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TVARUMO LINK

Mokymo ir mokymosi svarba...
TL REDAKTORĖ RIMA P.

Kai kuriems iš mūsų gali atrodyti, kad žemė rūpinasi savimi, kad ji naudoja tokius mechanizmus
kaip stichinės nelaimės, gaisrai, potvyniai, ligos, kad apsivalytų ir pailsėtų nuo mūsų siaučiančio
ir didėjančio gyventojų skaičiaus. Ta prigimtis randa savo atsigavimo būdą ir nesvarbu, ar mes
pakeisime savo elgesį ar ne.
Nesvarbu, ar tai tiesa, ar ne, tai nereiškia, kad turėtume nustoti rūpintis savo aplinka ir kad
mums nereikia kovoti, kad padarytume teigiamą poveikį.
Natūralu, kad nuo pat gimimo mes mokomės įgūdžių, kurie padeda mums išgyventi. Yra
keletas kritinių laikotarpių - nuo 0 iki 3 metų, nuo 3 iki 7 metų - vaiko raidai ir mokymuisi. Visi
įgūdžiai ir elgesys, kuriuos įgyjame šiose ankstyvosiose stadijose, daro lemiamą įtaką vėlesniais
metais. Bet tai nereiškia, kad mes taip pat negalime išmokti ir keisti savo elgesio ar įpročių visą
gyvenimą.
Mes visi mokomės skirtingai, tačiau daugeliu atvejų yra ir praktinė, ir teorinė dalis. Mes tikime,
kad su TL mes suteikiame jums žvilgsnį į teoriją ir skatiname jus įgyvendinti praktinę dalį.
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"Žemė yra tai ką visi turime
bendro."
-WENDELL BERRY

NORI TAPTI PROJEKTO
DALIMI?
Jei turi pasiūlymų, idėjų ar
parašei straipsnį tvarumo
tema, kuriuo norėtum
pasidalinti TL susisiek su
mumis! Mus galite pasiekti
elektroniniu paštu
hello@platformaeko.eco.
YPATINGĄ AČIŪ tariame
Deborai iš Obelisk Ūkio.

Mes norime jus informuoti,
kad vasaros laikotarpiu
pasirodys tik vienas TL
numeris. Saulėtų dienų ir
daugiškų gamtai nuotykių
jums linki TL komanda.

“Niekada neabejok,
kad nedidelė
mąstančių,
atsidavusių žmonių
grupė gali pakeisti
pasaulį; iš tikrųjų
tai yra vienintelis
dalykas, kuris kada
nors tai galėjo.”
Margaret Mead
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ŽALIASIS ŠVIETIMAS
RIMA P.

Tai galite pavadinti gamtos švietimu,
ekologiniu švietimu, aplinkosauginiu
švietimu ar daugeliu kitų sinonimų.
Kai kuriems žmonėms kyla mintis, kad
tokio tipo švietimas gali išgelbėti
mūsų ateitį - mūsų planetą. Na, aš
nesu tuo tikra, bet sutinku, kad jei tai
vystysis, tai gali turėti teigiamą didelį
poveikį.
UNESCO žengia didžiulį žingsnį ir
skelbia, kad aplinkosauginis
ugdymas – žaliasis švietimas, kaip darnaus vystymosi švietimo dalis, iki 2025 m. turi būti
pagrindinis švietimo programų komponentas.
Šį mėnesį vykusioje internetinėje konferencijoje daugiau nei 80 ministrų ir 2800 suinteresuotųjų šalių
aplinkos srityje įsipareigojo priimti Berlyno deklaraciją dėl švietimo darnaus vystymosi labui. Audrey
Azoulay, UNESCO generalinė direktorė, sakė:
,,Švietimas gali būti galinga priemonė pakeisti mūsų santykį su gamta. Turime investuoti į šią sritį,
kad išsaugotume planetą “.
Galėčiau pacituoti kitas žinomas figūras, tokias kaip Angela Merkel, bet galbūt šį dalyką geriausiai
apibendrina Ajwa Pandhita, studentė iš Indonezijos:
,,Sukurti visiškai naują gyvenimo būdą nėra lengva, tačiau lėtai ir kartu esu tikra, kad tai galime
padaryti. Švietimas turi suteikti mums priemonių tai padaryti. Mokymasis ne tik apie mūsų
planetą turi būti kiekvieno jaunuolio išsilavinimo dalis visame pasaulyje “.

''Aplinkosaugos žinios, kurias vaikai įgyja
mokykloje ar namuose, gali būti pritaikytos
daugeliu atvejų ateityje, priimant sveikesnius
asmeninius sprendimus, investuojant į
gamtos apsaugą, renkantis ekologišką
transportą, statant ekologiškus namus ir
pasirenkant energijos taupymą.''

Teorines žinias reikia paremti įgyjant
praktinių įgūdžių ir svarbiausia
suprasti, kodėl tai svarbu. Turime
šviesti ir skatinti visus tapti klimato
aktyvistais ir remti iniciatyvas, kurios
daro įtaką.

Taip pat svarbu paminėti, kad
gamtos suvokimas švietime vargu ar
yra nauja idėja, kai kurios švietimo
filosofijos, tokios kaip Montessori, Valdorfo, Miško mokyklos ir Gamtos mokyklos, jau seniai atkreipė
dėmesį į aplinkos svarbą bet kokia forma, fizine, gamtine, socialinis ir kt.
Atlikta daugybė tyrimų, kaip praleistas laika gamtoje prisideda prie mūsų gerovės. Bet tai turėtų
vykti abiem kryptimis; kaip gamta mums padeda, taip ir mes turime padėti gamtai.
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Aplinkosauginis ugdymas nėra svarbus dalykas tik ,,dabar‘‘, jis pasitarnauja ir ateičiai. Pavyzdžiui,
aplinkosaugos žinios, kurias vaikai įgyja mokykloje ar namuose, gali būti pritaikytos daugeliu atvejų
ateityje, priimant sveikesnius asmeninius sprendimus, investuojant į gamtos apsaugą, renkantis
ekologišką transportą, statant ekologiškus namus ir pasirenkant energijos taupymą. Jie taip pat žinos,
kad turi galią keisti ir žinos, koks svarbus yra bendravimas, bendros pastangos ir asmeniniai veiksmai.
Aplinkosauginį švietimą ir mokymąsi galima puikiai ir lengvai sujungti su kasdiene veikla. Čia
turėtų dalyvauti šeimos, vien tik formaliojo švietimo nepakanka. Tai gali būti visų rūšių diferencinė
veikla; žiūrėti ketvirtadienio vakaro filmus apie gamtos apsaugą; sodo akcija savaitgalį; kas
mėnesį pasivaikščiojimai miške; sąmoningas apsipirkimas; augalinės ekologiškos vakarienės;
pasivažinėjimai dviračiais; energijos taupymo projektai; penktadieniai klimato iniciatyvos; sveikų
pietų dėžučių paruošimas; praleisti porą valandų savanoriaujant; arba yra daug daugiau
aplinkosaugos edukacinių užsiėmimų, kuriuos būtų galima integruoti į bet kurio žmogaus
kasdienybę, įskaitant teorinius ir praktinius dalykus.
Ir kaip jau minėjau straipsnio pradžioje, jei mes nuolat darome aplinkai draugiškus veiksmus, tai tampa
įpročiu ir mes jį praktikuoja kasdien.
Apibendrinant galima pasakyti, kad
nesvarbu, kiek puikių gamtos ir
aplinkos švietimo programų bus
sukurta, svarbu, kad jos būtų
praktiškaipritaikytos ir
įgyvendintos. Jų jau yra labai daug.
Tėvai, mokytojai, pavieniai
asmenys ir grupės, visi yra
kviečiami pasirinkti tinkamas
asmeniškai ir tobulinančias,
suteikančias įvairių žinių,
informacijos ir praktinių veiksmų
kasdieniame gyvenime iniciatyvas.
Tik nepamirškime, kad tai yra bendras tikslas nepriklausomai nuo amžiaus, pareigų ar visų kitų
demografinių kritetijų.

