesa polna sadežev in zelišča! Kaj
hočeš še več, kot ti da pošteno delo tvojih rok? Gorje
močnim, ki zlorabijo svojo moč! Gorje premetenemu,
ki rani Božja bitja! Gorje lovcem! Kajti tudi njih bodo
lovili!"
8. 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. (Pogl. 14)
JEZUS OZDRAVI KONJA
1. Zgodilo se je, da je Gospod odšel iz mesta in je z
učenci šel čez gorovje. Prišli so na hrib z zelo strmimi
potmi. Tam so srečali moža s tovorno živaljo.
2. Konj pa se je zrušil, ker je bil preobremenjen.
Mož ga je pretepal, da je krvavel. In Jezus je stopil k
njemu in rekel: "Ti, sin krutosti, zakaj pretepaš svojo
žival? Mar ne vidiš, da je veliko prešibka za svoje
breme, in ne veš, da trpi?"
3. Mož pa je odvrnil: "Kaj imaš ti opraviti s tem?
Svojo žival lahko pretepam kolikor hočem, moja je
namreč, kupil sem jo za lepo vsoto denarja. Vprašaj
te, ki so s Tabo, iz moje soseščine so in vedo."
4. In nekateri učenci so odgovorili, rekoč: "Da,
Gospod, tako je, kot pravi, zraven smo bili, ko je
konja kupil." Gospod pa je odvrnil: "Kaj ne vidite,
kako krvavi in ne slišite, kako stoka in tarna?" Oni
pa so odgovorili in rekli: "Ne, Gospod, ne slišimo, da
stoka in tarna!"
5. In Gospod se je razžalostil in rekel: "Gorje vam,
zaradi otopelega srca ne slišite, kako toži in vpije k
svojemu nebeškemu Stvarniku za usmiljenje. Trikrat
pa gorje tistemu, zaradi katerega kriči in stoka v svoji
bolečini!"
6. In stopil je naprej in se dotaknil konja in žival se je
dvignila in njene rane so bile zaceljene. Toda možu je
rekel: "Pojdi zdaj po svoji poti in ga ne pretepaj več,
če upaš, da boš tudi ti našel usmiljenje."
7. In ko je videl, da prihajajo ljudje, je Jezus rekel
Svojim učencem: "Bolan sem zaradi bolnega, zaradi
lačnega trpim lakoto, zaradi žejnega trpim žejo."
8. In rekel je tudi: "Prišel sem, da odpravim
žrtvovanja in krvave praznike. Če ne boste prenehali
žrtvovati in uživati mesa in krvi živali, ne bo nehala
nad vas prihajati Božja jeza; prav tako, kot je prišla
nad vaše prednike v puščavi, ki so se vdajali uživanju
mesa in jih je napolnila gniloba in so jih izčrpale
kužne bolezni." (Pogl. 21)
JEZUS POMAGA KAMELI
12. Jezus se je napotil v Jeruzalem in srečal kamelo, ki
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je bila težko otovorjena z drvmi. Kamela jih ni mogla
zvleči v breg, a gonjač jo je tepel in kruto trpinčil,
toda živali ni mogel premakniti z mesta.
13. Ko je Jezus to videl, mu je rekel: "Zakaj tepeš
svojega brata?" In mož je odgovoril: "Nisem vedel, da
je moj brat. Mar ni tovorna žival, ustvarjena za to, da
mi služi?"
14. In Jezus je rekel: "Mar ni isti Bog iz iste snovi
ustvaril to žival in tvoje otroke, ki ti služijo? Ali nista
oba prejela od Boga istega diha?"
15. In mož se je zelo čudil nad temi besedami. Nehal
je tepsti kamelo in jo osvobodil dela bremena. Tako je
šla kamela navkreber in Jezus je šel pred njo in se ni
več ustavila do konca dnevne poti.
16. Kamela je spoznala Jezusa; kajti čutila je Božjo
ljubezen v Njem. A mož je hotel vedeti več o tem
nauku in Jezus ga je rad poučil; in postal je njegov
privrženec. (Pogl. 31)
ŽIVALI – NEMOČNE ŽRTVE
Kaj pravijo veliki umi o uživanju živalskih trupel?
Nekaj citatov:
Pitagora (6. stol. pr. Kr.), grški filozof in matematik
"Karkoli človek naredi živalim, mu bo z isto mero
poplačano."
George Bernard Shaw (1856-1950), irski dramatik:
"Ko hoče človek ubiti tigra, se temu reče šport. Ko pa
hoče tiger ubiti človeka, se
to imenuje zverinskost."
Plutarh (45-125), grški filozof in pisatelj:
"Ali se lahko resno vprašate, iz kakšnega razloga se
je Pitagora odpovedal mesni hrani? Sprašujem se, v
kakšnih okoliščinah in v kakšnem duhovnem stanju
je bil človek, ko se je prvič s svojimi usti dotaknil
krvi, k ustnicam ponesel mrhovino in svojo mizo
obložil z mrtvimi, razpadajočimi trupli in si dovolil,
da kosom teles, ki so še malo pred tem krulili in
kričali, se gibali in živeli, reče hrana. Seveda ne gre
za leve in volkove, ki jih v samoobrambi ubijemo
- nasprotno, tem živalim ne posvečamo nobene
pozornosti. Večinoma koljemo nedolžna, krotka bitja
brez bodic in čekanov, ki nam tako ali tako ne bi
mogla nič storiti. Zavoljo mesa jih oropamo sonca,
svetlobe in dolgega življenja, ki jim pripadajo z
rojstvom. Če trdite, da je za vas tako hrano predvidela
narava, potem sami ubijte, kar mislite pojesti vendar z vašimi naravnimi danostmi, ne s pomočjo
mesarskega noža, kija ali sekire."
"Za mali košček mesa vzamemo živalim dušo kot
tudi sončno svetlobo in življenjski čas, zaradi česar
jih je narava ustvarila, da so tu."
"Ljudje se nikoli ne bi smeli spozabiti tako daleč in
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živa bitja obravnavati kot stare čevlje ali obrabljene
stare predmete, ki jih lahko zavržemo, ko niso več za
uporabo. Ne smemo početi tega, da se pri starih živih
bitjih sprašujemo, koliko še koristijo, ali malo ali pa
sploh ne več."
Informacije so vedno prisotne po pravih Božjih
prerokih skozi celotno zgodovino, tudi danes, ter
lahko dostopne za vse ljudi, ki iščejo resnico. Mogoče
je za nas, človeške veleume in tako imenovano
"krono" stvarstva, vse preenostavno. Ne upoštevamo
Božjih navodil in sledimo tradiciji - slepcem, ki
vodijo slepce in vsi padejo v jamo.
Jezus iz Nazareta je živel Božje zakone za zgled
in nam pokazal pot v večno domovino – nebeško
kraljestvo. Tudi na Zemlji bo nastalo kraljestvo
miru Jezusa Kristusa. Na Zemlji bi bilo veliko manj

”ko hoče človek ubiti tigra,
se temu reče šport.

ko pa hoče tiger ubiti človeka,
se to imenuje zverinskost.”
—
georg e b e rn a rd sha w
( 185 6-19 50) , irs k i d r a m atik

trpljenja in bolezni, če bi upoštevali enostaven
osrednji nauk Jezusa iz Nazareta:
»Kar ne želiš, da drugi storijo tebi, tega tudi ti ne
stori drugim.« ali, povedano drugače, »Kar želiš,
da drugi storijo tebi, to najprej ti stori drugim.«.
Kdo so drugi? Drugi so ljudje, živali, rastline in mati
Zemlja s svojimi naravnimi bogastvi.
Če verjamemo ali ne, zakon vzroka in posledice
(karma), kar seješ, to žanješ, deluje in posledično
povzroča trpljenje in bolezni. Kako lahko zmanjšamo
posledice? Začnimo pri sebi uresničevati Božje
zakone, korak po korak!
Na osnovi zgoraj napisanega si še vsi skupaj
zastavimo vprašanje: kako bomo letos praznovali
božič - spomin na rojstvo Jezusa, Kristusa?

VIRI
"To je Moja Beseda, Alfa in Omega. Jezusov
evangelij. Kristusovo razodetje, ki ga danes
poznajo pravi kristjani po vsem svetu", 2. izdaja v
slovenščini, september 2012
Deset BOŽJIH zapovedi & Govor na gori Jezusa iz
Nazareta, 1. izdaja v slovenščini, oktober 2020
List Resnice "Prerok" št. 7, Februar 1997/Letnik 1
Prikrivana Jezusova ljubezen do živali in Živali –
nemočne žrtve, 2. izdaja, september 2003
Knjige Gabriele - Založba Beseda
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ČLOVEK
NIMA PRAVICE
SUPERIORNOSTI
V NARAVNEM
EKOSISTEMU
Besedilo dr. med. ERIKA ŽAGAR

Že dolga leta me je obremenjevala misel,
da je prehrana z mesom in predvsem
ubijanje živali nekaj, kar je v nasprotju
z mojim načinom razmišljanja in cilji
v življenju. Po poklicu sem sicer zdravnica
splošne medicine, vendar zadnjih 16
let delam predvsem v komplementarni
medicini in sicer z bioresonanco, ob tem
redno meditiram, vodim meditacije in
sedaj v sklopu svoje ordinacije delam še
kristaloterapije. Bolj se mi je z leti višalo
zavedanje in razumevanje delovanja sveta,
narave in ekosistema, večji problem sem
imela s prehrano živalskega izvora, vendar
se nekako nisem mogla »preklopiti«.
Potem pa me je moje zdravstveno stanje
dobesedno prisililo spremeniti odnos
do prehrane in tako rekoč čez noč sem
popolnoma preklopila na vegansko
prehrano. Moram priznati, da je bil
rezultat viden v presenetljivo kratkem
času. Bila sem in še vedno sem veliko bolj
pomirjena sama s sabo in s svojim načinom
prehranjevanja.
Že od rojstva spada hrana vsem živim bitjem pod ene
od osnovnih potreb za preživetje, posledično vpliva
na velik del našega načina razmišljanja, obnašanja
in dnevnega delovanja. Po svoji veliki spremembi
prehranjevalnih navad sem pri sebi opazila bistveno
večjo psihično uravnoteženost, notranjo moč,
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motivacijo, voljo do življenja in ustvarjanja. Razliko
je opazilo veliko prijateljev, znancev, celo moj osebni
zdravnik je izrecno svetoval, naj se držim tega,
kar sem uvedla. Bila sem res hvaležna za nasvet
prijatelju, ki mi je svetoval vegansko prehrano.

ZAKAJ STA VEGANSKA PREHRANA IN
HKRATI VEGANSKI NAČIN ŽIVLJENJA IN
RAZMIŠLJANJA ZA VEČINO LJUDI (NE
MOREM TRDITI, DA ZA VSAKOGAR!)
VELIKO BOLJ NARAVNA
IN NE-OBREMENJUJOČA?
Kot prvo bi rada izhajala iz stališča, da je vsako
življenje sveto in podeljeno z višjega nivoja, kakor
so človeška bitja. Kar pomeni, da se nimamo pravice
postavljati za sodnika nobenemu živemu bitju in
mu življenjski ciklus prekiniti. Istočasno pa živimo
na planetu Zemlja, kjer je prehranjevanje nujno
za obstoj. Za gradnjo naših celic, tkiv, energije je
potrebno vnesti v telo od zunaj dovolj beljakovin,
ogljikovih hidratov, mineralov, vitaminov, maščob in
seveda vode, kar si v normalnih pogojih zagotavljamo
z uživanjem hrane in tekočine. Torej je potrebno to
hrano na nek način pridobiti. Veliko komentarjev
sem slišala od znancev, ki so nasprotovali ali še
nasprotujejo veganstvu, češ da je tudi rastlina
živo bitje. Res je! Tudi pri rastlinah obstaja razvit
tako čustveni kot mentalni sistem in to vemo vsi,
ki imamo radi rože. Tudi znanstveni poskusi so
dokazali, da se rože močno odzivajo na prijetno,
umirjeno glasbo, pozitivne besede, ljubezen, drevesa
so sposobna preko koreninske mreže in kamnin v
tleh ustvariti dobesedno komunikacijski internet!
Zato je pomembno, da se globoko spoštuje vsaka
hrana, ki jo zaužijemo, od solate, pšeničnega klasa
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ali jabolka naprej, saj je vsak od njih živo bitje, ki je
vredno spoštovanja.
Razlika je v tem, da se pri pridelavi rastlin (pretežno)
ne uporablja metod, pri katerih bi rastline trpele,
ni bilo zlorabe rastlin, prav tako je obremenitev
okolja manjša kakor pri prehrani živalskega izvora.
Pri prehrani rastlinskega izvora je veliko t. i.
nabiralništva, ki ne povzroči smrti rastline. V to
skupino spada vse sadje in nekaj zelenjave. Hkrati je
ta hrana lažje prebavljiva, pri svoji predelavi v telesu
porabi manj energije, hitreje se izloči iz prebavnega
trakta in pušča manj toksičnih snovi. Seveda moramo
biti tu močno zavestni, katero in kakšno hrano
izbiramo. Gensko spremenjena in močno kemijsko
obdelana rastlinska hrana ni nič manj obremenjujoča
za naše telo ali okolje kakor piščanec. Svetujem, da
se osredotočamo predvsem na sadje in zelenjavo,

ki sta od lokalnih pridelovalcev ali vsaj ekološko
pridelana drugje. Vem, da to ni v celoti možno,
vendar se lahko potrudimo vsak po svoji moči.
Živali na velikih farmah živijo v zelo nenaravnih
pogojih. Zaradi stresa, fizičnega in psihičnega
zlorabljanja, slabe izpostavljenosti sončni svetlobi,
zraku in premalo gibanja imajo te živali zelo slab
imunski sistem. Za njihovo zdravje, normalen razvoj
in razmnoževanje je nujno dodajati antibiotike,
hormone, umetne vitamine in minerale. Veliko teh
snovi se po zakolu nahaja tudi v njihovem mesu,
pa tudi v mleku in jajcih. Zato je dokazano, da
vegani s svojo prehrano zaužijemo bistveno manj
antibiotikov in hormonov kakor ostali.
Iz zgoraj navedenih razlogov je farmska reja živali
odlično gojišče za številne bakterije in viruse, ki se
ne širijo samo na živali, pač pa lahko mutirajo in
»preskočijo« tudi na človeka. Boleznim, ki se širijo
z živali na človeka, rečemo zoonoze in njihov seznam
je zelo obširen. Seveda lahko prihaja do okužb tudi od
domačih ljubljenčkov (ali ste vedeli, da tudi mi njih
lahko okužimo?!), zato je potrebno paziti na ustrezno
higieno in tudi na njihovo zdravje, vendar je ta
nevarnost bistveno manjša, kakor je rezervoar okužb
na velikih farmah. Za primer bom navedla izbruhe
ptičje in prašičje gripe, ki se kot primarna okužba
razvijeta pri živalih (vektor) in se z njih preneseta na
človeka, kasneje pa se ta virus v populaciji do te mere
umesti, da se prenaša s človeka na človeka in ne
potrebuje več živalskega »posrednika«.
Nenazadnje je tudi Sars-CoV-2 virus, povzročitelj
Covid-19 začel svojo rušilno pot kot zoonoza. Corona
virus je namreč med krvosesimi netopirji endemičen
in tudi sami zbolevajo zaradi njega, le da se v naravi
bolne živali same umaknejo iz kolonije in ponavadi
tudi poginejo. V prenatrpanih kletkah na tržnicah te
možnosti ni bilo. Glede na nehigienske razmere so
bile dane vse možnosti za preskok okužbe.
Pri nas so pogoste okužbe še s Sallmonelo,
Campylobakterjem, Yersinijo, Listerio … Moramo pa
vedeti, da sta lahko tudi sadje ali zelenjava okužena,
bodisi preko iztrebkov ali urina živali v naravi bodisi
v času obdelave in predelave. Zato je treba to hrano
temeljito oprati in paziti pri obdelavi in shranjevanju.
Zavedati se moramo, da imamo z živim svetom okoli
sebe zelo veliko skupnega, toplokrvna bitja pa smo
si med sabo bistveno bolj podobna, kakor je to naš
naučeni ego pripravljen priznati. Spoštujmo naravo
in njena živa bitja, saj tudi mi spadamo med njih in
nimamo nobene pravice superiornosti v naravnem
ekosistemu.
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PRIPOROČENA
TRAJNOSTNA
HRANA
Besedilo doc.dr. VESNA BUKOVAC
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
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Priporočena trajnostna hrana je
polnovredna, sveža, lokalno in miroljubno
pridelana hrana rastlinskega izvora. Za
krogotok priporočene trajnostne hrane je
nujno potrebna dobro delujoča oskrbna
veriga s pridelki in živili. Dejstvo je, da
je prehranska varnost krhko ravnovesje,
ki se sistemsko zagotavlja s preudarnim
načrtovanjem pridelave in predelave
varne hrane. Trajnostna prehrana je
opredeljena kot zdrava in varna, vendar
z večjo kompleksnostjo in odvisnostjo od
več dejavnikov, vključno z dostopnostjo in
razpoložljivostjo, geografskim položajem
(lokalna hrana) ter kmetijskimi praksami.
Živila so polnovredna, kadar jim v postopku pridelave
in predelave ne odvzamemo prehranske vrednosti.
Uživati polnovredno hrano pomeni uživati večinoma
presno sadje in zelenjavo, semena, oreške, sušeno
sadje ter piti sadne in zelenjavne sokove, ki jih
iztisnemo iz svežega, kakovostno pridelanega sadja
in zelenjave. Tudi hrana, ki jo pred uživanjem
termično obdelamo, naj bo polnovredna (na primer v
pari dušena zelenjava, zelenjavne juhe in polnozrnate
žitarice).
Ustrezno načrtovana polnovredna veganska in
vegetarijanska (z eno besedo veg*anska) prehrana
je zdrava, prehransko ustrezna in pripomore k
preprečevanju in zdravljenju mnogih bolezni.
Primerna je za posameznike v vseh življenjskih
obdobjih, vključno z nosečnostjo in dojenjem, za
dojenčke, otroke in mladostnike ter športnike. Le
slabo uravnotežena in nekakovostna veg*anska
prehrana bi lahko povzročila prehranski primanjkljaj.
Tveganje za prehranski primanjkljaj vsekakor
predstavlja uživanje visoko predelanih oziroma
ultra procesiranih živil, ki v svoji sestavi praviloma
ne vsebujejo izvornih nepredelanih živil, temveč so
narejena večinoma iz snovi, ki so bile z različnimi
postopki pridobljene iz teh živil (maščobe, olja,
sladkor …), modificiranih snovi (hidrogenirane
maščobe, modificiran škrob) ali snovi, sintetiziranih
v laboratoriju iz različnih organskih substratov ter
drugih organskih virov (ojačevalci okusa, barvila
…). Primeri veg*anskih visoko predelanih živil so
brezalkoholne pijače, sladki in slani predpakirani
prigrizki, sladoled, čokolada, piškoti, slaščice, kruh
in pekovski izdelki z aditivi, energijske ploščice,
juhe iz vrečke, margarine in namazi, žita za zajtrk,
gotove jedi, nadomestki in dopolnila obrokov ter

destilirane alkoholne pijače. Čeprav lahko veliko
rastlinskih nadomestkov veganom in vegetarijancem
olajša načrtovanje prehrane, je zelo malo znanega o
prehranski kakovosti teh visoko predelanih živil.
Uživanje polnovredne rastlinske hrane, ki je hranilno
ustrezna, ima dolgoročne ugodne učinke tako na
telesno sestavo posameznika kot na dejavnike
tveganja za pojavnost bolezni. 40−50 % hrane naj bi
užili v presni obliki. Z vključitvijo fermentiranih živil
v prehrano se v črevesju ponovno naselijo koristne
bakterije, ki zvišajo raven biotske raznovrstnosti
črevesne mikrobiote. Zdravo črevesje je zmožno
proizvajati antibiotične, antitumorne, antivirusne
in fungicidne snovi. Fermentirana zelenjava ni
pojem, ki se tradicionalno veže le na kislo zelje in
kislo repo, fermentiramo lahko tudi korenje, blitvo,
papriko, rdečo peso, redkev, kolerabo, čebulo,
regrat … Med polnovrednimi presnimi živili velja
omeniti še kalčke. Ti so še zlasti v zimskem času,
skupaj z oreški, korenasto in naravno fermentirano
zelenjavo, osnova dobre prebave, odličnega počutja
in posledično zdravja.
Pojem trajnostni razvoj temelji na štirih stebrih, ki jih
predstavljajo gospodarski, okoljski in družbeni razvoj
ter etika. S trajnostnim razvojem naj bi se zagotovila
odgovornost človeka do živalskih in rastlinskih vrst
ter do lastne družbene skupnosti in kulture. Trajnost
ni moda, temveč nujnost. Potrebno je razmisliti
o tem, kakšne so in kakšne bodo (na primer čez
petdeset let) posledice uporabe fitofarmacevtskih
sredstev, umetnih gnojil, gensko spremenjenih
organizmov, živalskih izločkov, kakšna bo kakovost
tal in pitne vode, kakšen bo upad biološke pestrosti,
kakšne bodo posledice za zdravje ljudi, koliko več
bo stalo zdravljenje, koliko več bo odsotnosti na
delovnih mestih zaradi bolezni ter kakšna delovna
mesta bodo sploh na voljo. Globalni prehranski
sistem je pred zlomom, prehranska varnost Slovenije
je katastrofalna. Udejanjanje samooskrbe (predvsem
z zelenjavo, žiti in sadjem) in ohranitev semen
avtohtonih rastlinskih vrst je zato preživetvenega
pomena.
Prebavni in imunski sistem sta neločljivo povezana.
Prebavna cev, zlasti tanko črevo, je največji imunski
organ v človeškem telesu - kar 85 % imunskega
sistema je v področju prebavne cevi. Črevesna
mikrobiota je največji simbiotski ekosistem v
človeškem telesu in ima najpomembnejšo vlogo pri
vzdrževanju homeostaze (stabilnosti notranjega
okolja telesa). Sestavljajo jo vsi mikroorganizmi
(bakterije, glivice, evkarionti in virusi), ki se nahajajo
v črevesju. Črevesna mikrobiota ima pomembno
vlogo pri prebavi, dokazan pa je tudi njen vpliv na
možgane in vedênje. Os mikrobiota/črevesje/možgani
označuje ta vpliv. Vpliv imunskega sistema, žlez
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z notranjim izločanjem in avtonomnega živčevja
(parasimpatičnega in simpatičnega sistema) je
obojesmeren; bakterije črevesne mikrobiote imajo
vpliv na možgane in obratno, možgani (torej tudi
naše misli) imajo vpliv na črevesje.
Ko je beseda o vegetarijanski in veganski prehrani,
človeka še vedno najbolj skrbi preskrba organizma
z beljakovinami. V dobi tehnologije smo naučeni
dvomiti v popolnost narave, ki je človeka zasnovala
tako, da je njegovo preživetje zagotovljeno celo tedaj,
ko dobiva malo beljakovin iz hrane. V človeškem
organizmu namreč poteka kroženje beljakovin; celice
nenehno tvorijo in razgrajujejo beljakovine. Pri tem
procesu vedno ostane nekaj aminokislin, ki jih telo
ponovno uporabi pri tvorbi beljakovin. Beljakovine
telesu zagotavljamo z uživanjem žit, oljnic (zlasti
konopljevk), zrnatih stročnic, semen in oreškov … V
uravnoteženi prehrani omenjena polnovredna živila
telo oskrbujejo z vsemi osnovnimi aminokislinami.
Med rastlinskimi viri beljakovin so posebej zanimiva
semena industrijske konoplje, ki vsebujejo med 20 in
30 % beljakovin, ter semena belega volčjega boba, ki
jih vsebujejo med 33 in 38 % (z vsemi esencialnimi
aminokislinami).
Uživanje priporočene trajnostne hrane se povezuje z
nižjo stopnjo oksidativnega stresa in nižjim obsegom
vnetnih procesov v telesu. Oksidativni stres in vnetje
imata ključno vlogo pri staranju in razvoju kroničnih
bolezni, zato predstavljata pomemben cilj v razvoju
prehranskih strategij za preprečevanje bolezni.
Zagovorniki industrije z GSO trdijo, da se genetski
inženiring ne razlikuje od hibridizacije rastlin, ki se
izvaja že stoletja. To vsekakor ne drži. Spoštovati
moramo nedotakljivost taksonomskih enot. Ker se
lahko pri proizvodnji GSO genski material izmenjuje
med rastlinskimi in živalskimi vrstami, to vsekakor
močno posega v nedotakljivost taksonomskih
enot. Tako proizvedeni transgeni organizmi rastlin
vsebujejo dednino živali. Posameznik, ki se zavestno
odloči, da bo užival le hrano rastlinskega izvora, je z
uživanjem gensko spremenjenih rastlin pravzaprav
onemogočen v svoji nameri.
Okolje, ki nas obkroža, je ogromen kemijski reaktor.
V ogromnem kemijskem reaktorju okolja vse vstopa
v reakcijo. Vse je povezano. Posameznik je neločljivo
povezan z okoljem. Zaradi vpletenosti v mrežo
življenja se zdi nadvse pomembno, da spoznamo,
kako zelo smo odvisni od neprestane interakcije z
živimi bitji, kako pomemben je naš odnos do njih, in
da s svobodno voljo izbiramo hrano, zaradi katere ni
niti trpela niti umrla nobena žival. To je etika. Samo
to. Sicer so naša usta polna izgovorov. Pohlep, strah,
jeza, tekmovalnost in individualizem niso etična
stanja. Med njimi je še posebej nevaren strah, saj
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sproža nasilje (najhujšo obliko neetičnega ravnanja).
Vsi simptomi vseh bolezni imajo en sam izvor - strah.

