
1 
 

Svoboda je najdragocenejše, kar imamo! 

 

Če ste se odločili vzeti v roke pričujoče besedilo, se verjetno zavedate, da smo se znašli v položaju, ki od nas 

zahteva aktivno držo. Stojimo pred globalno lekcijo, kakršne človeštvo doslej še ni doživelo. Smo žrtve 

manipulacije, ki nas želi prisiliti, da se v imenu »preživetja« odpovemo svobodi.  

Manipulacija se izvaja tako, da nas nenehno obstreljujejo z informacijami, polnimi strahu. To ima hipnotične 
učinke. S to manipulacijo želijo doseči dva cilja: da verjamemo v smrtno nevarnost virusa in da edino 
cepljenje lahko prepreči bolezen. Oboje je laž. Zato je prišlo do prepovedi uporabe zdravil, ki so se izkazala 
za učinkovita. Vse druge informacije strokovne javnosti so deležne cenzure. Cenzure je bila od nekdaj 
deležna le resnica. Laži nikoli v zgodovini niso cenzurirali.  
 
Pričujoča manipulacija je zelo domišljena in povzroča, da se ljudje bojijo drug drugega. Zgodila se je delitev 
družbe na takšne, ki so manipulaciji nasedli in takšne, ki ji niso. Marsikje so se znašli sredi medsebojnega 
obračunavanja. Tega ne smemo dopustiti, saj tako izgubljamo ogromno energije, ki jo krvavo potrebujemo 
drugje.  
 
Manipulacijo, ki temelji na laži, razbijemo le z resnico. Zato tisti, ki si prizadevamo za rešitev, ne smemo do 
ostalih, ki verjamejo medijem, ostati pasivni; sporočajmo resnico – na obziren, potrpežljiv način in 
skušajmo ljudi pripraviti k temu, da se zbudijo iz hipnoze. Svet, ki je zastrupljen z lažjo, je potrebno 
razstrupiti. To je nujen pogoj za rešitev človeštva.  
 
Manipulacijo na širšem področju, ki ljudem vzame svobodo, morda tudi premoženje ali življenje, 
imenujemo vojna. Pričujoča manipulacija ima planetarne razsežnosti. Ker se ne bojuje z orožjem, kot smo 
bili doslej vajeni, ne razmišljamo, da gre za vojno. Pa je v resnici prav to. Psihološka in biološka vojna, ki se 
ne bije med državami, temveč znotraj posameznih držav med oblastmi, ki so korumpirane in vodene, in 
ljudstvom. 
 
Orožje oblasti v tej manipulaciji so vladni ukrepi, odloki in uredbe, ki naj bi jim proti kazni sledili, čeprav so v 
nasprotju z ustavo in zakonodajo. Ko razmišljamo, kako jo končati, nam postaja jasno, da bo za zmago v 
vojni, kakršne doslej še ni bilo, potrebno iznajti nove strategije in taktike, takšne, ki so učinkovite. 
Ugotavljamo namreč lahko, da protesti, kakršnim smo priča, nimajo velikih učinkov. Oblastni buldožer gre 
dalje, z vedno novimi restrikcijami in ukrepi. Tudi mirne proteste lahko oblast (z insceniranjem nasilja) 
izkoristi za obračunavanje z nasprotniki režima, zato postaja jasno, da je treba najti nove metode boja v tej 
vojni, in se boriti na bolj domišljen, izviren način, tako kot doslej nismo bili vajeni. Uporabiti moramo 
»psihološko orožje«, proti kateremu je oblast brez moči. Takšno orožje temelji na ljubezni. Proti tej se ni 
mogoče boriti. Svetloba vedno premaga temo, ljubezen pa je sila, ki razreši vse probleme, ko položaj osvetli 
v luči resnice in z znanjem najde prave rešitve. Najuspešnejši bodo tisti, ki so to dojeli. Brez učinkovitega 
orožja v nobeni vojni ni mogoče zmagati. Povezovanje, sodelovanje in predvsem usklajeno delovanje 
ljudstva je nepremagljivo orožje in obenem edino učinkovito orodje za osvoboditev naroda. Združuje moč, 
ki je v nas samih – v ljudeh. 
 