ŽEMĖS DIENAI 51 METAI
JOHN P.

Mes daug kalbame apie švietimą, veiksmus ir pavyzdžius šiame TL numeryje, o viena svarbi tų
dalykų dalis yra tarptautinės sąmoningumo dienos ir protestai bei aktyvi veikla, kurie daro
teigiamą įtaką.
Aplinkosaugos ir skatinančių įsitraukti į veiklą dienų yra daugybė, ir jų skaičius vis didėja. Daugelis jų yra
naujos, nes visi labiau suprantame žalą, kurią darome planetai, ir artėjančią klimato krizę. Pavyzdžiui,
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„Penktadieniai ateičiai“ gyvuoja nuo 2018 m. Ir puikiai dirba,
kad padidintų informuotumą apie klimato kaitos problemas.
Vis dėlto tai, kad esame užsiėmę planetos, kurioje gyvename,
sunaikinimu, nėra visiškai naujas dalykas tuo pačiu ir
aplinkosauginis aktyvumas nėra naujas reiškinys.
Žemės diena nėra viena iš tų ryškių blizgančių naujų akcijų,
praėjusį mėnesį buvo švenčiama penkiasdešimt pirmą
kartą. Per tą laiką ji pasiekė daug daugiau, nei žino
dauguma žmonių, ir tikriausiai būtų sunku rasti daug
geresnių teigiamo veiksmo galios pavyzdžių.
Pamaniau, kad būtų malonu pažvelgti į tai, ką šis renginys organizacija pasiekė per pastarąjį pusšimtį metų.
Pirmoji Žemės diena, 1970 m., subūrė daug atskirų grupių, kurios kovojo su naftos išsiliejimais,
pesticidais, teršiančiomis gamyklomis ir kitomis aplinkosaugos problemomis, ir įkvėpė 20
milijonų amerikiečių, apie 10% tuo metu gyvenusios populiacijos, gatvėse ir parkuose protestuoti
prieš vis didėjantį 150 metų pramonės plėtros aplinkos paveldą.
Po pirmosios Žemės dienos 1970 m. pabaigoje JAV buvo įsteigta Aplinkos apsaugos agentūra ir
daugybė naujų įstatymų, įskaitant Nacionalinį aplinkosaugos švietimo įstatymą.

''2004 m. Žemės diena sukūrė Švietėjų
tinklą, kuriame daugiau nei 95% JAV
pradinių ir vidurinių mokyklų bei
milijonai mokyklų 149 šalyse moko
įgūdžių, reikalingų ugdyti aplinkos ir
klimato raštingumą. ''

Jis taip pat apėmė švaraus oro, švaraus
vandens ir nykstančių rūšių įstatymus
valstybėse, o daugelis kitų pasaulio šalių
priėmė panašius įstatymus ir vėliau juos
vystė. Neatsitiktinai 2016 m. JT Paryžiaus
klimato susitarimo pasirašymo momentu
buvo pasirinkta būtent Žemės diena.

Žemės dienos kampanijos ir dėl jų sukurtos
agentūros yra tiesiogiai atsakingos už
veiksmus, kurie, išsaugojo milijonus hektarų laukinės gamtos, paskatino daugelio nuodingų cheminių
medžiagų draudimą žemės ūkyje ir paskelbė įstatymus, draudžiančius nuotekų nuleidimą jūrose ir
vandenynuose.
2004 m. Žemės diena sukūrė Švietėjų tinklą, kuriame daugiau nei 95% JAV pradinių ir vidurinių mokyklų
bei milijonai mokyklų 149 šalyse moko įgūdžių, reikalingų ugdyti aplinkos ir klimato raštingumą.
Išskyrus iniciatyvos pradininkus JAV, ši diena yra minima 190 pasaulio šalyse.
Praėjus penkiasdešimt vieneriems metams nuo jos pradžios, Žemės diena dabar pripažįstama
kaip didžiausias pasaulietinis įvykis, kurį kasmet stebi daugiau nei milijardas žmonių. Tai diena
(arba paprastai kelios dienos), kai skatinama keisti žmogaus elgseną ir sukurti vietos,
nacionalinės ir pasaulinės politikos pokyčius.
Šį balandį vis dar tebevykstant pasaulinei pandemijai Žemės diena buvo daug virtualesnis įvykis nei
ankstesniais metais, tačiau tai nepadarė jos mažiau svarbios. Šiandien situacija yra skubesnė ir
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svarbesnė nei kada nors
anksčiau, nes klimato krizės
padariniai tampa akivaizdesni ir
mus labiau veikia kiekvieną dieną.
Lygiagrečiai su daugeliu kitų
renginių, vykstančių visame
pasaulyje, ji buvo paminėta
pasauliniu jaunimo susitikimu
klimato klausimais, kuriame
dalyvavo aktyvistai, tarp kurių
buvo šaunioji Greta Thunberg ir
Alexandria Villaseñor, virtualiam
renginiui vadovavo JAV
prezidentas Biden, dalyvavo
pasaulio lyderiai.
Malonu svajoti, kad ateityje gali būti diena, kai Žemės diena bus visai nebereikalinga, arba kai ji
virs puikia mus supančio pasaulio švente ir minima kaip ženklas, kad mums pavyko išsigelbėti
nuo pražūties. Šiuo metu ji ir toliau vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį didinant sąmoningumą ir
skatinant pokyčius, ir tegul tai daro tol, kol to reikia.

SVARBU KARTU IR PAVIENIUI
RIMA P.

