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Čo je permakultúra?

budovanie
šťastnej a zdravej rodiny
„Hra o málo býva
nezaujímavá.
Nevyberajte si menší
život, než na aký máte.“
(Nelson Mandela)
Po rokoch dobrodružného
a šťastného života sme skĺzli
do ťažkej ru ny, do bláznivého
a nudného kolotoča, do
„malého života“. De , dom,
auto, pes, hypotéka, účty
a hlavne únava, cez ktorú sme
nevideli naše šťas e – zdravú
rodinu. „Malý“, nudný, a predsa
šialený život nás dohnal až
k zúfalstvu. Načreli sme na dno
našich síl, aby sme sa odrazili a
začali žiť skutočné „veľký život“.

Naším kreatívnym riešením z krízy boli tri mesiace naNovom Zélande, kde sme celá rodina
dobrovoľníčili na ekofarmách.
text:Zuzana Matúšová Girgošková • www.lifereset.sk

veľkú dávku pozitívnej energie. Presne tento
liek sme pre našu chorú situáciu potrebovali.
Uzdravenie sa podarilo. Z Nového Zélandu
sme prišli pred mesiacom ako celkom iní ľudia, ako úplne iná rodina. Našli sme v sebe
pokoj, ktorý si chceme udržať, chuť žiť naplno
a silu budovať náš „veľký život“.

Prvý životný krok – krea vne riešenie
z krízy
Rozhodli sme sa pre odvážnu cestu na
Nový Zéland s dvomi maličkými deťmi, aby
sme začali opäť žiť. V tejto neľahkej, ale zaujímavej ceste chceme pokračovať ďalej aj na
Slovensku, pretože nechceme spadnúť do
toho istého kolotoča. Riešenie vidíme v dvoch
krokoch. Prvým je znížiť si náklady na život.
Menej účtov znamená menej hodín v práci

Veľká premena na opačnom konci sveta
Každý človek prežije v živote niekoľko ťažkých období. Aj naša rodina prežila jedno skutočne vyčerpávajúce. Ja som ako matka dvoch
synov trávila celé dni sama s deťmi a môj muž
celé dni v práci. Výsledok dvoch náročných
rokov bol katastrofálny. Môj muž nedokázal
žiť, len prežívať, myslieť len na prácu a aj keď
bol čas na rodinu, nikdy s nami skutočne nebol, lebo jeho myseľ bola aj tak v práci. Ja som
žila s pocitom, že som nemilovaná... deti s úzkosťou, kedy otec opäť odíde do práce. Všetko
zlé je však na niečo dobré. Ako povedal Max
Frisch, kríza je produktívny stav. Človek z nej
musí len odstrániť príchuť katastrofy. Precitli
sme, aby sme si zachránili rodinu. Vybrali
sme si teda jedno skutočne kreatívne riešenie a zároveň „veľký“ odvážny život. Vybrali
sme si životný reštart na Novom Zélande. Tri
mesiace sme dobrovoľníčili na ekofarmách.
Tri mesiace sme boli dennodenne s našimi
deťmi, dennodenne v prírode a v kontakte so
skvelými ľuďmi. Každý deň sme mali dávku
zdravého a pestrého jedla, ktorého význam
často podceňujeme. Každý deň sme mali
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a viac s rodinou. Réžia domu, v ktorom teraz
bývame spolu s hypotékou, predstavuje ročne
päťtisíc eur. Ak odstránime naše najväčšie výdavky, získame čas aj peniaze navyše na zdravú stravu alebo cestovanie. Celkom jednoduchý vzorec, však , ale ako na to? Náš dom
predávame, aby sme vyplatili hypotéku, ktorú
máme na polovicu domu. Za druhú polovicu
plánujeme vybudovať takmer pasívny slamený dom so záhradami ako komplexné riešenie
bývania a života. Znie to trošku zložito, ale
podstata je vybudovať nielen dom, ale aj celé
okolie, v ktorom budeme bývať. Súčasný trend
je postaviť pekný dom a okolo domu vysadiť
trávu, možno nejaké okrasné stromčeky. My
chceme postaviť dom, ktorý bude v absolútnej
harmónii a symbióze so svojím okolím a bude
využívať všetky prírodné zdroje. Chceme naplno využiť každý kúsok pozemku a nastaviť
systém podľa permakultúry, ktorý nám za
minimálne úsilie, čas a peniaze prinesie maximálnu úrodu, tepelné zisky, vodu a elektrickú
energiu. Tento plán je naším pokračovaním
reštartu, teda LifeResetu.