naše preživetje
je odvisno od učenja
najpomembnejših vrednot:
empatije,
odgovornosti,
samokontrole,
ponižnosti in
usmiljenja.
V zadnjem času je aktualen množični strah pred
okužbo s koronavirusi. Koronavirus SARS-CoV (ang.
Severe Acute Respiratory Syndrome), identificiran leta
2003, naj bi bil živalski virus, še vedno negotovega
izvora živali, morda netopirjev, ki se je razširil na
druge živali (cibetne mačke iz družine Viverridae)
in prvič okužil ljudi v provinci Guangdong na jugu
Kitajske leta 2002. Takrat je epidemija SARS-CoV
prizadela 26 držav, leta 2003 pa je povzročila več kot
8000 primerov. Od takrat se je pojavilo nižje število
primerov okužb, ali zaradi laboratorijskih nesreč ali
s prenosom z živali na ljudi. Sledila je vsem dobro
znana epidemija s koronavirusom SARS CoV-2 (ang.
Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus
tipa 2), ki je sorodnik že znanih koronavirusov, ki
povzročata bolezni SARS in MERS (angl. Middle East
Respiratory Syndrome). Najverjetneje gre za zoonozo.
To pomeni infekcijsko bolezen, ki se po naravni poti
prenaša z živali (vretenčarjev) na ljudi. Izvor tega
virusa so netopirji, naravni gostitelji številnih vrst
koronavirusov. Izvor infekcijske bolezni COVID-19
(ang. Corona Virus Infectious Disease-19) se povezuje
z ribjo tržnico v mestu Wuhan. Okužba se je hitro
razširila po vsej Kitajski in kmalu dobila pandemične
razsežnosti. Zdi se, da je prenos koronavirusa SARS
CoV-2 z živali na ljudi povezan z uživanjem mesa
okuženih živali. Znano je, da so tržnice na Kitajskem
polne ponudbe mesa eksotičnih živali. Zdi se, da nas
strah pred koronavirusi, ki ga kot družba doživljamo
na svetovni ravni, z veliko klofuto opominja na
kolektivni strah, ki ga na prav tej ravni doživljajo
rejne živali in se kot informacija vtisne v njihova
trupla, ki prej ali slej pristanejo v želodcih vsejedih
posameznikov. Zanimivo, koronavirusi povzročajo
dihalno stisko (težko dihanje), tako značilno za
stanje, ko občutimo strah.

Naše preživetje je odvisno od učenja najpomembnejših
vrednot: empatije, odgovornosti, samokontrole,
ponižnosti in usmiljenja. Vse te vsebine idealno
pooseblja veganstvo, a zdi se, da ga današnja
družba nerada sprejema. Zavedati se je treba, da s
svojimi dejanji nenehno ustvarjamo dolgove, ki jih
bomo morali plačati; v tem je težišče problema. To
je temeljni princip uspešne gospodarske politike,
trgovine ter zdrave družbene ureditve, ki se zoperstavi
vsakršni preizkušnji. Človek je kreativen ustvarjalec
lastne prihodnosti in usode. Evolucija oziroma bolje
rečeno preobrazba človeka je njegova veg*anska
prehrana. Sveža, miroljubno in lokalno pridelana
polnovredna hrana rastlinskega izvora naj bo hrana
izbora; to je priporočena trajnostna hrana. Ker se je
človek evolucijsko razvijal v okoljih, kjer je bila hrana
relativno redka, so se razvile številne prilagoditve
telesa na stanje pomanjkanja hrane. Redno izvajanje
posta - postênje je zato pomemben del priporočenega
trajnostnega prehranjevanja.
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KAKO DOLGO SE L AHKO ŠE
NORČUJEJO IZ NAS?
Besedilo STANKO VALPATIČ
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Morda se eno najpomembnejših vprašanj
za človeštvo glasi: ali nismo ljudje za našo
hraniteljico Zemljo postali življenjsko
nevarni škodljivci?
Namreč, pretirano ropanje Zemlje, uničujoče
kmetijstvo s kemijo, škropivi in gensko manipulacijo,
živinoreja z antibiotiki, hormoni in feromoni,
atomski poskusi, bombardiranje zemeljske površine v
vojnah in pustošenjih zaradi pohlepa, krčenje gozdov
in tropskih gozdov zaradi živinoreje, vsakdanje
onesnaževanje in zastrupljanje okolja in voda iz
gospodinjstev, škodljiva kemijska, fitofarmacevtska
in druga industrija, avtomobilski in industrijski
izpusti, plastika, mobiteli, računalniki in ostale
podobne naprave, ki nas poneumljajo in oddaljujejo
od pravega smisla življenja ... In, nenazadnje,
nepopisno sovraštvo in izkoriščanje med ljudmi ter
sovraštvo do živali (lov, eksotični lov, živinoreja,
poskusi na živalih, genska manipulacija). Če
izhajamo iz sebe, ali bi res nekoga v nedogled nosili,
hranili, mu dajali vse, kar potrebuje, če bi nas on
potem v zahvalo vsak dan poškropil z nevarnimi
škropivi, gnojnico, nam pulil lase, trgal iz nas
organe, delal poskuse z nami in še bi lahko naštevali?
Mu morda ne bi počasi odvzeli vseh teh ugodnosti,
ki jih ima od nas, in se ga počasi poskusili znebiti?
Moramo se zavedati, da je Zemlja živ organizem, da z
vsemi zgoraj navedenimi posegi uničujemo življenje,
uničujemo del sebe, kajti vse oblike življenja so med
seboj povezane. Torej neživa narava ne obstaja, kot
nas to lažno učijo še danes.
Ljudje smo postali sovražniki živali in narave.
V živalskih hlevih in farmah postaja vedno bolj
neznosno. Milijarde živali so samo še serijski
proizvodi. Milijarde ton živalskih izločkov se skupaj
s kemičnimi snovmi, umetnimi gnojili in drugimi
strupi, kot so pesticidi in fungicidi, trosijo po zemlji.
In vso to nesnago in strupe potem preko hrane in
vode sprejmemo nazaj, enako pa velja tudi za živali
polj in gozdov. Živali živijo pač od tega, kar ponujajo
polja, travniki in gozdovi. Zaradi onesnaženja in
zastrupljanj čedalje bolj obolevajo in povzročitelje
bolezni, viruse in bakterije, prenašajo na človeka, in
to upravičeno, ker je človek tvorec vsega, kar morajo
živali prenašati in doživljati.
Že pred desetletji smo lahko brali o tem tudi v
Sloveniji, v brošurah Prerok 15 in 16 ter v časopisu
Kraljestvo miru. V slednjem - slovenska izdaja št.
3/2003 - smo lahko brali naslednje:
»SARS« - z živali preskočil na človeka.
Spet je povzročitelj z lahkoto preskočil mejo vrste
– z živali na človeka – in s tem povzročil nevarno

epidemijo. Zaradi zahrbtne pljučnice SARS (težki
akutni respiratorni sindrom) je po svetu umrlo
800 ljudi, prek 8000 se jih je okužilo. V dobi
globalizacije se kužne bolezni veliko hitreje širijo
kot prej. Kot povzročitelja so odkrili Corona virus,
ki pod elektronskim mikroskopom spominja na
sončno korono. Takšni virusi pri človeku običajno
povzročijo le bolj nevarne prehlade. Za mačke,
govedo, kokoši ali prašiče pa je bolezen lahko smrtna.
Očitno je v kitajski provinci Guangdong takšen virus
spet preskočil z živali na človeka in se prej tako
spremenil, da lahko »izigra« človeško imunsko
obrambo. Prenašalec je domnevno kokoš. Prvi so
se okužili prodajalci ptičev in kuharji. Možno pa je
tudi, da izvira virus od neke divje živali, ki jo lovijo
in uživajo kot »eksotično delikateso«. Na kitajskem
podeželju živijo ljudje in živali posebno tesno skupaj;
higiena je slaba, voda onesnažena, otroci se igrajo
ob prašičih, kokoših, racah. Tudi velika mesta, kot
je Hongkong, kjer ljudje in živali za zakol živijo
tesno skupaj, so bila že večkrat legla novih kužnih
bolezni. Vedno znova iz tega okolja izhajajo nevarne
epidemije, gripe, ki se potem širijo po vsem svetu. Ali
gre torej le za izboljšanje higiene? Ali pa nam hoče
bolezen povedati še kaj drugega? Tudi virusa AIDS in
BSE naj bi preskočila z živali na človeka. Ker človek
preganja živali še v najgloblji džungli, jih lovi in ima
za pojedino, in ker jih redi v najbolj mučnih pogojih,
za zakol in pojedino, tam vedno ustvarja ugodno
okolje za povzročitelje bolezni. Zaključek: kar človek
stori živalim, se v obliki bolezni prej ali slej vrne
nazaj na človeka.
Lahko torej vidimo, da smo o teh povezavah živinoreja in lov ter prehrana z mesom in ostalim
živalskim - bili zelo podrobno informirani že pred
desetletji. Pravzaprav so skozi celotno zgodovino
živeli ljudje, ki so opozarjali, da sta živinoreja in lov
škodljiva in nevarna. Žal večji del človeštva nikoli ni
poslušal resnice, tiste, ki so hrepeneli po njej, pa je
državno-cerkveni sistem preganjal, mučil in ubijal.
Tudi v današnjem času je tako, mnogi neodvisni
znanstveniki že leta in leta opozarjajo na nevarnosti,
ki nam pretijo zaradi uničevalskega in nespoštljivega
odnosa do narave in živali. Še bolj podrobno o vseh
teh nevarnih povezavah nam Božji duh pojasnjuje ter
uvaja v vso resnico po preroški besedi za današnji
čas, po Gabriele, že skoraj 50 let.
Več na www.gabriele-zalozba.com.
Državno-cerkveni sistem v vsakem časovnem
obdobju še dodatno zlorablja stisko, nevednost in
bolezni ljudi. To se zelo dobro kaže tudi v tem času
korone, ko smo doživeli strašansko zastraševanje
in veliko neresničnega poročanja s strani sistema
in medijev ter polno nelogičnih in protiustavnih
ukrepov, a nič o resnici ter pravi in pravilni pomoči
ljudem. Edina prava pomoč bi bila ljudem povedati
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resnico. In ta se glasi: prenehajmo z uničevanjem in
zastrupljanjem narave, kratenjem svobode živalim,
ukinimo živinorejo, lov in vse ostalo izkoriščanje
živali ter prehranjevanje z mesom in živalskimi
izdelki, kajti to je eden glavnih vzrokov za vse naše
bolezni in trpljenje.
Spoštovani bralci, si lahko predstavljate, kaj bi
se zgodilo, če bi vsi mediji vsak dan, večkrat na
dan, poročali o tem, kako je kmetijstvo z uporabo
milijonov ton kemije in škropiv škodljivo za naravo,
vode, živali in ljudi, kako je hrana pridelana, kako
škodljiva in nevarna je vsa živalska hrana, enako
genska semena in genska hrana, da so veliki hlevi
in farme z živalmi kot tempirane bombe, polne
bolezni, in da bi bilo najbolje vsa delovna mesta, kjer
se uničuje življenja, zamenjati? Kaj bi se zgodilo,
če bi mediji vsak dan poročali tudi, da Ministrstvo
za zdravje in NIJZ priporočata močno zmanjševanje
živalske hrane ali celo odsvetujeta hrano živalskega
izvora, priporočata pa čim več zelenjave, sadja,
kašnic, žit, stročnic, semenk in oreščkov, vse
pridelano brez kemije in škropiv? Namreč, takšna
hrana izboljša naš imunski sistem, kar je zelo
pomembno za naše zdravje in dobro počutje. Kako bi
bilo, če bi poročali, da se je vlada odločila zmanjšati
uporabo umetnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev,
da je prepovedala uporabo genskih semen ter GSO
v živilih, da kmetijam že finančno pomaga, da se
preusmerijo iz živinoreje v poljedelstvo, celo v
ekološko kmetovanje brez živinoreje? Da so se tako,
logično, ukinile subvencije za uničevalsko kmetijstvo
s fitofarmacevtskimi sredstvi in živinorejo in se
davkoplačevalski denar, imenovan “subvencije”,
namenja le tistim, ki so za preusmeritev in za

30

ohranjanje življenja povsod: v ljudeh, živalih, naravi,
vodah in tleh ... Si predstavljate, da bi se o tem
govorilo vsak dan v šolah, pri verouku, nedeljskih
mašah, na delovnih mestih in povsod drugod, kot se
to počenja sedaj v zvezi s korono? Da bi mediji gostili
neodvisne strokovnjake, npr. zdravnike in nutriciste,
ki vedo in trdijo, da živalska hrana NI potrebna za
naše dobro počutje, kot smo napačno naučeni; da
bi gostili prave varuhe živali in narave, ki vedo in
trdijo, da smo ljudje odvisni od čiste narave in voda
ter pestrosti rastlinskih in živalskih vrst; da bi gostili
kmetovalce, ki se zavedajo pomembnosti očuvanja
življenja v tleh in povsod; tudi teologe, ki zagovarjajo
miroljubnega Boga, ki nikoli in nikdar ni želel ali
dopustil ubijanja in prehranjevanja z živalmi ... Zelo
pomembno je, da mediji pustijo možnost dialoga tudi
drugi strani, da sodeluje v razpravi in lahko pove
svoje mnenje.
Mediji morajo vedno dopustiti možnost sodelovanja
obeh strani. Za in proti, pa naj gre za katero koli
problematiko. In to je tisto, kar mnogi najbolj
pogrešamo, ko gre za resnično in pravilno obravnavo
zaščite živali in narave ter poročanje medijev v času
korone. Namreč, če sta dva zdravnika končala isto
šolanje, si na enak način pridobila naziv dr., a imata
različno stališče do načina prehranjevanja ali ukrepov
v tem času, je samo po sebi logično, da se lahko
javno soočita. Vsaj nacionalna televizija in radio bi to
morala dopustiti, kajti vsi ju plačujemo. Toda tega žal
ni in tu imamo kot družba problem.
Če se vrnemo na naše vprašanje: kaj bi se zgodilo, če
bi mediji dve leti poročali o drugačnem odnosu do
živali in narave ter prehranjevalnih navad?
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Odgovor na to vprašanje se nam ponuja sam od
sebe, če pogledamo, kako so bili mediji uspešni v
teh dveh letih s propagando in zastraševanjem o
korona ukrepih. Brez večjih pomislekov je veliko ljudi
sprejelo to medijsko poročanje in mnoge nelogične
ukrepe. Dosegli so celo več, recimo, nekateri nosijo
maske povsod, tudi tam, kjer glede na ukrepe to
ni potrebno. Lahko torej vidimo, da vsakdanje
poročanje o čemerkoli deluje, pa naj bo resnično ali
lažno. Osebno nisem za nobene nelogične, prisilne
in brezvezne ali celo diskriminatorne ukrepe, ki jih
nadzorujejo in sankcionirajo neki inšpektorji ali
policija, plačana od nas, ljudi, davkoplačevalcev, ki
res trdo in veliko delamo.
Že dolga leta vlada in lovci želijo pobiti čedalje več
divjih živali. Da bi ugodili javnosti, si izmišljujejo
vedno nove laži in zavajanje. Predvsem ko gre za
medvede, volkove, divje prašiče … Npr., planira se
še večje pobijanje divjih prašičev pod pretvezo, da
tako rešujejo prašičje farme pred okužbami. Kakšna
neumnost, kakšna prevara, laž, v katero žal velik del
javnosti verjame.
Resnica je pa le ena in edina in se glasi: lahko
pobijemo vse prostoživeče živali, torej tudi vse divje
prašiče, a bodo prašičje in druge farme ostale še
naprej tempirane bombe, nevarne za okolje in ljudi.
Veliki hlevi in farme bodo še naprej leglo bolezni,
virusov in bakterij, kajti razmere, v katerih tam
živali živijo, niso primerne. Obenem je dejavnost
živinoreja nesprejemljiva iz okoljskega, etičnega in
zdravstvenega vidika. Iz duhovnega vidika pa celo
nezakonita.

Na živinorejskih farmah se že zdaj porabi več kot 50
% vseh proizvedenih antibiotikov na svetu, kar jasno
kaže, da so razmere na farmah za zdravje živali zelo
kritične in še komaj obvladljive. Vprašanje je, kako
dolgo še? Kaj pomeni poraba takšnih velikih
količin antibiotikov?
Večino od sto tisoč ton antibiotikov, kolikor se
jih letno proizvede, uporabljamo v kmetijstvu.
Problem nastaja, ker je večina antibiotikov, ki se
jih uporablja v kmetijstvu, enakih tistim, ki jih
uporabljajo pri zdravljenju ljudi. Antibiotiki se v
kmetijstvu uporabljajo za spodbujanje rasti. Znano
je, da uporaba antibiotikov za zdravljenje živali
oziroma v kmetijstvu predstavlja selektivni pritisk na
mikroorganizme in posledično na razvoj odpornosti.
Ti odporni sevi pa se lahko nato neposredno ali
posredno prenesejo tudi na ljudi. Lahko se prenesejo
na človeka preko okužene hrane in vode.
Najbolj zaskrbljujoče je, da imamo na vodilnih
položajih ljudi brez znanja in občutka odgovornosti
do soljudi, živali in narave. Z nepravilnimi ukrepi in
zakoni škodujejo sodržavljanom, ki jih plačujejo, in
jih ogrožajo. Uničevanje živalskega sveta in celotnega
naravnega življenja občutimo že sedaj, preko raznih
novih bolezni, vedno močnejših potresov, vetrov,
poplav, dolgih sušnih obdobij ali preveč padavin
v kratkem času. Ali si sploh lahko predstavljamo,
kaj to pomeni za naše otroke, vnuke in naslednje
generacije? Poslanci, ministri, predsedniki vlad in
cerkveni vodje bi morali delovati v dobro državljanov,
narave in živali, in ne v njihovo škodo, kot se to
počne že desetletja in stoletja. Res je vprašanje:
kako dolgo še?
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EMPAT IČNA DRUŽBA:
VIZIJA ALI UTOPIJA?
Besedilo MAŠA BLAZNIK, univ. dipl. psih.
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Anjana skrbi za dva novorojenčka, ki sta
ob rojstvu ostala brez mame. Hrani ju, leži
ob njiju, ju boža in poljublja. Ko jokata, ju
tolaži in poskrbi, da se umirita. Ustvarila je
udobno gnezdo, kjer bosta varna. Anjana je
dvoletna samička šimpanza in skrbi za dve
tigrovi siroti.
Starševska skrb, sposobnost prepoznavanja
in odzivanja na čustva in razmišljanja drugih,
ustvarjanje varnega in zdravega okolja za uspešen
razvoj potomcev ter sodelovanje v skupnosti so
lastnosti, ki izhajajo iz empatije. V nas jih je vgradila
evolucija z namenom preživetja vrste. Dolgo časa smo
verjeli, da smo lahko empatični samo ljudje, vendar
nam strokovnjaki sporočajo, da so empatične tudi
živali. Kljub temu, da se trudimo ustvarjati vedno
boljši svet, se naša družba danes sooča s številnimi
krizami, ki jih ustvarja sama. V nov dan se mnogi
prebujamo z občutki strahu, jeze in nemoči: kakšna
družba smo postali? Kakšen svet zapuščamo našim
otrokom? Kaj delamo z živalmi, naravo, planetom?
Ali sploh obstaja rešitev?
V tem članku bom poskušala odgovoriti na vprašanje,
kako lahko človek, ki je v svojem biološkem temelju
empatičen, ogroža preživetje lastne in drugih vrst, ter
kakšne so možne rešitve.
EVOLUCIJA NAS POTREBUJE EMPATIČNE
Najprej se ustavimo pri empatiji, s katero smo zgodbo
začeli. Empatija je sposobnost, ki ima dve pomembni
vlogi. Ena je ta, da omogoča posamezniku, da zlahka
prepoznava, razume in deli čustva ter misli drugih
ljudi, živali ali literarnih junakov. Iz nje izhaja tudi
starševska skrb za potomce. Poleg tega pa je empatija
tudi gibalo prosocialnega vedenja. Takšno vedenje
je usmerjeno v nudenje pomoči, iskanje koristi in
dobrin za druge, krepitev povezanosti in prizadevanje
za napredek skupnosti. Evolucijsko gledano so
imele prednost tiste vrste, ki so znale stkati močne
družbene vezi. Danes vemo, da so poleg človeka
empatične tudi številne živalske vrste, kot so miši,
sloni, podgane, opice, krave, prašiči, hobotnice.