Šį straipsnį noriu pradėti nuo sporto pasaulio pavyzdžio. Gana dažnai, kai matome individualios sporto
šakos nugalėtojus, bėgikus, dviratininkus, o gal gimnantus, pagalvojame, kaip nuostabiai tas žmogus
pasirodo, koks galingas, greitas, įgudęs, stiprus ar ištvėrmingas. Tačiau kaip dažnai mes pagalvojame,
kokia didelė komanda iš tikrųjų slepiasi už šių laimėjimų?
Gal yra keletas išimčių, tačiau dažniausiai yra krūva kartu dirbančių žmonių ir kiekvienas jų turi skirtingą
vaidmenį. Tas pats modelis tinkamai nusako ir daugumą žmogaus veiklos sričių, kam reikia daugiau nei
vieno žmogaus, kaip sakoma - vienas lauke ne karys.
Reikalas tas, kad norint būti tikrai

''Tas pats modelis tinkamai nusako
ir daugumą žmogaus veiklos
sričių, kam reikia daugiau nei
vieno žmogaus, kaip sakoma vienas lauke ne karys. ''

veiksmingam, norint iš tikrųjų sukurti pokyčius
ar sėkmę, kiekvienas komandos narys turi būti
motyvuotas individualiai ir kaip grupė.
Mes visi turime ko išmokti vieni iš kitų, o visi
mūsų unikalūs įgūdžiai ir idėjos dera
tarpusavyje. Visi skirtingų kartų žmonės,

turintys skirtingą patirtį ir skirtingos asmenybės, yra atskiri galvosūkio fragmentai, kuriuos turime
sujungti norėdami pakeisti savo aplinkos situaciją ir neleisti, kad mūsų planeta perkaistų. Turime
įsiklausyti į pagyvenusių žmonių patirtį, nes istorija nuolat kartojasi, bet iš tikrųjų jaunimas yra
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tas, kuris daugeliu atvejų mums primena, kad svarbu stoti ir įgyvendinti pokyčius ir kad darbas
kartu yra geresnis požiūris.
Šiuo metu mums visiems reikia ką nors padaryti, juk klimato kaita!
Yra du dalykai, kurie yra svarbūs, jei ketiname pakeisti esamą situaciją. Vienas iš jų yra pasipriešinimas
politikos formuotojams ir didelėms korporacijoms, kad paveikti jų pasirinkimą, kad jie kurtų
patobulinimus ir iš tikrųjų paskatintų kažką greitai įvykti, kad situacija pasikeistų. Antras dalykas yra
prisiminti, kad individualūs veiksmai vis dar svarbūs, mes negalime visko perkelti tik ant korporacijų ir
vyriausybių pečių.
Na, galite pagalvoti, kad mes nuolat kalbame apie tuos pačius dalykus? Taip, mes tai darome, nes tai
svarbu!
Kartu galime sukurti pokyčius, nes žmonės yra socialios būtybės, o tai reiškia, kad mūsų
asmeniniai pasirinkimai neturi įtakos tik mums patiems, bet daro įtaką kitiems ir gali būti
socialinių pokyčių jėga.
Svarbu, ką mes asmeniškai pasirenkame daryti, kokie esame pastebimi aplinkinių, jei individualiai
pasirenkame šiukšlių perdirbimą, važinėjimą dviračiu ar pėsčiomis, užuot važiavę į parduotuvę už
kilometro ir panašiai.
Pamenu, skaičiau parabolę apie akmenų mėtymą į upes. Jei paimsite vieną akmenį ir mesite jį į vandenį,
gausite purslų ir kelias sekundes bus bangavimas, bet labai greitai nebus įmanoma pamatyti, kad jūs ką
nors padarėte, tačiau upė jau nebus tokia pati. Įsivaizduokite, kad vienas po kito pakankamai žmonių
mes akmenis į upę toje pačioje vietoje, galų gale upės
tėkmė pakis, nepaisant to, kokia galinga yra esama
vandens srovė.
Akmenys yra panašūs į žmones, jei pakankamai jų
daro ką nors, mes galime pakeisti visuomenės
srautus ar klimato pokyčius. Jei vienas asmuo
pakeičia lemputę į efektyvesnę energiją taupančią,
niekas to nepastebi, bet jei tai padarys pakankamai
žmonių, netrukus rinkose bus tik energiją taupančių
lempučių pasirinkimas. Mažas veiksmas virto kažkuo
didesniu.
Tuomet yra moralė, o gal moralinis jautrumas.
Daugelis iš mūsų iš esmės žino, kas yra teisinga,
tačiau ne visada tai darome, ir net jei ši maža kaltė
viduje kaip vabaliukas mus kramsnos,yra didelė
galimybė, kad mes nepakeisime savo elgesio. Tačiau
tą akimirką, kai kaimynas, draugas, atsitiktinis
nepažįstamasis ar jūsų vaikas jūsų garsiai paklaus,
kodėl vis tiek nerūšiuojate atliekų, tai visai kas kita.
Kita vertus, kai įgyvendinsite teigiamus pokyčius,
parodykite tą pavyzdį ir pasakykite garsiai.
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Mes visi, asmenys ir visuomenės, keičiame savo elgesį, kad galėtume sekti gerais pavyzdžiais, ir visi
mokomės vieni iš kitų. Tai veikia ne tik kalbant apie klimato pokyčius, bet ir visur. Geri pavyzdžiai skatina
teigiamus pokyčius, todėl turėtume pasidalinti savo puikiomis idėjomis, tokiu būdu pavieniai veiksmai
gali tapti masiškais. Kaip ir tai, kad viena mergina, sėdinti su užrašu Švedijos gatvėje, virto didžiuliu
veiksmu - Penktadieniais ateičiai (Greta T.).
Mes visi turime prisiimti atsakomybę.
Atsakomybę naudotis savo teise balsuoti ir atsakomybę už savo elgesį. Negalite leisti tik visiems kitiems
kovoti, balsuoti, teikti pasiūlymų, dalyvauti socialinėje veikloje, sėdint ant savo sofos ir nieko nedarant.
Jei visi tik tai ir darytume apie jokius pokyčius neverta net svajoti.
Tai panašu į grandininę reakciją. Gal padarysi vieną mažą dalyką, kuris paskatins dar vieną
asmenį padaryti nedidelį pasikeitimą, tačiau tai yra sniego gniūžtės, tas žmogus paskatins dar
vieną ir galų gale didelė grandininė reakcija gali sukurti teigiamą pasaulinį pokytį.

TVARŪS PATARIMAI VASARAI
RIMA P.

