
»Naši dedi in majerice so še 
poznali sveti Prav. Nji-
hovo znanje zdaj lovimo 

za rep, da bi ga ohranili za svoje vnu-
ke. Tradicionalne tehnike in sodobne 
tehnologije si lahko smiselno in brez 
škode za tradicijska izročila podaja-
jo roke. Tudi tradicionalnega naravo-
-verja se ne da enoznačno priklicati iz 
časov pred pokristjanjevanjem. Lah-
ko pa ustvarjalno vgradimo njegova 
ključna načela nazaj v jedro naše druž-
be!« med drugim zapiše Marko Hren v 
svoji knjigi Duhovno vodstvo v Slove-
niji nekoč in danes, ki je izšla maja le-
tos.

Knjiga nam večplastno odkriva iz-
vorno duhovnost na ozemlju Slove-
nije skozi avtorjeva lastna doživlja-
nja, raziskovanja in zavedanja, hkrati 
pa niza vire in pričevanja, ki dokazuje-
jo obstoj duhovne kulture pred obdob-
jem pokristjanjevanja. Marko Hren, ki 
je ustanovitelj Svetovnonazorske koz-
mološke skupnosti Upasana – sanjava 
prostost duha, v knjigi spodbuja sodob-
nega človeka, ki je izgubil stik z izvirni-
mi kozmologijami, da odkriva resnico o 
sebi in svetu ter poišče svoj in skupno-
stni »sveti hram«. Obenem ponuja tudi 
rešitve in koncepte, ki naj bi miroljubno 
zaokrožili duhovno prenovo v Sloveniji. 
V skladu s potrebo po uveljavljanju na-
čel trajnostnega razvoja, ki so sozvočna 
z načeli tradicijskega dojemanja zako-
nov narave. Poziva k verodostojni po-
stavitvi Muzeja simbolov slovenstva od 
poselitve do osamosvojitve, ki ga prip-
ravlja Narodni muzej Slovenije na Blej-
skem otoku. Z avtorjem knjige smo pre-
leteli njene glavne vsebine.

Kaj je glavno sporočilo knjige?
Knjiga spodbuja k verodostojni opre-

delitvi slovenskih pojmov na področju 
duhovnosti ter k ureditvi zakonodaje in 
prakse institucij države tako, da bi naša 
izvirna duhovna resničnost, ki se izraža 
v Sloveniji prek številnih skupnosti, dru-

štev in skupin, ki izvajajo raznolike du-
hovne tehnike za dviganje zavesti ter 
obrede in duhovne prakse v povezavi z 
zakoni narave, dobila enakopravno mes-
to. Razgrinjam resničnost duhovne pre-
nove, ki je potekala v Sloveniji v minulih 
desetletjih. Svoja štiridesetletna razisko-
vanja doma in po svetu ter pričevanja, 
ki so se pri nas v zadnjih letih dvignila 
na površje, sem strnil v pregledno celoto. 
Tako je pred nami jasna slika naše pred-
krščanske zgodovine ter iskanj poti k 
naravo-verskim temeljem in duhovnim 
tradicijam v Sloveniji. Knjiga želi spod-
buditi duhovno in posvetno javnost in 
inštitucije, da se začnemo o duhovnosti 
umirjeno pogovarjati ter s tem prebudi-
mo pristen odnos do narave in vseh nje-
nih delov kot svetega prostora. Bistvo 
avtohtone duhovnosti je namreč razvija-
nje spoštljivega, nenasilnega odnosa do 
naravnega okolja in človeštva kot celote.
Kako razlagate in povezujete pojma 
vera in duhovnost?

