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Już tak wiele słów napisano o niewłaściwym podejściu człowieka do środowiska naturalnego. 

Większość z nas wie, że stan Ziemi z powodu rozwoju cywilizacyjnego jest zły. Wielu z nas jest 

coraz bardziej świadomych zagrożeń wynikających z pogłębiającego się kryzysu ekologicznego. 

Również rządy wielu państw próbują przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu i podejmują 

decyzje, które mają nas uchronić przed zbliżającą się katastrofą.

Wydaje się, że robimy naprawdę wiele po to, by uratować Ziemię i naszą ludzką cywilizację. 

Ale jednocześnie widać, że wszystkie te książki, decyzje i zabiegi niewiele zmieniają w skali 

globalnej. Sytuacja Ziemi, a w tym i jej mieszkańców, dramatycznie się pogarsza. Za wskaźnikami 

ekonomicznymi, na które zwykle skierowane są oczy ludzi, kryją się niepokojące fakty o tem-

pie wymierania gatunków, zmieniającym się klimacie, wzrastającej ilości zanieczyszczeń gleby,  

atmosfery i wody, a w końcu też i o rosnącej liczbie patologii społecznych oraz zaburzeń psychicznych 

ludzi.

Jak to jest, że mieliśmy zbudować sobie nowy wspaniały świat, a okazuje się, że podcinamy 

gałąź na której siedzimy? Jak to jest, że nawet zdając sobie z powyższego sprawę niewielu z nas 

skłonnych jest podjąć we własnym życiu jakieś zdecydowane kroki mające przynajmniej w tej 

mikroskali zmienić nasze niekorzystne myślenie, nawyki i zachowania?

Książka, którą trzymasz w ręku nie ma być kolejną pozycją, która straszy ekologiczną 

katastrofą, albo taką, którą się przeczyta i beznamiętnie odłoży na półkę. Proponuję Ci czytelniku 

wyjść poza słowa, jakie tutaj znajdziesz. Słowa są martwe, póki Ty nie wypełnisz ich życiem, 

póki nie staną się Twoją tkanką, pozwalającą Ci w pełni docenić i odkryć wartość życia, które Cię 

otacza i które jest jednocześnie w Tobie.

Jeśli w ten sposób nie podejdziemy do życia, jeśli nie zaczniemy praktykować uważności  

w każdej chwili z pewnością zaprzepaścimy szansę, jaka otwiera się przed nami w tych trudnych 

czasach. Bo każdy trudny czas ma swój potencjał zmiany. Jest zaproszeniem do wnikliwego  

przyjrzenia się sobie, doświadczenia bólu, ale też i wewnętrznej przemiany, która ostatecznie 

prowadzi ku nowej jakości życia. 

W takim oto momencie teraz jesteśmy. Pozwól się poprowadzić w tej podróży, która daje 

nam wszystkim szansę na zmianę. Pozwól, by słowa i obrazy zawarte w tej książce otworzyły Ci 

umysł i serce kierując w stronę troski, szacunku i wrażliwości na potrzeby ludzi i planety. 

Zapraszam Cię w podróż po naszym wspólnym Domu. Nie zawsze będzie ona miła i przyjem-

na, ale może właśnie dlatego negatywne emocje i doświadczenia będą w stanie zaowocować 

wewnętrzną przemianą. Zaproszę Cię też do odkrywania prawdziwego cudu, którym jest miesz-

kanie na tej niezwykłej planecie. Niech piękno tego Domu oraz Twój zachwyt dodadzą Ci sił, byś 

wytrwał na drodze uważnego i świadomego życia. A gdy już będziesz miał siły i przekonanie, 

że warto coś zmienić w swoim życiu i w tym świecie, to wspólnie zastanowimy się co możemy 

zrobić, by żyć w pełni w zgodzie z sobą i z tym, co nas otacza.

Może się wydawać, że wszystko czego potrzebujemy do właściwego życia to odpowiedniej 

informacji, a ta pochodzi od rzetelnie uprawianej nauki. Ale, jak powiedział kiedyś profesor 

Grzegorz Białkowski, fizyk teoretyk i poeta: „nauka jest to doskonały sposób uzyskiwania bardzo 

dobrych odpowiedzi na mniej ważne pytania”. Tak, na te najważniejsze pytania dotyczące 

naszego życia nauka nie odpowie, a właśnie tych pytań i tych odpowiedzi potrzebujemy przede 

wszystkim, by ten świat uczynić miejscem dobrym dla życia nie tylko dla istot ludzkich.  

Wprowadzenie



ZIEMIA MÓJ JEDYNY DOM   RYSZARD KULIK 9

Prawdopodobnie nikt z nas nie lubi konfrontować się z nieprzyjemnymi informacjami. 

Chcemy żyć w przeświadczeniu, że mamy rację i że to, co robimy jest właściwym sposobem 

postępowania. To pragnienie, żeby mieć słuszność i raczej potwierdzać swoje wyobrażenia niż je 

weryfikować i zmieniać jest jedną z najbardziej niebezpiecznych pułapek jakie może zastawić na 

nas nasz własny umysł. Z tego bowiem powodu ignorujemy, zaprzeczamy czy wypieramy 

informacje, które są dla nas trudne i niewygodne. I nie wykorzystujemy ich, by zmienić coś,  

co zmiany wymaga. 

Mówiąc przekornie, często wolimy mieć rację niż udane życie. 

Tym bardziej, że mamy mnóstwo sposobów, które nas znieczulają na ból i podtrzymują 

dobre samopoczucie w przypadku, gdy coś idzie nie tak. Więc zamiast zająć się kamykiem  

w bucie, który nam doskwiera, często łykamy tabletkę pozwalającą nie czuć bólu. Takimi tablet-

kami we współczesnym świecie są telewizja, internet, rozrywka, przymus podróżowania, chodzenie 

na zakupy, czy w końcu używki takie jak alkohol, narkotyki i papierosy. To wszystko daje nam 

złudne poczucie, że wszystko jest w porządku, my się dobrze bawimy i nie ma co przejmować się 

różnymi niepokojącymi sygnałami. Dzisiejszy świat do perfekcji doprowadził sztukę zagłuszania 

tego, co nieprzyjemne. Jesteśmy „zabawiani na śmierć”. 

Tak czy owak ten stan beztroskiej niefrasobliwości albo uśpienia czy swoistego letargu 

prowadzi nas wprost na krawędź przepaści. Dopóki bowiem nie doświadczymy, że w naszym 

bucie jest kamyk, dopóty nie będziemy w stanie podjąć właściwych decyzji. To dlatego  

w negatywnych przeżyciach i emocjach jest tak duży potencjał i wartość. To dlatego na początku 

drogi tak ważne jest spojrzenie prawdzie w oczy i przerażenie się tak, by fakty dotyczące naszej 

rzeczywistej sytuacji mogły zaowocować rzeczywistą zmianą.

Bez doświadczenia kryzysowej sytuacji nic nie zmienimy. Zatem rozpoczynamy naszą 

podróż od przeglądu tych wszystkich obszarów życia, w których doświadczamy kamyka w bucie, 

choć usilnie często zaprzeczamy, że on tam w ogóle jest.

Jak wygląda Twój kamyk i jaki masz sposób, by go nie doświadczać?