Jau laukia vasara, daugelis iš mūsų turėsim atostogas, arba tiesiog šiek tiek laiko praleisim
atsipalaidavę namuose. Atšilus orams ir esant ilgiems šiltiems vakarams leisime daugiau laiko lauke,
mėgaudamiesi saule ir šiluma, draugija.
Noriu pasidalinti su jumis keliais pavadinkime juos „tvariais vasaros patarimais lauke“.
Visiems patinka kūrenti grilį ir gaminti lauke, kai yra geras oras, tačiau kepsniai ir mėsainiai nėra pats
tvariausias pasirinkimas.
Kodėl gi nepabandžius atlikti tam tikrų pakeitimų gaminant maistą lauke ir pakoreguoti
standartinį meniu įtraukiant šiek tiek daugiau daržovių. Tai naudinga ir jums, ir planetai.
Tikrai neprivalu naudoti itin gurmaniškus ingridientus, kad maistas atrodytų ir būtų nuostabus. Tiks
skrudintos bulvės, pomidorai ar kitos daržovės su prieskoniais. Tai atrodo spalvingai ir yra skanu. Gal
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net troškinys būtų puiki idėja! Viskas,
kas virta lauke, turi geresnį skonį, ir
tai ypač tenkina po tam tikrų darbo
treniruočių lauke!
Kalbėnt apie fizinio aktyvumo
treniruotę, pamiršite sporto sales
bent vasaros atostogoms! Gamta
gali jums pasiūlyti mažiau
veidrodžių, tačiau daugiau gryno
oro, natūralių garsų, tiek pat gerų
mankštos galimybių ir didesnį
teigiamą poveikis psichinei bei
fizinei savijautai. Gal laikas
išbandyti miško maudynes,
prisijungti prie lauko bėgimo ar jogos grupės parke, kodėl gi nepaplaukioti ežere ar pasivažinėti
dviračiu po parką!
Taip pat galite grįžti į namus ar stovyklavietę pasivaikščioje miške ir pasirinkę laukinių žolelių, uogų ar
grybų, kuriuos galėsite paruošti ant grotelių. Vasarą gamtoje ar sode jūsų laukia didžiulis maisto
produktų pasirinkimas, įskaitant daug žalumynų, vaisių, uogų,tokių kaip gervuogės ar avietės.
Nesvarbu, ar ruošiat vakarienę lauke ar iškylaujate, ar einate į žygį, ar galbūt naudojate
projektorių, kad susikurtumėt kino vakarą po atviru dangumi, nepamirškite vengti plastikinių
pakuočių ar indų savo užkandžiams.
Tiesą sakant, galbūt atėjo laikas investuoti į keletą daugkartinių lauko indų ir visiškai išvengti
vienkartinio plastiko. Nuo liepos 3 d. daugelio vienkartinių plastikinių gaminių, tokių kaip lėkštės ir
puodeliai, bus uždrausta prekiauti ES, tačiau yra išimčių, ir jūs galite tai padaryti geriau, jei visiškai
išvengsite plastiko.
Vakarėliai lauke yra puikūs, ypač vaikų gimtadieniai (o mes visi esame kažkieno vaikai), bet jei
planuojate šventę su dekoracijomis, venkite plastikinių. Papuošimams gali būti naudojami obuoliai,
moliūgai ar bet kokios rūšies vaisiai. Taip pat galite gaminti daugkartines girliandas su raidėmis,
iškirptomis iš senų audinių. O tvaresnius konfeti galite pagaminti iš džiovintų lapų su popieriaus
skylamušio pagalba. Seni ar nenaudojami stiklainiai gali pakeisti žvakides, o jų dekoravimas gali virsti
puikiu užsiėmimu.
Jei vaišinate daugiau žmonių ir neturite visiems

''Nepamirškit daugkartinio vandens
butelio, draugiško aplinkai kremo
nuo saulės, apsaugos nuo uodų ir
erkių, bei venkite plastiko! ''

lėkščių ar stalo įrankių, rinkitės maistą, kurį
galima valgyti be jokių įrankių, arba
paprašykite žmonių atsinešti savo daugkartinių
lėkščių ar dubenėlių rinkinius.

Prieš eidami į žygį ar vykdami į trumpą kelionę
pasigaminkite sveikų užkandžių namuose, kad išvengtumėte tikriausiai ne tokių gerų greito maisto
produktų, kurie paprastai parduotuvėse yra įpakuoti į plastiką. Kad ir kokias atliekas turėsite būdami
gamtoje, įsitikinkite, kad jas surinksite ir pasiimsite su savimi, palikite tik savo pėdsakus!
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Taip pat galėtumėte su savimi
pasiimti ir maišelius surinkti
rastas atliekas pakeliui.
Vasaros laikas ir viltingas karštas
oras mus labiau troškina, todėl
svarbu gerti daug skysčių, užuot
pirkę ir išmetę plastikinius butelius
su vandeniu, visą laiką su savimi
turėkite daugkartinį vandens butelį.
Kol drėkinate vidų, galbūt norėsite
apsaugoti ir savo išorę ir reguliariai
tepti kremą nuo saulės. Tiesiog
nepamirškite, kad ne visi apsauginiai
kremai nuo saulės yra sukurti vienodai, ypač kai kalbama apie jų ekologinius duomenis, todėl įsitikinkite,
kad ingredientai yra draugiški tiek jums, tiek gamtai. Bent jau išsirinkite tą, kuriame nėra oksibenzono ir
oktinoksato. Tas pats tinka ir uodus atbaidančioms priemonėms ir panašiems purškalams, jei juos
naudojate, būtinai pasirinkite ekologišką.

,,KRAUJO'' AVOKADAI
MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI EGLĖ M.

Šį kartą šiek tiek daugiau informacijos apie daugumos labai pamėgtą vaisių, kuris yra plačiai
vartojamas visame pasaulyje – avokadas.
Šis vaisius gerai žinomas kaip sveikos gyvensenos gerųjų riebalų ir skaidulų šaltinis turintis žemą
cukraus indeksą, plačiai naudojamas kosmetikoje. Tai paskatino vartotojų norą bene kiekvieną dieną
turėti avokadus savo virtuvėje. Deja, šis nuostabus, maistingas vaisius, pasirodo, turi ir tamsiąją pusę
bei daro didžiulią žalą Meksikos bendruomenėse.
Avokadai dar plačiai vadinami
žaliuoju auksu. Meksika yra lyderė
jų eksporte, o JAV didžiausia
vartotoja (nors tarkim Kalifornijoje
galima nusipirkti vietinės
pridukcijos, tačiau daug
palankesnis Meksikos klimatas
avokadų augimui). Europa taip pat
sudaro itin didelę rinkos dalį.
Todėl prasidėjus masiniam
poreikiui šių vaisių ir davus žalią
šviesą jų eksportui prieš keletą
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dešimtmečių Meksioje kilo taip vadinamas Avokadų konfliktas. Jo apraiškų yra ir kitose šalyse
tokiose kaip Kongas, Nigerija, Kenija.
Pradėkime nuo to, kad užauginti avokadus reikia labai daug vandens.Vienam avokadui jo reikia tiek, kiek
vienas asmuo sunaudoja vandens prausdamasis duše 3 kartus. Siekiant patenkinti milžinišką paklausą,
Petorcano (Meksika) plantacijos montuoja nelegalius vamzdžius ir nukreipia vandenį iš upių pasėliams
laistyti. Tai lemia vandens trūkumą kaimuose, todėl gyventojams tenka naudoti ligas sukeliantį užterštą
vandenį. Vienam žmogui per dieną tenka tik 50 litrų tokio vandens visai buičiai. Smulkieji ūkininkai negali
auginti maisto ir gyvūnų, nes tam paskirto vandens neužtenka, todėl jie netenka savo verslų, nebegali
išgyventi ir yra priversti išvykti.
Antra, avokadų auginimas Meksikoje lemia
monokultūrą. Bet koks monokultūroje užaugintas
pasėlis yra žalingas aplinkai. Tai mažina biologinę
įvairovę ir dirvožemio derlingumą.
Trečia, ypač neigiamą poveikį avokadai daro