Knjiga poskuša odstreti globine bese-
dnega zaklada duhovnih kod slovenske-
ga jezika. Po obeh vojnah smo sčasoma 
izgubili svoj avtohtoni duhovni jezik. Z 
raziskovanjem in oživljanjem starega be-
sedišča lahko prepoznavamo našo boga-
to avtohtono duhovno kulturo. Upasana 
je ena od takih besed; je v sozvočju z ena-
ko sanskrtsko besedo, ki izraža pot in bli-
žino s svetim. Omejeno število ključnih 
duhovnih besed sem podrobno obdelal 
v knjigi. S primerjalnim raziskovanjem 
lahko ugotovimo, da je duhovnost uni-
verzalna kategorija, ki ima povsod enake 
temelje. Ko govorimo, da je nekdo veren, 
v resnici povemo, da je vero-dostojen, 
pristen, resničen. Indoevropska beseda 

Živa in Mati Božja kmalu z roko v roki na Blejskem otoku

Vzduh slovenskega naravoverja
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Ko si bosta Živa in Mati 
Božja podali roki v zmagi 
duhovnosti nad dogmami, 
bo zaživela tudi Slovenija v 

globinski spravi.

STAROVERSTVO

Marko Hren na letošnjem simpoziju o 
predkrščanskem naravoverju in zgodnjem 
pokristjanjevanju v Kobaridu
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arham in slovenska beseda hram pome-
nita sveti prostor, ki predstavlja resnič-
nost, pravo identiteto. Najglobljo resnico 
o sebi prepoznavamo in živimo skozi du-
hovnost. Veren človek je tisti, ki je zvest 
sebi, avtonomen in avtentičen. To pa iz-
ključuje dogme. Veren človek ne verja-
me, temveč išče notranje resnice. Resnica 
v smislu kognitivnega procesa pa vedno 
izide iz več virov znanja. Skozi znanost, 
vede, učenje, skozi tradicijo ter skoz po-
notranjeno subjektivno izkušnjo To je bi-
stvena novost v evoluciji duhovnosti, ki 
jo označujem kot Duhovnost verzija 4.0.
Ali imamo v Sloveniji avtohtono du-
hovno vodstvo, odkar so se umaknili 
staroverski svečeniki?

Naši svečeniki so se spričo nasilja 
za daljše obdobje res morali umakniti v 
senco. Zadnji organiziran nastop avtoh-
tonega duhovnega vodstva v Sloveni-
ji je bilo njihovo sodelovanje v partizan-
skem odporu med drugo svetovno voj-
no. Poznam vrsto neposrednih pričevanj, 
iz več slovenskih pokrajin. Staroverci so 
med prvo in drugo svetovno vojno bili 
tudi edina resnično vraščena povezoval-
na mreža duhovnih voditeljev, ki so ime-
li zaupanje med kritično maso ljudi. Par-
tizanski odpor proti okupatorju je vse-
boval izbrušeno duhovno vodstvo! Du-
hovna dimenzija revolucij bo prispevala 
k novemu razumevanju toka zgodovine. 
O tem piše tudi dr. Zmago Šmitek v svoji 
zadnji knjigi Šelest Divjine. Medveščkova 
knjiga Iz Nevidne strani neba pa vsebuje 
vrsto indicev o povezanosti partizanske-
ga in staroverskega vodstva.
Kako je z duhovnim vodstvom v Slove-
niji danes?

Duhovna prenova je v resnici zaklju-
čena. V Sloveniji je duhovno vodstvo 
razpršeno, a na povsem drugačen način 
kot pri predkrščanskih staroselcih, ko je 
bil vodja srenje tudi duhovni vodja. V za-
hodni Sloveniji so po Medveščkovih pri-
čevanjih duhovnim voditeljem srenj rek-
li dehnarji, ki jim sledimo v dvajseto sto-
letje. V Sloveniji je trenutno registriranih 
56 verskih skupnosti. Vsaka ima svo-
je duhovno vodstvo. Enako velja za šte-
vilne skupine in društva, ki se ukvarjajo 
s kozmologijami, jogo, obnavljanjem sti-
ka z naravo kot svetega prostora ter go-
jenjem starih običajev in obredij. Mnogi 
se udeležujejo rednih letnih simpozijev 
o predkrščanskem naravoverju in zgod-
njem pokristjanjevanju, ki jih organizira-
ta Društvo slovenskih starovercev in Tu-
ristično društvo Kobarid. Duhovnost ni 
več domena odmaknjenih elit, ampak 
spet postaja domena vsakdanjega živ-
ljenja. Svečeniki smo se vrnili nazaj med 
ljudi, delujemo v povsem običajnih pok-
licih. Sočasno z velikim delom svetovnih 

duhovnih hierarhij se je z občestvom zli-
la tudi hierarhija avtohtonega duhovne-
ga vodstva pri nas. Občestva naravover-
cev se ne da prešteti. Zadnji opazni dr-
žavni voditelj v Sloveniji, ki je imel tudi 
vrline duhovnega voditelja in je z dejanji 
obeležil duhovno prenovo, je bil dr. Ja-
nez Drnovšek.
Kakšno je poslanstvo Svetovnona-
zorske kozmološke skupnosti Upasana, 
ki jo vodite?