Dlatego w tej książce oprócz odwoływania się do faktów naukowych będę proponował Ci czytelniku 

odwołanie się do zupełnie nienaukowej sfery, jaką są wartości. Tam właśnie znajduje się klucz 

do życia, którego podstawową zasadą jest równowaga i współistnienie.

 

Wszyscy jesteśmy dziećmi wszechświata, dziećmi tej Ziemi. Niech mądrość, która zapisana 

jest w naszych umysłach i ciałach, w naszej dzikiej naturze będzie naszym przewodnikiem w tej 

podróży. 

Niech tak będzie!  

część pierwsza

Kryzysowa sytuacja
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Dramatycznie spadająca bioróżnorodność  

jest naszą własną agonią,  

ponieważ istniejąca sieć życia  

stanowi warunek przetrwania naszego ludzkiego świata 1 | Bioróżnorodność
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 Gdy spojrzymy na naszą planetę z kosmosu, zobaczymy cudowną perłę w odcieniach błękitu. 

Zadziwiające jest to, że ta stosunkowo niewielka planeta różni się od innych znanych nam do tej 

pory planet bogactwem życia zawierającym się w cieniutkiej warstewce tak zwanej biosfery. 

Od powstania pierwszej komórki życie nieustannie się różnicowało tworząc coraz bardziej 

złożone formy i przystosowania. Ten różnobarwny i bogaty kobierzec życia nazywany bioróżno-

rodnością jest swoistą gwarancją, że zmiany środowiskowe pojawiające się w czasie historycznym 

nie spowodują dramatycznego przerwania tej biologicznej Odysei. Im większe zróżnicowanie, 

tym większe prawdopodobieństwo, że przynajmniej część gatunków zdoła się przystosować  

do nowych warunków. 

Wszechświat w ostatnich 3 mld lat pięciokrotnie testował w sposób radykalny wytrzymałość 

życia na naszej planecie. Okresy te naukowcy nazwali wielkimi katastrofami, ponieważ wiązały 

się z wymarciem od 65% do 95% wszystkich ówcześnie żyjących gatunków. Samo wymieranie 

jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i koniecznym. Mówi się, że nawet ponad 99% 

wszystkich gatunków kiedykolwiek istniejących na Ziemi już wymarło. Każdy gatunek pojawia 

się na ewolucyjnej arenie, ma swój czas rozkwitu, a następnie ginie bezpowrotnie ustępując 

miejsca kolejnym formom przygotowywanym przez naturę w procesie ewolucji. 

Wielkie wymierania, podczas których ginęła większość gatunków, miały swoje przyczyny 

głównie w obniżeniu poziomu wód oceanicznych i zmianach klimatycznych, jakie zachodziły na 

naszej planecie pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej czy kosmicznych katastrof. Obecnie 

żyjemy w czasach, które określane są mianem szóstej katastrofy. Podczas gdy 100 lat temu ginął 

z powierzchni Ziemi jeden gatunek rocznie, to w połowie lat osiemdziesiątych XX w. jeden 

gatunek ginął nawet co 10-15 min. Naukowcy różnie szacują tempo obecnego wymierania: 

według konserwatywnych ocen tracimy 5000 gatunków na rok. Szacunki pesymistyczne mówią 

nawet o 150 000 gatunków znikających każdego roku z Ziemi. Tempo to jest od 5000 do 25 000 

razy wyższe od naturalnego. W ciągu najbliższych 25 - 30 lat może zniknąć 25-50% gatunków.

Czy te liczby robią na nas jakiekolwiek wrażenie? Jaki związek z naszym życiem ma wymie-

rający gatunek owada z puszczy amazońskiej, a nawet bliższy nam piękny motyl niepylak apollo, 

którego populacja jest na granicy wymarcia? Te suche liczby w żaden sposób nie odnoszą się  

do naszego życia, są wyłącznie statystyką tak martwą jak gatunki, których dotyczą. 

A jednak na pytanie kto wymiera pojawia się jedna bardzo konkretna i niepokojąca 

odpowiedź. My, ludzie, obserwujemy nasze własne wymieranie. Dramatycznie spadająca bioróż-

norodność jest naszą własną agonią, ponieważ istniejąca sieć życia stanowi warunek przetrwania 

naszego ludzkiego świata. Życie tworzy sieć wzajemnych powiązań, gdzie naruszenie jednej 

nitki powoduje konsekwencje dla całej sieci. Dlatego znikające gatunki są wypadającymi cegłami 

z budowli, którą my też tworzymy. Póki co, możemy mieć złudne przeświadczenie, że wypadnięcie 

kolejnych kilku cegieł nie spowoduje jakichś przykrych konsekwencji, ale w końcu, prędzej czy 

później, ten gmach się zawali. Ten proces przypomina kostki domina, które przewracając się 

pociągają za sobą reakcję łańcuchową i katastrofę całego układu.

Jakkolwiek szósta katastrofa ma wiele wspólnego z poprzednimi, jeśli idzie o dynamikę 

samego procesu, to jednak coś ją wyróżnia na tle poprzednich. Tym czymś jest przyczyna, która 

związana jest przede wszystkim z działalnością człowieka. Najkrócej mówiąc, rozpychamy się 

łokciami na lewo i prawo zabierając innym gatunkom ich przestrzeń życiową. I robimy to nie 

kierowani koniecznością życiową, ale wizją coraz bardziej dostatniego i wygodnego życia.  
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Tak oto żyjemy w świecie, w którym mamy coraz bardziej komfortowe warunki i jednocześnie,  

w którym jest coraz mniej życia. 

Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za ten proces, ponieważ kupowanie rzeczy, 

których tak naprawdę nie potrzebujemy, nakręca cywilizacyjną machinę, pod którą giną kolejne gatunki. 

Nasza rozpasana konsumpcja jest kopaniem grobu dla kolejnych istot, a ostatecznie też dla nas samych. 

W Polsce najbardziej pod tym względem zagrożone są gatunki żyjące na bagnach i pod-

mokłych łąkach. Tereny te przekształcane są bowiem na użytki rolne, co powoduje ostatecznie 

dramatyczny spadek ich bioróżnorodności. W lasach dla odmiany spadek bioróżnorodności 

związany jest głównie z nieprzemyślaną gospodarką leśną, która preferuje szybki zysk i z tego 

powodu wprowadza gatunki szybko rosnące, choć niezgodne z siedliskiem (np. sosnę czy 

świerka). W takich monokulturach żyje znacznie mniej ptaków, ssaków czy owadów niż w natu-

ralnym lesie. Jednocześnie postępuje fragmentacja ekosystemów w związku z budową dróg (głównie 

autostrad) czy infrastruktury turystycznej w górach. Tak oto przerwane zostają szlaki migracyjne 

zwierząt, co prowadzi do izolacji populacji i stopniowego ich wymierania.