Empatija se je v živalih in kasneje ljudeh razvijala
z evolucijo in je eden od ključnih elementov
za preživetje, zato se z njo rodimo. Vendar to
samo po sebi ni dovolj. Potrebno jo je razvijati in
krepiti z vzgojo, učenjem in osebnimi izkušnjami.
Mnogi strokovnjaki, med njimi prof. dr. Pirtošek,
predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, opozarjajo na pomen in vlogo
empatije v človeški družbi. Na posvetu z naslovom
“Slovenija 2030 — Smeri tehnološkega napredka,
smeri družbenih sprememb” pri predsedniku
republike Slovenije je dr. Pirtošek dejal: “Eno naših
bioloških poslanstev in eden naših smislov je, da smo
empatični!”
Kljub temu, da nas je narava opremila z bogatim
naborom sposobnosti za preživetje in povezovanje,
se človeštvo danes nahaja na točki, kjer s svojim
delovanjem ogroža prihodnost lastne vrste ter
mnogih drugih. Zato se zastavlja vprašanje: če
je Homo sapiens v svojem biološkem smislu in
poslanstvu empatičen, kako to, da smo se razvili v
družbo, ki ji ni več mar niti za prihodnost lastnih
potomcev in drvi v dokončno uničenje sebe, okolja in
planeta, druga živa bitja in planet pa si je podredila
tako, da jih je popredmetila, njihovo vrednost pa
določa skozi profit, ki ga z njimi ustvarja? Zdi se, kot
da je nekaj ugasnilo naše evolucijske predispozicije za
preživetje, predvsem empatijo.
KAJ LAHKO UGASNE ČLOVEŠKO EMPATIJO?
Odgovor na to vprašanje nam ponujajo španski
nevrologi, ki so leta 2010 pod vodstvom dr. Moye
Albiola odkrili, da se v človeških možganih krogotoka
za empatijo in nasilje v določenem delu prekrivata
in zato izključujeta. Ko je aktiviran eden, je drugi
ugasnjen. Spodbujanje empatije ima zaviralni
učinek na izražanje nasilja. In obratno. Odgovor na
zgornje vprašanje se zato glasi: nasilje je tisto, ki
ugasne empatijo. Pri dojenčkih, ki so deležni zdravih
prosocialnih človeških vzgojnih modelov, se bo to
odražalo na razvoju zdravih empatičnih možganskih
struktur. Pri dojenčkih, ki takšnih spodbud iz
okolja ne bodo dobili, bo to vodilo do poškodovanja
empatičnih možganskih struktur ter spodbujalo
razvoj nasilnih vedenjskih vzorcev in navad.
Glavno sporočilo teh odkritij je, da smo ljudje lahko
empatični, nasilni ali oboje, vendar je izid odvisen od
okolja in vzgoje. Če z vzgojo, učenjem in navadami
spodbujamo in gojimo nasilje, bo to imelo zavirajoč
učinek na razvoj in izraz empatije.
Sodobna znanost nam je podarila uvid, kako prihajata
do izraza empatija in nasilje pri posamezniku.
Ali lahko podobno dinamiko prepoznamo tudi na
primeru družbe? V to vedno aktualno filozofsko,
sociološko in psihološko debato, ki se ukvarja z
vprašanjem, ali posameznik oblikuje družbo ali
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družba oblikuje posameznika, bom v nadaljevanju
dodala tudi svoj pogled.
KAKŠNO DRUŽBO JE USTVARIL HOMO SAPIENS?
Homo sapiens se je pojavil pred okoli 300.000 leti
in se pred približno 100.000 leti iz Afrike razširil na
Arabski polotok in naprej po Evraziji. Pred 45.000
leti je prispel na avstralsko celino. Istočasno je
živelo še vsaj šest človeku sorodnih vrst. O tem, kaj
se je zgodilo s tistimi, ki so se srečale s sapiensom,
obstajata vsaj dve teoriji. Ena govori o medsebojnem
parjenju, druga pa o izrinjenju. Vendar strokovnjaki
nimajo dovolj dokazov za potrditev nobene od njiju.
Homo sapiens je edina človeška vrsta, ki poseljuje
naš planet šele zadnjih 10.000 let.

človeške družbe do živalskih vrst, kjer se v eni točki
prepletajo direktno, strukturno in kulturno nasilje.
In prav na tem primeru lahko vidimo, kako mora
sistem redno ohranjati odtujenost ljudi od tega
načina delovanja, preko umika klavnic stran od oči
in ušes potrošnikov do uporabe evfemizmov
(govedina in ne krava, teletina in ne teliček).
Večina ljudi namreč ne bi zmogla ubiti živali za
prehrano, zaradi odpora do ubijanja, in vendar
jedo meso. Tukaj ne gre za pomanjkanje empatije
ali informiranosti o krutosti sistema, temveč za
sistematično podprto distanciranje od realnosti,
gre za ugašanje empatije, za hoteno nevednost.
(Grušovnik, 2020)

Človek je zasedel vrh prehranjevalne verige v zadnjih
100.000 letih z vzponom Homo sapiensa, čeprav je z
množičnim lovom na divjad začel šele pred 400.000
leti. Druge živalske vrste so potrebovale milijone
let, da so prispele na vrh prehranjevalne verige, in
tako je imela tudi narava čas razviti mehanizme
za ohranjanje ravnovesja. Človeštvo pa se je na vrh
povzpelo tako hitro, da se narava na njegov način
delovanja ni uspela prilagajati. (Harari, 2017)

Mnogi strokovnjaki, med njimi tudi Svetovna
zdravstvena organizacija, opozarjajo, da je nasilje
veliko več kot le kriminalno-pravni problem.
(Krug, 2002) Potrebno ga je razumeti širše, tudi kot
zdravstveni in družbeni problem, saj ima škodljive
posledice tako za fizično kot psihično zdravje ljudi.
Nasilje opredeljujejo kot nalezljivo bolezen, ki jo
je mogoče preprečiti, kot patologijo in ne običajno
človeško vedenjsko lastnost. (Slutkin, 2014)

Ob poselitvi avstralske celine pred 45.000 leti je z
intenzivnim lovom povzročil izumrtje megafavne.
Tudi ob prihodu na ameriško celino pred 15.000 leti
je povzročil veliko ekološko katastrofo, saj si je okolje
podrejal tako, da je iztrebljal rastlinske in živalske
vrste. Paleontologi so si enotni, da so valovi izumrtja
živalskih in rastlinskih vrst velikokrat povezani s
človekovim prihodom na nove kontinente. Izgleda,
da je Homo sapiens v nasilni praksi podrejanja okolja
prepoznal način delovanja, ki mu prinaša želene
rezultate. Na začetku so bile njegove aktivnosti
vezane na direktno nasilje (lov, iztrebljanje vrst).
Z razvojem družbe in naraščanjem števila ljudi pa je
tudi nasilje dobilo nove dimenzije.

Mogoče najboljši prikaz, kako ambivalenten odnos
do nasilja ima današnja človeška družba, vidimo na
primeru, ko gre za nasilje in otroke. Po eni strani
družba vedenje otrok in mladostnikov, ki mučijo
ali ubijejo živali, prepoznava kot problematično
in nezaželeno ter kot možen pokazatelj prihodnje
psihopatologije posameznika. Istočasno pa v okviru
šolskega sistema otroke po zaključeni osnovni šoli, v
okviru poklicnega izobraževanja, izobražuje za poklic
mesarja, kjer se učijo klati živali, jih onesveščati z
električnimi pištolami in razkosavati z električnimi
žagami. (Blaznik, 2018)

STRUKTURNO NASILJE
Ko družba nasilne prakse integrira v svoje strukture
in sistem, to imenujemo strukturno nasilje. Ko ta
praksa postane ponotranjena in normalizirana,
govorimo o kulturnem nasilju. Posledica obeh so
neenake življenjske možnosti za določene skupine,
pa naj gre za ljudi, živali ali planet. Nekaj tovrstnih
oblik nasilja so ekonomsko, politično, okoljsko,
versko, rasno, spolno, ideološko, specizem … Težava
strukturnega in kulturnega nasilja je tudi v tem, da
je tako vtkano v družbo in vsakdanje življenje, da se
ga ne zavedamo oziroma ga ne prepoznavamo. Danes
vemo, da svetovna lakota ni posledica pomanjkanja
hrane, temveč rezultat tržnih mehanizmov. Mesna
industrija s svojim krutim odnosom do živali, ki
so podvržene grozovitim življenjskim pogojem od
rojstva do brutalne smrti, je nazoren primer odnosa
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Če bi nas kdo vprašal, ali smo kot družba bolj
nasilni ali bolj empatični, bi verjetno težko hitro
odgovorili. Mogoče bi izpostavili empatične vidike
družbe, ki se kaže v skrbi za otroke, starejše in
ostale ranljive skupine, brezplačni izobrazbi, javnem
zdravstvu. Mnogi strokovnjaki poudarjajo, da so
zadnja desetletja prinesla mir in blagostanje, saj da je
odstotek smrti zaradi vojn in kaznivih dejanj do sedaj
najmanjši v vsej človeški zgodovini. Kaj je narobe s to
trditvijo? To, da ni popolna, saj upošteva le direktno
nasilje med ljudmi. Ne upošteva pa nasilja, ki ga
človek izvaja do ostalih vrst in okolja. Ne upošteva,
da na leto za hrano ubijemo 90 milijard živali, da
smo v zadnjih 50 letih iztrebili 60 % vrst divjih živali,
da smo uničili 20 % amazonskega pragozda, da je
količina fitoplaktona v oceanih v zadnjih desetletjih
padla za 40 %. Vidimo, kako normalizirano in
spregledano je nasilje, predvsem nasilje
do drugih vrst.
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NA NASILJU TEMELJEČA DRUŽBA
Na podlagi zapisanega trdim, da smo se razvili v na
nasilju temelječo družbo. Soočamo se s posledicami
nasilnih praks in navad, s katerimi so naši predniki
začeli pred več 100.000 leti ter jih prenašali iz
roda v rod. S tem smo nasilje normalizirali ter
ga opravičevali kot tradicijo, naravno potrebo ali
nujnost. Danes nam znanost sporoča, da temu ni
tako. Zavedam se, da lahko moja trditev zveni kot
posploševanje in poenostavljanje kompleksnih
procesov. Ena od posledic socializacije in vzgoje je,
da se naučimo nekritično sprejemati in normalizirati
mnoga vedenja in navade. Nasilje implicira širok
spekter sekundarnih dinamik, ki jih na prvo žogo
mogoče niti ne povezujemo z njim. Nasilje implicira
neenakost moči, neenakost moči implicira hierarhijo,
hierarhija implicira ločenost, ločenost implicira
odtujenost, odtujenost implicira egoizem, egoizem
implicira nesodelovanje, nesodelovanje implicira
stagnacijo. Vse to so lastnosti in dinamike, ki so
v današnji družbi prej pravilo kot izjema in imajo
škodljive in uničujoče posledice za vse, vključujoč
našo Zemljo.
ALI SE LAHKO SPREMENIMO?
Kot vrsta imamo potencial biti empatični ali nasilni.
Predstavljajmo si, da smo se v tem trenutku znašli na
razpotju. Iz prve roke vemo, v kakšno prihodnost nas
pelje pot, po kateri hodi družba, ki temelji na nasilju.
Kakšna prihodnost pa nas čaka, če bi družbo začeli
ciljno graditi na empatiji? Na empatiji do soljudi,
vseh živih bitij in planeta. Sedaj smo v položaju, ko
nam znanost ponuja globlji uvid v vzroke za nastale
težave ter znanje, kako obrniti naše delovanje v
povezovalno in trajnostno smer.
V psihologiji je v zadnjih letih popularen rek v
povezavi s čustvi: »You have to name it to tame it«.
V slovenščini bi rekli, če želiš čustvo umiriti, ga najprej
poimenuj oziroma prepoznaj. Menim, da nas ta korak
čaka tudi pri reševanju situacije, v kateri se nahajamo.
Šele ko bomo prepoznali, kaj rojeva naše težave,
jih bomo lahko začeli uspešno reševati. Einsteinova
misel "Svojih težav ne moremo rešiti na enaki stopnji
razmišljanja, kot smo jih ustvarili", ponuja razlago,
kako to, da kljub eksponentnemu znanstvenemu
napredku človeštvo ne uspe najti izhoda iz trenutne
krize. Fokusiramo se namreč le na posledice in ne
na dejanski vzrok. Naša glavna težava niso slamice v
oceanih. Seveda so škodljive, vendar so v svoji osnovi
tudi one samo simptom problema. Tudi klimatska
kriza ni naša glavna težava, je simptom, posledica.
Posledica odsotnosti empatije in povezanosti zaradi
prevladujočih nasilnih praks. Rešitve, ki jih razvijamo,
naj zato ne bodo fokusirane le v reševanje simptomov,
temveč tudi v odpravo vzroka.

Ustvarjanje empatične družbe je smer v novo,
drugačno prihodnost. Kako se lotiti nečesa tako
velikega? To ni izziv za enega človeka ali skupino
ljudi ali nevladno organizacijo ali podjetje. Empatije
se lahko učimo in jo krepimo na različne načine,
skozi druženja, delovanja, ki so nam pomembna, ter
jo nato kot posamezniki udejanjamo v svojih osebnih
in strokovnih življenjih. Nahajamo se v edinstvenem
in verjetno neponovljivem trenutku v zgodovini, ko
lahko s pomočjo sodobnih znanstvenih uvidov in
orodij naredimo zavesten premik v smeri krepitve
milijone let starih evolucijsko danih potencialov za
empatijo in sodelovanje ter začnemo graditi temelje
nove civilizacijske paradigme.
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PRISTOPNA IZJAVA
ime, priimek
naslov (ulica, kraj, pošta)
datum rojstva
telefon
e-mail naslov
izobrazba
poklic
dodatna znanja

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. *Celoten statut si je mogoče prebrati
na spletni strani društva ali pa ga naročiti na naslovu društva.
ČLANARINA ZA LETO 2021 (označi)
▯ članarina za zaposlene je 25 €,
▯ članarina za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €,
▯ članarina za leto za mlajše od 15 let je 8 €.
OBVEŠČANJE PO ELEKTRONSKI POŠTI (označi)
▯ Obveščajte me o akcijah društva, ker želim pri njih sodelovati.
▯ Informirajte me 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.
OPOMBE
Za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi
starši (zakoniti zastopnik). S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo
svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva (vabila,
akcije, informativno gradivo ...).

datum

podpis

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite po pošti na naslov:
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, 031 499 756
www.osvoboditevzivali.si
info@osvoboditevzivali.si
Transakcijski račun: SI56 0201 1025 3228 311
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ZARADI L AŽI
OKROG PREHRANE
IMAJO MNOGI T EŽAVE
Besedilo STANKO VALPATIČ
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Že vrsto let je znano in dokazano s
strani neodvisnih znanstvenikov, da je
prehranjevanje brez živalske hrane možno
in celo boljše za vsa starostna obdobja.
Že dolgo je tudi znano, da živalska hrana
povzroča zakisanost telesa. V takšnem
zakisanem okolju pa naše celice ne morejo
normalno delovati. Za to znanstveno
odkritje je leta 1923 dobil nemški
znanstvenik Otto Heinrich Wartburg
Nobelovo nagrado. Toda kaj nam to koristi,
če ta pomembna informacija ni šla v
javnost. O tem se ne uči v šolah, o tem ne
govorijo niti zdravniki, politiki niti mediji.
Lahko rečemo, da se o tem pravzaprav ne
sme govoriti, kar je res zaskrbljujoče za ta
naš čas. To nam jasno kaže, kakšno moč
imata kapital in politika. Vprašanje za vse
nas pa je lahko: ali ni morda sistemu v
interesu, da smo čim bolj bolni?
Kakor vidimo, tudi Nobelova nagrada ni
bila dovolj, da bi se izvedela resnica.
In prav zaradi laži, da ljudje moramo jesti
meso, imajo mnogi otroci in starši težave v
vrtcih in šolah. Sistem namreč ne dovoljuje
možnosti izbire veganskega obroka v vrtcih
in šolah, a živimo baje v demokratični
državi. Vse več ljudi se obrača tudi na
naše društvo in prosijo za pomoč tudi
okrog tega. Tako sta pred časom poklicala
na društvo oče in mamica, ki si zaenkrat
želita ostati bolj ali manj anonimna, zaradi
morebitnih groženj. Vseeno pa sta želela,
da o tej problematiki napišemo nekaj v
reviji in morda tako še komu pomagamo.
Takole sta nam napisala: M. in A. Z.
»Glede na to, da živimo po prepričanju brez mesa,
mleka, mlečnih izdelkov živalskega izvora, sva z
ženo iskala način, kako otroku v vrtcu zagotoviti
take obroke.
Najprej sva poskusila, da bi pediater napisal
potrdilo, vendar je to praktično nemogoče, saj brez
specialističnih preiskav in testiranj tega ni mogoče
pridobiti. Torej to ni prava pot, saj bi se otroka
maltretiralo in na koncu tudi ne pokazalo, da je kaj
narobe, in otrok v nobenem slučaju ne pridobi takega
potrdila.
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Glede na to, da muslimani pridobijo potrdilo, da
ne uživajo svinjskega mesa, s strani zdravstvenega
doma, sva se obrnila tudi na direktorico ZD-ja, na
kar sem dobil jasen odgovor, da tega potrdila jaz ne
morem prejeti.
Tukaj seveda nekaj ne gre skupaj, zato nama ni
dalo miru in sva še naprej iskala po spletu, prebrala
ogromno člankov na to temo. Največ upanja nama je
dala spletna stran www.osvoboditevzivali.si.
Tam sva našla gradivo na temo PRAVICA DO
MOŽNOSTI VEGANSKEGA OBROKA. Poklicala sva g.
Valpatiča in se veliko pogovarjala o možnostih, da
bi mogoče le obstajal kak pediater v Sloveniji, ki bi
razumel sklicevanje na ugovor vesti, veganstvo oz. to
prepričanje, in bi le napisal potrdilo. Vendar ga tudi
s skupnimi močmi nismo našli. V kolikor obstaja, bi
bilo dobro, da bi ga spoznali :).
Kljub temu, da imamo pravico živeti po svojem
prepričanju, še vedno nisva našla načina, kako to
spraviti v življenje.
Še kar naprej sva iskala in brala članke po spletu,
nakar sva našla spletno stran zagovornik.si.
To je spletna stran REPUBLIKE SLOVENIJE,
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI.
Poklicala sva in našla luč na koncu tunela. Tam
so nama povedali, da se naj najprej poskusiva
dogovoriti z ravnateljico vrtca in če se ne bomo mogli
dogovoriti, naj jim posredujeva vse informacije in
bodo oni stopili v kontakt z njo in pomagali urediti
želeno.
No, po pogovoru z ravnateljico sva sama dosegla
to, da najin otrok ne prejme mesa, mleka in
mlečnih izdelkov živalskega izvora v vrtcu, in tako
prišla do želenega, saj je za naše prepričanje to
najpomembnejše.«
Spoštovane bralke in bralci, vsak ima lahko na
napisano svoj komentar, toda to, da se ljudi, ki si ne
želijo ubijanja živali za prehrano, tako diskriminira
in se jim otežuje življenje, je protiustavno in skrajno
neetično, nemoralno ter škodljivo.
Za lažje razumevanje prilagamo besedilo
Monike Naumovski: PRAVICA DO MOŽNOSTI
VEGANSKEGA OBROKA.
Veganstvo je s strani Sveta Evrope, vodilne
organizacije za spoštovanje človekovih pravi
v Evropi, potrjeno kot pomembno, resno in
koherentno prepričanje. Po Ustavi Republike Slovenije
nima nihče pravice vzgajati otrok na način, ki je
nasproten vrednotam staršev. Zakon o varstvu pred
diskriminacijo prepoveduje posredno in neposredno
diskriminacijo, nadlegovanje in viktimizacijo.
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PRAVICA DO VEGANSKEGA PREPRIČANJA

KAJ JE VEGANSTVO
Beseda »vegan« izvira iz leta 1944 in je predstavljala
oznako za ljudi, ki se niso izogibali le uživanju teles
nečloveških živali, temveč vsem oblikam izkoriščanja
živali. Vegani namreč živimo skladno z moralno
zahtevo, da se živa bitja ne smejo uporabljati kot
stvari, saj so nečloveške živali čuteča bitja (kot ljudje)
in jih je zato narobe izkoriščati, uporabljati in vzrejati
z namenom, da jih lahko izkoriščamo in ubijamo.
VEGANI IMAJO PRAVICO DO SVOBODE VESTI
V določenih situacijah smo vegani odvisni od
drugih ljudi, predvsem pri dostopu do stvari in
storitev. Dostopnost alternativ, ki živalskih izdelkov
ne vključujejo, je ključna, da oseba lahko živi
skladno z veganskim prepričanjem. Delno zaradi
nerazumevanja, kaj veganstvo je, mnogi vegani
v Sloveniji izkusijo probleme pri dostopanju do
primernih opcij. Vegani ne bi smeli biti postavljeni
v situacije, v katerih so prisiljeni, da sodelujejo pri
izkoriščanju živali v nasprotju s svojimi temeljnimi
prepričanji.

koherentno prepričanje, ki je vredno spoštovanja v
demokratični družbi. To je bilo potrjeno tudi s strani
Sveta Evrope, vodilne organizacije za spoštovanje
človekovih pravic v Evropi, v sklopu katere deluje
Evropsko sodišče za človekove pravice.
Ker je veganstvo zaščiteno prepričanje, imamo vegani
pravico (1) obravnavati izkoriščanje in uporabo živali
kot nepotrebna in neetična ter (2) to izražati preko
svojih ravnanj, ki so v skladu s prepričanjem in so
lahko podvržena le nujnim omejitvam.
DISKRIMINACIJA VEGANOV JE PREPOVEDANA
Diskriminacija veganov je prepovedana, saj zanika
možnost, da živimo skladno s svojim prepričanjem,
ter vodi do podpiranja in ohranjanja nepravičnosti
v našem odnosu do nečloveških živali. V Sloveniji
imamo Zakon o varstvu pred diskriminacijo – ZVarD,
ki je vzpostavil tudi institucijo Zagovornik načela
enakosti, ki skrbi za izvajanje zakona, spoštovanje
načela enakosti ter prepovedi diskriminacije
(posredne in neposredne), nadlegovanja
in viktimizacije.