Gibanje za osvoboditev 
 
V gibanju za osvoboditev iz te vojne se je treba zavedati zgornjih dejstev. Zavedati se, da ta vojna ne bo 
izbojevana s fizičnim nasiljem ali s klasičnim orožjem. Tu je orožje agresorja – laž. Naše obrambno orožje je 
resnica. Resnica je kot svetloba – pokaže, kaj se je skrivalo v temi. Z modrostjo in tolerantnostjo 
(diplomacijo), ki sta v službi sočutja, ljubezni, se moramo lotiti problemov. Naše aktivnosti morajo izhajati iz 
dobrega poznavanja naklepov, da jih preprečimo, in iz jasnega zavedanja, da je nujno popraviti napake v 
ustroju družbe in družbenih mehanizmov, ki dandanes pokajo po šivih. Ne gre le za osvoboditev izpod 
tiranije, ki duši našo svobodo, ne gre le za ukinitev vseh koronskih ukrepov, gre za vzpostavitev nove, 
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naprednejše družbe, kajti vrnitev na stara pota, ob ohranjanju dosedanjih vrednot, bi pomenilo 
podaljševanje smrtne agonije bolne civilizacije. 
 
Oblast želi odpor zlomiti na različne načine, tudi tako, da skuša prebujene zmamiti v lažne odporniške 
združbe, ki na prvi pogled delujejo povsem avtentično, v resnici pa želijo ljudi nadzorovati, pasivizirati in 
onesposobiti za učinkovit boj. Tako obstaja kopica organizatorjev upora in demonstracij, ki so orodje v 
rokah oblastnikov, organizatorji »nadzorovane opozicije«. Kjer gre za hujskanje, podpihovanje sovraštva, 
ustvarjanje delitev, pozivanje k združevanju, a brez strategije in poznavanja posebnosti te vojne, tam 
imamo razloge za nezaupanje. Usmerjanje jeze, sovraštva, razočaranja in obupa v različne aktivnosti ne 
prinaša pozitivnih rezultatov in večinoma le poslabšuje položaj. Pri snovanju nalog potrebujemo takšne, ki 
imajo iskren namen, pa tudi znanje in širino, utemeljeno na izkušnjah, ter konkretne rezultate.  
 
Gibanje za osvoboditev mora imeti celovit vpogled v celotno problematiko ter članstvo, ki se zaveda 
posebnih okoliščin in specifike odpora. Imeti mora vizijo, kako ustaviti manipulacijo in nato rojake voditi na 
pot prenove posameznika in družbe, da bi zagotovili svobodo, mir in blagostanje za vse. V svoje vrste je 
treba pritegniti vse dobro misleče rojake, ki želijo delovati nenasilno, konstruktivno, z domišljenimi 
akcijami, ki so plod temeljitega razmisleka ekipe.  
 
Toda ker boljša družba lahko zraste le iz bolj zrelih, modrejših, plemenitejših in sočutnih posameznikov, je 
potrebna postopna prenova nas samih, vsakogar od nas. Delovati hočemo tudi s tem v mislih. Prepoznati 
nestrpnost, neznanje, netolerantnost, užaljenos, agresivnost in potlačeno jezo so naloge, s katerimi se 
bomo morali soočiti, če želimo, da naš voz ne bo zopet končal v blatu nezrelosti. 
 
V gibanju za osvoboditev je potrebno z enakopravnim, demokratičnim angažiranjem vseh članov poskrbeti 
za uresničevanje opredeljenih ciljev, brez osebnostnih agend ali prevladujoče vloge posameznikov. 
Poskrbeti je treba, da se dosledno upoštevajo visoka etična in moralna načela, na katerih želimo utemeljiti 
gibanje in izgradnjo nove družbe. Spoštovanje med člani, usklajeno delovanje, pravica do osebnega mnenja 
in čustvovanja morajo biti značilnosti našega delovanja. Od sledenja avtoriteti se moramo premakniti k 
sledenju skupnim vrednotam ter nove poti in naloge snovati na soglasju.  
 
V lokalnih skupnostih je potrebno vzpostaviti jedra, celice omrežja, okrog katerih se zbirajo člani in 

somišljeniki in oblikujejo omrežje, ki se poveže na državni ravni. Pomembno je, da ozaveščeni posamezniki, 

člani gibanja, poiščejo v krogu svojih poznanstev odprte ljudi, ki so potencialni novi sodelavci in člani. 