Postępująca globalizacja prowadzi również do genetycznego zubożenia gatunków wyko-

rzystywanych w rolnictwie. Nasi przodkowie wykorzystywali dziesiątki różnych odmian zbóż 

oraz owoców. Dzisiejszy świat zdominowały natomiast nieliczne odmiany, które zapewniają 

producentom szybki i łatwy zysk. Stare odmiany stopniowo wypadają z obiegu, co prowadzi 

ostatecznie do utraty bioróżnorodności. Możemy sobie wyobrazić, co się stanie, gdy pojawi się 

jakiś niespodziewany wirus czy owad, z którym nowoczesne odmiany sobie nie poradzą. Wysoka 

bioróżnorodność chroni nas przed takim scenariuszem, który, swoją drogą, w małej stosunkowo 

skali zrealizował się już w USA w latach 60.

Ochrona bioróżnorodności jest zatem potrzebą chwili, jest działaniem, które wprost 

ukierunkowane jest też na ochronę ludzi. Bez rozległej i zróżnicowanej sieci życia nie przetrwamy 

w tym świecie. Najprostszym, ale też i może najtrudniejszym sposobem powstrzymania procesu 

wymierania gatunków i utraty bioróżnorodności jest samoograniczenie i powściągliwość w rea-

lizacji naszych wizji rozwoju ludzkiej cywilizacji. Innymi słowy, musimy ograniczyć nasze apetyty 

na luksusowe, dostatnie życie, na świat, który ma służyć wyłącznie naszym zachciankom. 

Najskuteczniejszym sposobem zachowania wysokiej bioróżnorodności jest bowiem ochrona 

siedlisk w miejscach ich występowania. Jeżeli mamy jeszcze miejsca, gdzie występuje bogactwo 

gatunków, to bezwzględnie powinniśmy je chronić nie doprowadzając do ich degradacji.  

Z pewnością najbogatszymi pod tym względem ekosystemami są bagna i tereny podmokłe oraz 

lasy. Spójrzmy na te miejsca i gatunki je zamieszkujące jak na lustra, w których odbija się nasza 

ludzka kondycja. Obraz tych miejsc i tych istot niech będzie świadectwem jakości naszego życia.

Co dzisiaj zobaczymy w tym lustrze? Widzimy śmierć. Widzimy naszą własną śmierć. 

Trzeba sporej odwagi by skonfrontować się z tym faktem, ale jeśli tego nie zrobimy to tragiczne 

żniwo będzie pochłaniało kolejne gatunki, czyli nas samych. Świadomość tego zagrożenia wcale 

nie jest przyjemna, ale ten przysłowiowy kamyk w bucie może być naszym ratunkiem.  

To przeglądanie się w lustrze jest niezbędne, by nasze życie było prawdziwie zrównoważone,  

by zacząć żyć w sposób, który wyraża naszą przynależność do rozległej sieci życia.

Bioróżnorodność jest naszym własnym bogactwem, a to, że tego nie dostrzegamy lub świa-

domie ignorujemy jest dramatycznym przejawem niskiej świadomości ekologicznej. 
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2 | ZwierzętaStosunek do zwierzęcia 

jest miarą naszego człowieczeństwa
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 Stosunek do zwierzęcia jest miarą naszego człowieczeństwa. Humanizm i humanitaryzm 

zatem to nie tylko idee odwołujące się do ludzkich relacji, ale także do świata zwierząt.  

Jak mawiał pewien Indianin: „to co przydarza się zwierzętom, wkrótce przydarzy się też ludziom”.  

A co przydarza się zwierzętom?

Od ponad 10 lat w polskim prawodawstwie istnieje zapis, że zwierzę nie jest rzeczą.  

Ale świadomość ludzka zmienia się znacznie wolniej niż zapisy prawa. Ciągle jeszcze wielu z nas 

traktuje zwierzęta jak przedmioty, które nie posiadają żadnych praw. Wyobrażamy sobie, że jako 

ludzie mamy szczególne przywileje i cały świat zwierzęcy musi ustąpić przed tą uzurpacją.  

I rzeczywiście ustępuje. Zwierzęta jako słabsze istoty nie są w stanie obronić się przed naszą 

ekspansją, wycofują się więc w coraz bardziej niedostępne tereny, a większość, która nie jest  

w stanie przystosować się do nowych warunków, po prostu ginie. Dzikie zwierzęta poddane są 

ogromnej presji. Ich życie jest niemal całkowicie kontrolowane przez człowieka, który uzurpuje 

sobie prawo do tak zwanego zarządzania populacjami. Są to zabiegi pozwalające na kontrolowanie 

liczebności populacji dzikich zwierząt na określonym terenie. Głównym narzędziem tej kontroli 

jest łowiectwo, czyli planowy odstrzał zwierząt tak, by ich liczebność utrzymywała się w okre-

ślonym przez człowieka przedziale. 

Myśliwi przekonują siebie oraz pozostałą część społeczeństwa, że wypełniają pożyteczną 

misję wpisującą się w działania chroniące przyrodę. Niemniej jednak pod tymi pięknymi 

deklaracjami kryje się chęć zabijania dla przyjemności. Zenon Kruczyński, były myśliwy, autor 

książki o łowiectwie „Farba znaczy krew” tak o tym pisze: „gdy polowałem, widziałem las poprzez 

cel: spotkać zwierzę - podejść je, strzelić. Oczy i uszy w gotowości. Ani chwili na rozluźnienie - na 

ramieniu załadowany, odbezpieczony sztucer. Teraz chodzę po lesie ze spokojem w sercu”.  

A w innym miejscu: „Mam pewność, że dopóki będziemy zabijać zwierzęta - będziemy zabijać 

siebie nawzajem. Współczesne myślistwo jest obarczone wyjątkowym ciężarem - jest zabijaniem 

dla rozrywki”. 

Współczesne myślistwo traktuje świat przyrody jak szachownicę, na której człowiek 

decyduje o ustawieniu poszczególnych figur. W tym podejściu brakuje zaufania do naturalnych 

mechanizmów regulacyjnych, w których zależność między drapieżnikiem i ofiarą wpisuje się w 

odwieczną mądrość naturalnego procesu. Dlatego najlepszym testem dla rzeczywistych intencji 

myśliwych jest ich stosunek do wilka, który w najlepszy sposób wypełnia ową funkcję regulacyjną. 

Otóż myśliwi są w większości przeciwni gatunkowej ochronie wilka i traktują go jak szkodnika. 

Z tego powodu w przeszłości wilk, jak też i inne duże drapieżniki (ryś, orzeł, niedźwiedź) poddany 

został eksterminacji powodującej niemalże wytrzebienie całego gatunku. Tak oto w całej pełni 

ujawnia się stosunek do dzikich zwierząt w środowisku myśliwych, gdzie zadawanie śmierci jest 

traktowane jako hobby, a zarządzanie populacjami jest arogancką próbą przywracania równowagi 

w przyrodzie.

Dramatycznym przykładem tego, jak dzikie zwierzęta mogą być traktowane jako rzeczy jest 

cyrk. Zamknięte w klatkach, często brutalnie tresowane są zmuszane do zachowań, które mają 

niewiele wspólnego z ich naturalnymi sposobami życia. W ten sposób, ku uciesze dzieci  

i dorosłych czynimy z tych zwierząt jakieś karykatury żywych stworzeń, które spędzają swe 

pożałowania godne życia na byciu maskotką dostarczającą rozrywki. 