Pravica do svobode vesti zagotavlja posamezniku,
da uživa popolno svobodo pri lastnih verovanjih in
prepričanjih. Poleg tega lahko svoja prepričanja,
če imajo pravno varovan status, izraža tako, da
živi v skladu z njimi in je lahko v tem omejen le
z zakonom, če obstajajo razlogi, ki so nujni za
varovanje javnega reda in miru, zdravja, družbene
morale ali temeljnih pravic in svoboščin drugih
oseb. Čeprav se pravica do svobode vesti mnogokrat
poimenuje kar svoboda vere, v resnici ta človekova
pravica enakopravno varuje verska in neverska
prepričanja.

DRŽAVA MORA ZAGOTOVITI SVOBODO VESTI
VSAKEMU POSAMEZNIKU
Država mora zagotoviti svobodo vesti vsakemu
posamezniku v svoji jurisdikciji in sprejeti takšne
ukrepe, ki so nujni, da je ta pravica posameznika
v družbenem življenju učinkovita in spoštovana.
Državni organi, ki predstavljajo podaljšek države
(bolnišnice, šole, zapori), so prvi, ki morajo to
spoštovati in imajo obveznost, da odstranijo
oziroma minimizirajo neugodno obravnavo veganov,
zagotovijo, da so potrebe veganov zaščitene,
preprečujejo in odstranjujejo diskriminacijo ter
sprejemajo ukrepe, ki omogočajo enakost možnosti.

VEGANSTVO IMA ZAŠČITEN PRAVNI STATUS
Veganstvo kot osebno prepričanje uživa zaščiten
pravni status, saj ne zajema samo izražanja osebnega
mnenja osebe in ne zadeva le prehrane, temveč
se nanaša na velik in pomemben del človekovega
življenja in obnašanja. Gre za pomembno, resno in

PREHRANA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH
ZAVODIH
Odnos do prehranjevalnih navad mnogokrat sega tudi
na področje etike, v povezavi z odnosom do živih
bitij, tesno pa je povezan tudi s posameznikovim
etičnim odnosom do okolja. Pri hrani je posledica
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kršenja pravice do svobode vesti še bolj občutna, saj
vegani primarno izražamo svoja prepričanja skozi
izogibanje uživanju živali in stvari, ki so bile vzete
živalim oziroma testirane na njih. V primeru omejitev
izražanja svobode vesti je oseba postavljena pred
odločitev, ali bo kršila svoje temeljno prepričanje ali
bo ostala lačna.
PRAVICA DO VZGOJE OTROK V SKLADU
Z MORALNIM PREPRIČANJEM STARŠEV
Ustava Republike Slovenije zagotavlja staršem
pravico do vzgoje otrok v skladu z njihovim verskim
in moralnim prepričanjem. Iz tega izhaja, da nihče
nima pravice otrok vzgajati na način, ki je nasproten
vrednotam staršev, še posebej to velja za vzgojnoizobraževalne zavode, kjer velja načelo t. i. ideološko
nevtralne šole. Starši so avtonomne odrasle osebe
in kot skrbniki svojih otrok imajo pravico otroke
vzgajati skladno s svojim prepričanjem, tudi ko pride
do vprašanja prehrane. Pravica je lahko omejena
v javnem interesu glede na uradno medicinsko
doktrino države ali vzgojno-izobraževalno politiko,
vendar morajo biti posegi objektivno utemeljeni.
Zdravstvene smernice države na tem področju
pa posega objektivno ne utemeljujejo. Vsi otroci,
vpisani v vzgojno-izobraževalne zavode, imajo
pravico do izbire najmanj enega obroka dnevno, ki je
financiran iz javnih sredstev in plačila staršev. Kako
država realizira pravico, da vsi otroci, kljub raznim
zdravstvenim in osebnim razlikam in zahtevam,
dobijo možnost obroka, je v njeni pristojnosti. Pri
tem bi morala država izhajati iz načela enakosti, ki
ga zagotavlja 14. člen naše ustave: če imajo vsi otroci
pravico dostopa do prehrane, jo morajo imeti pod
enakimi pogoji.
Z ODREKANJEM PREHRANE
SE DISKRIMINIRA OTROKA
Odrekanje prehrane otroku pomeni, da se posega
v njegovo rast in razvoj ter pravico do svobode
vesti, zato je povsem nepravično in nepotrebno.
Četudi se odgovornost za izbiro veganskega načina
prehranjevanja pogosto prelaga na starše, se v
končnem rezultatu diskriminira otroka, ki mu
možnost prehrane ni zagotovljena. Če je zahteva
po upoštevanju veganskega prepričanja zavrnjena,
mora država utemeljiti, zakaj ne more zagotoviti
veganom, da živijo skladno s svojimi prepričanji,
tako da dokaže, da bi to povzročilo prevelike težave
in/ali predstavljalo preveliko breme (finančno ali
drugo), ki bi vplivalo na splošne interese družbe. Če
je mogoče doseči legitimen cilj in hkrati upoštevati
zahteve veganov, bo država težko utemeljila, zakaj je
to sorazmerno v demokratični družbi ob spoštovanju
pravice do svobode vesti in načela enakopravnosti.
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PREHRANJEVANJE SPADA V
PRAVICO DO SVOBODE VESTI
Urad Varuha človekovih pravic je že v Letnem
poročilu za l. 2010 poudaril, da prehranjevanje
spada v pravico do svobode vesti in s tem v pravico
posameznika do svobodnega izpovedovanja vere.
Zato je Urad predlagal, da bi zakon določal, da mora
šola pri obroku, ki ga mora zagotavljati in ki pomeni
pravico vseh otrok in mladostnikov do zaužitja vsaj
enega obroka, upoštevati tudi tovrstne opredelitve
posameznika. Ministrstvo za šolstvo je predloge
glede vegetarijanske, veganske in druge hrane, ki
je povezana s prepričanjem ali vero, zavrnilo in
poudarilo, da bodo še naprej spoštovali Smernice
zdravega prehranjevanja, ki jih pripravlja Ministrstvo
za zdravje.
SLOVENSKE SMERNICE
ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA
SO NEOBVEZUJOČE (NELEGITIMNE)
V slovenskem prostoru se mnogokrat omenjata
»nevarnost« in »nezdravost« veganske prehrane,
pri čemer se sklicujejo na Smernice zdravega
prehranjevanja. Omejitveni ukrepi v javnem interesu
ohranjanja zdravja so dovoljeni, če je nevarnost za
zdravje dokazana in utemeljena – v nasprotnem
primeru gre za nedovoljen poseg v temeljno
človekovo pravico. Smernice zdravega prehranjevanja
nimajo pravne narave formalnega (obveznega,
obvezujočega) pravnega vira, kar je zapisano tudi v
samih smernicah in potrjeno s strani izjav avtorjev.
Poleg tega, da same smernice niso obvezujoče, tudi
niso v skladu z izsledki svetovne znanosti.
SPREJEMANJE OTROKA BREZ DISKRIMINACIJE
BI MORALO BITI SAMOUMEVNO
Pri veganskem prehranjevanju gre za več kot
osebno prepričanje, več kot le izbiro posameznika
zaradi same izbire. Gre za način prehranjevanja,
ki je zdravstveno ustrezen in katerega srž je
moralna konotacija, ki preko udejanjanja »osebne
izbire« opozarja družbo na načelo »ne škoduj«,
temeljno načelo, ki zajema predpostavko empatije
do živih bitij in narave okoli nas ter presega
antropocentrično gledanje. Sprejemanje otrok,
ki se vegansko prehranjujejo, v družbo in šolski
sistem brez nepotrebne diskriminacije bi moralo biti
samoumevno.
PREDLOG ZA OBRAVNAVO DISKRIMINACIJE
Vse otroke in starše, ki doživljate diskriminacijo
otroka ali sebe zaradi vašega veganskega prepričanja,
vabim, da nas za več informacij kontaktirate na
elektronski naslov: varuhinja@osvoboditevzivali.si.
V primeru diskriminacije zaradi veganskega
prepričanja lahko vložite prijavo tudi pri Zagovorniku
načela enakosti s Predlogom za obravnavo
diskriminacije.

BO SVET
KDAJ VEGANSKI?
Besedilo MONIKA NAUMOVSKI
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Če ostanemo samo pri številkah živali, ki
svojo pot končajo na krožnikih (in pustimo
ob strani tiste, ki so izkoriščane v jajčjereji,
mlečni industriji, namenjene krznu ali
volni, znanstvenim poskusom itd.), je bilo
število zaklanih živali v Sloveniji v letu
2019: 116.000 glav goveda (teleta, biki,
telice, voli, krave - ali za okoli 1 % več kot
v 2018), približno 332.000 prašičev (ali
za okoli 2 % več kot v 2018), približno 39
milijonov kljunov perutnine (ali za okoli
2 % več kot v 2018), približno 98.000
ovc in približno 24.000 koz. Podatki ne
vključujejo številk zaklanih kuncev, konj
in drugih živali. Prav tako ne zajemajo
milijonov moških piščančkov, ki jih ubijejo
v jajčni industriji, ker so odveč, saj ne bodo
mogli nesti jajc. In ko gledaš ter primerjaš
podatke iz preteklih let, ne glede na
število novih veganskih izdelkov na policah
supermarketov, stanje postaja samo
slabše, številke le naraščajo.
Mislim, da je vsak vegan, ki je aktiven v želji, da
bi veganstvo razširil med ljudi in tako pospešil
tisti trenutek, ki bo oznanjal konec trpljenja živali,
oziroma ki je tako ali drugače prisoten na področju
zaščite živali, enkrat v življenju razmišljal, kaj
delamo narobe? Stvar je tako jasna, da je noben
razumen človek ne bi smel podpirati, saj nas večina
ne more gledati, kaj šele doživljati ali povzročati
trpljenja živali. Ob spremembi Stvarnopravnega
zakonika je v Sloveniji odmevala fraza: »Vsak, ki je
kdaj imel opravka z živaljo, ve, da so čuteča bitja!«.
Vendar še vedno tudi mi, vegani, ki se izogibamo
izkoriščanju živali na vseh možnih frontah, kjer to le
zmoremo, od hrane, kozmetike, oblačil do farmacije,
lepotnih izdelkov itd., ostajamo obkroženi z ljudmi,
za katere vemo, da razumejo, se zavedajo, so
mentalno z nami … vseeno pa na njihovih krožnikih,
telesih, obrazih in dejanjih odsevajo smrt, trpljenje in
agonija milijonov živali.
Že antični filozofi so izhajali iz premise, da
nemoralno ravnanje izvira iz neznanja ter da
pridobitev relevantnih informacij vedno in nujno
vodi do dobrih del. Tudi v današnjem času bi si želeli
verjeti, da večina ljudi v sebi goji pozitivna čustva
proti nečloveškim živalim in da ko bodo spoznali
trpljenje, ki se skriva za produkti, ki temeljijo na
izkoriščanju živali, tega s svojimi dejanji ne bodo
želeli več podpirati. Predvsem pa, da je za to, da
v takšni meri kot družba podpiramo izkoriščanje
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živali, krivo le neznanje, da sta za naš odnos do
živali kot objektov, predmetov lastnine, krivi naša
družba in vzgoja, ki sta predvsem rejne živali –
prašičke, kravice, kokoške, ribe – desubjektivizirali
in označili kot produkte. To pa se še dodatno utrjuje
z antropocentričnim mišljenjem in spodbujanjem
egoizma, preko vzpostavljanja občutkov človeške
superiornosti in vzpodbujanja negativnih človeških
čustev do teh živali, z namenom, da njihovo
izkoriščanje postane »normalno«. Zato smo kot
mladi aktivisti nepremično stali v t. i. »Cube-ih«
s tablico v roki in mimoidočim želeli pokazati, kaj
se zares dogaja, čeprav osebno nikoli nisem mogla
gledati teh posnetkov. Hkrati pa mi je po glavi
odmevalo vprašanje, ali ne bo ta oseba še danes
zavila v McDonalds in bosta ves naš trud in vse to
trpljenje v minuti pozabljena.
Elisa Aaltola se v svojem članku Politico-Moral
Apathy and Omnivore's Akrasia ukvarja ravno z
vprašanjem in starim filozofskim paradoksom, ki
se imenuje akrasia, tj. stanje, ko nekdo ve, da je x
resničen, vendar vseeno zavedno ravna v nasprotju
z x-om. Če to preslikamo na področje živali, gre za
stanje, ko nekdo voljno uživa živalske produkte, za
katere se zaveda, da so bili pridobljeni na nemoralen
način, z izkoriščanjem in trpinčenjem živali. In tako
imamo res strastne ljudi, živaloljubce, pripravljene
na socialnih omrežjih obsoditi vsako osebo ali organ,
ki povzroča trpljenje živalim, navijati za vsakega
prašička ali kravo, ki sta pobegnila iz klavnice,
vendar vseeno vsak dan konzumirajo oziroma
uporabljajo živalske produkte. Tako posledično
v svojem življenju ne sledijo zavedanju o potrebi
po osvoboditvi živali in tako ta ostaja v sferi idej,
medtem ko sami sodelujejo v nasilju, ki ga zavestno
obsojajo.
V moderni družbi 21. stoletja, v kateri živimo,
bi to lahko opisala na grobo s tremi besedami.
Potrošnja, hedonizem in kapitalizem. In nobena
od teh besed ni v prid položaju, ki ga v »našem«,
antropocentričnem sistemu, zavzemajo živali, saj v
njem nimajo moralne vrednosti, ker sistem temelji
na njihovem izkoriščanju. Namreč, v ospredju t. i.
razumnih oziroma nujnih interesov današnje družbe
stojijo želje, ki segajo od pohlepa do kulinaričnih
užitkov, in argumenti, ki poveličujejo ljubezen
do človeka in hkrati utemeljujejo prezir do živali,
ker so »drugačne« od nas. Pri tem pa nobenemu
naslovniku argumentov proti veganstvu ne izostane
rdeča nit, ki je v želji vsejedih sogovornikov po
opravičevanju izkoriščanja živali kot moralno
utemeljenega, kot izraz vesoljnega reda, kot
nekaj tradicionalnega. Nerazumne strasti lahko
vzpodbudijo želje, ki so močnejše od tistih, ki jih
vzbudi razum, in obenem sta naše opravičevanje
tega in nelogičnost argumentov, po katerih
posežemo, močnejša.
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Kljub informiranosti namreč lahko apetiti in strasti
povzročijo v nas neracionalne želje, ki zameglijo
resnico in resničen pogled na svet. Dandanes sta
izkoriščanje živali in uporaba tovrstnih produktov
postala stvar navade, tako instrumentalizirana
in povsod prisotna, da smo osvojili mehanizme,
s katerimi zablokiramo druge vire dojemanja in
vrednotenja živali, čeprav ima to nasilne posledice
v realnem svetu. To utrjuje in potrjuje mišljenje, da
so nečloveške živali manj od nas v svoji zmožnosti
in vrednosti, ter da so posledično uporabne. Želja
po samoohranitvi, ki pri človeku že od nekdaj
vključuje tudi to, da smo del skupnosti, zna biti
močnejša od racionalnosti. Današnja družba pa nas
ne le uči, podpira in institucionalizira izkoriščanje
živali, temveč tudi brez sramu oglašuje produkte, ki
temeljijo na njihovem trpljenju. In posameznik, ki
se bori proti svetu, je sam v tem, še posebej, če ga
svet noče razumeti, čeprav je v svojih argumentih in
odločitvah razumen. In v tej želji po normalnosti smo
vegani, ki hodimo okoli z racionalnimi argumenti,
spodbujanjem empatije, željo po svetu, ki ne vsebuje
trpljenja in izkoriščanja živali, označeni kot teroristi,
težaki in nenormalni.

''dandanes sta izkoriščanje

živali in uporaba tovrstnih
produktov postala
stvar navade, tako
instrumentalizirana in
povsod prisotna, da smo
osvojili mehanizme, s katerimi
zablokiramo druge vire
dojemanja in vrednotenja
živali, čeprav ima to nasilne
posledice v realnem svet u.''
Ker je takšen temelj, na katerem stoji svet, tudi ni
želje po politiziranju živalskih problemov, ki sežejo
dlje od institucionaliziranja izkoriščanja živali.
Zato debatiramo o tem, ali naj zapišemo v zakon,
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da so živali čuteča bitja, čeprav je znanost glede
tega soglasna že vrsto let. Zato v Sloveniji uživajo
kot kralji kužki mestnih dam, v Aziji pa so še vedno
specialiteta in predmet grozljivih zakolov na tržnicah.
Živali in njihovo trpljenje tako postajajo odvisni
od političnih inklinacij, družbenih želja in volje
nevladnih organizacij, da se v politiko in sprejemanje
veljavnih predpisov vključujejo in poskušajo izboriti
majhne zmage zoper sistem.
Kako presežemo ta antropocentrični svet in
dojamemo, da so živali tu z nami, ne za nas? Že
Buda, antični, srednjeveški in cerkveni filozofi so
poudarjali, da bomo ravnali dobro, torej v skladu
z moralo, če se poslužujemo samodiscipline in
kontroliranja svojih strasti in želja. Kot je rekel
Platon, je prva in največja zmaga, da premagaš
samega sebe; biti premagan s strani sebe pa je nekaj
najbolj sramotnega in nizkotnega.

''in ker naš sistem temelji na
izkoriščanju živali,
smo od rojstva naučeni, da je
to normalno, sprejemljivo in
nujno, zato je samorefleksija
res težka naloga.''
Kljub temu današnja družba odrekanje in
samokontrolo dojema kot nekaj slabega, saj so
ti pojmi tuji potrošniški in hedonistični družbi,
ki želi, da trošiš še, še več in vsak dan znova ter
da uživaš, uživaš in še enkrat uživaš. In ker naš
sistem temelji na izkoriščanju živali, smo od
rojstva naučeni, da je to normalno, sprejemljivo
in nujno, zato je samorefleksija res težka naloga.
Vendar tako postajamo iz dneva v dan bolj in bolj
osebe, ki niso sposobne nadzorovati svojih dejanj in
vzgibov, temveč so le lutke, ki jih usmerja nenehen
tok zunanjih vzpodbud, ki povzročijo, da se v njih
razplamtijo želje po stvareh, ki so zle ali podpirajo
zlo – v primeru živalskih produktov trpljenje živali.
Pri tem pa sploh ne pomislimo, kaj je vzrok teh želja,
zakaj moramo jesti kot gurman s krvavo sledjo na
krožniku, se oblačiti, kot da živimo v Sibiriji, s cofki
odrtih živali, zakaj mora biti naš obraz brez linij in
gub na račun trpljenja milijonov, ki so želeli le živeti.
Če povzamemo Spinozo, so pohlep, ambicioznost
in poželenje res vrste norosti, čeprav niso uvrščeni
med bolezni. In če hkrati veganstvo predstavimo
kot življenje, polno odrekanja, težavnih sprememb in
žrtvovanja, se večina ljudi hitro obrne stran in raje
posluša svoje strasti, ki jim poleg normalnosti nudijo
tudi udobje. Ker, kaj ti pa ostane v tem življenju,
polnem tegob, kot da malo uživaš, pa čeprav na
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račun drugega?
Vendar ravnati moralno prinaša srečo v življenje.
Veganstva nikoli ne bi smeli povezovati z odrekanjem
in izgubo, saj nudi toliko več, opolnomoči življenje,
doda barve in globino našemu obstoju, kvaliteto
uvidu, da na tem planetu nismo sami. Srečno
življenje je namreč življenje, ki ga živimo moralno, ki
je polno vrlin. In šele ko dojemamo vrednost drugih
bitij na tem planetu, ne glede na to, ali gre za ljudi
ali nečloveške živali, nas to motivira, da ravnamo v
smeri, ki opolnomoči življenje drugih in posledično
tudi naše. Zato moralni vegani tudi ne obžalujejo, da
so postali vegani; edino obžalovanje je, da tega niso
storili prej.
Tako še vedno ostajamo pri vprašanju: ali se bo v
tem sistemu naš odnos do živali spremenil? Verjetno
bo to mogoče šele, ko bomo spremenili temeljno
družbeno paradigmo in opustili antropocentrično,
egoistično razmišljanje v našem odnosu do okolice.
To pa bo verjetno moralo priti od spodaj navzgor,
preko razvoja karakternih značilnosti, ki spodbujajo
ljudi, da so manj egoistični in antropocentrični v
svojih željah, interesih in dejanjih, kar pa je mogoče
predvsem preko večje radodarnosti. Morda bi res
morali večkrat uporabiti Sokratovo metodo, ki
temelji na reku »Spoznaj se!«. Pot do nesebične
radodarnosti v današnji družbi namreč ni lahka,
potrebna je kritičnost do lastnega mišljenja, ki je
lahko tako hitro samoopravičujoče, potrebni sta
nenehni samorefleksija in presoja naših dejanj,
mišljenj in besed. Vsako dejanje radodarnosti šteje
in nas naredi boljše in manj sebične … Poleg tega pa
kaže drugim ljudem, da ni potrebno biti potrošnik,
sebičnež, trendovski ali konformen, da se počutiš
dobro. Rešitev prihaja iz nas samih. Radodarnost
namreč sama po sebi vključuje dejstvo, da nekomu
želimo dobro, in v stanju radodarnosti sledimo željam
in strastem, ki izvirajo iz stanja, ki zavrača sovraštvo,
pohlep, malenkostne obsodbe, in nas spodbuja, da
se ravnamo v smeri vrlin, ki smo jih ponotranjili kot
dobre, in da res uvidimo, kaj štejemo kot dobro.
Če zaključim z mislijo Descartesa, resnična
velikodušnost, zaradi katere se človek spoštuje tako
visoko, kot se legitimno sploh lahko ceni, je le v
tem: deloma v razumevanju, da mu v resnici ne
pripada nič, razen svobodnega nadzora nad svojimi
željami, in da ni razloga, zakaj bi moral biti hvaljen
ali obtoževan, razen če ta nadzor uporablja za dobro
ali slabo; deloma pa v njegovem notranjem občutku,
v trdni in stalni odločenosti, da nadzor uporabi za
dobro, to je, da mu nikoli ne zmanjka volje, da bi
se lotil in izvršil vse stvari, za katere meni, da so
najboljše - kar pomeni, da sledi vrlini v popolnosti.
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DEJANSKA PANDEMIJA:
UNIČENJE SMISLA
IN POVELIČEVANJE
BRUTALNOSTI
Besedilo dr. KATERINA VIDNER FERKOV
Živimo v paradoksalnih časih sodobne inkvizicije. V
žile nam vbrizgavajo gensko »terapijo«, najnovejši
napredek laboratorijev in visokih finančnih vložkov,
na drugi strani naj nosimo na obrazu v nekaj
minutah umazano masko iz plastike, ki naj bi nas
»varovala«. Tako kot namen inkvizicje nikoli in
nikdar ni bila duhovnost, temveč ekstremno nasilje,
oblast in zaseganje premoženja »čarovnicam in
nečistim«, je povsem enak namen vsiljevanja
sedanjih ukrepov. Gonja proti »teoretikom zarote«,
nasilje in strašenje.
Zakaj naj bi se najbolj bali koronavirusa in gripe, po
poljih pa raztresamo nesporno rakotvorni glifosat?
Za zdravje naj bi najbolje skrbeli z razkužilom in
razdaljo. Zdi se, kot da bi zlobni vaški vrači izpred
1800 let pristali sredi Ljubljane in na hitro podali
nekaj nasprotujočih si navodil in ukazov. Ti so del
razglašene pandemije in predstavljajo uničenje
smisla. Z eno roko osrednji mediji strašijo ljudi s
strašno smrtjo, z drugo pa se praskajo po glavi, zakaj
je mladina samomorilna in zakaj odrasle zajema
obup. Uničenje smisla ni skrivnost, poteka javno kot
groteskni ples propada evropske demokracije, ki naj
bi z maskami na obrazu plesala po taktirki stroke, ki
deluje, kakor da ne zmore kontrolirati niti svoje lastne
prehrane in gibanja, kaj šele zdravja celega naroda!
Bi vi poslali študenta, ki ima težave z drogami, na
zdravljenje k narkomanu, ki se še drogira? Zakaj
moramo poslušati stroko, ki govori nesmisle in živi
destruktivno in izgleda nezdravo po vseh parametrih
uradne (!) medicine? Da, vsem na očeh poteka
uničenje smisla in sledenje nelogičnim inkvizicijskim
»pravilom«, ki so zgolj metoda mučenja, ne
vzpostavljanje zdravja. Uničenje smisla je huda oblika
psihičnega nasilja, ki ga izvaja politika skupaj z
osrednjimi mediji. So nosilci bolezni, ki razjeda dušo.
Veliko težje je pozdraviti rane, ki se ne vidijo, in še
huje je, da se jih ljudje sploh ne zavedajo ...
Da bo mera psihičnega nasilja in destrukcije polna,
popularne serije ponudnika Netflix, ki je globalna
uspešnica, producirajo eno grozljivko za drugo. Ker
je naročnina za Netflix poceni, stres vsakdanjika