Tako bi se lahko v kratkem času številčno okrepili in zrasli v pomemben in vpliven družbeni dejavnik. Takšne 

skupine naj postanejo privlačen magnet za vse, ki si resnično želijo graditi svobodno in prijazno družbeno 

okolje za vse in v dogajanju tudi aktivno sodelovati. 

Zaželjeno je, da se vsakdo, ki začuti željo po pridružitvi gibanju, iskreno vpraša: Iz kakšnih nagibov želim 

sodelovati? Si želim predvsem zaščito in varnost ali sem pripravljen kaj ponuditi skupnosti, da pripomorem 

k uresničevanju ciljev, ki si jih gibanje zastavlja? Ali sem pripravljen na določene napore in žrtve, ki jih je 

pri zaostrovanju razmer pričakovati?  

Jasno je, da je reševanje eksistenčnih in drugih problemov v skupnosti veliko laže kot če smo sami. Pokazalo 

se bo, da sta medsebojno sodelovanje in vzajemna pomoč vsakomur še kako dobrodošla.  

 

Skupnost prebujenih 

Povsem nesmiselno je čakati, da nas bo osvobodil kdo drug, razrešil naše probleme ter s svojimi rešitvami 
vzpostavil boljši svet. To bi bil le nov oblastnik, ki bi se mu podrejali in se odrekali svoji svobodi in 
ustvarjalnosti. Če nismo sposobni sami ustvariti boljše prihodnosti, se lahko vprašamo, ali si jo zaslužimo.  
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Pohlep, sebičnost in neznanje so skoraj uničili svet. Dopustil smo, da nas vodijo eksperti v tem. 
Materializem je napihnil naš intelekt (in ego), ki je postal uničevalen; zdaj je treba prebuditi svoje srce, se 
odpreti naši plemeniti naravi, ki smo jo predolgo zanemarjali.  
 
Če želimo preživeti kot ljudje, moramo obuditi v sebi človeške vrednote, ki so nam bile vsajene s strani 
Stvarnika, in aktivirati ustvarjalnost, sicer bo vse naše početje le nesmiselno ponavljanje istih žalostnih 
zgodb, v katere smo utopljeni.  
 
Da bi zmagali v tej vojni, moramo prestopiti lastnosti nespoštovanja, medsebojnega obsojanja, 
podcenjevanja, omalovaževanja in kritiziranja. Dopustimo drugačnost, pravico do drugačnega mnenja in 
občutenja, svobodnega izražanja idej. Tisto, kar je edino pomembno je – ohranitev človečnosti in svobode 
posameznika. Ta cilj je skupen vsem, zato se moramo povezati za njegovo uresničitev. 
 
V vsakomur od nas spijo veliki potenciali, ki jih je potrebno zbuditi in uporabiti za izgradnjo nove družbe, 
ki je ukrojena po meri človeka in ne kapitala. Le osrčen Človek, ki je oplemenitena enačica sedanjega 
človeka, lahko izpelje ta podvig in zmaga v boju za preporod družbe, ki sicer nima možnosti za uspeh.  
 
Vsakemu novemu članu se seveda zastavlja pomembno vprašanje:  

Kaj lahko storimo? 

Marsikaj. V psihološki vojni je orožje lažna informacija, protiorožje pa resnica. Zato je ključnega pomena: 

prispevati moramo k temu, da se javnosti razodene resnica. Resnica je tista, ki bo družbo osvobodila in 

razkrinkala manipulacijo. Brez resnice in novega znanja napredek preprosto ni mogoč. Zato je temeljno 

orožje in orodje dobro Informiranje. 

Informiranje je temelj  

Oskrba lokalnega okolja, kjer delujemo, s pravimi, verodostojnimi informacijami in novim znanjem je 

nenasilno dejanje, s katerim pomagamo rušiti strahove in razbijamo manipulacijo. 

Rešitev in resnično, ne le kozmetično spremembo, lahko prinese le novo znanje, na širokem spektru 

različnih področij. Vključuje spremljanje verodostojnih dnevnih informacij, opremljanje z znanjem za 

preživetje (samooskrba s hrano in dobrinami), z znanjem za zdravo prehranjevanje, naravno zdravljenje, 

širjenje svojih obzorij, spoznavanje sebe, krepitev svoje osebnosti in svojo duhovno rast, znanjem o 

naprednem organiziranju družbe, novih tehnoloških rešitvah, trajnostnem pristopu ...  