Cyrk z pewnością jest śmieszny, ale nie dla tych zwierząt.
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Nie lepiej sytuacja wygląda w przypadku zwierząt udomowionych. Te, które trzymamy  

w domach również bardzo często traktowane są jak maskotki mające umilić nam życie, podczas 

gdy zwierzęta te mają swoje potrzeby, których często nie są w stanie zaspokajać w domowych 

warunkach. Psy nie są wyprowadzane tak często na dwór jak tego potrzebują, na wsiach mają 

często zbyt krótkie łańcuchy lub nieocieplone budy, a gdy się znudzą właścicielowi są przy-

wiązywane gdzieś w lesie do drzewa, a w najlepszym przypadku porzucane. Podobnie dzieje się 

z kotami, które swój półdziki charakter muszą przykroić do zasad życia na kanapie. 

Schroniska dla bezdomnych psów i kotów są przygnębiającymi miejscami, które świadczą 

o naszym stosunku do zwierząt i pod tym względem stanowią jakiś wyrzut sumienia w naszym 

ułożonym ludzkim świecie.

Od jakiegoś czasu, wraz z bogaceniem się naszego społeczeństwa, pojawia się moda na 

egzotyczne zwierzęta w naszych domach. Okazy takich zwierząt, nierzadko gatunków 

zagrożonych i pod ochroną, przywożone są z dalekich podróży lub nabywane na giełdach  

i w sklepach. Okazuje się, że nielegalny handel dzikimi, egzotycznymi zwierzętami jest drugim  

po handlu narkotykami źródłem zysków różnych grup przestępczych. Proceder ten jest również 

w znacznej mierze odpowiedzialny za zmniejszanie się populacji zwierząt rzadkich. Zatem 

bądźmy świadomi, że kupując egzotyczne dzikie zwierzęta przyczyniamy się do trzebienia ich 

populacji, tym bardziej, że zaledwie jedno zwierzę na kilkanaście jest w stanie przeżyć trudy 

transportu. Należy jeszcze wspomnieć, że nasze domy nie są absolutnie odpowiednim 

środowiskiem dla tych zwierząt. Kupując je robimy im krzywdę. Często jesteśmy tego 

nieświadomi, ponieważ traktujemy zwierzęta jak zabawki lub przedmioty, które mają służyć 

wyłącznie naszej przyjemności. 

Każde zwierzę prowadzi właściwe dla swojego gatunku życie, z którym nasze domowe warunki 

mają niewiele wspólnego. Więc najlepsze, co możemy dla tych zwierząt zrobić, to podjąć osobistą 

decyzję, by nie kupować ich i w ten sposób nie przyczyniać się do tego niehumanitarnego procederu. 

Pozwólmy żyć zwierzętom (szczególnie dzikim) ich własnym życiem, w ich własnym środowisku! 

Najgorszych cierpień i najbardziej brutalnego traktowania doświadczają jednak inne udo-

mowione zwierzęta. Zdecydowana większość zwierząt hodowlanych traktowana jest bowiem 

jako fabryki do produkcji mięsa, skóry, mleka czy jajek. Przemysłowa hodowla krów, świń, kur czy 

norek sprowadza te żywe stworzenia do poziomu maszyny, która nie czuje, nie ma potrzeb 

życiowych i niemal żadnych praw. Gdy przyjrzymy się wnikliwie typowej kurzej fermie, to odkry-

jemy, że jest ona prawdziwą salą tortur. Instynktowne zachowania kury to: grzebanie w ziemi, 

budowanie gniazda czy kąpanie się w piachu. Żadne z nich nie są możliwe na fermie. Kury takie 

nigdy nie oglądają nieba i nie mogą swobodnie się poruszać. Stłoczone są często w ciasnych 

klatkach, co prowokuje zachowania agresywne, czyli wzajemne wyskubywanie sobie piór. 

Dlatego często hodowcy pozbawiają je dziobów. 

Los innych zwierząt hodowlanych takich jak krowy, owce czy świnie wcale nie jest lepszy.  

Ich żałosne życie kończy się w rzeźni, dokąd dowożone są w warunkach urągających elementarnej 

godności. Umierają tam tak jak żyły: pełne strachu, cierpienia i frustracji. Jeden z urzędników, 

który przyglądał się stadu owiec wpędzanemu do rzeźni po pochylni tak napisał: „Zapach, 

odgłosy agonii, wszystko, co towarzyszyło zabijaniu trwającemu w środku, było wzburzające (...) 

Młode ubijano na oczach matek. Patrzyłem jak zwierzęta wpędzane tam, gdzie dokonywano 

uboju, przeczuwając swój los wpadały ze strachu w szał”.

Prawdopodobnie większość z nas, gdyby była świadkiem takiego cierpienia zwierząt, 

zrezygnowałaby z jedzenia mięsa. Tak czy owak każdy z nas może podjąć taką decyzję, która 

zmniejszy ilość cierpienia zwierząt. Tym bardziej, że, jak wypowiada się wiele naukowych 

autorytetów powołując się na wyniki badań medycznych, dieta bezmięsna jest zarówno zdrowa 

jak i bezpieczna dla człowieka w każdym wieku. Przypomnijmy również, że wegetarianizm znacząco 

oszczędza środowisko, ponieważ „wyprodukowanie” mięsa wiąże się ze zużyciem siedem razy 

więcej energii słonecznej (nie wspominając energii z innych źródeł), co uwidacznia się  

w konieczności wykorzystania większego terenu pod uprawy. Zdecydowanie większa część 

rolnego areału służy utrzymaniu zwierząt i produkcji mięsa niż bezpośredniemu żywieniu ludzi.  

Stąd wegetarianin nie tylko nie przyczynia się do cierpienia zwierząt, ale też pośrednio chroni  

te ziemskie ekosystemy (głównie lasy), które jeszcze nie zostały zamienione na pola uprawne.

Oczywiście nie każdy z nas jest w stanie zrezygnować z mięsa zupełnie. Każdy jednak może 

ograniczyć jego spożycie tak, by ulżyć cierpieniu zwierząt i jednocześnie zadbać o swoje zdrowie. 

Bowiem, jak podkreślają naukowcy, obecnie jemy za dużo mięsa. Jego optymalna ilość to kilka 

posiłków mięsnych w miesiącu.

Zwracajmy też uwagę na to skąd pochodzi mięso, które kupujemy. Unikajmy taniego mięsa 

z hipermarketów, ponieważ z pewnością pochodzi ono z przemysłowych kombinatów nastawio-

nych wyłącznie na zysk, a nie dobrostan zwierząt.

Tak oto manifestuje się nasza osobista odpowiedzialność za zmniejszenie cierpienia 

zwierząt doznawanego ze strony ludzi, również z naszej strony - bezpośrednio i pośrednio.

Każdy najmniejszy krok w tym kierunku, najmniejsza nawet decyzja chroniąca zwierzęta 

ma znaczenie. Ta decyzja jest świadectwem naszego człowieczeństwa.
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3 | Woda i tereny podmokłe
Zamiast ujarzmiać rzeki 

powinniśmy je podpatrywać  

i pokornie uczyć się z nimi współistnieć
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 Nasza Ziemia, nasz wspólny dom pokryty jest wodą aż w ponad 60%. To właśnie woda nadaje 

ten niezwykły odcień naszej planecie widzianej z kosmosu. Jakże nie zachwycić się takim widokiem!