pa velik, številni starši privoščijo to »zabavo«
otrokom ali sebi. In kaj vidijo? Morda nadaljevanko
Brand New Cherry Flower, kjer mladenka, ki bi rada
uspela v Hollywoodu, snema film, v katerem si dekle
izkoplje oči in jih nato poje? Je to srhljiva psihična
bolezen? Ne, nadaljevanka poleg tega promovira pitje
krvi mačjih mladičkov, uboje in teptanje »krivičnih
ljudi«, ki zavirajo kariero mladega dekleta v
Hollywoodu. Najhuje pri tem je, da so ti nepopisni
zločini predstavljeni kot komedija. In to gledajo
otroci, izven nadzora staršev, potem ko preživijo
cel dan »distancirani, razkuženi in maskirani«, in
vpijajo tovrstne brutalnosti kot nekaj »hecnega«.
Lil Nas X je trenutno razvpit mlad pevec, ki
promovira svoj tip superg. Kaj je na njih posebnega?
V podplatih teh superg je kaplja človeške krvi.
Prodajajo 666 parov teh superg kot ekskluzivnost!
Človeška kri v čevljih je umetniška svoboda, dihanje
brez plastike pred usti pa uporništvo?
https://www.youtube.com/watch?v=XNrYSGzZVZE
Pevka Azealia Banks nima takšnih superg, se je
pa na Instagramu pohvalila, da je odkopala svojo
mrtvo mačko in jo skuhala. Niti slučajno ne gre
za izmišljene zadeve, tovrstni ekscesi očitno niso
redkost, ampak zelo sporno iskanje pozornosti.
Poveličevanje brutalnosti v popularni glasbi,
nadaljevankah in filmih je v javnosti prezrt fenomen.
Opozarjanje na problematičnost ekstremnega nasilja
velja za staromodno pritoževanje in preobčutljivost
za to, kar naj bi bilo »kul«.
Človek tako postaja vse manj dojemljiv, tako na
telesni kot duševni ravni. Kar ni presenetljivo:
tiste ženske in moški, ki si ne vbrizgavajo botoksa
ali zategujejo kože, imajo vsaj nalepljene umetne
trepalnice in nohte zalite s plastiko. Že na svojih
rokah in očeh tako generacija vsrkava plastiko kot
podaljšek njih samih in nekaj »lepega«. Čeprav
špičasti dolgi nohti in oči, ovešene z umetnimi
podaljški, onemogočajo veliko spontanosti.
Odtujujejo. Odmikajo od nas samih in od drugih.
Ekstrakt odtujenosti nemara prestavlja zadnja »hit«
nadaljevanka Squid. Ljudje se v tej nadaljevanki
pobijajo med sabo za denar na otroškem igrišču.
Trupla se podajajo v škatli s pentljo, kakor da gre
za darilo. Bogataši, ki opazujejo pobijanje ljudi kot
resničnostni šov, uporabljajo ljudi kot pohištvo ali
spolne sužnje. Take nadaljevanke gledajo otroci v
Sloveniji. Popolno razvrednotenje smisla bivanja, kjer
je vse igra za denar, brutalnost pa se izplača.
Če bolezni ne vidimo in naj bi se je panično
bali, zakaj se ne odzivamo na očitno nasilje in
razvrednotenje? Vprašanja, ki bi morala biti daljša kot
nohti in trepalnice.
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PREPOZNAVAM VAŠO
JEZO, VEGANI
Besedilo REN HURST
Prevedla in priredila NIKA RUŠT
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Dragi so-vegani, včasih sem prepričevanje
drugih, naj spremenijo svoj odnos do
živali, jemala za zmago. Bila sem izjemno
ponosna na to, koliko ljudi sem prepričala,
da so zlezli s hrbtov konj in izvzeli živali
s svojega jedilnika.
Razjezilo me je, ko so nekateri zavračali že samo
premislek o spremembi, sploh kadar sem morala biti
priča bolečini, ki so jo zadajali živalim v svoji oskrbi.
Ko pa je jeza, ki je gnala moj aktivizem, postala
glavni vir konfliktov z ljudmi, za katere mi je bilo
iskreno mar in sem jih spoštovala, sem stopila korak
nazaj. Ponovno sem se povezala s težkimi lekcijami,
ki sem se jih naučila v svojem času treniranja konj ter
zastopanja »nežnejših« in »prijaznejših« metod v
naravnem konjeništvu.
V tistem obdobju sem bila »hardcore« zastopnica za
boljše ravnanje s konji. Brez izjeme sem se spustila
v konflikt z vsakim, ki je hotel zagovarjati svojo
uporabo kovinskih pripomočkov na občutljivih delih
konjevega telesa. Naj so bile to uzda, podkve ali
ostroge, vsakič sem argumentirala in dokazovala
škodljivost njihove uporabe, brez upoštevanja ali
razumevanja specifičnih potreb posameznika, čigar
mnenje sem želela spremeniti. V meni je vrelo, ko
sem opazovala odzive konjev na bolečino, ki so jo
taka orodja povzročala, zato sem jih želela braniti in
zaščititi. To je žal redko delovalo. Sčasoma sem se
zatekla k potlačevanju svoje jeze, zato da bi bila bolj
učinkovita v takšnih čustveno nabitih interakcijah, a
ta se je izlivala v druga področja mojega življenja in
se na primer kazala v pomanjkanju skrbi zase. Ves
ta čas pa sem še vedno licemersko uživala v jezdenju
svojih konj, z zanašanjem na energijske in psihološke
manipulacije za ohranjanje kontrole namesto opreme,
ki bi jim povzročala fizično bolečino. Takrat sem
napačno verjela, da ljubim svoje konje, medtem ko
vsi ostali svoje zlorabljajo.
Po odhodu iz konjeniške industrije sem spoznala, da
sem bila del skrb vzbujajočega trenda obrekovanja
odgovornih za bolj očitne, krute in odkrite vrste
zlorabe konj, medtem ko sem sama posvojila veliko
bolj zahrbtno obliko psihološkega vojskovanja proti
konjem. Ta bolj »ljubeč« pristop h konjem je v
bistvu znatno povečal njihovo zlorabo, četudi je
zmanjšal konjevo direktno, fizično bolečino. Ne le,
da je omehčanje trenerskih metod ustvarilo mnogo
več konjskih sužnjev po svetu, temveč je pomagalo
poroditi novo kulturo žensk, ki so začele voditi na
področju zlorabe konj. Nikdar prej se nismo učili,
kako nadvladati več kot petstokilogramske živali,
brez truda ali uporabe fizične moči, kar je privabljalo
ženske v osupljivem številu. Na žalost se sence

človeštva pokažejo tako v moški kot ženski obliki,
ne glede na spol, in vsi sodelujemo v tem, dokler ne
prepoznamo delov sebe, ki obstajajo v obeh vlogah.
Podoben zaskrbljujoč trend se razvija v veganskih
krogih in gibanjih za pravice živali. Pri mnogih
veganih, ki spregovorijo o potrebnih spremembah,
je videti, da se osredotočajo bolj na njihovo bolečino
in trpljenje kot pa na izkoriščanje, medtem ko
je veganstvo na prvem mestu ne-izkoriščevalen
odnos do živali. Obstaja razlog za to nezavedno
preusmeritev pozornosti.
Vegani postanemo zato, ker ljubimo živali. Jezni
postanemo zato, ker škodimo živalim, ki jih ljubimo.
In, na druge, ki še škodijo živalim, se jezimo le
zato, ker ne moremo odpustiti sebi za svoja pretekla
dejanja ali pa, ko se naša ljubezen do živali še
vedno izraža tako, da jih rabimo ali uporabljamo na
nek način, četudi le posredno. Ni možno biti jezen
na nekaj zunaj sebe, kar ni še vedno živo znotraj
tebe, čeprav le v celičnem spominu kot posledica
nezaceljene travme.
Kar o sebi vidimo zrcaljeno v drugih, ni vedno očitno
ali jasno, a tam je vedno neko sporočilo za nas, o nas.
Z usmerjanjem svoje pozornosti na vedenje drugih
se izogibamo vpogledu vase. Takšno agresivno
vedenje v aktivizmu se ne obrestuje s tistimi, ki se ali
nočejo spremeniti ali pa vedo dovolj, da izpostavijo
dvoličnost takega impulzivnega vedenja. Če verjamete
ali ne, obstaja mnogo globoko razvitih posameznikov,
ki delajo na sebi in ustvarjajo boljši svet, a niso
predani veganstvu. Menim, da je prestop v veganstvo
ključen za življenje v integriteti ljubezni IN spoznala
sem že precej ne-veganov, ob katerih mi je veliko
prijetneje in ki delajo veliko več za naš planet kot
tisti vegani, ki slednje obsojajo, ker še niso sprejeli te
odločitve.
Vsaj delno je zaradi mojih frustracij in posledičnega
neumornega prepričevanja drugih k prehodu v
veganstvo od mene odšlo nekaj najboljših, najbolj
čustveno zrelih ljudi, ki sem jih kdajkoli poznala.
To sem pogosto počela nezavedno in na videz
neagresivno, a ti rahločutni ljudje niti niso rabili
ostrega soočanja, da bi zaznali motivacijo za mojimi
skritimi nameni. Ko se jih spominjam zdaj, z bolj
celostnim razumevanjem svojega izkoriščevalnega
vedenja, bi rekla, da so bili verjetno še bolj vegani
kot jaz, čeprav so jedli meso. Kako je to možno?
No, nikdar se niso strinjali z idejo imetja hišnih
ljubljenčkov, to je prvo. Prav tako se jim jahanje
konj ni zdelo v redu in so povsem nasprotovali
industrijskemu kmetijstvu, v vseh pogledih.
Zavestni ljudje, ki nimajo ali nočejo imeti živali,
načeloma ne izkoriščajo živali na dnevni bazi, čeprav
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morda to podpirajo s svojimi nakupi. Primerjaj to
z veganom, ki sploh ne podpira živinoreje, a doma
dnevno čustveno izkorišča eno ali več živali v svoji
oskrbi. Da sploh ne omenjam epidemije poveličanih
»petting zoo-jev«, ki se pretvarjajo, da so veganska
zavetišča za živali. Vredno je razmisliti o tem –
sploh, če vam vzbuja neprijetne občutke.
Ljudje, kot so moji bivši prijatelji, so skrajno
inteligentni, kritični misleci in so prepoznani za
premike in pretrese v svetu, na področjih, ki nimajo
zveze z živalmi. Bolj jih zanima, kako se vedeš, ne,
kaj govoriš, in če je tvoje vedenje vprašljivo, te ne
bodo prav dolgo poslušali, saj so osredotočeni na
druge, enako pomembne teme. To so ljudje, ki jih
veganski aktivizem najbolj potrebuje, saj so prave
vodje med nami in zelo vplivni sami po sebi. In prav
na njih je najtežje vplivati, ker moraš imeti vsaj toliko
razčiščeno kot oni, če želiš, da ti bodo prisluhnili o
sprejemanju težkih in neprijetnih odločitev v njihovih
že tako krasnih življenjih. Opazovala sem se, kako mi
ni uspevalo vplivati na njih prav zaradi moje obstojne
jeze, ki me je delala nestrpno. Če želimo narediti
konec stereotipu »jeznega vegana«, se moramo ne le
pogovarjati o tem, temveč se tudi prenehati jeziti na
druge, ko imamo očitno še precej dela s sabo.
Po šestih letih delovanja v smeri odkrivanja najbolj
subtilnih plasti izkoriščanja med ljudmi in živalmi
sem se naučila, kako se do njih vesti brez kakršne
koli zlorabe moči. Ustvarila sem delo Sanctuary13,
ki podpira te ideje. Razčleni trinajst praktičnih
principov, za katere verjamem, da morajo biti v stalni
uporabi v naših odnosih z drugimi, če se želimo
izogniti izkoriščanju. Takšna praksa obnašanja
do živali je ponudila veliko več prostora v mojem
življenju za procesiranje in celjenje osebnih travm
preteklosti, ki so me prvotno sploh pripeljale k
živalim. Izkoriščanje živali je zapravljanje časa.
Predstavljajte si, koliko več lahko naredimo s svojim
življenjem in za živali same, ko ne segamo več po
njih zato, da bi se zamotili pred svojo nerazrešeno
bolečino.
V vsakem trenutku, znotraj kakršnega koli odnosa,
se odločamo le med dvema opcijama – ljubiti
ali izkoristiti. Energiji za njima se čutita zelo
drugače, čeprav lahko na površju izgledata enako. Z
izkušnjami, refleksijo in vajo je možno samozavestno
presoditi, kdaj je prisotno izkoriščanje. Te subtilnejše
vrste izkoriščanja, ki hranijo široko uporabo živali za
raznolike, globoko osebne potrebe, so zelo pogoste
med vegani, predvsem tistimi, ki imajo veliko jeze in
jo usmerjajo v druge preko svojega aktivizma. Vegani,
ki so sprejeli svojo preteklost in prenehali s kakršnim
koli izkoriščanjem, se ne jezijo več. Postanejo sočutni
in razumevajoči do vseh, ki še niso tam, saj se
zavedajo potencialnega nauka v vsakem čustvenem
48

sprožilcu, ki ga začutijo v odzivu na druge.
To ni lahko delo. Neprijetno je, vse dokler se ne
prebijemo skozi vse plasti, in še potem, ko se
začnemo zavedati vsega, o čemer govorim tukaj.
Potreben je čas za spremembo navad in premagovanje
dolgoletnega pogojevanja in prepričanj. Žal se
nekateri vodilni aktivisti še vedno udejstvujejo v
takšnem izkoriščanju, v vsaki fotografiji in videu, ki
jih uporabljajo za promocijo veganstva. To običajno
razkrije drža živali v predstavljeni situaciji in kako
je ta spregledana, čeprav je očitno, da sporoča nekaj
pomembnega. Oseba, ki ustvarja tako vsebino, ima
svojo agendo, ki ji je pomembnejša od sporočila
živali. Rekla bi, da je najpogostejši primer delanje
»selfijev«, medtem ko človek objema ali drži žival,
ki jasno ne želi biti del tega. Ni v redu, da kar sežemo
po živalih v naši oskrbi in se jih dotikamo, kadar
se želimo počutiti povezane z njimi. To postopoma
popolnoma uniči njihov občutek sebe na enak način,
kot bi našega, če bi bili stalno odvisni od nekoga, da
skrbi za nas, njemu pa bi se zdelo, da se nas lahko
dotika, kadar koli želi.

''če želimo narediti konec
stereotipu »jeznega vegana«,

se moramo ne le pogovarjati
o tem, temveč se t udi prenehati
jeziti na druge, ko imamo
očitno še precej dela s sabo.''
Kot vsi vemo, se ne da biti nekako veganski ali
deloma vegan. Ali podpiraš izkoriščanje živali ali pa
ne. Ne postanemo vegani kar čez noč, sploh ne.
Kar se mene tiče, postaneš vegan v trenutku, ko se
odločiš končati vse oblike izkoriščanja živali v svojem
življenju, ne glede na to, kako dolgo to potem traja.
Vegani še vedno povzročamo nenamerno škodo
in/ali smrti živali kot rezultat našega obstoja in
življenja na Zemlji ali pa celo kot posledico naših
nezavednih vzorcev. Vendar ne moreš biti vegan,
če namerno in aktivno uporabljaš živali. Prosim,
ne bodite veganski aktivist, ki se bori za konec
zlorabe živali in nato odide domov, kjer seže po
mački ali psu, da se potolaži. To morda res počnemo
nezavedno, a namerno in aktivno izkoriščanje živali
za osebno pridobitev ne bo prineslo uspeha; pa
naj bo to čustvena, psihološka, fizična, finančna
ali, še posebno, pridobitev, namenjena promociji
veganstva. Neizogibna škoda, ki jo povzročamo
kot ljudje, ni problem. Izkoriščanje, naj bo prikrito
ali odkrito, pa je. To je trenutna in nenazadnje
neuspešna paradigma, katere se moramo osvoboditi.
Izkoriščanje je vedno izbira.
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Jeza je zdravo čustvo, a je primarno osebno sporočilo
telesa – osebnosti. Ni namenjena za uporabo v obliki
orožja proti drugim na enako nasilen način, ki ga
nikakor ne odobravamo v odnosu do živali. Kot
aktivisti smo tisti, ki aktivno iščemo spremembe,
kar pomeni, da je NAŠA odgovornost, da smo ta
sprememba – ne tistih, ki tega ne želijo. Razumem,
vsi trpimo in se žrtvujemo, da bi spregovorili za
živali, ki po naše ne morejo spregovoriti zase.
Ampak prav to je problem. Živali imajo svoje glasove,
še kako, in na ljubiteljih živali je, da jih začnemo
poslušati na način, ki lahko ustvari pristno sistemsko
spremembo, kakršna je potrebna za prenehanje
izkoriščanja živali. Sama se še vedno razjezim, a se
zdaj lahko ujamem pri tem in se obrnem vase, da
preobrazim to jezo v nekaj drugega, na primer strast.
Strast, prežeta z ljubeznijo, postane sočutje do sebe
in vseh drugih. Edino, kar je res potrebno oživljati
na tem planetu, je pristna, celostna, vseobsežna
ljubezen. Če ni naša ljubezen do celote (tudi tistih,
ki jih obsojamo) tisto, kar navdihuje naša dejanja,
samo poglabljamo in poustvarjamo ločevanje, ki nam
onemogoča mir. Dejanja, ki izvirajo iz strahu in jeze,
ne vodijo do vrednih ali izpolnjujočih sprememb.

''edino, kar je res potrebno
oživljati na tem planet u,
je pristna, celostna,
vseobsežna ljubezen.''
Temelji zlorabe živali so zakoreninjeni v udomačitvi
in ogromno udomačevanja vodi soodvisnost tistih
ljudi, ki resno trdijo, da ljubijo živali. Čustveno zreli
odrasli nimajo in ne iščejo udomačenih živali za
naklonjenost ali družbo. Soodvisnost in čustveno
izkoriščanje med skrbnikom in oskrbovancem je
skrajna oblika zlorabe, tudi kadar izgleda kot pristna
nega in globoka naklonjenost.
Pomislite na kakšen primer soodvisnega starša,
ki je s svojim vedenjem dušil otroke, v poskusu,
da bi zadovoljil svoje čustvene potrebe preko njih.
Zdaj pa pomislite na to, kako nestabilen bi postal
posameznik, če bi ta dinamika zaznamovala njegovo
celotno življenje. Za razliko od človeških otrok živali
ne odrastejo in ne začnejo samostojnega življenja, v
katerem si lahko poiščejo psihoterapevta ali karkoli
potrebujejo za celjenje teh ran. One so od nas odvisne
svoje celotno življenje. Taka zloraba moči in čustveno
breme, ki se ga položi na stalne oskrbovance, je
največkrat razlog za smrt živali preko kakšne bolezni.
Je katera od živali v vaši oskrbi tesnobna? Ima težave
z agresijo? Obsesivno kompulzijo? Ima morda raka?
Ali kakršno koli nepojasnljivo zdravstveno stanje
ali vedenjski problem? Najverjetneje je razlog prav
čustveno izkoriščanje. Takšne vrste neravnovesij
redko obstajajo v divjini, saj so zdrave, odrasle živali
čustveno zrele in se ne razmnožujejo iz sebične želje
po osebni izpolnjenosti. Torej je bitjem v njihovi
oskrbi dovoljeno dozoreti in se primerno razviti
kot neposredna posledica brezpogojne ljubezni
in podpore, ki jo prejmejo od skrbnikov. Ko bi
le človeštvo obdržalo dovolj divjosti v sebi, da bi
delovalo enako. Do zdaj je bila ena izmed mojih
najbolj bolečih lekcij, kar se tiče živali, opazovati,
kako različna sta si bila Denali, neudomačena haski
psička v moji oskrbi, in Spur, moj ljubljeni corgi,
ki sem ga čustveno izkoriščala od prvega dne. Sicer
mi ga je uspelo razbremeniti precej pogojevanja v
njegovih zadnjih letih, a ne preden ga je prevzel
rak. Da bi zanikala svojo vlogo v njegovem propadu,
bi bilo neodgovorno in bi omadeževalo njegovo
neverjetno bitje. Da sem to sprejela, pa je zlomilo
moje srce.
Tukaj sem se dotaknila precej tem, ki jih redko
raziskujemo v svojih odnosih do živali. Razumem,
kako težko je lahko že samo razmišljati o takih
idejah – tudi sama sem bila tam. Prepričana sem,
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da članek, kot je ta, vzbudi polno novih vprašanj,
in marljivo delam na tem, da objavim knjigo, ki
bo vsebovala vodila in še mnogo več informacij o
teh tematikah. Na drugi strani vsega tega je nekaj
izjemno mogočnega in veliko bolj izpolnjujočega kot
katera koli potreba po reševanju živali, ki jo ženeta
sebičnost ali strah. Te dni sem najbolj ponosna, ko
ljudi navdihnem za veganstvo, točno zato, ker sem
sposobna opustiti obsojanje in jih ljubiti takšne,
kakršni so. To je neposredno zrcalo moje ljubeče
skrbi zase, saj se ljudje, ki prejmejo tovrstno podporo,
nikoli več ne obrnejo nazaj. Tudi sami postanejo
zagovorniki veganstva in pogosto celo vplivni
voditelji znotraj tega gibanja, saj so bili ljubljeni
skozi vse globinske in težke spremembe, namesto
da bi bili s sramotenjem porinjeni v površinske.
Lahko je ljubiti ljudi, ki ne rabijo spremeniti veliko,
da bi prišli do enakih zaključkov kot mi. Vsekakor
pa ni lahko to narediti pri nekom, kot je na primer
uspešen, profesionalen trener konj, ki že ima glas v
tej izkoriščevalni industriji in s tem dobro služi.