Tako bi v gibanju kazalo formirati informacijsko središče, ki te informacije zbira, dopolnjuje in ponuja 

članom, omogoča spremljanje aktivnosti, medsebojno komunikacijo, ter olajšuje pridobivanje novega, 

pomembnega znanja. Delati bo potrebno na več sklopih informacij oz. področjih izobraževanja. 

Prvi sklop informacij zadeva informiranje o aktualnem dogajanju. Pomembno je vedeti, kaj se dogaja po 

svetu, kakšne uspehe dosegajo odporniška gibanja v posameznih državah, kakšen napredek pri osvobajanju 

družbe dosegajo, pa tudi, kakšne so posledice manipulacij, ki potekajo doma in na tujem, kako se ubraniti 

negativnih posledic itd.  Spremljati je potrebno tuje neodvisne vire in se opirati na domače novinarje, ki so 

se zavezali k poštenemu poročanju.  

Obstaja nekaj domačih avtorjev – akademikov, mislecev, humanistov, filozofov, umetnikov in drugih, 

katerih glas je slišati predvsem na določenih platformah na spletu. Pater Karel Gržan je eden izmed tistih, ki 

skušajo celovito pokazati, kaj se dogaja v družbi.  

Drugi sklop informacij zadeva znanje za preživetje. Vsakomur, ki se nekoliko poglobi v sedanji položaj in 

projekcije prihodnosti, je namreč jasno, da se obeta vsesplošna kriza, ki jo bo najverjetneje spremljala 

lakota. O tem je zelo prepričljivo spregovorila Sanja Lončar v intervjuju Ali je lakota pred vrati? Dejstvom, ki 
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jih navaja, ni mogoče oporekati, njena analiza položaja in prikaz možnosti za izhod iz krize pa sta dragocena. 

Dosedanje preskrbovalne verige se že pričenjajo rušiti, med drugim zaradi težav s transportom blaga, 

razlogi pa so lahko na videz banalni, da sploh ne omenjamo načrtnih sabotaž globalistov. Sedanja 

samooskrbnost Slovenije je silno pičla in skrajni čas je, da poskušamo kaj izboljšati. Kako bomo zagotovili 

svoje preživetje in prebrodili stiske, ko bodo police prazne? Kriza bo veliko manj prizadela tiste, ki bodo 

sposobni sami pridelati svojo hrano. 

Tretji sklop informacij tvorijo informacije za prenovo družbe. Aktivnosti v zvezi s tem so popisane v 

nadaljevanju. 

Naloga nekaterih članov gibanja bo zbiranje objektivnih informacij, oblikovanje krajših sporočil, objava in 

obveščanje, priprava predavanj na pomembne teme, predvsem pa izgradnja baze znanja, ki ga 

potrebujemo za napredek. Brez dobre informatike dandanes pač ne gre. V svojo sredino bomo povabili 

strokovnjake in predavatelje, ki nam lahko pomagajo. 

 

Najpomembneje bo preživeti 

Človek, ki ne more preživeti z lastnim delom, ni svoboden. Samooskrbnost je pogoj neodvisnosti in temelj 

naše svobode. Pridobitev znanja, ki omogoča preživetje v razmerah močno okrnjene ponudbe hrane in 

blaga, je zato odločilnega pomena. S tem ni mogoče več odlašati, saj si izkušenj ni mogoče pridobiti čez noč. 

Hkrati z informiranjem, učenjem in praktičnim delom je potrebno tudi povezovanje z ljudmi, ki imajo 

znanje in izkušnje na tem področju. Tu je nekaj močnih domačih avtorjev in strokovnjakov, na katere se 

lahko opremo.  

Nekaj lahko napravimo takoj, za druge stvari bo potrebno več časa. Vsaka družina naj bi si pripravila zalogo 

hrane za nekaj tednov, mesec dni. Napravimo si majhno zalogo stvari, ki so nujno potrebne za življenje – 

nahrbtnik preživetja. Vanj sodijo poleg konzerv in pijače tudi sveče, vžigalice, voda, vrv, platno, nož... pa 

tudi semena, s katerimi si lahko zagotovimo možnost lastne pridelave hrane (na vrtu, najetem koščku 

zemlje ...).  