Większość tej wody jest słona i tworzy ogromne oceany i morza. Ekosystemy te spełniają 

niezwykle ważną rolę w życiu naszej planety: regulują cykliczny obieg pierwiastków, stabilizują 

klimat oraz utrzymują względnie stałe parametry ziemskiej atmosfery. Oceany są potężnymi 

układami żywej Ziemi, dzięki którym nasza planeta wciąż może być domem dla żywych 

organizmów. Ale, tak jak i w innych przypadkach, również te, wydawałoby się rozległe i stabilne 

ekosystemy, są niezwykle wrażliwe na działania ludzi. Naukowcy wskazują, że oceany i morza są 

jednymi z najbardziej zagrożonych środowisk na Ziemi. Związane jest to przede wszystkim  

z rabunkową gospodarką morską, która przeławia łowiska w pogoni za zyskiem finansowym.  

W raporcie opublikowanym pod koniec maja 2008 roku Oceana (amerykańska organizacja 

zajmująca się ochroną środowiska morskiego) informuje, że ponad 80% światowych łowisk ryb 

jest zagrożonych przełowieniem, co oznacza, że światowe zasoby ryb znajdują się na granicy 

wyczerpania. Wydawałoby się, że do tej pory tak pospolite i powszechne gatunki ryb jak np. 

dorsz są zupełnie bezpieczne, jednak w ostatnich latach populacje tych gatunków znalazły się 

na granicy załamania. Raport Oceany sugeruje wprowadzenie limitów połowowych na poziomie 

ok. 25% wartości obecnych połowów ryb na świecie. Limity połowowe i okresy ochronne są 

rzeczywiście wprowadzane, by populacje ryb mogły się odbudować, jednak zabiegi te są ciągle 

stosunkowo mało skuteczne, ponieważ obostrzenia są niewystarczające (daleko im do tych 

sugerowanych przez Oceanę), a rybacy i tak nie chcą się do nich stosować. 

Również sam sposób odławiania ryb z wykorzystaniem trałów powoduje ogromne 

zniszczenia w środowisku oceanów i mórz. Trał bowiem niszczy doszczętnie wszystko co znajduje 

się na jego drodze - w sieci wpadają nie tylko ryby, ale też i wszystkie inne organizmy, które 

następnie martwe wyrzuca się jako nieprzydatne do spożycia. Dno morskie po przejściu trału 

jest dosłownie przeorane i pozbawione życia. Takie morskie pustynie wypełniają już znaczną 

część akwenów, gdzie tradycyjnie dokonuje się połowów. 

W sposobie prowadzenia gospodarki morskiej widać po raz kolejny jak niefrasobliwie 

postępujemy z życiem w głębinach oceanów traktując je jak niewyczerpaną kopalnię surowca 

do produkcji jedzenia. Obecnie już zaczynamy widzieć, że ta krótkowzroczna polityka może 

prowadzić do prawdziwej katastrofy, której skutki odczują nie tylko organizmy morskie, ale też  

i ludzie narażeni na głód z powodu wyczerpania morskich zasobów żywieniowych.

Słodka woda, choć jest jej znacznie mniej niż słonej, spełnia równie ważną rolę przede 

wszystkim jako źródło wody pitnej dla ludzi oraz jako cenny surowiec w wielu dziedzinach 

ludzkiej działalności. Słodka woda tworząc rzeki, jeziora oraz inne tereny podmokłe jest też 

jednym z najważniejszych środowisk życia różnych organizmów. 

Rzeki są prawdziwymi żywymi istotami, które w swoim biegu integrują wiele różnych funkcji 

i zjawisk. Naturalna rzeka tworzy meandry i starorzecza, usypuje łachy piasku i wyspy, wylewa 

okresowo tworząc tarasy zalewowe. Roślinność porastająca brzegi i koryto rzeki dostarcza 

schronienia i pożywienia niezliczonym organizmom, stanowi również drogę, którą zwierzęta 

mogą się przemieszczać. Te korytarze migracyjne usytuowane w rzecznych dolinach to prawdziwe 

biologiczne autostrady.

Człowiek od zawsze zafascynowany był rzekami. Dostarczały one bowiem wody, pokarmu  

i chroniły przed najazdem wroga. Od niemal zawsze człowiek z tego powodu próbował ingerować 
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U człowieka mokradła od zawsze budziły silne emocje. W różnych podaniach i legendach 

spotykamy w tych miejscach topielice, rusałki, wodniki oraz inne stwory, które bardzo często 

zwodziły człowieka i zagrażały mu. Bagna były owiane aurą tajemniczości i ten, kto chciał ocalić 

swoją skórę powinien był omijać je z daleka. 

Z praktycznego punktu widzenia tereny podmokłe były nieużytkami, z którymi należało coś 

zrobić. Tak oto osuszano je i zamieniano na łąki lub pola uprawne. W ten sposób utraciliśmy 

większość cennych ekosystemów, a wraz z nimi ogromną ilość gatunków związanych z tymi 

miejscami. Te nieliczne, które się ostały z tej bezwzględnej walki człowieka z nieużytkami są 

dzisiaj świadectwem, jak bogate w życie były to środowiska. Tak czy owak ta bezpardonowa 

walka z mokradłami wcale się jeszcze nie zakończyła. Wciąż bowiem te wyspy kipiące życiem 

uznawane są za tereny bezwartościowe i chętnie się je wykorzystuje i zmienia pod wpływem 

różnych doraźnych interesów. Najbardziej spektakularnym przykładem stosunku człowieka do 

bagien była głośna w 2007 roku sprawa Doliny Rospudy, która miała zostać bezpowrotnie 

zniszczona, ponieważ drogowcy zamierzali tamtędy poprowadzić drogę. Póki co, dolina została 

uratowana, a konflikt wokół niej pokazał jak spolaryzowane są postawy ludzi wobec dzikiej 

przyrody.

Mokradła są dziś jednymi z najbardziej zagrożonych środowisk. Związane z nimi gatunki 

roślin i zwierząt giną w zatrważającym tempie. Ponad połowa gatunków kręgowców uznanych 

za zagrożone i ginące w Polsce jest związana z terenami podmokłymi. Tereny te są też ostoją dla 

ponad połowy gatunków roślin umieszczonych na Czerwonych Listach.

Czy możemy jakoś pomóc tym cennym miejscom? Najlepsze co możemy dla nich zrobić  

to zostawić je w spokoju. Ale żeby podjąć taką decyzję trzeba wpierw bardzo wyraźnie uświadomić 

sobie, że tereny podmokłe mają ogromną wartość, dalece przekraczającą jakąkolwiek użytecz-

ność dla człowieka. Jako ważne środowiska życia są one bowiem gwarantem zachowania 

wysokiej bioróżnorodności. Doceniając życie w jego różnorodnych przejawach z pewnością 

łatwiej będzie nam ograniczyć nasze ludzkie zamierzenia wtedy, kiedy kolidują one z terenami 

podmokłymi. Tak oto po raz kolejny postawa pokory i powściągliwości wobec dzikiej przyrody 

daje wyraz naszemu głębokiemu humanizmowi, który ostatecznie nie tylko służy wielu różnym 

istotom, ale także jest warunkiem pełnego i zrównoważonego życia ludzkiego. 