''iščite resnico.
bodite ljubezen.
imejte pogum.''

Naj bo jasno – danes ne bi brali mojega članka, če
ne bi bila vzljubljena v veganstvo. Obstaja utemeljen
razlog, zakaj več ljudi ne prestopi iz izkoriščanja v
ljubezen, še posebno takrat, ko imajo ogromno za
izgubiti. Nekoga, ki obvladuje živali desetkrat težje od
njega, ne boste nikoli z jezo prepričali v veganstvo.
Da bi vplivali na zasvojenca z občutkom moči, ki jo
dobiva iz take nadvlade, potrebujete pristno moč, ki
izvira le iz ljubezni. In prav to so ljudje, ki najbolj
potrebujejo vašo pomoč. Prav oni imajo najmočnejše
glasove, ko se enkrat spremenijo, saj še predobro
poznajo drugo stran. Vsakič, ko v kom vidite
zlobneža, ker nasprotuje veganstvu, imate priložnost
ustvariti še enega ključnega igralca v našem gibanju;
a ti ljudje vas bodo slišali le, če jih spoštujete takšne,
kot so.
Za aktiviste je največja prednost popolno utelešenje
naših vrednot, ne pa kakršna koli informacija,
predstavljena tistim, na katere želimo vplivati.
Zato so ljudje, kot so Mahatma Ghandi, Mati
Tereza, Martin Luther King Jr. in še posebej Jezus,
tako pomnjeni. Ni zahtevno navdihniti druge za
spremembo, če jim je prijetno biti ob nas. To je bila
zame osebno največja ovira na moji poti. Porušila
sem dovolj mostov in zgradila dovolj novih, da vem,
kako dosledna je resnica tega, da energija za našimi
dejanji vpliva na njihov izid. Spotikala in plazila
sem se skozi te plasti ter delala ogromno napak na
svoji poti. Ne gre za doseganje popolnosti – gre za
prevzemanje odgovornosti in integriteto sporočila,
ki ga podajamo v svet. Začnimo zares poslušati drug
drugega in prenehajmo z izgovori, da lahko stopimo
skupaj v prid živalim. Verjemite meni, osebi, ki je 20
let mojstrsko manipulirala z energijo, da je dosegla
želen cilj. Ko ne moreš kontrolirati drugih, lahko
dobro vplivaš na njih le tako, da si sprememba, ki jo
želiš videti.

ZA VEČ INFORMACIJ O OPUŠČANJU
UDOMAČENOSTI V ŽIVLJENJU:
Poglejte mojo stran: www.rendermewild.com.
Postanite podpornik našega zavetišča in ustvarjanja
novih vsebin na Patreonu – profil RenderMeWild.
Poiščite mojo naslednjo knjigo: Animal Kin:
Restoring Connection to Wild Wisdom, ki bo moje
najobsežnejše delo na temo odnosov z živalmi in
tega, kako presedlati iz izkoriščanja v ljubezen.
Dokler jo še zaključujem, pa si lahko ogledate mojo
prvo knjigo: Riding on the Power of Others:
A Horsewoman's Path to Unconditional Love.
Iščite resnico. Bodite ljubezen. Imejte pogum.
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ZAKAJ VEGANKA?
“ZAKAJ PA NE?”
Besedilo Maša Rački

Za veganski način življenja sem se
odločila praktično čez noč. Na to
odločitev so vplivali videoposnetki o
veganstvu na YouTubu, ki so me precej
pretresli in hkrati razsvetlili. Poleg teh
videoposnetkov je name vplivala tudi
dobra prijateljica, ki je bila veganka že
kar nekaj let in nisem čisto razumela,
zakaj se je odpovedala prehranjevanju z
živalmi. Nisem pa seveda niti pomislila,
da bom naslednje leto tudi sama
enostavno živela brez hrane
živalskega izvora.
Kako lahko sploh preživi brez živalske hrane? Od kod
ji energija, če ne zaužije v dnevu niti koščka mesa?
Kako to, da ne pogreša jajc in mlečnih izdelkov?
Sicer sama nikoli nisem bila nora na sir (kakor
večina ljudi), a vseeno so bila jajca pogost obrok za
zajtrk. Skrbelo pa me je tudi, ali bom sploh še kdaj
lahko jedla palačinke, ker sem šele kot veganka
izvedela, da je banana super nadomestek jajc. Poleg
tega tudi za tofu prej nikoli nisem slišala (ali bila
pozorna na to) in verjetno je še kar veliko izdelkov,
o katerih se mi kot strastni mesojedki ni niti
sanjalo.
Kuhanje mi je sedaj toliko bolj prijetno opravilo.
Sicer nisem nek profi v kuhinji, ampak vedno bolj
z veseljem preizkušam različne recepte. Resnično
si nisem predstavljala, kakšne dobrote vse se da
pripraviti, ne da bi za to trpele živali.
Odkar sem veganka, opazim stvari, ki jih prej nisem.
Koliko prikritega vsiljevanja živalske hrane se pojavi
v človeškem vsakdanu. Pa naj bo to pri branju
knjig, gledanju filmov, oglasnih plakatih ob cestah
ali oglasih na televizijskih ekranih. Prej tudi nikoli
nisem pomislila na izkoriščanje živali za namen
izdelave oblačil, ličil, športnih pripomočkov in za

druge namene, za katere jih ljudje izkoriščamo.
Nekaj let sem delala v več lokalih in nisem niti
enkrat pomislila, koliko mleka se porabi za kave z
mlekom, capuccine, bele kave, kakave ... Niti enkrat
nisem pomislila, koliko teličkov je bilo odvzetih od
svoje matere, da so gostje uživali tistih nekaj minut,
ko so pili kavo, ta čas pa je bilo teličku odvzeto
nekaj, kar je namenjeno le mladičem - materino
mleko.
Ko me prijatelji, sorodniki in drugi vprašajo, zakaj
sem veganka, večkrat odgovorim: „Zakaj pa ne?“
V tem času, ko imamo na voljo toliko zelenjave,
sadja in toliko raznovrstnih veganskih nadomestkov,
za katere ni potrebno ubiti in na kakršen koli način
izkoristiti živali, je res lahko vsakdo vegan, če si le
vzame nekaj časa, da se pozanima, kako zaživeti bolj
empatično in prijazno živalim. Vem, da je po letih in
letih določenega prehranjevanja težko kar naenkrat
spremeniti navade, a se vse da, če se le hoče. Svoje
razmišljanje o veganstvu bi zaključila z odstavkom
iz knjige Joa Nesba.

„Kajti sočutje se je končalo tu, znotraj vrste, saj je
človeško preživetje omogočala brezmejna krutost do
drugih vrst. Na primer, za razcvet človeškega rodu
je bilo zelo pomembno, da človek živali za meso
ni samo lovil, temveč tudi proizvajal. Že sam izraz
proizvodnja mesa, že sama ideja! Ljudje so zaprli
živali v kletke, jim odvzeli vso radost in užitek v
življenju, jih osemenjevali, da so proti svoji volji
proizvajale mleko in sočno mlado meso, jim takoj
po rojstvu odvzeli mladiče, medtem ko so matere
rjovele od bolečin, in jih, takoj ko je bilo mogoče,
spet oplodili. Ljudje so se razburjali, če je kdo jedel
kako vrsto živali, kot so psi, kiti, delfini, mačke.
Toda sočutje se je iz nedoumljivih razlogov končalo
tam. Prašiče, ki so pametnejši od nas, smo ponižali
in jih začeli jesti, in to počnemo že tako dolgo, da
človeško bitje sploh ne pomisli več na preračunljivo
krutost, ki je temeljni kamen sodobne proizvodnje
hrane. Kakšno pranje možganov!“
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NE VERJEMITE SISTEMU,
KI TEMELJI NA IZKORIŠČANJU
ŽIVALI IN VAM NE DOVOLI
MISLITI S SVOJO GLAVO!”
SARA ZUPAN
Besedilo Stanko Valpatič

Sara Zupan je pisateljica, lektorica, ljubiteljica in
poznavalka književnosti, veganka, borka za pravice živali
in mama skoraj 7-letnemu sinu. Z družino živi v Postojni.
Diplomirala je iz primerjalne književnosti in literarne
teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je avtorica
dveh knjig: romana Zapiski nore sladostrastnice (2018) in
knjige Odločitev za ljubezen - 100 pričevanj slovenskih
vegank in veganov (2020). Trenutno že zbira pričevanja za
drugi del. Od aprila letos je urednica nove revije - revije
5D, ki je edinstvena v slovenskem medijskem prostoru.
Sara, kako in zakaj je nastala
revija 5D in kdo stoji za njo?
Kakšne so teme v reviji?
Revijo ustvarjava skupaj z
Goranom Smukom, porodila pa se
je iz iskrenega, nesebičnega vzgiba
ljudem posredovati resnico ali
vsaj drugo mnenje, torej tisto, kar
množični mediji, ki so se povsem
izneverili svojemu poslanstvu,
namenoma vztrajno ignorirajo. V
reviji lahko med drugim berete o
ozadju koronavirusa, o dejstvih
glede t. i. cepiv, o stranskih
učinkih, besedo skušamo dati
vsem, tudi ali predvsem tistim
strokovnjakom, ki so s strani
uradnih medijev preslišani in
celo diskreditirani. S pomočjo
revije 5D se lahko seznanite
z drugim mnenjem, lahko si
dovolite razmišljati drugače. Že
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to, da si dovolite razmišljati,
je veliko; sistem vam tega ne
dovoljuje. Oba s soustvarjalcem
sva vegana, z vsem srcem predana
svojemu poslanstvu - ustvarjanju
boljšega sveta za vsa živa bitja,
tako ljudi kot živali in celotno
naravno stvarstvo. Veliko rubrik in
tematik v reviji je zato vegansko
obarvanih. Poleg tega sodelujemo
s številnimi strokovnjaki z zelo
različnih področij, imamo že svoj
krog rednih piscev in kolumnistov,
zaradi česar lahko rečemo, da
revija ponuja nadpovprečno
kakovostno branje.
Zakaj ste se odločili, da že od
1. številke v reviji promovirate
veganstvo?
Veganstvo bi moralo biti moralna
osnova za vsakogar, žal pa mediji

redno skrbijo, da ljudje tega ne
prepoznajo. Živimo v sistemu, ki
temelji na molzenju in izsesavanju
bitij, tako v fizičnem kot psihičnem
smislu. To je sistem, ki ne ljudem
ne živalim ne želi dobrega, saj
če bi bilo tako, bi jim povedal,
kaj je za njih zdravo, namesto da
jih bombardira s propagiranjem
mesa, živalskih izdelkov in
drugih škodljivih, celo strupenih
produktov. Če bi ta sistem ljudem
resnično želel dobro, bi jim preko
medijev sporočal, kaj lahko in
kaj bi morali storiti, če želijo biti
zdravi, namesto da jim nenehno
vsiljuje načine razmišljanja,
vedenja in produkte, ki povzročajo
točno nasprotno od tega - delajo
jih bolne, tako v telesu kot v
glavi in duši. S soustvarjalcem
zato promovirava veganstvo kot
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absoluten, temeljni pogoj za
dosego miru - miru v dušah ljudi
in posledično miru na Zemlji.
Pravite, da se v reviji 5D lahko
seznanimo z drugim mnenjem,
drugačno resnico v zvezi s
koronavirusom.Lahko poveste kaj
več o tem?
V reviji dajemo besedo tisti drugi
plati, ki je v nasprotju z uradno
zgodbo in je nihče noče slišati,
saj spodkopava skrbno premišljen
korona-plan za uničenje človeštva.
V reviji objavimo vse, česar uradni
mediji nočejo objaviti, ker jim ni
v interesu, da bi ljudje to vedeli.
Gostimo tudi strokovnjake, ki jih
ni strah povedati resnice o virusih
in nasploh o sedanji situaciji. Je
pa res, da je do njih težko priti,
ker se večinoma še vedno nočejo
izpostavljati. Če kdaj, potem so v
zadnjih dveh letih maske dokončno
padle. Kljub temu, da jih večina
pridno nosi povsod, kjer je to
predpisano, pa še tam, kjer ni.
Padle so tiste druge maske, tiste
nevidne. Pokazalo se je tudi, kdo
je resnično zavezan veganstvu, in
kdo je popolnoma zgrešil bistvo.
Je zagovarjati uradno medicino ter
farmacevtsko industrijo in njene
produkte vegansko? Je to živalim
prijazno? Žal ne. Splošno znano je,
da so bolj ali manj vsi farmacevtski
produkti testirani na živalih. Vsa
cepiva poleg najhujših strupov
vsebujejo živalske sestavine.
Tem pa se vegani izogibamo,
kolikor je le v naši moči, kajne?
Farmacevtska industrija časti samo
enega boga: denar. V tej številki
revije, ki jo držite v rokah, si lahko
med drugim preberete tudi, kako,
kdaj, zakaj in s kakšnim namenom
sta nastali farmacevtska industrija
in uradna medicina ter kdo je
zaslužen za njun nastanek. Nikar
se več ne slepite, da jim je mar za
vas in vaše zdravje. Če bi jim bilo,
vam ne bi nenehno in neprestano
vsiljevali živalskih trupel in
izločkov, vam ponujali izdelkov,
testiranih na živalih, in vas na vse
kriplje prepričevali - preko reklam,
oglasov -, kako zelo vse
to potrebujete.

Večina medijev v času korone
ne dopusti spregovoriti drugi
strani, npr. zdravnikom, ki se
ne strinjajo s svojimi kolegi s
TV ekranov in drugih medijev,
zato ti zdravniki svojega stališča
enostavno ne morejo sporočiti
ljudem javno, preko medijev.
Niti soočenja niso bila možna v
tem času, kar je strašanska in
nepopravljiva škoda v medijskem
prostoru. Prav zaradi tega vedno
več ljudi dvomi v poštenost in
resničnost poročanja medijev ter
meni, da gre tudi okrog virusa za
propagando. Pri našem društvu
imamo že 20 let izkušnje, da
mediji ne poročajo pošteno in
resnično okrog trpljenja, mučenja
in ubijanja živali. In zakaj potem
ne bi podvomili še v druge
nelogičnosti?
Tako je. Če bi bilo nekaj res
tako nevarno in smrtonosno,
kot naj bi bil ta virus, zakaj bi
bila potem potrebna tolikšna
propaganda? Zakaj vas morajo
nenehno opominjati na nevarnost,
na mrtve, vam vsako uro o tem
trobiti na radiu, televiziji in v
drugih medijih, ko pa vse to
izklopite, pa virus v enem dnevu
čudežno izgine? Preprosto ga ni
več, samo televizijo ugasnete.
Čudno, kajne? Ste kdaj pomislili,
kolikšno moč imajo mediji?
Ste kdaj razmišljali o tem, da
ste mogoče tako programirani,
da ne vidite izven okvirjev, ki
so vam jih vsilili, vi pa naivno
mislite, da ste jih sami izbrali?
Zakaj bi sistem, ki na vsakem
koraku, vsako sekundo dneva
propagira uživanje živalskih
trupel in njihovih izločkov (kar
že znanstveno dokazano škoduje
našemu zdravju), na drugi strani
ponujal “zdravila” in “cepiva”,
ki naj bi ljudem koristila in jih
celo rešila pred neko smrtonosno
boleznijo, ki je tako strahovito
nevarna, da nas - paradoksalno pred njo ščiti že kos plastičnega,
s kemikalijami prepojenega blaga,
ki si ga poveznemo prek ust in
nosu, ko gremo v trgovino?

Menite, da bi bilo bolje, če
ljudje ne bi poslušali in gledali
množičnih medijev?
Seveda, to je nujni pogoj, da
sploh lahko ostanemo zdravi,
tako fizično kot psihično. Na
televiziji vam ne bodo povedali,
koliko ljudi je zaradi koronskega
“cepiva” že umrlo in koliko je
hudo poškodovanih. Raje vam
bodo še naprej, v nedogled
servirali izmišljene številke
obolelih in umrlih za izmišljenim
virusom. Ste se kdaj vprašali,
zakaj so vsi zdravniki in drugi
strokovnjaki, ki govorijo drugače
kot uradna zgodba, cenzurirani in
diskreditirani? Medtem ko večina
posluša nebuloze režimskih
plačancev (ob katerih vsakega
povprečno razumnega človeka
bolijo možgani) in fanatično
kriči o tem, da je treba zaupati
“znanosti”, če jim kdo poskuša
predstaviti drugo, neslišano
plat, pa ga nemudoma označijo
za “teoretika zarote”, nam na
televiziji in v drugih medijih
mastno lažejo in nam bodo lagali,
dokler bomo pripravljeni to
požirati.
Kaj bi sporočili bralcem za konec?
Kje lahko dobijo revijo 5D?
Le s skupnimi močmi lahko
ustvarimo boljši, lepši svet, ki
bo moral biti nujno veganski.
Vendar ta svet ne bo mogel
zaživeti, dokler bo obstajal ta
sistem, ki temelji na izkoriščanju,
molzenju in zlorabljanju vsega
živega. Ne; ta svet bo lahko
nastal le na pogorišču starega.
To bo popolnoma nov svet,
drugačen od vsega, kar smo kdaj
poznali. Pridružite se nam pri
soustvarjanju tega sveta. A prvi
pogoj je, da prevzamete polno
odgovornost za svoje življenje
v svoje roke. Revija 5D vam je
lahko pri tem v precejšnjo pomoč.
Lahko jo naročite v spletni trgovini
Cajtng.net, dobite pa jo tudi v
restavracijah Mandala in Radha
Govinda v Ljubljani ter v trgovinici
Od Mene K Tebi na Ptuju.
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KL AVNICA
JE ZA REJNE ŽIVALI
PRAVZAPRAV ODREŠIT EV
Besedilo Metka Pekle