''Mičoakano regioną (Meksika)
daugiausiai kontroliuoja narkotikų
kartelis „Caballeros Templarios“,
kuris turi savo taisykles ir
dominuoja avokadų pramonėje. ''

dėl masinio miškų kirtimo, reikalingo norint
gauti žemę avokadų plantacijoms. 80% visų JAV avokadų yra užauginama Meksikos Mičoakano
regione, vulkaninėje vietovėje, kurioje yra labai derlinga žemė. Todėl ūkininkai dalyvauja
neteisėtame brandaus pušyno retinime. 30 – 40% metinių miškų nuostolių lemia vien avokadų
plantacijos šiame regione.
Na ir jei poveikis aplinkai neatrodo pakankamas, vienas iš labiausiai šokiruojančių avokadų plantacijų
aspektų yra žmogaus teisių pažeidimai. Mičoakano regioną daugiausiai kontroliuoja narkotikų kartelis
„Caballeros Templarios“, kuris turi savo
taisykles ir dominuoja pramonėje. Jie
reikalauja, kad ūkininkai ir žemės
savininkai atsisakytų ir duotų didelę dalį
nuo savo pajamų grupuotei, mokėtų
parduotų avokadų mokestį ir netgi žudo
tuos, kurie atsisako laikytis žaidimo
taisyklių.
Yra ir daugiau neigiamo poveikio. Vienas
jų yra tai, kad tarptautinė rinka prisidėjo
prie šių vaisių kainos augimo vietinėje
rinkoje. Juk eksportuoti daug labiau
apsimoka nei parduoti žemesnė kaina
vietiniams.
Žaliasis auksas turi ir kitą etiketę - kraujo avokadai. Ar gali situacija pasikeisti?
Būkime realistai. Juk nenustosime vartoti savo taip pamėgto vaisiaus. Tačiau galime tai daryti
atsakingiau. Tarptautinė rinka gali daryti poveikį Meksikos avokadų pramonei, pirmiausiai
reikalaudami ,,fairtrade" (atsakingos prekybos), atsakingo ūkininkavimo. Taip pat atsisakant
importuoti produktus iš su nusikalstama veikla siejamų ūkių. Taip pat palaikyti ne tik etiką, bet ir
tvarų ūkininkavimo būdą. Vienas iš jų jau yra taikoma aplinkinių šalių ūkiuose vadinamas -

TS

11

NUMERIS 11

NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO

GEGUŽĖ 2021

agromiškininkystė, kurios pagalba išvengiama monokultūrų ir skatinama augalų įvairovė, kuri
pagerina ne tik produkcijos kiekį, bet ir padeda atsisakyti pesticidų.
Daugiau apie tamsiąją avokadų pusę galite pamatyti Netflix dokumentikoje Rotten arba plačiau
pasidomėję apie sąvoką „blood avocados“.

NETRADICINIS BANKAS
SĖKMĖS ISTORIJA JOHN P.

Pasaulyje yra daug netvarkos, todėl nėra
lengva susigaudyti visose neigiamose
aplinkosaugos naujienose ir lengva pamiršti,
kad iš tikrųjų ten taip pat vyksta dideli
laimėjimai, todėl kiekvieną mėnesį mes
rašome sėkmės istoriją,tai gali būti
projektas ar įmonė, kuri iš tikrųjų daro realų
pokytį kažkur pasaulio platybėse.
Šį mėnesį atėjo laikas pakalbėti apie
socialinį verslą „Plastic Bank“ (,,Plastiko
bankas‘‘), kuris praėjusį mėnesį paminėjo
milijardinį plastikinio butelio sustabdymo
etapą. „Plastic Bank“ laikosi kitokio
požiūrio nei tokios organizacijos kaip
„Vandens valymas“, kurios daugiausia
dėmesio skiria plastiko pašalinimui iš jūrų ir vandenynų, o siekia sustabdyti plastiko atliekas, kol
jos vis dar nepateko į vandenynus.
2013 m. įmonę įkūrė David Katz ir Shaun Frankson. Jie sukūrė labai paprastą koncepciją, kurią Katz iš
pradžių sukūrė stebėdamas pramogų pasažą. Stebėdamas, kaip žmonės prekiauja bilietais laimėti
prizus, jis sumanė surinktas plastiko atliekas paversti valiutos forma žmonių, gyvenančių skurdžiose
pasaulio vietose. Sistema, kurią jie sukūrė iš šios idėjos, suteikia plastikui vertę, kuri leidžia juo prekiauti
prekėms ir paslaugomis įsigyti.
Užuot sutelkę dėmesį į šalis, kuriose jau yra sukurta tinkama plastiko utilizavimo ir perdirbimo
infrastruktūra, arba kuriose yra butelių depozito sistemos, kaip daugelyje Europos šalių, jie
nusprendžia dirbti šalyse, kuriose yra didelis plastiko užterštumas ir skurdas, kur didesnė
priklausomybė nuo vienkartinės pakuotės sukelia didesnę plastiko taršą.
Didelis dalykas yra tas, kad „Plastic Bank“ daro daug daugiau nei tik renka atliekas šiuose regionuose,
jis taip pat gerina vietos ekonomiką. Sukuriamos surinkimo vietos, kuriose dirba darbuotojai, ir žmonės
apdovanojami už plastiko surinkimą ir atvežimą į „Plastic Bank“ skyrių. Šie atlygiai gali būti piniginiai,
tačiau tai gali būti ir švarus vanduo, aliejus, mobiliojo telefono paslauga ar mokymas mokykloje. Nors
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plastiko rinkos vertė gali būti maža, kolekcionieriams iš tikrųjų mokama „Social Plastic“ premija, o tai
reiškia, kad dalyvaudami projekte jie gali gauti stabilias ir pakankamas gyventi pajamas.
Šiuo metu šis bankas dirba Haityje, Brazilijoje, Indonezijoje, Filipinuose ir Egipte, o kitais metais
planuoja plėstis į kitas šalis, įskaitant Kamerūną ir Tailandą.
Surinktas plastikas perdirbamas į naują

''Šiuo metu šis bankas dirba
Haityje, Brazilijoje, Indonezijoje,
Filipinuose ir Egipte, o kitais
metais planuoja plėstis į kitas
šalis, įskaitant Kamerūną ir
Tailandą. ''

medžiagą, kurią jie vadina „Social Plastic“,
kurią vėliau gali įsigyti gamintojai visame
pasaulyje. Socialinis plastikas turi nedidelę
priemoką, pridėtą prie pagrindinės medžiagos
kainos, o tai suteikia plastiko atliekoms tikrą
vertę ir skatina visą sistemą.