Stosunek do tego, co z pozoru jest bezwartościowe, staje się probierzem naszego 

człowieczeństwa. 

w ten dynamiczny system. Niestety na przestrzeni ostatnich kilkuset, a szczególnie kilkudziesięciu 

lat, ingerencja ta przybrała bardzo niepokojące rozmiary. Pogłębianie koryt rzek, prostowanie ich 

biegu, zabudowywanie terenów zalewowych, projekty hydrotechniczne (tamy i zapory), to wszystko 

sprawia, że żywe do tej pory rzeki stają się martwymi kanałami, w których często płynie ściek 

zamiast wody.

Ujarzmianie rzeki i brak pokory wobec potęgi żywiołu wody skutkują bardzo często 

katastrofalnymi konsekwencjami dla człowieka. Dramatyczne powodzie nawiedzają w ostatnich 

latach niemal co roku poszczególne kraje europejskie, co prowokuje pytania dotyczące ich 

przyczyn. Dzisiaj już wiemy, że budowanie siedzib ludzkich w miejscach, gdzie rzeki zwykle 

wylewały było błędnym i aroganckim podejściem urbanistycznym. Regulacje rzek, które miały 

zapobiegać wezbraniom okazały się zabiegami, które ostatecznie przyczyniają się do szybszego 

spływu wód i pojawienia się fal powodziowych. Niezrównoważona gospodarka leśna prowadzona 

głównie w lasach górskich, kluczowych dla przeciwdziałania powodziom, sprawia, że woda 

„ucieka” z gór i szybciej oraz w większej ilości gromadzi się na nizinach. Również budowanie 

wielkich tam i zbiorników, które w zamierzeniu miały nas ratować przed powodzią okazało się 

przedsięwzięciem o wątpliwych rezultatach. Naukowcy badający skuteczność wielkich projektów 

hydrotechnicznych wskazują na ich słabą przydatność w przeciwdziałaniu skutkom powodzi.  

A trzeba też przy tym wspomnieć, że budowa takich ogromnych obiektów jak np. tama  

w Czorsztynie powoduje nieodwracalne negatywne skutki środowiskowe. 

Podstawową przyczyną powodzi nie są wylewy rzek, ale ludzka arogancja, która nie liczy się 

z odwiecznymi prawami, którymi rzeki się kierują. Może to zabrzmieć dziwnie, ale to, co 

powinniśmy zrobić to wnikliwie wsłuchać się w te prawa i postępować zgodnie z nimi. To oznacza 

zakaz zabudowy terenów zalewowych, pozostawianie rzek w stanie nieuregulowania z meand-

rami, wyspami i roślinnością porastającą brzegi. Oznacza też tworzenie warunków do retencji 

wody tam, gdzie rodzi się powódź, czyli w górach, gdzie naturalne, zróżnicowane drzewostany 

najlepiej dbają o to, by na nizinach nie wystąpiły zbyt wysokie wezbrania wody.

Te rzeki, które już zmieniono w Europie Zachodniej, w ostatnich latach próbuje się rewi-

talizować, przywracając im pierwotny wygląd i funkcje. W Polsce natomiast wciąż pokutuje 

przeświadczenie lansowane przez specjalistów hydrotechników, że rzeki należy ujarzmiać  

i cywilizować. Jeżeli tak się stanie, to wiele wskazuje na to, że nasze dzieci i wnuki będą musiały 

w przyszłości naprawiać błędy, które my dzisiaj popełniamy. Czy nasze duże rzeki, jak np. Wisła, 

która jest jedną z nielicznych w Europie w tak dobrze zachowanym naturalnym stanie, będziemy 

musieli zniszczyć wydając ogromne pieniądze, by za kilkadziesiąt lat wydając jeszcze więcej 

pieniędzy je rewitalizować? Czy stać nas na taką rozrzutność i niefrasobliwość?

Zamiast ujarzmiać rzeki powinniśmy je podpatrywać i pokornie uczyć się z nimi współistnieć.

Najmniejszą chyba wagę przywiązujemy do mokradeł, które są królestwem wody stojącej. 

Podmokłe łąki w dolinach rzek, nadrzeczne lasy łęgowe przypominające dżunglę, olsy zarastające 

zbiorniki wodne, torfowiska, oczka wodne, bagna - to wszystko są środowiska kipiące życiem. 

Tereny podmokłe to ogromne rezerwuary wody, które działają jak gąbka, która chłonie i maga-

zynuje duże jej ilości. Tereny te magazynują również duże ilości organicznego węgla i azotu. 

Żywe bagna i złoża osadów biogenicznych (głównie torfu) są naturalnymi zbiornikami tych 

pierwiastków, „wyłączonych” z atmosfery w procesach biologicznych. Tak więc mokradła speł-

niają też bardzo ważną rolę w regulacji klimatu i przeciwdziałaniu efektowi cieplarnianemu.
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4 | Góry
Im więcej sztuczności w górskim krajobrazie, 

 tym więcej plastiku i taniego blichtru  

w naszych sercach
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Rozwój ludzkiej cywilizacji spowodował przekształcenie tych ekosystemów, które były 

stosunkowo łatwo dostępne dla człowieka i przyjazne. Nieprzypadkowo wielkie miasta, ale też  

i działalność rolnicza skupiona jest raczej na nizinach i w dolinach niż w wyżej położonych obszarach. 

Ten cywilizacyjny pochód człowieka z daleko posuniętą ingerencją w środowisko spowodował,  

że dzikie życie wypierane z dotychczasowych siedzib wycofywało się w tereny górskie. Oczywiście 

część gatunków nie była w stanie przystosować się do tych nowych warunków. Ale część właśnie 

w górskim środowisku znalazła swój azyl i wydawało się, że pozostanie nie niepokojona przez 

człowieka. 

Stopniowo jednak wraz z postępem technologicznym człowiek był w stanie zapuszczać się 

coraz wyżej i ingerować w to, co do tej pory pozostawało dziewicze. Dzisiaj mamy już takie 

możliwości oraz takie wizje cywilizowania terenów dziewiczych, że nawet los górskiej przyrody 

jest poważnie zagrożony. 

Dwa podstawowe źródła zagrożeń to rozwój turystycznej infrastruktury oraz niezrówno-

ważona gospodarka leśna. W tym miejscu skupimy się na tym pierwszym aspekcie.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki, które zostały stworzone przez 

m.in. Światową Organizację Turystyki, rozwój tej branży „ma przyczyniać się do zachowania 

zasobów przyrody oraz ochrony rodzimej kultury społeczności lokalnych”. Czy tak rzeczywiście 

jest?