Slovenijo lahko pred najhujšim reši vrtičkarstvo. Kot pravi Sanja Lončar, smo po obsegu vrtičkarstva med 

najboljšimi, v svetovnem merilu. Vrtičkarstvo je odraz ljubezni do zemlje, pa tudi do svojega zdravja, zdrave 

prehrane, odraz spoštovanja do narave in naših korenin. Odločiti se za negovanje lastnega koščka zemlje je 

velika usluga samemu sebi in prednost, ki krepi našo neodvisnost in svobodo.  

Dragoceno bo v prihodnosti trajnostno pridelovanje hrane, po možnosti na biodinamičen način. Čim večji 

del članstva želimo zato navdušiti za pridobitev tovrstnega znanja in praktično delo. Tu se lahko opremo na 

nekatera društva in skupine, ki imajo že veliko izkušenj (npr. Ajda Vrzdenec) in ponujajo izobraževanje na to 

temo. Obstajajo tudi možnosti za najem zemljišč, sodelovanje na skupnih vrtovih, v skupnih rastlinjakih itd. 

Pripravlja se izgradnja kupolastih rastlinjakov (Tomo Poljanec), ki ponujajo idealne pogoje za vrtnarjenje. 

Možno jih bo vzeti v najem. Odpirajo se možnosti za oživitev opuščenih kmetij in aktiviranje degradiranih 

površin. Vsakdo, ki mu delo z zemljo ni odveč, naj razmisli, kako bi svoje znanje o vrtnarjenju oplemenitil in 

ga v praksi preizkusil.  Lastna kakovostno pridelana hrana je najdragocenejše darilo sebi in drugim.  

Veljalo bi se povezati z lokalnimi kmeti ali pridelovalci hrane, jih podpreti ter prispevati, da se usmerijo v 

pridelavo večje količine hrane za ljudi in manj za krmo živali. Zelo pomembno vlogo pri preskrbi bodo imeli 

pridelovalci, ki ponujajo zakup kapacitet in e-naročanje hrane (društvo Sorško polje, »zeleni zabojček«, 

»stonogin zabojček«...). Stopimo v stik z njimi zdaj, da se okrepijo in bodo lažje kos povpraševanju kasneje, 

ko bo nastopila stiska.  

Skrb za preživetje je z lokalne ravni potrebno prenašati tudi na širšo družbeno skupnost. Tudi tu je v 

ospredju prizadevanje, da poskušamo izboljšati državno samooskrbo z blagom in izdelki, ki jih lahko 
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ustvarimo doma. Posebno važno bo imeti lastno semensko banko in ohranjanje semenske pestrosti. 

Nadalje se velja angažirati pri pobudah za ustreznejšo kmetijsko politiko, zavračanje gensko spremenjenih 

organizmov, razstrupljanje tal, ustavitev zapraševanja (chemtrails), zmanjšanje porabe vode v kmetijstvu, 

omejitev porabe mesa, organiziranje na lokalni in družbeni ravni... 

Poleg vrtičkarstva je druga velika konkurenčna prednost Slovenije, da imamo večinoma prost dostop do 

gozdov z obilico gozdnih sadežev. Koristno je izobraziti se o tem, kako preživeti v naravi, od divje hrane  

(Dario Cortese). Naučiti se velja, kako se lahko prehranimo, pa tudi pozdravimo in razstrupljamo z 

naravnimi zelišči in preparati.  

Predvsem je pomembno povezati se z ljudmi, ki imajo na omenjenih področjih veliko znanja. Tu bo 

članstvo v gibanju, kjer se bodo ta znanja zbirala in posredovala, še kako dobrodošlo. 

Zagotoviti čim večjo samooskrbnost je tako eden najpomembnejših ciljev gibanja, zato želimo spodbuditi 

vse, da v skladu s svojimi zmožnostmi poskrbijo za lastno pridelavo hrane. Tudi vrtnarjenje na balkonu v 

cvetličnih lončkih utegne biti za koga rešitev. V gibanju bomo vsem poskušali pri tem nuditi vso pomoč. 

