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Brev N5
Udsmidning eller sammenpresning

 Nogle nyheder udraderer andre, og hastigheden, hvormed det sker, accel-
ererer. Man siger, at udradering er overskriften på den anden fase af invasionen. 
Men det synes som om, at med enhver sådan udradering, opnår vi på en måde 
en besyndelrig større kompakthed og bliver fortsat mere modstandsdygtige.

 Jeg prøver at organisere mine tanker i logiske kæder. Det er ikke let, fordi 
det drejer sig om menneskeliv og om tab. Om de konstante behov. Vi fortsæt-
ter med at ringe til økosamfundene, med at give husly til folk, der nu er blevet 
hjemløse. Og nye sager dukker op hver eneste dag.
 

Hvordan har du det?
 
 Somme tider kan et sådant opkald til et eller andet økosamfund betyde, at 
det simpelthen ikke eksisterer mere. For eksempel det økosamfund, hvor vi har 
afholdt festivaler og spiste vandmeloner. De er brændt ned nu, de er besatte, der 
kører russiske tanks gennem landsbyerne. Vi har allerede oplevet nogle af disse 
frygtelige ruiner af det, der engang var.

 Selvfølgelig er der Kharkiv, Mariupol, Volnovakha, Bucha, Hostomel og nu 
også Bashtanka. Hvor hele nabolag bliver jævnet med jorden ét efter ét indtil 
de er komplet ’udrenset’, som de kalder det. Og disse tab er uforholdsmæssigt 
større end et lille økosamfund eller landsby, som ikke længere eksisterer.

 Men for vores lille økosamfunds-bevægelse, er det et stort, usigeligt tab. 
Fordi ethvert sådan økosamfund er forbundet med fortællingerne fra hundreder 
om ikke tusinder af mennesker, som tror på menneskelig og naturlig harmoni. 
Og de bliver ved med at tro…

Der er ingen tab, kun sejre

 Det er okay. Vi vil genopbygge alt det, de smadrer. Det vigtigste er, at folk 
er i live. At folk stadig tror. Vi har brug for at redde og skaffe husly til så mange 
som muligt. Vi er nødt til at vende os mod praktiske ting nu. Ja, de udrenser. 
De ødelægger vores huse, men ikke vores VILJE. Vores ånd styrkes kun ved det, 
vores samfund styrkes. Vores internationale støtte stiger kun. Vi vil vente og så 
komme tilbage. Efter vores sejr.

 Men nu udfører vi vores del. 
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 Vi møblerer nye hjem til folk, så de kan bo i vore fællesskaber. Vi brolæg-
ger ruterne for den humanitære nødhjælp. Vi skaffer alt, hvad de behøver. Og vi 
gør klar til så-sæsonen. Man kan ikke bare sidde stille i landsbyen. Den er fuld af 
forskellige opgaver. Solen står allerede højt. Vi skaffede noget af den sparsomme 
drivhus-film, og vi sendte de første 5 rammer til at lave drivhuse af. Lad os plante!

Ikke en fisk, men en fiskestang

 Økosamfund er ikke flygtningelejre. Her bliver du øjeblikkeligt en del af 
samfundet, en del af fællesskabet. Du tilslutter dig sameksistensen og dens 
mange processer. Nogle kan ikke klare det. De beder om at få deres flygtnin-
gestatus tilbage og bevæger sig længere vestpå i deres søgen efter bedre 
muligheder. Men andre slutter sig fuldt ud til og kommer i gang med at arbejde. 

 Fordi spørgsmålet om et harmonisk liv i myretuen er spørgsmålet for hver 
individuelle myre. Og nu er hele landet én stor myretue. Som prøver at modstå 
det ydre pres fra de russiske tropper, der skubber på de menneskelige græns-
er. Med en kraft, der udgår fra deres paranoide leders bunker… hovedorganisa-
tionen.

 Nej, man vil ikke lukke sig inde. Jeg har altid fortalt vores ’preppere’, at 
autonomi er en myte. Den globale verden er sammenvævet, komplementær og 
harmonisk. Og nu opdager selv de mest selvforsynende økosamfund gradvist 
dette. Fordi alle har brug for input udefra på den ene eller den anden måde.

 Selv i en så lille skala som én husstand, er det umuligt at lukke sig selv 
ude fra verden. For slet ikke at tale om et stort areal som det russiske imperium. 
Udrensning er en myte. Med hakker og spader vil vi stadig forsvare vores land, 
genopbygge og vende tilbage. Vi har været her i tusinder af år, og bliver her. 
Uanset hvor mange gange disse orker skubber os ud. Dette er, hvad man kalder  
modstandsdygtighed. Time Magazine offentliggjorde en lang artikel ved navn: 
Ukraines modstandsdygtighed.

 Vi blev engang belært om, at forståelsen af modstandsdygtighed ikke 
alene er bæredygtighed, men også tilpasningsevne. Det er et gammelt udtryk. 
Som når en stor gammel stub står der, og en del af den stikker ud, og du så 
presser på den, og den pludselig giver dig et slag. Vores tilpasningsevnes fjeder 
er først ved at blive spændt… og vores potentiale akkumuleres blot.

 Fordi med enhver sådan udrensning bliver vi mere immune og klimakset 
vil påvirke alle rundt omkring. Selv de røvslikkende rådgivere, som smilende gav 
os 48 timer. De hånede os med, at alting allerede var afgjort. Men det er ikke 
sådan, det i virkeligheden gik for sig.

 Det viste sig, at udover papir-planerne, findes der også Sund Fornuft og 
National Vilje. Og hvis dette er den eksisterende moderne nations vilje, så vil 
denne kunstige udrensning kun føre til, at fjederen fyrer af, ikke kun i én, men 
i begge retninger. Den vil feje alle disse konservative grundsætninger af vejen, 
hele vejen fra Nakhodka til Pyrenæerne.
 
 For os er det allerede indlysende, men for dem ikke endnu, ser det ud til. 
Og vi skal gøre vores for, at det sker. Og vores sunde fornuft fortæller os, at vi har 
brug for at inkludere folk i de naturlige cyklussers processer. Processer der hører 
til forårets opvågning, eller til dyrkning af spiselige afgrøder. Dette er en vældig 
god psykologisk praksis. Den har altid reddet os, og den vil redde os nu. For der 
er ingen bedre og mere healende genopretningspraksis end at arbejde i haven. 
End at give nyt liv. ALT vil være Ukraine! 