Od kilkudziesięciu lat trwa nieprzerwanie moda na budowanie stacji narciarskich w obsza-

rach górskich. Towarzyszy temu niszczenie krajobrazu na ogromną skalę. Pod wyciągi i trasy 

zjazdowe wycina się lasy oraz często pasy kosodrzewiny (chronionej w Polsce), przekształca się 

zbocza, instaluje słupy, liny i wyciągi, a także buduje się całą towarzyszącą infrastrukturę: drogi 

dojazdowe, parkingi, punkty gastronomiczne i obiekty noclegowe. Przy budowie tras narciarskich 

niejednokrotnie wykorzystuje się materiały wybuchowe. W sezonie letnim na rozjeżdżonych 

trasach zjazdowych nie chce rosnąć nawet trawa. Pozbawiona roślinności gleba poddawana jest 

silnej erozji i w ciągu kilku lat jest wypłukiwana ze zbocza. W terenach górskich procesy 

glebotwórcze trwają bardzo długo ze względu na ograniczoną wegetację roślin. Tak oto warstwa, 

która tworzyła się przez setki, a nawet tysiące lat zostaje w bardzo szybkim czasie zniszczona. 

Erozji gleby towarzyszy dewastacja unikatowego i często pierwotnego składu gatunkowego 

roślin i zwierząt bytujących na tych terenach. Poza tym eksploatacja tras zjazdowych powoduje 

niejednokrotnie katastrofy ekologiczne, takie jak osuwanie się zboczy, odsłanianie i kruszenie 

się skał, osuszanie rozległych terenów, czy lawiny błotne. Przykładowo, we włoskiej dolinie 

Vetlin w 1987 roku zbocze ze znajdującą się na nim trasą narciarską zapadło się przywalając 

masą 40 mln m3 błota i kamieni trzy wioski oraz powodując śmierć 27 osób. Podczas powodzi w 

latach 90 masy błota spod szczytu Jaworzyny Krynickiej, gdzie znajdują się wylesione trasy 

narciarskie, spadły na Krynicę Zdrój. W Szczyrku na stokach Skrzycznego powstały rowy erozyjne 

o głębokości niemal 1 m, a kamienie i błoto osunęły się na domostwa.

Tam, gdzie pojawiają się ludzie w dużej liczbie, jak to ma miejsce w stacjach narciarskich, 

zwierzęta bytujące do tej pory na tym terenie zmuszone są wycofywać się w inne obszary, gdzie 

ludzka penetracja jest ograniczona. Problem polega jednak na tym, że tych obszarów jest coraz 

mniej, a kolejne, nowe, stają się cennym łupem dla przemysłu turystycznego. Gdzie uciec, gdzie 

można się schronić? Przykładem takich dylematów jest góra Pilsko, która stanowi ostoję 

niedźwiedzia, wilka, rysia i głuszca i gdzie po słowackiej stronie znajduje się rozległy rezerwat 
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wozimy, jeżeli nie doświadczamy wysiłku fizycznego, tylko łatwo docieramy w trudne miejsca, 

jeśli nie pijemy wody ze źródła, tylko musimy zamówić kawę w hotelu, to coś w nas rzeczywiście 

umiera. Równocześnie umiera też to miejsce, ponieważ zabetonowany, zmieniony i zagospo-

darowany teren traci swoje dziewicze piękno, a zwierzęta i rośliny związane z tym miejscem 

muszą je opuścić. 

Na te właśnie aspekty zwraca uwagę prof. Zbigniew Mirek, który tak oto opisuje ideę 

ochrony przyrody: „(...) obok chronionej przyrody, chroniony jest człowiek; chronione są jego 

prawa do zaspokajania potrzeb wyższych w kontakcie z dziką, nie zniszczoną i nie zagospo-

darowaną przyrodą; chronione jest jego podstawowe - zapomniane dziś - prawo do ciszy, 

kontaktu z pięknem i kontemplacji”.

Możemy zamienić góry na lunaparki. Mamy takie możliwości: i ekonomiczne, i technologiczne. 

Możemy sprawić, że wszędzie będzie nam miło, wygodnie i przyjemnie. Ale musimy mieć 

świadomość, że razem z górami umiera nasza prawdziwa natura, a nasze człowieczeństwo 

kurczy się i degeneruje. Im więcej sztuczności w górskim krajobrazie, tym więcej plastiku  

i taniego blichtru w naszych sercach. Dlatego pozostawmy góry im samym, niech to królestwo 

dzikiego życia pozostanie nietknięte i cieszy tych, którzy są w stanie skromnymi środkami 

docenić to, co prawdziwie piękne: ciszę, naturalny krajobraz, spokój i dyskretną obecność 

dzikiego życia.

Zwróćmy też uwagę na to, co się dzieje w krajach, gdzie rozwój niezrównoważonej turystyki 

posunął się najdalej. Francja czy Austria obecnie starają się podążać za modelem wypoczynku 

bardziej ekologicznego i realizują nowe podejście do turystyki zimowej zakładające ograniczenia 

rozwoju terenów narciarskich i wstrzymanie ich subsydiowania. Warto też wspomnieć spektaku-

larne sukcesy zalesień takich stacji narciarskich jak: St. Johan i Pongau, Zall am Se, Imst  

czy Bregenz. Po raz kolejny widać, że tam, gdzie utracono pierwotne piękno terenów górskich 

wielkimi nakładami finansowymi obecnie próbuje się odtworzyć to, co zostało zniszczone.  

My jesteśmy na początku tej drogi. Może więc lepiej zacząć chronić to, co jeszcze nie jest 

zniszczone niż odtwarzać w przyszłości to, co chcemy zniszczyć teraz.

Jeśli zaś nie wyobrażasz sobie zrezygnowania z szusowania po stoku, może uda ci się 

odkryć, ile przyjemności i satysfakcji z obcowania z nieskażoną przyrodą daje turystyka uprawia-

na na nartach tourowych, dzięki którym możesz swobodnie poruszać się w każdym terenie, ale 

też gnać w dół jak na zwykłych nartach zjazdowych.

przyrody, natomiast po polskiej stronie wybudowano kilkanaście wyciągów narciarskich przycią-

gających w sezonie zimowym tłumy narciarzy. Część tych wyciągów wybudowano nielegalnie  

i po wielu latach ostatecznie wyrokiem sądu nakazano ich rozbiórkę. Niemniej jednak unikatowe 

w skali kraju Pilsko ciągle jest rozjeżdżane, a rzadkie i chronione zwierzęta muszą wycofywać się 

pod naporem tłumów narciarzy.

Innym spektakularnym przykładem presji lobby turystycznego na cenne przyrodniczo tereny 

górskie jest przypadek Kasprowego Wierchu w Tatrach. W latach trzydziestych XX w. wybudowano 

kolejkę, która w samo serce Tatr transportowała rzesze turystów i narciarzy. Na znak protestu 

przeciwko dewastacji cennego krajobrazu oraz wartości przyrodniczych ówczesna Państwowa 

Rada Ochrony Przyrody na czele z prof. Władysławem Szaferem podała się do dymisji. 

W ostatnich latach rozgrywa się kolejny epizod w konflikcie między dziką przyrodą, a lobby 

narciarskim w związku z kolejką na Kasprowy Wierch. Otóż PKL zarządzający kolejką pod fasadą 

jej modernizacji wybudował z naruszeniem prawa nową kolejkę zwiększając jej przepustowość 

o 100%. Ostatnie wyroki sądu w tej sprawie wskazują na nieprawidłowości przy budowie kolejki, 

w tym w ocenie jej wpływu na środowisko naturalne, co potwierdza przypuszczenia o kierowaniu 

się polityką faktów dokonanych przez PKL. 