Všetko má svoj význam

Naša cesta za šťastím pokračuje ďalej na
Slovensku. Na Novom Zélande sme hľadali
stratené hodnoty a doma si prajeme vybudovať šťastnú a zdravú rodinu.

Pred naším odchodom na Nový Zéland sme
sa stretli s pojmom permakultúra – systém trvale udržateľných sídel v symbióze s prírodou.
Nevedeli sme o tom veľa a náš postoj bol tak
trochu nedôverčivý. No radšej raz vidieť ako
stokrát čítať. Počas dobrovoľníčenia sme mali
neustále príležitosti vidieť a vyskúšať si, čo
permakultúra presne je. Zoznámili sme sa s
ňou napríklad v obrovskom skleníku. Pri zelenine rástla „vhodná burina“, ktorá zabezpečovala zelenine ochranu pred škodcami. Žili
v nej ich predátori alebo bola prirodzeným
mulčom pre ich dobrú výživu. V záhradách
neexistovali „krásne pretrhané“ a okopané
riadky zeleniny. Veď napokon nikde v prírode
nie je prirodzené, aby zem bola „nahá“ bez zelených šiat . Vďaka permakultúre bolo naše
dobrovoľníčenie, práca na farmách, pomerne
jednoduché. Farmári napríklad využívali slepačí traktor – prenosnú ohradu pre sliepky.

lunárny kalendár 4. apríl – Pri starostlivos o pleť nezabúdajte na krk a dekolt

Systém navrhovania sídel,
záhrad, infraštruktúr, ale
aj spoločenstiev, komunít
v harmónií s prírodou, tak aby
boli naplno využité dostupné
zdroje v prírode a nevytváral
sa žiaden odpad. Napríklad
slnečná energia na tepelné
zisky v domoch, vodné plochy,
jazierka ako protipovodňové
opatrenia a zároveň ako voda
na zavlažovanie a podobne.

Každý deň sme spolu s deťmi presúvali traktor na inú časť trávy. Sliepky sa mohli pásť
stále na čerstvej tráve. Zároveň robili službu
pôde tým, že ju prehrabávali, a tak prirodzene prekyprili. Podobných príkladov by som
mohla vymenovať veľmi veľa. Vidieť na vlastné oči, ako permakultúra v praxi vyzerá, bolo
uchvacujúce a natoľko presvedčivé, že nebolo
pochýb, ako vybudujeme našu novú záhradu.

skvelú hodnotu – náš oprášený zmysel života – dobrovoľníčenie a priblížiť ho ľuďom.
Zbúrať predsudky a obavy z prítomnosti
cudzej osoby v našom dome, v našom živote. Aj doma chceme pokračovať v programe wwoof (World Wide Opportunities on
Organiec Farmes), ktorý predstavuje štvorhodinovú výpomoc na ekofarmách výmenou za nocľah a stravu. Pri budovaní nášho
„veľkého života“ rátame s nimi, s pomocou
zaujímavých ľudí, ktorých neobyčajné životné príbehy obohatia ten náš. Wwooferi
prinášajú nielen fyzickú silu, ale hlavne
dobrú náladu, spoznávanie nových kultúr
a dobrý pocit z delenia sa o prácu, zábavu,
chutné jedlo a bývanie. Náš nový projekt
veľkých zmien a reštartovania života na
Slovensku je výsledkom troch bohatých
mesiacov na Novom Zélande. Nevznikol
by, keby nás nepodporili spoločnosti, ktoré
myšlienka lepšieho života oslovila – vďaka
cestovnej kancelárii Student Agency, ekohospodárstva Sema HŠ s. r. o. a ďalších.
Ďakujeme!