Socialinio plastiko medžiaga keliaja į naujus
ekologiškus ir socialiai etiškus produktus bei pakuotes. „Plastic Bank“ užmezgė partnerystę su keliomis
didelėmis kompanijomis, tokiomis kaip „SC Johnson“, „Henkel“ ir „Coca-Cola“, kurios padeda palaikyti
plastiko rinkimą ir perka „Social Plastic“. Tai sudaro visišką plastiko tvarumo žiedinės ekonomikos ciklą.
Medžiaga taip pat patenka ir į mažesnių kompanijų visame pasaulyje ekosistemą, pavyzdžiui, „Ūkai“
Lietuvoje, kurie naudoja plastiką kojinių gamybai.
David Katz sako „Plastiko atliekos, patenkančios į mūsų vandenynus, yra vienas didžiausių iššūkių
pasaulyje. Tuo metu, kai pasaulis reikalauja didesnės atsakomybės, šis reikšmingas etapas yra
įrodymas, kad mes sugebame sąmoningai paveikti aplinką, daryti socialinį ir ekonominį poveikį.
Surinktas vienas milijardas butelių patvirtina, kad galime sumažinti plastiko atliekų kiekį, tuo
pačiu skatindami socialinę pažangą žiedinėje ekonomikoje “.
Milijardas visko yra
didžiulis skaičius, ir tai yra
didžiulis etapas surinkus
tiek butelių, kurie prilygsta
daugiau nei 20 milijonų kg
plastiko, neleidžiant jam
patekti į vandenyną ir tuo
pačiu suteikiant galimybę
skurdžiausiems žmonėms
pasaulyje pagerinti
sąlygas.
Planuodamas plėstis į
naujas šalis, „Plastic
Bank“ nerodo jokių
sulėtėjimo ženklų ir tęs
savo vaidmenį mažinant
iš mūsų vandenynų plastiką tol, kol to reikės.
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,,OBELISK'' ŪKIS
INTERVIU