Ena od nalog Upasane je vzpostaviti 
povezavo med različnimi skupinami, ki 
gojijo verodostojne duhovne vrednote. 
Sistematično razpiramo vidike duhov-
nih korenin in obenem kažemo na krše-
nje načela nevtralnosti države do verskih 
skupnosti in vnebovpijočo pristranskost 
delovanja institucij naše države. To se na 
primer kaže v neposrednem podpiranju 
komercialnega interesa religije, ki delu-
je na našem ozemlju kot prežitek kolo-
nialnega reda. Za svoja obredna mesta 
ne plačujejo davka na stavbno zemljišče 
in za njihove duhovne voditelje zdrav-
stveno-pokojninske prispevke plačuje-
mo davkoplačevalci. Duhovnost je se-
stavni del življenja in vsepovsod priso-
tni del kulture, tako kot sta to jezik in pi-
sava. Duhovnih identitet je mnogo, zato 
moramo na tem področju vzpostaviti 
enakopravnost in nevtralnost države, to-
rej spoštovanje ustavnih načel. Upasana 
je razgalila, kako slovenski politični vrh 
topogledno deluje neustavno. Zaustavi-
tev kolonizacije in vrnitev k etičnim in 
duhovnim koreninam sta za razmišljanje 
o duhovnem vodstvu v Sloveniji ključna.

Svečeniki smo se vrnili 
nazaj med ljudi, delujemo v 
povsem običajnih poklicih.

Zadnji organiziran nastop 
avtohtonega duhovnega 
vodstva v Sloveniji je bilo 

njihovo sodelovanje v 
partizanskem odporu med 

drugo svetovno vojno.

Misteriji v živo 
Zadobrovška 88, Ljubljana

Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.

SREČANJE Z 
MARKOM HRENOM

Srečanje z Markom Hrenom, avtor-
jem knjige Duhovno vodstvo v Sloveniji 
nekoč in danes ter vodjem Svetovnona-
zorske kozmološke skupnosti Upasa-
na, bo v ponedeljek 7. oktobra ob 18. 
uri v klubskih prostorih revije Misteri-
ji na Zadobrovški 88 v Ljubljani. Mar-
ko Hren bo z nami delil svoje štiridese-
tletno raziskovanje in izkušnje sooča-
nja z duhovnostjo doma in v svetu ter 
predstavil glavne vsebine knjige. Knji-
ga vas čaka, da vas popelje v zanimiva 
odkritja in razkritja naše duhovne pre-
teklosti ter razsvetli pomen duhovnos-
ti tukaj in zdaj. Vstopnine ni.
Info in prijave: www. munay.si ali SMS 
na 041/677089
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Kako lahko vrnemo nače-
la predkrščanske duhovnosti 
nazaj v življenje?

Ozaveščamo izvirne poj-
me in verodostojne gradnike 
naše avtentične kozmologije. 
To niso ezoterične spekulaci-
je, temveč trdo raziskovalno 
delo z vsemi prijemi sodob-
ne znanosti. Odkrivamo šte-
vilna sozvočja. Z različnimi 
pristopi bomo izvorno sta-
roversko dediščino povezali 
v celoto, pri tem pa bo ključ-
na dobra povezanost razisko-
valcev na konkretnih prime-
rih. Eden od primerov, ki ga 
v knjigi podrobneje obravna-
vam, je oblikovanje zbirke ve-
rodostojnih simbolov sloven-
stva, ki bodo predstavljali du-
hovno in kulturno dediščino 
Slovenije na območju nekda-
njega staroverskega templja 
boginji Živi na Blejskem oto-
ku, kjer danes stoji cerkev 
Matere Božje. Tu mora sode-
lovati čim širši krog strokov-
ne in laične javnosti. Koncept 
Muzeja simbolov slovenstva 
od poselitve do osamosvoji-
tve pripravlja Narodni muzej 
Slovenije prav na vztrajanje 
Upasane. Tudi ta projekt bo 
lahko imel pomembno vlogo 
pri epilogu duhovne prenove 
naše družbe. Ko si bosta Živa 
in Mati Božja kot strpni ko-
legialni svečenici podali roki 
v zmagi duhovnosti nad do-
gmami, bo zaživela tudi Slo-
venija v drugačni duhovni 
celosti in nemara tudi v glo-
binski spravi, kar je ključno 
za sprostitev našega skupin-
skega ustvarjalnega potenci-
ala.