Pestovať nemusí byť drina
Pestovať a chovať zvieratá je drina, myslí si
väčšina ľudí. Naším projektom LifeReset II by
sme chceli čitateľom, poslucháčom a všetkým
fanúšikom ukázať, že nie vždy je to tak. Spolu
s odborníkmi na permakultúru chceme navrhnúť dom a záhradu tak, aby nám minimálne úsilie prinieslo čo najväčší efekt. Plánujeme
postaviť malý slamený dom, ktorý sa svojimi
vlastnosťami bude približovať k pasívnemu
domu. Domu, ktorý na vykurovanie, elektrickú energiu a vodu potrebuje minimálne
náklady. Réžia by nás bez hypotéky mala stáť
na rozdiel od súčasného bývania len niekoľko
stovák ročne. Zároveň by sme naším projektom slameného domu radi odbúrali predsudky a nedôveru ľudí v takúto stavbu. Slamené
domy už dávno nie sú ako tie z rozprávky
o vĺčkovi a troch prasiatkach – fúknem, dupnem a spadne! Rovnaké predsudky mali ľudia
kedysi voči montovaným domom. Teraz sú ich
na Slovensku tisíce. Ďalšie eurá by sme chceli ušetriť vypestovaním vlastných a zdravých
potravín. Ich dopestovaním, resp. odchovom
zvierat, hlavne získame garanciu, že to, čo jeme,
je skutočne zdravé a kvalitné. Pestovanie bude
prepojené s chovom, tak aby bolo čo najviac
prínosné pre obe strany. Plánujeme napríklad
postaviť skleník, ktorý bude jednou stenou
spojený s kurníkom. Výsledkom tohto susedstva bude to, že kurník bude vyhrievať skleník
a skleník kurník. Tiež, že po ceste z kurníka stačí len prehodiť slepačí trus do skleníka a rovno
ho tým pohnojíme. Naopak zo skleníka prinesieme do kurníka zelený odpad.

Dobrovoľníčenie – nový zmysel života
Do tohto harmonického systému života
si chceme zo Zélandu priniesť ešte jednu
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Výzvou „veľkého života“ bol aj vysokohorský
prechod v novozélandskom Národnom parku
Tongariro. Najkrajšia jednodňová turistika
(19,5 km) nám s deťmi trvala jedenásť hodín.
LifeReset II – Nebude to ľahké, ale stojí to za to!
banalita, aká sú napríklad police v kuchyni
namiesto skriniek, vám ušetrí čas a energiu. Nemusíte otvárať žiadne dvierka .
Týchto banalít máme v komplikovanom
svete dosť. Podobne je to aj vo vzťahoch
a myslení. Na čo je to dobré? Oči sa človeku
otvoria, až keď vycestuje do krajiny, kde aj
napriek vysokej vyspelosti pristupujú k životu s ľahkosťou a jednoducho. Posledný
pilier, na ktorom chceme stavať naše rodinné šťastie, je komunikácia. Mnohým
konfliktom a problémom sa dá predísť tým,
že s partnerom, otcom, synmi atď. komunikujeme. V našom kritickom období nemali rozhovory miesto. Boli sme príliš vyčerpaní, uponáhľaní. Videla som a cítila, že
s manželom je zle, ale nedokázala som si to
naplno predstaviť, pretože sa nesťažoval, ale
uzavrel sa do seba. Nový Zéland nám teda
splnil naše očakávania. Naučili sme sa viac
o permakultúre, o zdravom životnom štýle.
Zocelili sme sa a ako rodina sme sa posunuli o tisíc krokov dopredu. Obohatení o nové
skúsenosti, obzory, názory a pohľady ideme
budovať „veľký život“. Čítajte nás .

Dobrovoľníčenie bolo hlavne o zábave, ktorú sme si užili všetci štyria. Vďaka tomu
bola práca s deťmi ako hra.

Druhý životný krok – tri piliere
šťastnej rodiny
V úvode som spomenula, že vyriešiť
našu životnú krízu chceme dvomi spôsobmi – znížiť si výdavky a po druhé, nastaviť
si priority a rodinný život inak. Na Novom
Zélande sme neustále počúvali slovo balans, teda rovnováha. Balans bol nevyhnutný v záhrade, pri chove zvierat, v bežnom
živote. Toto často skloňované slovo sa nám
dostalo až pod kožu. V našom rodinnom,
osobnom, pracovnom živote chceme nájsť
rovnováhu a harmóniu. Žiadne nadčasy, aby sme nesklamali klientov, aby sme
mali viac. Druhý pilier, na ktorom chceme
stavať náš harmonický rodinný život, je
zjednodušiť si ho. Novozélanďania pristupujú k veciam veľmi jednoducho. Aj úplná

Trojročný Jakubko a dvojročný Maroško
boli najmladšími dobrovoľníkmi na každej
zo šiestich fariem. Ich úlohou bolo starať sa
o sliepočky, čo ich nesmierne bavilo.

VITALITA

11