Časa za odlašanje ni več! 

Pomembna tema je vprašanje šolanja otrok: bomo dovolili, da jih brez našega soglasja cepijo ali jih bomo 

obdržali na šolanju doma oz. izkoristili kake alternativne možnosti? V Sloveniji obstaja nekaj dobrih zgledov, 

ki bi jim kazalo slediti. 

In ne nazadnje: treba bo premisliti, kakšne so naše sedanje navade in običaji in razmisliti, kaj bi veljalo 

spremeniti, da bi si olajšali preživetje in obseg problemov.  

 

Prenova družbene skupnosti 

Tretje področje delovanja je usmerjeno v prenovo družbene skupnosti in prekinitev s sistemom, ki ne 

ustreza več. Ideja je oblikovati nove rešitve in se preusmeriti nanje, stare rešitve pa prepustiti propadu. Boj 

s starim zahteva veliko energije; bolje je delovati na novih rešitvah in pustiti, da stare usahnejo. Bolje je 

krepiti zdravje kot bojevati se z boleznijo. 

Redkokatero področje dejavnosti v družbi je danes utemeljeno na resničnem znanju in primerno 

organizirano, da služi dobrobiti skupnosti in ne kapitalu. Tu je edina možna rešitev – dolgoročnejše gledano 

seveda – da razmislimo o ustreznih alternativah in zasnujemo zametke novih rešitev, ki jih lahko v 

majhnem obsegu preizkusimo v praksi (pilotni projekti), nato pa prenesemo na višji nivo. Tu seveda ne bo 

šlo brez angažiranja strokovnjakov, članov gibanja in povabljenih gostov, ki so pripravljeni sodelovati.  

Članstvo bo oblikovalo delovna področja, na katerih bodo raziskovali in razmišljali o boljših rešitvah in 

poskušali zagotoviti prenos znanja v prakso. Povezovanje lokalnih delovnih skupin v večjo celoto in 

izmenjava izkušenj bo prineslo hitrejši napredek. 

Delovanje na številnih področjih je seveda pogojeno s strokovnimi potenciali članstva: 

• na področju medicine bi udejanili zdravljenje in preventivo z naravnimi in alterntivnimi sredstvi, brez 

farmacevtske kemije in zgrešenih metod zdravljenja. 

• Podprli bi vzporeden sistem šolanja, varstva otrok na naprednih walfdorfskih osnovah. 

• Na področju ekonomije bi razgalili obstoječi hrematizem in delovali na krepitvi samooskrbe, vpeljavi 

boljše preskrbe z pomembnimi dobrinami in blaga, apelirali na opuščanje škodljivih proizvodenj... 

Veljalo bi nadaljevati z razvojem novega javnega zadružništva, po zgledu uspešnih svetovnih kooperativ. 

• Na področju financ bi vpeljali vzporedno denarno enoto, neobčitljivo na finančne krize. V času kolapsa 

finančnega sistema utegne biti to odločilnega pomena.  
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• Na pravnem področju bi nudili pravno pomoč in podporo posameznikom v tožbah, pa tudi vložili tožbe 

proti nezakonitim ukrepom in odlokom vlade. Blokirali bi predloge škodljivih zakonov in razgaljali 

načrte, preden se udejanijo. Posebej bi se veljalo angažirati na iskanju rešitev za prenovo sistema 

demokracije (odprava strankarstva, vpeljava odgovornosti za poslansko delo, odpoklic poslancev...), ter 

blokiranju sprejema škodljivih zakonov in predpisov. 

• Na področju znanosti bi delovali na razkrivanju in uvajanju naprednih tehnologij (prikriti izumi), 

posebno izumov za oskrbo z energijo. Brezplačna energija bi dramatično spremenila naš vsakdan. 

Obstaja kopica odličnih patentov, ki jih skrivajo pred javnostjo. 

Poseben poudarek zasluži preprečevanje vpliva oz. blokiranje škodljivih sevanj (EM sevanje, 5G,...). 

• Angažirali bi se pri negovanju družabnih, kulturnih in športnih aktivnosti, umetnosti in glasbe. Nikakor 

ne smemo dopustiti, da to področje še nadalje hira in životari. 