Šio mėnesio interviu yra
gana įdomi istorija. Debora
yra kilusi iš Portugalijos, o
Andris iš Latvijos, jie gyveno
JK, tačiau persikėlė į Andrio
gimtinę Latviją ir kartu su
savo vaikais sukūrė tvarų
kanapių ūkį, „Obelisk Farm“,
kurio pavadinimas yra pagal
greta esančio kaimelio
pavadinimą.
Kodėl būtent kanapių sėklos buvo jūsų rankose, kai išvykote iš JK, kad pradėtumėte naują
nuotykį Latvijoje?
Kai priėmėme sprendimą persikelti iš JK į Latviją, žinojome, kad mums reikia plano. Persikėlę į ūkį
žinojome, kad turime užsiimti kokia nors veikla. Svajonė gyventi netoli gamtos yra nuostabi, bet mes
taip pat turėjome būti realistai.
Tuo metu mes turėjome beveik nulinę ūkininkavimo patirtį, todėl mūsų laukė ilga kelionė. Prieš
persikeldami mes daug domėjomės apie kanapes. Ieškojome informacijos knygose, vaizdo įrašuose,
teisės aktų dokumentuose, lankėme kursus ir kt. Manau, kad tai gana svarbus žingsnis ir aš džiaugiuosi,
kad turėjome laiko tai padaryti. Nors praktinė patirtis yra LABAI svarbi, taip pat nepaprastai svarbu
žinoti ir teoriją.
Mes pastebėjome, kad kanapės dėl daugelio priežasčių buvo mums tinkamas augalas. Joms auginti
nereikia daug ūkininkavimo patirties, auga beveik visur pasaulyje, yra įvairių pramonės šakų, įskaitant
drabužius, maistą, popierių,
bioplastiką, izoliaciją ir dar daugiau,
'' Pavyzdžiui, kanapės yra vienmetės kultūros, kurios naudoja kanapes. Mes iš karto
žinojome, kad norime auginti
užaugančios tik per keturis mėnesius, tai
reiškia, kad mes galime sėti kitus pasėlius, o kanapes ir jas transformuoti. Štai
kodėl visada sakome, kad išvykome
tai labai svarbu norint išlaikyti dirvą sveiką,
iš JK su „keliomis sėklomis rankose“,
be kenkėjų ir turtingą išlaikant natūralius
nes galvoje buvo kanapių sėklos,
maistinių medžiagų šaltinius ''
mums tiesiog reikėjo laiko ir erdvės
augti.
Ar galėtumėte savo ūkį vadinti tvariu, etišku ir sąmoningu, ir kodėl?
Auginant kanapes ir būnant kanapių ūkiu, manau, kad mūsų praktika sutampa su visais šiais
apibrėžimais. Pavyzdžiui, kanapės yra vienmetės kultūros, užaugančios tik per keturis mėnesius, tai
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reiškia, kad mes galime sėti kitus pasėlius, o tai labai svarbu norint išlaikyti dirvą sveiką, be kenkėjų ir
turtingą išlaikant natūralius maistinių medžiagų šaltinius. Apibendrinant, kanapės palaiko tvarų
ūkininkavimą. Kalbant apie pesticidus, mes jų visiškai neturime naudoti, nes, skirtingai nei kitos kultūros,
pavyzdžiui, linai, kanapėms auginti nereikia pesticidų ar herbicidų.
Kitas labai svarbus šio augalo aspektas yra tai, kad nieko, bet aš turiu omenyje, kad nieko
nereikia išmesti, galima surinkti viską, pradedant žiedais, baigiant lapais, stiebeliais ir šaknimis, ir
mes galime juos panaudoti savo
produktams gaminti. Apskritai
mūsų kelionė iki šiol atvedė
mus į tašką, kai suprantame, ką
auginame, kaip auginame, kaip
gaminame. Tai reiškia, kad
mūsų veikla ūkyje yra
draugiška ir teisinga mums,
mūsų bendruomenei ir mūsų
planetai.
Kanapės yra labai universali
žaliava, panašu, kad šiomis
dienomis jos naudojamos
beveik viskam, jos yra
ekologiškos ir nelieka atliekų
proceso metu, taigi ar yra ko
nors, ko negalėtumėte padaryti su kanapėmis?
Jūs tai apibendrinate tikrai gerai. Kanapės yra nepaprastas augalas, kurį galima naudoti labai įvairiai!
Vienas iš mano mėgstamiausių, be abejo, yra kanapių popierius. Man labai patinka mintis, kad iš
augalo, kuris užauga tik per 4 mėnesius, mes galime pasigaminti savo kanapių popierių. Aš kažkur
skaičiau, kad per metus sunaudotų medžių kiekis yra apie 2 000 000 000! To būtų galima visiškai
išvengti, jei medžius pakeistume kanapių pluoštu kaip žaliava popieriaus gamybai. Šia prasme, manau,
kanapės tikrai galėtų mus išgelbėti.
Atsižvelgiant į tai, kad jos gali būti naudojamos daugeliui dalykų, kokius produktus gaminate iš
savo auginamų kanapių?
Mes su vyru stengiamės padaryti šiek tiek visko. Kai pradėjome auginti kanapes, kilo mintis gaminti ir
parduoti kanapių sėklų aliejų. Įsigijome mašiną sėkloms perdirbti, ir rezultatas buvo toks: gavome
kanapių sėklų aliejų ir kitą šalto spaudimo proceso produktą: kanapių baltymą. Taip atsitinka su
kanapėmis, vienas dalykas veda prie kito ir viskas gali tapti produktu. Kitas pavyzdys: be kanapių
stiebų, ne tik izoliuodami savo namus (su kanapių kailių ir kalkių mišiniu), mes taip pat galime naudoti
stiebus, kad gautume kanapių pluoštą, ir iš jų gaminame kanapių popierių. Žodžiu, sugalvojame visko.
Viskas, kas gera, kažkur turi ir neigiamą pusę, tobulos medžiagos nėra, tad kokios yra kanapių ir
iš kanapių gaminamų produktų auginimo problemos?
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Su kanapėmis dar neradau minuso. Spėju, kad viskas priklauso nuo to, kaip vykdoma veikla. Jei
nuspręsite auginti kanapes kaip monokultūrinę kultūrą, kanapės turi neigiamą pusę. Jei nuspręsite
naudoti vien plastiką visose kanapių
produktų pakuotėse, žinoma,
kanapės turi neigiamą pusę.
Čia, mūsų ūkyje, mes tikime, kad
esame atsakingi už kanapių
auginimą ir naudojimą, kad planeta
taptų geresne, o ne blogesne vieta.
Kodėl jums asmeniškai svarbu
tvarumas ir ekologiškas
ūkininkavimas?
Nes natūraliai mes norime patenkinti
savo dabartinius poreikius, tačiau
nenorime pakenkti savo vaikų ir jų vaikų ateičiai. Mano nuomone, sąmoningas ūkininkavimas yra
vienintelis kelias į priekį. Tai yra būtinybė, jei norime nustoti žaloti žemę ir apsaugoti planetą ateities
kartoms.
Ar manote, kad socialinius, etinius ir aplinkos tvarumo aspektus galima atskirti, ar turime juos
visus apjungti kartu. Ar užtenka auginti ekologiškus pasėlius, ar reikia viską sujungti, kad būtum
tikrai tvarus, kaip tai darate savo kanapių rojuje?
Manau, kad labai svarbu apskritai visi aspenktai. Pažvelgus į kanapes ar bet kokį pasėlį šiuo klausimu,
galime pastebėti, kad nepakanka tik „organiškai auginti“. Jei norime pasiekti sąžiningą tvarumą, tai
reikia ūkininkauti, kad būtų ekologinė nauda ne tik žmogui, bet ir gamtai.
Atrodo, kad švietimas ir aktyvi veikla yra labai svarbios jūsų ūkio gyvenimo dalys. Kodėl taip yra ir
kokioje veikloje dalyvaujate?
Švietimas ir aktyvumas mums yra nepaprastai svarbūs. Vos pradėję ūkį supratome, kad kanapės
vis dar kelia nesusipratimą, sumišimą. Štai kodėl nusprendėme atverti ūkio duris lankytojams ir
parodyti, kaip atrodo kanapių ūkis, kaip auginame kanapes ir jas paverčiame naudingais
produktais.
Be to, mes suteikiame mokymosi galimybių, skirtų informuoti
apie kanapių augalų naudojimą ir naudą. Šiuo metu mūsų ūkis
siekia sugriauti stereotipus dėl kanapių kaip žemės ūkio
pasėlių. Mes taip pat dalijamės ir motyvuojame savo draugus
bei sekėjus pasirašyti įvairias peticijas, kad kartu galėtume
realiai paveikti esančias problemas.

''Mes dalinamės savo
žiniomis ir tikimės, kad tai
sukurs pokyčių grandinę.''

Man asmeniškai patinka „mokytis dirbant“, o jūsų ūkyje žmonės turi galimybę būti interaktyvūs,
mokytis gaminti kanapių popierių, dalyvauti dirbtuvėse, degustuoti produktus, kaip tai svarbu ir
ką, jūsų manymu, jie parsiveža namo su savimi?
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Ši veikla yra labai svarbi, ji yra mūsų darbo pagrindas. Jei žmonės ateina į ūkį ir išmoksta gaminti
kanapių popierių, jie mato visus paprastus procesus, kurių reikia norint pagaminti savo popierių,
sužino, kad nereikia naikinti miško. Manau, kad tai prasmingas darbas.
Lankytojai nešasi namo ne tik popieriaus lapą, jie parsineša žinias, kurios gali padėti jiems pasikeisti. Tai
gali užtrukti, bet sėklos pasodintos, o anksčiau ar vėliau kažkas išdygs. Tai darbas, kurį mes atliekame,
kai čia, ūkyje, dalinamės praktine patirtimi. Dalinamės turimomis žiniomis ir tikimės sukurti pokyčių
grandinę.
Ūkininkavimas niekada nėra lengva užduotis, ypač kai pradedama nuo nulio, net jei turite puikias
sąlygas, su kokiais iššūkiais susidūrėte pradėdami ūkį ir kokie didžiausi dabar?
Pradžioje neturėjome beveik jokios ūkininkavimo patirties, neturėjome technikos, neturėjome didelės
žemės, tik norėjome auginti kanapes. Turėjome patirti daugybę bandymų ir klaidų, kad pasiektume tai,
kur esame dabar. Sakoma, kad „praktika kelias į tobulumą“ ir nors dar nesame ten, tačiau per daugelį
metų sukauptos žinios ir patirtis suteikia mums daug pasitikėjimo ateičiai.
Jei galėčiau pabrėžti vieną iššūkį, kuris yra glaudžiai susijęs su žemės ūkiu, būtų oras ir klimatas.
Dėl krušos ir audros per sezoną praradę visą derlių, pajutome, kokį didelį poveikį jis turi ypač, jei
turite nedidelį žemės sklypą, kaip mes. Tačiau tai yra ūkio ir ūkininko gyvenimo dalis.
Prisitaikymas ir atsparumas yra esminis dalykas siekiant įveikti iššūkius.

