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עתיד  על  הקהל  מדעת  נסתר  מאבק  מתחולל  זו  בתקופה 
האנושות וכדור הארץ. המאבק הוא על תזונת האדם והאדמה, 
תפישות  עומדות  המאבק  מאחורי  לחיינו.  הבסיס  על  כלומר, 
עולם קוטביות. האחת היא מערכת קפיטליסטית, תאבת בצע, 
השמה  המקיימת,  הגישה  היא  האחרת  ענק.  תאגידי  בראשות 

בראש סדר העדיפויות את האדם, הקהילה ובריאות הסביבה. 
הודו היא מן המדינות שבהן ניטשת המערכה. במדינה זו המאבק 
בין האיכר הפשוט לתאוות הבצע אף גובה מחיר כבד בחיי אדם. 
איכרים   1500 כי  העולמית,  בעיתונות  דווח  השנה  באפריל  רק 
ממדינת צ'האטיסגאר (Chhattisgarh) ביצעו התאבדות המונית 

לאחר שנת בצורת, מפני שלא עלה בידם לשלם חובות שצברו

קרן השפע
אדם  שמונים,  בן  צעיר  הוא   (Peter Proctor) פרוקטור  פיטר 
האדם  ריפוי  של  במסע  הודו  ברחבי  המתרוצץ  אנרגיה,  מלא 
– אדם  בריא  מזון  בריאה –  פשוטה: אדמה  נוסחתו  והאדמה. 
בריא. פרוקטור אמון על החקלאות הביו-דינמית, המיוסדת על 
האנתרופוסופיה. עוד בשנות התשעים זיהה פרוקטור את עומק 
הבעיה החקלאית בהודו, וסבר שדווקא שם תתקבל החקלאות 
הביו-דינמית באהדה. למשל, קבורת קרני פרה והכנת תרסיסים 
מצואתה (פרקטיקות מקובלות בחקלאות הביו-דינמית) עשויות 

הפרה  את  המקדשים  ההודים,  בקרב  מוצקה  קרקע  למצוא 
ומברכים אותה על השפע שהיא מעניקה להם. 

מאז תחילת שנות התשעים פרוקטור מלמד את יסודות החקלאות 
גדלה  שם  הביו-דינמית  והתנועה  הודו,  לחקלאי  הביו-דינמית 
בהתמדה. כיום מעובדים 400 אלף דונמים בשיטה הביו-דינמית 
בכ-3,500 חוות ברחבי המדינה (לפי נתוני ההתאחדות ההודית 
ביו-דינמית, BDAI). מלבד החיבור האינטואיטיבי,  לחקלאות 
היכולת  את  הודו  לחקלאי  מעניקה  הביו-דינמית  החקלאות 
לספק את צורכי חוותיהם בלי להיות תלויים בתאגידי הזרעים 
ביו-דינמיים  ובתכשירים  בקומפוסט  השימוש  והכימיקלים. 
בעשרות  שאיבדה  הרכות,  את  לה  ומחזיר  האדמה  את  מחיה 
שנים של עיבוד ממוכן ועתיר רעלים. כך, דרך שימוש נבון בצואה 

ובפסולת, מוחזר הכבוד לאדם ולאדמה. 
לאיכר,  מאיכר  יעברו  והגישות  שהבשורה  מאמין  פרוקטור 
שהפצת  מאחר  אבל  צודק.  שהוא  מראות  בשטח  והתוצאות 
הבשורה מפה לאוזן דורשת זמן רב מדי, נרתמו בני הזוג תומס 
וברברה בורשטיין להפיק סרט תיעודי על מפעלו. שמו של הסרט 
הוא "כיצד להציל את העולם: אדם אחד, פרה אחת, כוכב לכת 
 How to save the world: One man, one cow, one) אחד" 
planet). הסרט המיוחד הזה משרה הערכה עמוקה לפועלו של 

פרוקטור, והחשוב מכול – מראה שהפתרון בהישג ידנו.

מנהיג בתנועה ללא מנהיג
האקולוגי  שההוגה  העולמית,  התנועה  ממובילי  הוא  פרוקטור 
פול הוקן (Paul Hawken) מכנה, "התנועה הגדולה בעולם אשר 
בני  מסטודנטים, חקלאים,  מורכבת  זו  תנועה  מנהיג".  לה  אין 
המקום (indigenous people), אמנים, מחנכים, אנשי עסקים, 
אנשי דת ועוד. תנועה גדולה ומגוונת זו היא בעיני הוקן תגובת 

הנגד החיסונית של האנושות להרעלת כדור הארץ. 
בוגרי  לפני  השראה  מעורר  נאום  הוקן  נשא   2009 במאי  ב-26 
הוא  האם  השאלה,  על  ענה  בנאום  פורטלנד.  אוניברסיטת 
אופטימי או פסימי לגבי עתיד כדור הארץ והאנושות. אלה הם 
המבט  מנקודת  הארץ  כדור  במצב  מתבונן  אתה  "אם  דבריו: 
של המדע וממצאיו ואינך פסימי – אתה לא מבין את הנתונים. 
אבל אם אתה פוגש את האנשים העמלים לשיקום האדמה וחיי 

 ."העניים, ואינך הופך אופטימי – אז לבך כבר לא פועם
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אדם אדמה

אדם, פרה, עולם
פיטר פרוקטור, צעיר בן 80, מתרוצץ ברחבי הודו במסע של ריפוי האדם והאדמה. בזכותו פועלים היום 
במדינה – שבה מתאבדים חקלאים בגלל חוסר יכולת לשלם את חובותיהם – כ- 3,500 חוות ביו-דינאמיות, 
המספקות לחקלאים את צורכי החוות ללא תלות בתאגידי הזרעים והכימיקלים. איל בלוך, איש חינוך 

ופעיל סביבתי, מספר מה קורה כשהידע האנתרופוסופי והאמונה בקדושת הפרה נפגשים

מאת איל בלוך

ציור: כתה ה', בית-ספר אדם, ירושלים

השימוש בקומפוסט ובתכשירים ביו-דינמיים מחיה 
את האדמה ומחזיר לה את הרכות, שאיבדה 

בעשרות שנים של עיבוד ממוכן ועתיר רעלים. כך, 
דרך שימוש נבון בצואה ובפסולת, מוחזר הכבוד 

לאדם ולאדמה