 Taja Vetrovec 
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Priljubljeni ameriški 
prehranski strokov-
njak Ocean Robbins, 

vodja Mreže za revolucijo 
v prehrani (Food Revoluti-
on Network), kot tri glavna 
živila proti raku izpostavlja 
gobe, križnice in zeleno.

Raziskave kažejo, da sla-
ba prehrana botruje okoli tre-
tjini primerov raka. Zato že 
zelo dolgo svetujejo, da bi za 
zmanjšanje tveganja morali 
pojesti več sadja in zelenjave 
ter manj mesa.

Pred nekaj leti so razisko-
valci na MD Anderson, sre-
dišču za raziskovanje raka 
Univerze Teksas, skušali pri-
ti do odgovora, od kod izha-
ja svetovna epidemija raka-
vih bolezni. Pregled vseh raz-
iskav s tega področja jih pri-
peljal do zaključka, da 
ima le pet do deset od-
stotkov raka koreni-
ne v genetskih na-
pakah, ostalih 90 
do 95 odstotkov 

pa naj bi jih bila posledica pre-
hrane, življenjskega sloga in 
okoljskih dejavnikov. Ugoto-
vili so, da je pri tem samo en 
dejavnik pomembnejši od ka-
jenja, in sicer prehrana.

Tudi pri Ameriškem inšti-
tutu za raziskave raka poroča-
jo, da je mogoče z življenjski-
mi spremembami preprečiti 
70 odstotkov vseh rakov. Nji-
hovo priporočilo je, naj se pre-
težno odločamo za rastlinsko 
prehrano z veliko sadja, ze-
lenjave in stročnic ter za čim 
manj industrijsko predelane 
škrobno bogate prehrane.

Sicer pa je mati na-
rava ena sama le-
karna s hrano, ze-
lišči in začimba-
mi, ki so lahko iz-

redno učinkoviti 
pri izboljša-

nju zdravja. Našli smo tri pre-
hranske izbrance, ki naj bi bili 
pri preprečevanju raka med 
najbolj obetavnimi.

GOBE SO PRVAKINJE
Slovenci z dnevno bero 

gob res nimamo težav, saj 
smo strašno zagnani nabiralci 
– čeprav verjetno ne zato, ker 
so jim stari Egipčani pripiso-
vali, da nam lahko podaljšajo 
življenje. Tudi sodobni znan-
stveniki pa odkrivajo, da ima-
jo gobe zelo zanimive zdravil-
ne lastnosti.

Raziskovalci Univerze Za-
hodne Avstralije v Perthu so 
izvedli študijo, v katero so 
vključili dva tisoč kitajskih 
žensk, polovico z rakom doj-
ke. Pregledali so njihove pre-
hranske navade in izključi-
li druge spremenljivke, ki še 
vplivajo na pojav raka (debe-

lost, pomanjkanje vadbe, 
kajenje). Potem pa 

so prišli do prese-
netljivega odkri-
tja. Uživanje oko-
li 10 gramov sve-
žih gob na dan, 
kar je manj kot 
dve žlički, je po-
menilo 64 odstot-

Več kot prepolovljeno tveganje za raka

Česa rak ne mara
RASTLINE ZA ZDRAVJE, RAK

Ženske, ki so uživanje gob dopolnjevale 
z zelenim čajem, so imele kar za 89 % 

zmanjšano tveganje za raka dojke.

Ocean Robbins
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