• Skrb bi namenili varovanju naravne (vode, gozdovi, gore...),  in kulturne dediščine (stara znanja, 

domače obrti, običaji, …). To je naše bogastvo, ki si ga ne pustimo vzeti. 

• Poskrbeli bi za zagotavljanje pomoči ranljivim skupinam, starostnikom... Dokopati se moramo do 

starega znanja in modrosti in starim izkazati potrebno spoštovanje, dokler jih še imamo. 

Poleg navedenega seveda obstaja brez števila drugih možnosti; omejuje nas le domišljija. S skupnimi močmi 

strokovnjakov, ki jih v Sloveniji ne manjka, lahko napravimo čudeže. Številni so se že  izkazali, a niso bili 

prepoznani in sprejeti, zato so se umaknili v ozadje. Poiščimo jih in povabimo k sodelovanju. 

Organiziranje zgornjih dejavnosti bi potekalo tako, da bi se posamezne lokalne ekipe strokovnjakov 

povezovale na državni ravni za dosego določenih ciljev, npr. pravniki v sekcijo za prenovo prava, šolniki za 

prenovo šolstva, kmetje in vrtičkarji za prehransko varnost ... Takšne sekcije kot zametki organov nove 

družbe bi postopoma prerasle v bolj kompleksno alternative obstoječim državnim institucijam. Povezovale 

bi se preko državnih meja in črpale izkušnje sosednjih držav. 

Marsikje bi z novimi, inovativnimi pristopi lahko napravili velik preboj. Zelo pomemben dejavnik je tu 

zavedanje svojih potencialov, o katerih pa v resnici zelo malo vemo, ker se identificiramo predvsem s svojim 

telesom in umom, pozabljamo pa na ogromen potencial duše, ki nam govori skozi intuicijo. Posebno 

področje izobraževanja je zato krepitev duhovnega znanja. To je eden pomembnih vzvodov ne le 

duhovnega temveč tudi socialnega, družbenega napredka in materialnega blagostanja. 

Vse navedene dejavnosti, na čelu z izobraževanjem in preprečevanjem manipulacije, nas vodijo k večji 

svobodi. Zdaj nam jo poskušajo na premeten način odvzeti. Človek brez svobode ni več človek.  Svoboda je 

najdragocenejše, kar imamo. Brez svobode postanemo lastnina nekoga, suženj, predmet, katerega 

vrednost je izničena; odvzem svobode nas postavi na raven domače živali.  

Pred nami je odločitev: priključiti se k veličastnemu podvigu osvoboditve naroda in prenove človeške 

družbe ali pasivno čakati, da temne sile svet  povedejo v propad. Ta dilema obstaja le za intelekt. Duša te 

dileme ne pozna. Želi si le svobode. 

 

Priporočeno branje: 

• Karel Gržan: Dramilo slovenskemu narodu 

• Blaž Kavčič: Biti ali ne biti (članek) 

• Proti epidemiji enoumja (zbornik) 

• Sanja Lončar: Samooskrba v praksi 

• Sanja Lončar: Sveža zelenjava z domačega vrta 

• Zoran Železnikar: Mit o mikrobih (članek, 

https://www.prisluhni.si/2020/12/05/mit-o-

mikrobih/) 

• Zoran Železnikar: Človek je več 

• Zoran Železnikar: Slovenska pot v prihodnost 

• Anton Komat: Če boste molčali, bodo kamni 

govorili 

• Anton Komat: Umetnost preživetja 
• Tomaž Mastnak: Novi svet digitalne sužnosti 

(članek) 

• Dario Cortese: Divja hrana 
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Povezave: 

 

• https://www.cisp.si/2021/ (civilna iniciativa 

slovenskih pravnikov) 

• https://www.prisluhni.si/2021/09/06/aktualn

o-plandemija/  Prisluhni.si 

• https://www.stopworldcontrol.com/ 

StopWorlControl 

• https://www.youtube.com/watch?v=PnvBsW

Gckww Sanja Lončar-Ali je lakota pred vrati? 

• http://www.sorskopolje.si/index.php/aktualn

om  (Oskrba - Sorško polje) 

• http://www.center-stonoga.si/?p=247 

(Stonogin zabojček) 

• https://www.youtube.com/watch?v=GZO0oc

_pYhE Samooskrbna svoboda v praksi

 