Greenpeaceova raziskava (april 2021)
je razkrila, da je Evropska komisija
(v okviru petletnega proračuna za
promocijo kmetijskih izdelkov) v zadnjih
petih letih namenila kar 252 milijonov
evrov za promocijo kampanj mesne
in mlečne industrije. (Za spodbujanje
prehranjevanja z živili rastlinskega izvora
je namenila zgolj 146,4 milijona evrov.)
Tudi v Sloveniji se skozi subvencije
pobere na milijone davkoplačevalskega
denarja. Ljutomerčan, d. o. o. (farma
prašičev v Ljutomeru, kjer so aktivisti letos
poleti skrivaj posneli pretresljiv video o
nehumani reji živali) je po podatkih erar.
si dobil 4,5 milijona evrov neposrednih
subvencij. Ob tem so še posredno
subvencionirani s subvencijami
za pridelavo krme.
Veterina ne sodi pod Ministrstvo za zdravje (v okvire
dejavnosti, ki se ukvarjajo z varovanjem zdravja),
ampak pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (torej med gospodarske dejavnosti). To
dejstvo postavlja veterinarje, zaposlene v živinoreji,
v shizofren položaj, v katerem so razpeti med
dobrobitjo živali in industrijskim (ekonomskim
koristim podrejenim masovnim) sistemom reje živali.
Podatkovna baza SiStat (Zakol živine v klavnicah,
Slovenija, mesečno) navaja, da je bilo samo v mesecu
juliju 2021 zaklanih 19.278 prašičev, 7.353 glav
govedi, 3.541.316 kljunov perutnine …
Veterinarji, ki se trudijo za dobrobit živali bolj, kot
dovoljuje industrijski sistem, niso zaželeni. Etično
občutljivi veterinarji in veterinarke se iz sistema
izločijo sami.
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Z eno izmed slednjih smo naredili intervju.
Na ljubljanski Univerzi je doštudirala veterino.
Pred časom je bila zaposlena v enem izmed
območnih uradov Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin. UVHVVR je državni
organ, ki nadzoruje, ali nosilci živilske dejavnosti
izpolnjujejo zahteve zakonodaje ter proizvajajo
hrano, ki je varna za zdravje ljudi. Med njegovimi
nalogami je kontrola prisotnosti škodljivih snovi
(ostankov veterinarskih zdravil, pesticidov …) in
nevarnih organizmov (bakterij, virusov, parazitov
…) v mesu in izdelkih iz mesa. Kontrola poteka v
obratih primarne pridelave (živila, krma), obratih
reje živali, obratih za klanje živali in živilskih
obratih. Naša sogovornica je večino dni v tednu
delala v klavnici. Njenega imena in priimka ne
bomo navedli, ker je želela ostati anonimna.
Kakšno je bilo vaše delo v klavnici?
HACCP sistem je zakonska obveza vseh nosilcev
živilske dejavnosti. Te kontrolne točke vedno pregleda
veterinar. Na klavni liniji, kjer se pregledujejo trupi
in organi, je veterinar vedno prisoten. Pregledajo se
vsak trup in pripadajoči organi, ki se po tekočem traku
premikajo mimo pregledujočega. Do potrošnika ne
sme priti nič oporečnega.
Preden se živali zakolje, se jih omami. Tudi na tej
točki mora delovanje tehnike (če gre za omamljanje
s plinom) ali delo človeka (če se živali omamlja z
električnim šokom) občasno preveriti veterinar.
Lahko se zgodi, da živali niso pravilno omamljene,
torej ne izgubijo zavesti. Če žival ni omamljena,
prerez vratu (vene jugularis) boli, in živali, medtem
ko visijo na kavlju, obrnjene z glavo navzdol, brcajo.
Posledica so lahko izpahi, poškodbe mišic … Tako
meso se zavrže. Tega pa si v klavnici seveda ne želijo.
Zato mora biti žival res omamljena.
Vse teče po tekočem traku. Trupla visijo s stropa in
krožijo. Potem jih odprejo in izločijo notranje organe,
ločijo glavo, parklje. Stala sem na kritični točki, kjer
sem pregledovala polovice trupov in notranje organe:
bezgavke, pljuča, jetra, črevesje … Več kot polovica
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organov je bilo invalidiranih. Vse to je bilo treba
zavreči.
Kako to mislite: invalidiranih? Kako se to vidi?
Poškodovanih, okuženih … V črevesju so bile gliste,
na pljučih abscesi (bakterijska okužba), pnevmonije,
ehinokokoza … Te spremembe v tkivu povedo, da
je bila žival okužena oz. invalidirana. V bistvu je to
logično in pričakovano. Na farmah so živali natlačene
in nimajo možnosti za gibanje, naravne svetlobe,
stojijo na betonu ali rešetkah – to so idealne razmere
za širjenje bakterij, virusov in parazitov. Seveda
obstaja pravilnik za rejne živali. Preberite si ga. Rejec
mora doseči določene zahteve. Te so res minimalne.
A marsikateri rejec še tega, kar je z zakonom
določeno, ne upošteva.
Ali ste stali tam vseh osem ur?
Ne, veterinarji se menjavajo. Na liniji si 45 minut,
potem pa greš delat druge stvari.
Saj človek ne zdrži … Saj se mu zmeša …?
Navadiš se. Izklopiš. Doma pa je hudo …
No, meni je bilo.
Ali ne pade koncentracija? Tekoči trak vam narekuje
tempo dela.
To je res. A ne potrebuješ ne vem kakšne
koncentracije. Hitro se vidi, ali je meso v redu ali ne.
Kar ni v redu, gre na drugo linijo. Tri do štiri dni na
teden sem delala v klavnici, preostale dni na terenu
(obiskovala živilske trgovine, kjer sem nadzorovala,
če upoštevajo normative) ali v pisarni. Delo na liniji
se začne zgodaj, ob štirih zjutraj se že začne klanje.
Večina kamionov z živalmi prihaja ponoči. Da ljudje
ne vidijo. Poleti bi bilo za živali zaradi vročine tudi
nevzdržno. Pozimi bi lahko vozili vedno podnevi, a
ne. Ko se živali pripeljejo s kamioni, se vhlevijo …
Živali pripeljejo v glavnem iz iste regije, da bi bila
relacija čim krajša. Pogosto pa jih vozijo prek cele
Evrope, ker je drugje klavnica cenejša. V Sloveniji
obstaja transportna mobilna veterinarska postaja.
Ta naj bi kontrolirala prevoz živali v klavnice po
Sloveniji. Koliko so ažurni, koliko v resnici želijo to
delati, ne vem. Videla jih še nisem. Živali prvič vidi
veterinar (včasih je drugje bolj pomembno delo in ga
tudi takrat ni) šele, ko jih raztovorijo s kamionov.
Verjetno se nalagajo na kamione pri rejcu že ob dveh,
treh zjutraj. Kaj se tam dogaja, nihče ne ve. Dvomim,
da imajo veliko potrpljenja ob teh urah.
Na televiziji smo gledali pretresljive posnetke iz
prašičjih hlevov, posnetke poškodovanih in mrtvih
prašičev med živimi.
To je standard. Klavnica je za rejne živali pravzaprav
odrešitev. Prašiče - pitance zakoljejo, ko dosežejo
težo 90 do 110 kg. Odojke, ko so stari nekaj mesecev.
Plemenske svinje pa živijo nekaj let. Ves čas so breje

in ves čas dojijo prašičke. To so ogromne živali.
Imajo po 500 kg. Vse rejne živali so krmljene z
namensko pripravljeno krmo. To je krmna mešanica,
ki vsebuje: encimski kompleks, sojine proteine,
antibiotike, kislinarje, zrnje, antioksidante, mlečne
izdelke, stimulanse rasti, živalske komponente,
mineralne in vitaminske dodatke. Pomislimo: kar
pojedo živali, z njihovim mesom in izločki (mleko)
pojedo vsejedi.
Compassion in World Farming je v koaliciji z več
kot 170 organizacijami zbrala 1,4 milijona podpisov
in dosegla uresničitev obljube Evropske komisije za
spremembo zakonodaje, ki predvideva odpravo kletk
v živinoreji do leta 2027.
Ne vem, če se bo to zgodilo … Temu se bodo uprli
rejci in inštitucije, ki služijo z živinorejo.
Saj dobivajo subvencije od države … Najbrž bodo
dobili večje subvencije, da bodo lahko zadostili
novim normativom (bolj humanim za živali).
V interesu države ni, da bo živalim dobro. V interesu
države je zaslužek, na račun tistih, ki jih ne slišimo,
ki jih zmoremo vkleniti. In to so živali. Služi se na
račun šibkejših. Ko sem delala v klavnici, sem upala,
da bom lahko kaj doprinesla za dobrobit živali. In
sicer na točki, kjer se razkladajo s kamionov in
vhlevljajo. Živali je strah, ne hodijo prostovoljno,
delavcem se mudi, zadaj že čaka nov kamion, prašiči
so natovorjeni v dveh nadstropjih, za njim pride
kamion, kjer je govedo z rogovi zvezano ob steno
kamiona (da med prevozom z rogovi ne poškodujejo
soseda ali ga poteptajo, če kakšna žival pade po tleh).
Jaz bi bila tam deset ur in skrbela, da se z živalmi
dela mirno, tudi če bi se mudilo. Upala sem, da bom
naredila malo več, kot je bilo namenjeno, pa se je
zgodilo, da sem dejansko naredila manj … Bila sem
tam in nekajkrat opozorila na stvari … Pa so mi rekli,
da je vse v redu, in me poslali delat nekam drugam …
Kasneje niste več pomislili, da bi delali v kakšni
klavnici? Verjetno bi tam hitro dobili delo. Po moje
se veterinarji ravno ne tepejo za delo v klavnici.
Ne, najbrž ne bi dobila … Nobena klavnica me ne bi
več zaposlila … Veterinarskih uprav ni tako veliko …
Poznajo se med seboj …
Vaša misel za konec?
Dokler bo človek kos mesa ali žlico jogurta dal v usta,
bo VEDNO en voznik vozil žival v klavnico, VEDNO bo
en človek žival usmrtil, VEDNO bo en rejec ohranjal
nevzdržne pogoje za živino. Bližajo se meseci
druženja, obdarovanja, veselja. To so meseci, ko se
zakolje največ živali. To so najbolj krvavi meseci v
letu. Razmišljam, kako bi zaključila … A nimam več
kaj dodati.
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BI GRADIL
T UDI TI Z NAMI?
Prijatelji živali in narave!
Vsako dejanje ali sredstvo šteje. Bodisi nakup
izdelkov ali storitev, članstvo, donacija ali
prostovoljna pomoč pri številnih aktivnostih. Z
doprinosom ohranjamo obstoječe aktivnosti in
pomagamo, da skupaj dosežemo še več.
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
– nevladna organizacija RS, ki deluje v javnem
interesu na področju zaščite živali.
Sodeluj pri različnih aktivnostih: v pravni
skupini varuhinje pravic živali – pravna zaščita
živali; v medijski skupini – snemanje video
prispevkov, oddaj za televizijo (kot novinar,
bralec besedila, snemalec, montažer, urejevalec
spletnih strani, socialnih omrežij itd.); v delovni
skupini izdajanja revije – priprava prispevkov
za revijo Osvoboditev živali, prevajanje tujih
člankov o živalih itd.; sodelovanje na društvenih
in drugih prireditvah – na stojnicah ob različnih
aktivnostih za živali (ob dnevu živali, na shodih
itd.); pomoč pri deljenju revije Osvoboditev živali
– raznašanje revij v svoj kraj in njegovo okolico,
v knjižnice ter v ekološke trgovine in veganske
restavracije.

Včlani se v društvo in pomagaj živalim.
• Donacije: prispevaj sredstva in pomagaj živalim.
• Nameni 1 % dohodnine.
• Prijavi zlorabo živali.
Z vašim doprinosom pomagate, da se izboljšujeta
položaja rejnih in prostoživečih živali v družbi in
v naravi. Pomagate, da izhaja revija Osvoboditev
živali, ki je mnogim ljudem pomagala preiti na
vegetarijanski in veganski način prehranjevanja.
Pomagate, da je društvo prisotno na raznih
javnih prireditvah, kjer ima možnost informirati
ljudi o bolj spoštljivem in odgovornem odnosu
do narave in živali. Prispevate k delovanju
skupine varuha pravic živali, ki si prizadeva
za izboljšanje položaja živali na zakonodajnem
področju, prispevate k nastajanju živalim
prijaznih oddaj, posnetkov, dokumentarnih
filmov …
Vprašanja – kontakt:

info@osvoboditevzivali.si
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DIVJI PRAŠIČI SE
RAZMNOŽUJEJO
Z LOVOM
Prevod Blanka Prezelj
Vir Freiheit für Tiere

NOVI PODATKI IZ ITALIJE
Znanstveni podatki iz Italije dokazujejo, da je
povečanje populacije divjih prašičev in s tem
povečanje škode v kmetijstvu in zaradi prometnih
nesreč neposredna posledica lovskega pritiska na
to vrsto. Andrea Mazzatenta z univerze v Teramu v
svojem poročilu dokazuje, da povečanje populacije
divjih prašičev povzročajo lovci.
Na predavanju v Vastu z naslovom "Biološki razlogi
za širjenje divjih prašičev in s tem povezane pravne
težave" je prof. Andrea Mazzatenta, strokovnjak za
feromone, predstavil rezultate raziskav: s podatki in
grafikami je dokazal, da je glavni vzrok za povečano
razmnoževanje in širjenje divjega prašiča v Abruzzu
povečanje lova na te živali v zadnjih desetletjih.
Tudi v Toskani se je število divjih prašičev zaradi
intenzivnega lova podvojilo in je zdaj preseglo
mejo 200.000.
Kot pojasnjuje prof. Mazzatenta, so črede divjih
prašičev Leitbach dominantne. Leitbachi tvorijo
feromone (hormonom podobne dišave kot
posredniške snovi za prenos informacij).
Z emisijo feromonov se zavira plodnost drugih
samic nižjega ranga, pri čemer se čreda Leitbachov
edina razmnožuje. Ker lovci med lovom sestrelijo
Leitbache, črede razpadejo. To takoj sproži pojanje
pri drugih samicah nižjega ranga, kar pomeni, da
se v istem letu večkrat razmnožujejo in nato tvorijo
nove črede. Na ta način se število divjih prašičev iz
leta v leto povečuje.
Čeprav zveni paradoksno, drži: čim več je lova na
divje svinje, tem bolj se te množijo. Na to povezavo
opozarjajo mnogi znanstveniki.

DOLGOROČNA ŠT UDIJA IZ FRANCIJE
VEČ LOVA VODI K POVEČANEMU
RAZMNOŽEVANJU DIVJIH PRAŠIČEV
Dolgoročna francoska študija je že pred desetimi leti
prišla do rezultata: intenzivni lov vodi do bistveno
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večjega razmnoževanja in spodbuja plodnost.
Znanstveniki v skupini Sabrine Servanty so v
časovnem obdobju 22 let primerjali razmnoževanje
divjega prašiča v gozdnem območju v departmaju
Haute Marne, v katerem je zelo intenziven lov na
divje prašiče, z loviščem v področju Pirenejev, kjer je
lova veliko manj.
Rezultat: v območjih, kjer je pritisk lova intenziven,
je rodnost divjega prašiča bistveno višja kot v
območjih, kjer se zelo malo lovi.

Nadalje pri intenzivnem lovu nastopi spolna zrelost
občutno bolj zgodaj – pred koncem prvega leta,
tako da so že mladičke breje. Tudi povprečna teža
prvorodnih divjih prašičev je pri intenzivnem
lovu manjša.
V območjih, kjer je manj lovcev na delu, je
razmnoževanje divjih prašičev znatno manjše,
spolna zrelost samic nastopi kasneje in pri večji
povprečni teži.
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Besedilo Demitrij Osterman, dr. vet. med.

VILMA VRTAČNIK MERČUN, VODICE
V soseščini je živinorejska kmetija, ki ima v hlevu stalno
privezanih okoli sto bikcev, ki nikoli ne vidijo sončne
svetlobe. Občasno je slišati mukanje, ki spominja na to
kruto realnost. Zanima me, kako te živali sploh lahko
preživijo svoje kratko življenje brez gibanja in sončne
svetlobe, kako se to odraža na njihovem zdravju? Kako to
doživljajo, glede na to, da svobode sploh ne poznajo?
Na vaše vprašanje bi lahko odgovoril povsem
lakonično, da tega, česar ne poznaš, tudi ne pogrešaš.
Vendar bi bilo to neetično, nemoralno, predvsem pa
brezčutno. Odvzeti nekaj nekomu, kar mu pripada
po njegovi izvornosti, saj, kot pravilno sklepate, so
bikci živali, ki jim po njihovi naravi pripada življenje
na travniku in pod soncem, torej, odvzem tega s
strani človeka je nasilje nad njihovo elementarno
potrebo. Seveda se živali in tudi človek, če je prisiljen
v to, navadijo na marsikaj, vendar to nikakor ne
pomeni, da je to okolje tisto, ki jim pripada po
naravi. Odgovornost za odklon v abnormalnost pa
je v tistem, ki ima možnost odločanja. Vendar mora
slednje človek tudi videti in predvsem občutiti.
Ameriški predsednik Thomas Jefferson se je v
besedah zelo glasno boril proti suženjstvu, ob tem pa
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je imel na svojem posestvu na stotine sužnjev. Enako
lahko danes rečemo, da neki kmet trdi, da mu je mar
za živali, ob tem pa ima svojih sto bikcev privezanih
v temnem hlevu.
Drugo vprašanje, ki ga omenjate, govori o
subjektiviteti doživljanja živali. Vsekakor okolje,
v katerem živijo, ne vpliva dobro niti na njihovo
počutje niti na zdravje. Vendar sta žal čas in
zakonodaja takšna, da lastniku omogočata, da vzreja
bikce na tak način. Kar pa ne pomeni, da je slednje
etično, moralno in tudi humano.
Pasje sovraštvo: psi so potomci volkov, ki so v naravi
sposobni sodelovati v krdelih. Zanima me, zakaj so
udomačeni psi tako zelo napadalni do drugih psov in
kako ravnati z njimi, da bi bilo to njihovo sovraštvo do
predstavnikov iste vrste čim manjše?
Švedski etolog Erik Zimen je pred desetletji naredil
zanimiv poizkus. V zagrajeno oboro, veliko 10
hektarjev, je spustil srednje kodre in volkove. Po
določenem času so ustvarili krdelo in tudi parili so
se med seboj. Torej, konflikt med psi, ki ga navajate,
je zgolj v tem, da živali ne bivajo v krdelu in da
»sosedovega psa« ne vidijo kot del svojega krdela.

ve t e ri n ar
o dg o varja

Vedeti moramo, da tudi v naravi volkovi niso prav
prijazni do volkov sosednjega krdela.
Regulacija agresije psa do drugega psa se prične
z vlogo slednjega v primarni družini. Pomembno
je torej vedeti, kakšno mesto pripada psu znotraj
družine. Če je neki maltežan kralj v hiši, potem se
seveda ne bo podrejal nikomur, še najmanj pa psu,
ki ga bo srečal na sprehodu.

vemo, da za nas ni dobro, da smo 40 let za tekočim
trakom v tovarni, pa si rečemo, da nimamo druge
možnosti, država je pred dilemo manjšega zla, ki pa
se na dolgi rok pokaže velikokrat kot večje zlo, kot je
v primeru, ki ga navajate. Seveda je živinoreja velik
okoljevarstveni problem, hkrati pa je problem tudi
množica kmetov, ki od tega živijo. Osebno menim,
da bi morali bolj subvencionirati pridelavo rastlinske
hrane, ki pa bi morala biti potem za potrošnika
zavoljo tega cenovno bolj dostopna.

BARBARA KLANČIČ, MIREN PRI NOVI GORICI
Veliki hlevi in farme, kjer živi veliko živali, so mesta, kjer je
ugodno okolje za širitev bolezni, raznih virusov in bakterij.
Tudi vsi koronavirusi naj bi preskočili z živali na človeka...
Vsakršna koncentracija živih bitij je potencialna
nevarnost za prenos kužnih bolezni, to velja tako za
naravne kot tudi umetne habitate. Otroci se najlažje
okužijo v vrtcu, starejši v domovih starostnikov.
Eden največjih problemov v bolnicah so okužbe z
bakterijami, ki so tam prisotne. Seveda je mnogo
problemov okužb v hlevski reji povezanih z dejstvom,
da je okolje, kjer živali bivajo, takšno, kot je. Gre pač
za kompromis, ki je seveda produkt človekove izbire
in nikakor ne izbire živali. Vendarle je tudi dejstvo,
da je problem okužb vezan v veliki meri na problem
zdravstvenega stanja živali in veliko manj človeka,
pač zavoljo specifičnosti mikroorganizmov, ki so
mnogokrat specializirani na posamezne gostitelje.
Preskok virusov z živali na človeka vseeno ni tako
enostaven in hlevska reja ne pripomore veliko k
temu, seveda pa, če smo kategorični: če bi pustili
živali v njihovem habitatu brez eksperimentiranja,
potem bržkone tudi korone ne bi bilo.
Torej ni težko sklepati, da je živinoreja nevarna in
škodljiva dejavnost?
Težko bi rekli, da je živinoreja nevarna dejavnost,
vsekakor pa je “nenaravna” dejavnost za živali
kot take. Koncentriranost živali v živinorejskih
obratih pač ni naravno okolje za živali, kot tudi ni
mikrobiološka flora v hlevih. Ogromno naporov in
znanstvenega angažmaja je usmerjeno v nadzor
in prevencijo slednjega v upanju, da se omogoči
primerno okolje za živali in hkrati okolje, ki omogoča
hlevsko rejo. Ali to prinaša pozitivne rezultate, pa je
povsem druga zgodba.
Absurdno je, da davkoplačevalci preko subvencij
financiramo živinorejo, ki nam potem škoduje neposredno
ali posredno preko uničevanja narave, ozračja in voda.
Veliko je tega, kar počnemo iz nekega čudnega
kompromisa, tako na osebni kot kolektivni ravni.
Vemo, da so cigarete škodljive, pa vseeno kadimo,
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ČE SO ZDAJ
SPREMEMBE MAJHNE,
BODO ČEZ ČAS VELIKE.
VEDNO JE TAKO.”
URŠA DROFENIK
Besedilo Petra Komel
Fotografija Urša Drofenik

Kaj vas je spodbudilo, da ste
se odločili za veganski način
življenja in kako dolgo ste že
veganka?
Na začetku sem na prvo mesto
dala moralne razloge, danes pa je
prvi razlog spreminjanje navad.
Konec srednje šole sem opustila
meso zaradi sočutja do živali,
uživala pa sem mlečne izdelke
vse do zanositve. Takrat so me
vsi strašili, da moram jesti meso,
da se bo otrok normalno razvil.
Tako sem začela spet jesti vse,
zaradi strahu. Priznam, da mi je
bilo meso všeč, a sem imela ves
čas slabo vest, veganstvo me je
pa nekako vedno privlačilo. Štiri
leta leta nazaj, ko sem spoznala
znanost o moči odločitve, sem
takoj prešla na rastlinsko hrano
in nič več me ne more premakniti
na staro pot, četudi bi zbolela.
Bolezen te vedno opozori, da
moraš nekaj spremeniti, in to so
ponavadi čustva, ki jim dovolimo,
da nam jačajo vzorce. Ljudje
imajo največ razvad pri hrani, ker
se ne morejo odreči vzorcem in
preteklim navadam. Odkar kuham
vegansko hrano, sem ugotovila,
da sem se prej zelo enolično
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Urša Drofenik je vrhunska, mednarodno priznana
slovenska modna oblikovalka. Znana je po svojih izjemnih,
osupljivo lepih in dih jemajočih kreacijah, med katerimi
so tudi obleke za Miss Slovenije in druge misice ter znane
osebnosti. Uršo poleg neizmerne ustvarjalnosti odlikujejo
številne vrline, kot so srčnost, toplina in prijaznost. Zaupala
nam je svoje misli o veganstvu, ki so lahko v navdih
vsakomur od nas.
prehranjevala. Veganstvo mi je
zelo razširilo pestrost v kuhinji.
Priznam, da začetek ni bil lahek.
Če te ne zanima, takoj najdeš
izgovor, da odnehaš. Ni mi žal, ker
je še toliko možnosti in kombinacij
za preizkusiti, pa še nikomur ne
škodiš. PA DOOOOOBRO JE!!!
Velikokrat me sprašujejo, kaj
sploh jem. Pa jim povem, da so
se pri jedeh, ki so bile prej na
jedilniku, živalske sestavine samo
zamenjale z rastlinskimi, okus je
pa zelo zelo podoben, meni celo
ljubši. Fascinantno mi je, da se da
ustvariti okus pečenke, prežganke,
omake bolognese, školjk, čuftov,
sarme, sira, jajc, jogurta, ričeta,
goveje juhe, sladoleda, mlečne
čokolade, smetane itd. samo z
rastlinskimi sestavinami. Skoraj
vsak dan izvem ali sama scopram
vedno nove in nove recepte, za
katere prej nisem vedela.
Kako ljudje sprejemajo vašo
odločitev za veganstvo?
Najprej je bilo zavračanje, zdaj je
pa vedno več podpore iz različnih
smeri. Za tisto, kar zagovarjaš,
boš vedno dobil potrditev.
Vidim pa, da si čedalje več ljudi

želi na rastlinsko hrano, a se
bojijo za zdravje, da bi jim česa
primanjkovalo, ali pa ostanejo
samo pri želji, ker se partner ali
družina držita starih navad. Zato
je tako pomembno, za kaj se
odločiš. Zelo mi je pomembno, da
imamo svojo samooskrbo (imamo
tri zamrzovalne omare).
Pri starših pomagamo na njivi,
kjer dobimo vse potrebno, pri
stricu sadje, sami pa veliko
nabiramo samonikle divje rastline,
ker imajo še mnogo več rudnin,
beljakovin, vitaminov itd. in se
zavedam njihove vrednosti.
Svojo ljubezen do živali izražate
tudi tako, da pomagate pomoči
potrebnim živalim. Nam lahko
zaupate kaj več o tem?
Z otrokoma redno hodim v Orovo
vas, v Društvo za zaščito konj,
kjer imajo tudi druge živali - vse
so s posebnimi potrebami, in
pomagamo pri njihovih opravilih.
Ob sobotah imajo velikokrat
delovne akcije, kjer se kaj prebarva
ali obnovi. Zadnjič smo izdelovali
hiške za prostoživeče živali iz
odpadnih desk. Tudi posodo je
treba pomiti, če je veliko ljudi,

i nt e rvj u

kida se, krtači konje ... Otroka
sta tudi preživela del poletnih
počitnic tam, da sta pomagala, ker
sta tako želela. Da narediš nekaj
za nekoga, ki ni tvoj, se mi zdi
lepo, saj se tako učiš nesebičnosti.
Živali v naravi lahko poskrbijo
zase, ker imajo to možnost. Te,
ki smo jih udomačili, pa smo
naredili odvisne od nas in zato
smo odgovorni, da lepo poskrbimo
zanje.