REKOMENDACIJOS
DOKUMENTINIS FILMAS ,,2040''
Yra daugybė filmų apie klimato pokyčius, planetos išnykimą ir panašiai. Ir daugelis jų gali neraminti. Jie
laikosi Al Gore'o „Nepatogios
tiesos“ prieš penkiolika metų
nustatytos formulės, 90%
bauginimų 10% vilties
pabaigoje kokie sprendimai
galėtų būti poblemai spręsti.
,,2040‘‘ pakeičia minėtą
formulę, nes 2019 m.
dokumentinis filmas, kurį
sukūrė Australijos kino
kūrėjas Damon Gameau,
turi kur kas optimistiškesnį
požiūrį.
Filme apžvelgiami klimato pokyčių padariniai per ateinančius 20 metų su labai aiškiomis ir nerimą
keliančiomis prognozėmis, tačiau pagrindinis dėmesys ir didžioji laiko dalis skiriama sutelkti
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dėmesį į šiandien jau egzistuojančias technologijas, galinčias pakeisti tuos negatyvius
padarinius.
Gameau parašė, režisavo ir vaidino filme, kuriame jis įsivaizduoja, koks galėtų būti jo mažos dukters
gyvenimas pasaulyje po 20 metų. Jis išdrįsta įsivaizduoti pasaulį, kuriame užuot toliau
nekontroliuojamos aplinkos nelaimių spiralės, kurioje šiuo metu esame, mes panaudojome išradimus ir
iniciatyvas, kurios padeda mums ją sušvelninti. Kad ir kaip fantaziškai tai skamba, geresnis pasaulis,
kurį jis numato savo dukrai ir jos draugams, yra visiškai pasiekiamas, o kelias, kurį jis ketina to pasiekti,
yra praktiškas ir tikrai palyginti paprastas.
Svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti iš šio filmo, yra ne patys sprendimai, o jausmas, kad gilėjanti
klimato krizė dar nėra neišvengiama ir kad tai įmanoma pakeisti.
Turint šią viltį, filmas padeda aiškiai suprasti, kad tai yra kažkas, ką mes galime ištaisyti, tačiau turime
veikti dabar. Skubumą pabrėžia filmo vaikų komentarai, kurie jau dabar labai gerai žino apie laukiančius
pavojus ir kad mes darome nepakankamai kovodami su jais.
Damon Gameau idėjos yra patrauklios ir lengvai suprantamos, o jo sukurtame filme yra gausa ekspertų
ir aiškių koncepcijų.
Ar tikėtina, kad jo ateities vizija taps realybe, ar įmanoma išvengti didžiausios klimato krizės ir
palikti geresnį pasaulį ateities kartoms?
Tai optimistiška, bet įmanoma pasiekti, viskas, kaip ir dauguma dalykų gyvenime, priklauso nuo
to, ar įveikiamos kelyje esančios politinės ir ekonominės kliūtys.

KNYGA ,,Shinrin-yoku: Miško maudynės''
Qing Li
Mes visi žinome, kad medžiai ir miškai yra daug daugiau
nei tik deguonies fabrikai ir kad būdami aktyvūs gamtoje,
galime pasijusti praradę fizinę energiją, tačiau prisipildę
geros ir pozityvios energijos. Gana dažnai po
pasivaikščiojimo gamtoje jaučiamės pailsėję, labiau
atsipalaidavę, stresas išgaruoja, esam geresnės
nuotaikos, tvirtesni ir energingesni.
Šimtmečius buvo žinoma, kad būti arčiau gamtos ir
užmegzti ryšį su ja yra naudinga žmonėms. Gamtai taip
pat naudinga, jei žmonės palaiko artimesnius santykius,
nes jie ją labiau vertina, nori apsaugoti ir supranta jos
svarbą.
Kai kurios bendruomenės, ypač kurios yra gyvena
atokiai gamtos prieglobstyje, vis dar yra išlaikiusios
glaudų ryšį su gamta, tačiau urbanistiniai regionai
greitai praranda arba jau prarado ryšį. Taigi 1980-ųjų
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Japonijoje atsirado naujas terminas - Shinrin-yoku, kuris reiškia „miško maudynės“. Per
pastaruosius metus tai tapo fitneso tendencija, dėmesio sutelkimo praktika, galėtume tai
pavadinti ir šiais abiem terminnais kartu.
1980 m. Japonijoje buvo technologijų bumas, bandant užkirsti kelią perdegimui ir rasti būdą, kaip
įkvėpti žmones atgauti ryšį su gamta, taip pat apsaugoti Japonijos miškus - buvo įvestas miško
maudynių terminas, tarsi savotiška ekoterapija. Per kitą dešimtmetį mokslininkai pradėjo tirti fiziologinę
ir fizinę miško maudynių naudą ir siekė mokslu pagrįsti Shinrin-yoku teoriją ir praktiką.
Paprasčiau apibūdinant - miško maudynės yra praktika nusiraminti medžių apsuptyje, o kartu
stebėti supančią gamtą, taisyklingai kvėpuoti, galbūt tiesiog vaikščioti, daryti meditaciją ar kitus
pratimus gamtoje ir gamtos pagalba.
Taigi šį mėnesį mes rekomenduojame vieną iš pagrindinių knygų apie Šinriną-yoku, kuri yra puikus
miško maudynių vadovas. Knyga yra padrąsinanti, lengvai skaitoma, gerai parašyta ir puikiai tinka
visoms amžiaus grupėms.
Tačiau nepakanka tik perskaityti, reikia tai paversti praktika!
Autorius yra japonų imunologijos ekspertas dr. Qing Li, daugelį metų tyrinėjęs teigiamą miško poveikį
žmogaus gerovei.

Birželio 8 diena yra Pasaulinė vandenynų diena.
„Vandenynas: gyvenimas ir išgyvenimo šaltinis“ yra 2021 m. Pasaulinės vandenynų dienos
tema, taip pat ketinimų deklaracija, kuri kelia iššūkių dešimtmetį siekiant darnaus vystymosi 14
tikslo „Saugoti ir tvariai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius “, iki 2030 m.

PASTABA: Visos nuotraukos šiame numeryje iš PIQSELS, išimtis ,,Obelisk'' ūkio, kurios yra iš asmeninio archyvo;
bei rekomendacijų nuotraukos, kurios yra iš pristatymų.
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