
 

 

 

Z našim posebnim gostom, prvakom ekološke 

ozaveščenosti in borcem za zdrav način življenja,  

Antonom Komatom,  se boste pogovarjali o tem, 

kako se izogniti nezdravim in škodljivim vplivom 

okolja. 

 

Njegovo neverjetno poznavanje okoljevarstvenih dejstev in edinstven način 

podajanja informacij vas bosta očarala in želeli si boste, da se pogovor nikoli 

ne bi nehal … 

Na srečanje z njim vas vabimo 

v sredo, 15. aprila  2015, od 18. do 21. ure 

v prostorih CDI Univerzuma, Grošljeva 4, Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMETNOST PREŽIVETJA

»Ni pomembno, kako dolgo je življenje, temveč kako kvalitetno je.«)

Predavatelj: naravovarstvenik Anton KOMAT 

Obseg delavnice:  3 polne ure 

DELAVNICA JE BREZPLAČNA. Število mest je ome jeno. 

Informacije:   CDI Univerzum, tel. 01/583 92 70 

                       info@cdi-univerzum.si                                   

Več na: www.cdi-univerzum in https://www.facebook.com/CDI.Univerzum            
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O PREDAVATELJU 

Kdo ne pozna naravovarstvenika, 

raziskovalca, varuha okolja, borca za 

ekološko ozaveščenost, publicista in 

človeka neštetih razsežnosti? Ne le, da 

se aktivno spoprijema z ohranjanjem 

ekosistema in nasprotuje vplivu elit, 

korporacij in kapitala, pač pa s svojim 

znanjem uspešno ozavešča ljudi in 

dosega izjemne rezultate. Zaveda se, 

da porušeno biotsko  ravnovesje in 

uničevanje narave vodi v neizbežen 

propad družbe.  

Na knjižnem sejmu 2014 je Anton 

Komat predstavil novo knjigo Potniki 

na ladji norcev – Umetnost preživetja, 

za katero je prejel nagrado za 

najboljšo poslovno knjigo, in jo boste 

lahko spoznali tudi na delavnici. 

 

 

 

 

TRAJANJE DELAVNICE 

Delavnice traja tri polne ure. 

VSEBINA DELAVNICE 

Kako lahko uravnovesimo kakovost 

življenja? Zakaj danes nismo več 

sposobni pridelati lastne neoporečne 

hrane? Pesticidi, fungicidi, insekticidi 

in herbicidi so vsiljeni ubijalci 

življenja, ki prinašajo visoke 

kapitalske dobičke. Zanemarjamo tri 

temeljne naravne vire: ohranjeno 

pitno vodo, rodnost prsti in 

posedovanje genskih virov. 

Ali se naše ozračje resnično segreva, 

ali pa je resnica, da se celo ohlaja? Je 

gospodarska kriza res realnost? Kako 

se spopadati z energetsko krizo?  

Spoznali bomo pet podob globalne 

krize: energetsko, zdravstveno, 

okoljsko-klimatsko, finančno in 

prehransko, ki je osnova vsem krizam. 

In naučili se boste, kako in kakšno 

hrano uživati, da ne bo ogrožala 

vašega zdravja. 

Za nas gre, za človeštvo gre! Vabljeni 

Za nas gre, za človeštvo gre!  

PRIJAVE IN INFORMACIJE 

kontaktna oseba: Lidija Borštnar 

 01/583-92-70 

lidija.borstnar@cdi-univerzum.si 

info@cdi-univerzum.si 
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