Poleg ustvarjanja sanjsko lepih
oblek ustvarjate tudi za otroke.
Za kakšen projekt gre?
Ko se je začela korona, ni bilo
naročil, jaz pa moram nekaj
početi, ker sem kreativec.
Napisala sem pravljico Zverinica
in Zvezdica. Naredila sem mehke
igračke in ninice za otročke.
Odločila sem se, da bom del
od prodaje namenila različnim
društvom za zaščito živali, ker mi
je bila navdih za Zverinico prav
moja trinoga psička iz zavetišča.
Kakšen je vpliv masovne tekstilne
industrije na naravo in živali?
Kakšne škodljive posledice
prinaša?
Trend sicer gre v smer ekologije,
a počasi. Moje mišljenje je, da
je bolje imeti manj stvari, ki
so kvalitetne, čeprav dražje,
in da jih imaš za dolgo.
Trenutno pa je vse naravnano
zelo potrošniško, poceni, da
kupiš čim več slabše robe in
jo hitro zamenjaš za novo.
Zato je trend recikliranja
in samoozaveščanja zelo
pomemben, ker preveč surovin
izropamo in ustvarimo ogromno
smeti. Če so zdaj spremembe
majhne, bodo čez čas velike.
Vedno je tako. Nekje se mora
vedno začeti. Verjamem, da
se vse dogaja tako,
kot se mora.

Kaj bi svetovali ljudem glede
izbire in nakupovanja oblačil, da
bi varovali živali in naravo po
svojih najboljših močeh? Katere
materiale naj izbirajo, na kaj naj
bodo pozorni?
Kupuj manj in to, kar rabiš. To,
kar kupuješ, to podpiraš. Čim več
naj kupujejo reciklirano, ekološko
pridelano surovino in da je fair
trade. Dotaknila bi se kozmetike,
ki je zelo kruta, zaradi testiranja
na živalih. Sama kupujem naravno
certificirano kozmetiko z oznako
Vegan, pa še nobene sintetične
kemije ne vsebuje, kar je najboljše
za mojo kožo.
Ali je dandanes modna industrija
kaj bolj osveščena glede uporabe
rastlinskih materialov za
izdelovanje oblačil in modnih
dodatkov? Kakšne pozitivne
spremembe opažate?
So spremembe, ker je vedno več
stvari na trgu z oznako Vegan.
Celo Adidas je naredil Vegan
shoes kolekcijo. Če ne bi bilo
povpraševanja, tega ne bi naredili.
Prepričana sem, da je veganstvo
prihodnost. Spremembam se sprva
ljudje upirajo, potem se jih pa
navadijo.
Kakšen je vaš pogled na situacijo,
ki nas spremlja od leta 2020?
Mnogi so mnenja, da do porasta
epidemij in virusov ne bi prišlo,
če bi človeštvo upoštevalo
priporočila po ukinitvi živinoreje
in prehranjevanja z živalmi ter
živili živalskega izvora. Kaj vi
mislite o tem?
Virusi so bili in bodo. Zaradi naših
razvad, kot so:
- uživanje industrijsko predelane
instant hrane,
- meso, ki je prisilno vzgojeno
in polno rastnih hormonov,
antibiotikov,
- gensko spremenjena zelenjava,
- hitro hranjenje,
- težnja k skrajšanju časa,
namenjenega prehranjevanju,
- neveselje za uporabo telesa,
- pretirano iskanje ugodja ...
Zaradi tega upade kvaliteta našega
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življenja in tu se začnejo raznovrstni problemi.
Naše telo ima inteligenco, da vse opravi samo, če
mu dopustimo. Z vnašanjem slabih stvari pa ga
blokiramo, da ne more delovati, kot bi moralo,
zato pride do tega, da si dovzeten za bolezni. Če
bi dobila covid, preden sem začela delati na sebi,
mislim na hrano in telovadbo, bi zagotovo čutila
hude posledice na dihalih, ker sem imela vsako
zimo probleme s pljuči, z dihanjem in kašljem
(več kot en mesec sem bila na inhalatorju). Covid
sem letos prebolela tako, da sem imela en večer
vročino, nekaj dni pa sem bila brez okusa in vonja,
enako kot pri gripi. To je vse. Če moje telo ne bi
bilo v kondiciji, tako kot je zdaj, bi bilo zagotovo
hudo. Za zdravje smo odgovorni sami in za to je
treba nekaj ukreniti.
Ali menite, da veganska prehrana pripomore k
izgradnji dobrega imunskega sistema, ki nas
naravno ščiti pred različnimi obolenji?
Zagotovo. S hrano naredimo veliko, ne pa
vsega. Potem so še telovadba, joga, ples, da telo
naredimo bolj pretočno in da nam služi. Zjutraj,
ko vstanem, grem še pod leden tuš, pozimi pa še
v kak leden potok. Z vsem tem si krepiš imunski
sistem in to te mora zanimati, drugače je mučenje.
Bližajo se božično – novoletni prazniki.
Katere veganske jedi sami najraje pripravite
za praznovanje?
Vedno kaj novega naredim. Spremljam veganske
strani z recepti in se na koncu odločim, kaj bo na
mizi. Rada preizkušam nove recepte, kaj po svoje
naredim, raziskujem nove možnosti, ker jih je
milijon. Pa pekli bomo na veliko.
Radi pripravljate tudi odlične veganske torte.
Nam zaupate kaj več o tem in katera je vaša
najljubša?
Resnično rada naredim kaj novega, tako da
najljubše nimam, je pa s čokolado vedno top izbira.
Kako vidite prihodnost človeštva, Zemlje in
vseh njenih bitij, v kolikor se bosta nadaljevala
izkoriščanje ter uničevanje živali in narave?
Menite, da nas prihodnost sili k rastlinski
prehrani?
Prepričana sem, da bo prihodnost lepa, ker bo
prišlo do kritične točke, ko se bo treba obrniti
in videti pravo sliko. Z naravo in živalmi smo
povezani bolj, kot si mislimo. Ničemur ne moremo
ubežati, na silo pa tudi ne gre nič. Spremembo
mora vsak sam narediti pri sebi, to pa je proces,
ker sprememb človek ponavadi ne mara. Vem, da
izgleda črno in si želimo, da bi takoj bilo drugače.
Tudi to je treba sprejeti, kar pa ne pomeni, da
odobravaš. Vse se bo zgodilo zadnji čas. Ja,
veganstvo je prihodnost.
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NOVOST I NA
SPLET U
Spoštovani bralci,
kot veste, je pri Društvu za osvoboditev
živali in njihove pravice aktivna tudi
Medijska skupina, ki si prizadeva, da
aktivnosti društva dosežejo mnoge ljudi
tudi preko interneta, socialnih omrežij
in drugih medijev. V tej številki revije bi
vas radi seznanili z nekaterimi novostmi
in vsebinami, ki smo jih nedavno objavili.
Nastali so razni posnetki in objave, ki jih ni
moč predstaviti v tiskanih medijih, zato vas
tukaj vabimo, da si jih ogledate.
Pripravil Valentin Gorjanc

NOVA FACEBOOK STRAN
Društvo ima novo stran na socialnem omrežju
Facebook. Zaradi tehničnih težav smo se odločili, da
naredimo novo Facebook stran. Tako bo lahko več
aktivnih članov sodelovalo pri kreiranju ter deljenju
objav in skrbelo za boljšo obveščenost splošne
javnosti o aktivnostih društva. Staro stran društva
bomo zaenkrat ohranili in delili vsebine tudi tam. Po
novem nas lahko všečkate in nam sledite na strani
''Društvo za Osvoboditev Živali''.
Povezava: www.facebook.com/drustvo.
osvoboditev.zivali.

m e dij ska
s k upi n a

RADIJSKA DELAVNICA ZNANCEV
(RADIO MARIBOR)

RECEPT:
RASTLINSKI JOGURTI (VIDEO)

HVALNICA ŽIVLJENJU – DRUŠTVO ZA OSVOBODITEV
ŽIVALI IN NJIHOVE PRAVICE

Z društvom za osvoboditev živali iz Srbije (Sloboda
za životinje) je vzklilo zanimivo sodelovanje, in
sicer smo pri medijski skupini pričeli s prevajanjem
kratkih in zanimivih filmčkov o uporabnih veganskih
receptih. Objavili smo prvi video o rastlinskih
jogurtih s tremi različnimi nastavki za fermentacijo.
Video najdete na YouTubu pod naslovom veganski
recepti/rastlinski jogurti na kanalu LET'S GO VEGAN
ali pod VIDEO GRADIVI na naši spletni strani. Več
receptov in posnetkov sledi.
Dolžina posnetka:29 min.

Tokratno Radijsko delavnico znancev smo posneli
20. septembra 2021 na ekološki in miroljubni
kmetiji Stanka Valpatiča na Ostrožnem pri Ponikvi.
Bili smo gostje razširjenega srečanja Društva za
osvoboditev živali in njihove pravice. V središču
pogovorov z gosti s širšega slovenskega prostora
razmišljamo o odgovornem odnosu do zemlje in
življenja. Sodelovali so Stanko Valpatič z Ostrožnega,
Monika Naumovski, Drago Gorjup in Roman Jerše iz
Ljubljane, Greta Fegic iz Solkana in Valentin Gorjanc
iz Maribora. Dolžina posnetka: 58 min.

Povezava do videa:
https://youtu.be/GWKp-3gAIP8

Povezava do oddaje preko nacionalnega portala:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnicaznancev/174806261
Oddajo lahko poslušate tudi preko naše spletne
strani. Odpravite se s spletnim brskalnikom na
www.osvoboditevzivali.si, nakar v zgornjem
meniju kliknete na VIDEO in VIDEO GRADIVA ter se
pomaknete po strani navzdol, kjer boste našli oddajo.

KMETIJA ZA NARAVO IN
PROIZVODNJA VEGE&DOBRO (VIDEO)
V tem posnetku nam Stanko Valpatič, predsednik
Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, ki
živi in deluje kot ekološki kmet na kmetiji Za naravo,
na podlagi svojih 35-letnih izkušenj spremljanja
narave, ekološkega kmetovanja z rastlinami in
opazovanja življenja v zemlji podaja pomembna
spoznanja za našo lepo skupno prihodnost ... Prav
tako ta video najdete na YouTubu pod naslovom
Kmetija za naravo in proizvodnja Vege&dobro na
kanalu DRUŠTVO ZA OSVOBODITEV ŽIVALI ali pod
VIDEO GRADIVI na naši spletni strani.
Dolžina posnetka: 29 min.
Povezava do videa:
https://youtu.be/_WFjpeoKYeQ
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Naredi sam svoj veganski jogurt

Č I TAL N ICA

LIOBANI
PRIPOVEDUJEM TI,
ME POSLUŠAŠ?
Otroci sprašujejo: „Zakaj? Zakaj smo na Zemlji?
Kako nas lahko angel varuh vodi in nam pomaga?
Kako občutijo živali, rastline in kamni?“
Liobani, angel učitelj iz čistih nebes, malim
Zemljanom pripoveduje o njihovem pravem domu,
od koder so nekoč prišli in kamor bodo nekoč spet
odšli. Otroke te Zemlje uči, kako lepo je živeti v
miru z vsemi ljudmi, živalmi in rastlinami.
Otroke spodbuja, naj postanejo močni, nesebični,
miroljubni in koristni prebivalci Zemlje, staršem pa
svetuje, kako naj spremljajo in vodijo svoje otroke,
da se bodo lahko razvili v svobodne in samostojne
ljudi.

Mehka vezava | 100 strani | cena 8,00 €
Naročila | tel. 0590 167 35 |
www.gabriele-zalozba.com
Knjiga je izšla tudi v hrvaškem in mnogih drugih
tujih jezikih. www.gabriele-publishing.com

Odlomek iz knjige:
Ljubi otrok, lepo je biti od vseh ljubljen! To pa je
mogoče le, če ti ljubiš vse.
Ljubiti se pravi živalim ne prizadejati trpljenja.
Ljubiti pomeni veseliti se njihovih lepih barv in
oblik. Ljubiti pomeni veseliti se, če ptica leti, če
vrabci čivkajo, če ribe v vodi zbijajo norčije, če srna
skače v gozdu in zajec poskakuje prek polja, če
papiga vrešči ali muca mijavka, če pes glasno laja
in murenček ljubko cvrči, to je ljubezen.
Če se veseliš rož, ki se svetijo v sončni svetlobi,
drevesnih vej, ki jih giblje veter, mnogih oblik
kamenja, ki negibno leži ali stoji, ki pa vendarle
živi, moj otrok, to je ljubezen.

GABRIELE-ZALOŽBA BESEDE
kontakt@gabriele-zalozba.com
www.gabriele-zalozba.com
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D O N A CIJE
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

NIČ VAS NE STANE,
ČE NAMENITE SVOJ DEL
DOHODNINE DRUŠTVU ZA
OSVOBODITEV ŽIVALI.
TANJA RIBIČ

__________________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

Dav

Ime oziroma naziv upravičenca
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Davčna številka upravičenca
6

8

8

4

4

9

3

Odstotek (%)

0

čna številka upravičenca Odstotek (%)
V/Na _____________________, dne__________________

_________________________________
podpis zavezanca/ke

___________________________________________________________________________

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1 % dohodnine, po
tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko
posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % itd. ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more
presegati 1 % dohodnine.
Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo za osvoboditev živali in njihove
pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. Mogoče mu je nameniti do 1 % dohodnine. Izpolnjeno
zahtevo je treba poslati na pristojni davčni urad, lahko pa tudi na naslov društva, v kolikor ne veste, kateri
davčni urad je pristojen za vas. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Davčni zavezanec
lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni strani http://
edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Če nam namenite del dohodnine, s tem
niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun.
Davčni organ praviloma upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic
zahteve. Če ste za leto 2020 že oddali vlogo in bi radi namenili društvu več, je potrebno ponovno oddati
vlogo, kar je možno za leto 2020 storiti še do 31. maja 2021.
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Naša revija je vedno na voljo v Ljubljani, na
Celovški cesti 87 (v trgovini Vege&Dobro), kjer
imamo društvene prostore. Ker podpiramo
delovanje naših ekoloških trgovin in veganskih
restavracij, smo se z njimi dogovorili za
deljenje naše brezplačne revije. Pogosto
jo boste našli tudi pred vsemi splošnimi
knjižnicami (z redkimi izjemami), samo za
branje pa v njihovih čitalnicah. Elektronska
oblika revije je dostopna na spletni strani:
www.osvoboditevzivali.si.
Če bi imeli revijo Osvoboditev živali tudi v
vaši ekološki trgovini ali veganski restavraciji,
sporočite na: info@osvoboditevzivali.si.

LJUBLJANA
Vege&Dobro, trg. z živili za zdravo življenje
Celovška c. 87, Ljubljana, T: 031/681-426
Kalček, ekološka trgovina
Trubarjeva cesta 15, Ljubljana, T: 01/433-01-18
Kalček, ekološka biološka trgovina
BTC, Avstrijska ulica, Ljubljana, T: 01/523-35-62
Kalček, ekološka samopostrežna trgovina
Celovška c. 268, Ljubljana, T.: 05/907-87-10
Loving Hut Express, vegan fast food
Ljubljana Vič, Koprska ulica 72, T: 070/631-500
Loving Hut, veganska restavracija
Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, T: 068/126-970
Madal Bal trgovina, Stari trg 11, Ljubljana

Biotopic, ekološka trgovina, Europark
Pobreška cesta 18, Maribor, T: 08/205-59-80
Loving Hut, veganska restavracija
Gosposvetska cesta 43a, Maribor, T: 070/631-502
Madal Bal trgovina Sewa,
Vetrinjska ulica 12, Maribor
Slovegija, veganska restavracija
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor,
T: 05/919-49-24

CELJE
Biotopic Celje mesto, ekološka trgovina
Glavni trg 10, Celje, T: 03/544-16-31
Biotopic City center Celje, ekološka trgovina,
Mariborska cesta 100, Celje, T: 040 525 210

Madal Bal trgovina, Trubarjeva cesta 30, Ljubljana

Dobra volja, ekološka trgovina
Stanetova ulica 19, Celje, T: 05/993-00-48

Biovera Ekološka trgovina, Galjevica 9, RakovnikRudnik, Ljubljana, T: 051/750-108

Norma, ekološka trgovina,
Prešernova ulica 25, T: 03/620 22 18

Vitacare, ekološka trgovina (BTC-HALA A)

Slovegija, veganska restavracija,
Linhartova 7, T: 068 947 064

Živa Center, bio veganska trgovina
Tomačevo 27, Ljubljana, T: 08/205-24-86
Biotopic, ekološka trgovina (Interspar Vič)

MARIBOR
Ajda, ekološka trgovina
Glavni trg 23, Maribor, T: 02/250-20-23
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GORNJA RADGONA
Bajka, ekološka trgovina in prevajanje
Panonska ulica 8, Gornja Radgona, T: 02/564-88-58

IZOLA
Terrasan, Kristanov trg 1, Izola, T: 059/033-669

osvoboditev živali

KAMNIK

NOVA GORICA

Mama Terra, trgovina z zdravo prehrano
Ljubljanska cesta 4a, Kamnik, T: 01/831-16-11

Sadje zelenjava Valentinčič-Štekar,
Štekar Sonja s. p.
Ul. Gradnikove brigade 61, Nova Gorica,
T: 05/302-4166

KOPER
Trgovina Natura
Pristaniška ulica 2, Koper, T: 05/627-67-49

Trgovina Arna – zdravo življenje
Delpinova 8, Nova Gorica, T: 05/300-14-89

Supersok, trgovina s sveže pripravljenimi sokovi
Pristaniška 2, Koper T: 031/640-614

Zale&Pepe, prava hrana, Eda center
Delpinova ul. 18b, Nova Gorica, T: 05/905-72-00

KRANJ

Vitalina Natura trgovina
Bratuževa ulica 1, Šempeter pri Gorici,
T: 030/223-366.

Trgovina Krajček, trgovina z zdravo hrano,
Poštna ulica 6, Kranj

LENDAVA
Sanovita,
Mlinska ulica 6F, Lendava, T: 02/578-81-06

LESCE
Dobra misel, trgovina z naravnimi proizvodi Klasa
Alpska cesta 42, Lesce, T: 030/372-655

LJUTOMER
Avena, trgovina z zdravo hrano
Prešernova ulica 25, Ljutomer, T: 041/445-057

PT UJ
Avena Ptuj, ekološka trgovina
Vegova ulica 2E, 2250 Ptuj, T: 041 445 057

MEDVODE
Vegan fresh, veganska restavracija
Gorenjska cesta 13, Medvode, T: 01/361-82-55

MOZIRJE
Hram narave, eko trgovina in kavarna
Šmihelska cesta 2, Mozirje, T: 051/888-549

MURSKA SOBOTA
Trgovina Sončnica, trg. z zdravo prehrano
Obrtna ul. 26, Murska Sobota, T: 02/526-16-39
Naša bauta,
Slovenska ulica 49, Murska Sobota, T: 041/831-275

NOVO MESTO
Stari most, čajarna
Glavni trg 16 in 17, Novo mesto, T: 051/245-383

OSTROŽNO PRI PONIKVI
Vege&Dobro, kmetija Za naravo
Ostrožno pri Ponikvi 26, Ponikva, T: 031/499-756

PORTOROŽ
Ekošara, ekološka trgovina, Obala 114, Lucija,
Portorož, T: 040/559-592

RADOVLJICA
Trgovina Suzana, zdravju prijazna trgovina
Ul. Staneta Žagarja 2b, Radovljica, T: 040/433-661

SLOVENJ GRADEC
Kašča, trgovina z zdravo hrano
Glavni trg 4, Slovenj Gradec, T: 040/376-463

SLOVENSKA BISTRICA
Vegan Plac, veganski izdelki iz ekološke pridelave,
Partizanska ulica 27, Slov. Bistrica, T: 040/550-705

TRZIN
Trgovina Amarant, vse za eko vrt
Mengeška cesta 26, Trzin, T: 08/205-78-82

VELENJE
Hiška zdravja, prodaja izdelkov za Zdravje
Šaleška cesta 21, Velenje, T: 064/226-966
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AJDOVKA IN
JEŠPRENJKA

Okusna in zdrava kašnica
iz ajdove kaše - Ajdovka in
iz ješprenja - Ješprenjka.
Že pripravljena, gotova jed za vse starostne
skupine, ki je lahko na našem krožniku vsak dan.
Uživamo jo kot prilogo jedem ali kot glavno jed,
ki ji dodamo na primer solato, paradižnik, tanko
narezano čebulo, kislo zelje, kislo repo … Po želji
jo lahko tudi pogrejemo. Sestavine Ajdovke ne
vsebujejo glutena. Ajda in Ješprenj sta pridelana v
slovenskem ekološkem kmetijstvu, na
povsem rastlinski način.
vracamo naravi in živalim
Podjetje Vege&Dobro del dobička od
prodaje vrne nazaj naravi in živalim.
Tako z vsakim nakupom Vege&Dobro
izdelkov prispevate tudi vi, med drugim
tudi za projekte Društva za osvoboditev
živali in njihove pravice.
Akcija
10% popust na Vege&Dobro kašnice
"Ajdovka" in "Ješprenjka" v mesecu
decembru 2021 in januarju 2022.
narocite Izdelke Vege&Dobro
Po telefonu ali preko spleta:
01/505 57 99 in 031-681-426
kontakt@vege-dobro.com

www.vege dobro.com