Kasprowy Wierch znajdujący się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego w obszarze 

ochrony ścisłej nie przypomina dzisiaj sanktuarium dzikiej przyrody, ale lunapark z rzeszami 

turystów nieprzygotowanych do górskiej wędrówki i realizujących wizję szablonowej, niezrów-

noważonej turystyki polegającej na zasadzie „wjechać, zobaczyć, zjechać”. W ten oto sposób 

piękna góra z niepowtarzalną przyrodą jest zadeptywana i niszczona. Kasprowy Wierch jest 

jednym z najbardziej zdewastowanych, zaśmieconych, pełnych hałasu miejsc w obszarze, gdzie 

wszystkie działania, zgodnie z zapisem ustawy, mają służyć ochronie przyrody.

Jakkolwiek największy sprzeciw budzą próby rozwoju infrastruktury turystycznej w najcen-

niejszych polskich górach jakimi są Tatry, to również w pozostałych obszarach górskich presja na 

niezagospodarowane jeszcze stoki budzi niepokój. Planuje się m.in. duże stacje narciarskie  

w obrębie Babiogórskiego Parku Narodowego, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Jałowca, 

Lubania i wielu jeszcze innych gór, które do tej pory stanowiły oazy spokoju, gdzie zwierzęta  

i rośliny znajdują niezakłócone warunki do życia. 

Niezależnie od tego, że budowa dużych centrów turystycznych, w tym głównie stacji 

narciarskich, zawsze wiąże się z ogromnymi stratami w środowisku, to dodatkowo przedsięwzięcia 

takie wydają się wątpliwe ekonomicznie. W przeciągu kilku następnych lat, ze względu na zmiany 

klimatyczne, trasy narciarskie położone na wysokości 1000 - 1500 m n.p.m. stracą na znaczeniu. 

Narciarze prawdopodobnie będą poszukiwać tras położonych wyżej, co z jednej strony będzie 

stwarzało presję na zagospodarowywanie kolejnych, jeszcze bardziej cennych i wrażliwych 

terenów, a z drugiej te ośrodki, które już istnieją niżej będą szpecić krajobraz niszczejącymi 

konstrukcjami. 

Przyglądanie się temu jak wygląda rozwój turystyki w górach prowokuje pytania o jej 

charakter, o to jak może wyglądać turystyka przyjazna przyrodzie. Obecnie lansowany model, 

gdzie warunkiem wypoczynku jest pobyt w cennym przyrodniczo miejscu, które jest maksymalnie 

zagospodarowane, gdzie człowiek jest wożony, obsługiwany i gdzie może ostatecznie spędzić 

czas w luksusowych warunkach, prowadzi do destrukcji nie tylko walorów przyrodniczych, ale 

też i prawdziwej natury człowieka. Jeżeli nie używamy swoich nóg do chodzenia, tylko się 
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5 | Lasy

Stan polskich lasów jak w zwierciadle  

pokazuje charakterystyczne cechy naszej cywilizacji, 

która za wszelką cenę nastawiona jest  

na maksymalizację zysku i eksploatowanie 

naturalnych zasobów
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Gdyby zapytać kilkuletnie dzieci, ile znają marek samochodów osobowych, prawdopodobnie 

potrafiłyby wymienić i rozpoznać co najmniej kilka. Gdybyśmy zapytali, ile znają i rozpoznają 

gatunków drzew, prawdopodobnie większość dzieci, ale też i dorosłych, miałoby z tym problem. 

Żyjemy w świecie, w którym samochody wydają się być ważniejsze od drzew. 

Jak bardzo to przekonanie jest złudne pokazuje cytat z proroctwa Indian: „Dopiero, gdy 

zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę i złowimy ostatnią rybę, dopiero wtedy 

zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść”.

Patrząc na drzewo odkrywamy w jak bardzo silnym związku jesteśmy. Każdy mój oddech 

jest pieśnią wdzięczności za tlen, który produkują te piękne istoty. Drzewa dają też niezwykły 

surowiec, który od zarania dziejów był podstawowym materiałem wykorzystywanym przez 

człowieka do produkcji różnych przedmiotów. Idąc do lasu wchodzimy do królestwa, które 

zachwyca nas niezwykłą aurą, różnorodnymi kolorami zieleni, kształtami koron drzew, zapachami 

ściółki i dźwiękami śpiewu ptaków oraz poszumu wiatru wśród liści. Nieprzypadkowo większość 

z nas udaje się w takie miejsca w poszukiwaniu odpoczynku, spokoju czy natchnienia. Wypra-

wa do lasu jest dla nas jak podróż do czasów dzieciństwa, jest powrotem do najbardziej 

pierwotnych poruszeń naszego serca, ponieważ to właśnie w lasach i na ich skraju rodzili się 

nasi praprzodkowie.

W Polsce lasy porastają ok. 28% powierzchni kraju, co jest wskaźnikiem poniżej średniej 

europejskiej wynoszącej prawie 32%. Lesistość w Europie (w tym w Polsce) stopniowo rośnie,  

co może nas wszystkich cieszyć. Jednak pamiętajmy, że w skali globu sytuacja lasów nie jest tak 

korzystna. Lasy, od których bezpośrednio zależy nasze przeżycie, czyli lasy deszczowe (będące 

płucami Ziemi) są ciągle nadmiernie eksploatowane. W ciągu ostatnich 50 lat prawie połowa 

lasów tropikalnych zniknęła z powierzchni Ziemi. Tylko pomiędzy 1979 a 1989 rokiem wycięto 

10% tropikalnych lasów. Pamiętajmy, że ponad połowa wszystkich gatunków zamieszkuje 

właśnie te lasy. Tracąc je bezpowrotnie tracimy życie na naszej planecie. Tracimy fundament,  

na którym opiera się nasza cywilizacja. Dlaczego się to dzieje? Jedną z głównych przyczyn jest 

zamienianie obszarów leśnych na pastwiska dla bydła, które jest hodowane, ponieważ 

zapotrzebowanie na mięso ciągle wzrasta. To kolejny powód, dla którego powinniśmy gruntownie 

przemyśleć nasze nawyki żywieniowe i stopniowo rezygnować z mięsa w naszej diecie.

Dzisiaj lasy kojarzymy z prawdziwym środowiskiem naturalnym, z królestwem dzikiej 

przyrody, choć po prawdzie to skojarzenie jest w dużym stopniu złudne. Współczesne lasy  

w Polsce, ale i w Europie oraz w wielu miejscach na świecie są bowiem bardziej fabrykami desek 

niż prastarymi puszczami, które rządziły się swoimi prawami. Wprawdzie ostatnio mówi się,  

że najważniejsze funkcje lasów mają charakter pozaprodukcyjny, to pod tymi deklaracjami wciąż 

kryje się gospodarka leśna, która ma niewiele wspólnego z prawdziwym zrównoważonym 

podejściem do ekosystemów leśnych. Dopiero od lat dziewięćdziesiątych XX w. nie przekracza 

się tzw. etatu cięć, co pozwala na równoważenie się drewna pozyskiwanego z tym, co przyrasta. 

Ale mimo to w gospodarce leśnej ciągle popełnia się błędy powodujące słabą kondycję lasów  

i spadek bioróżnorodności. Najpoważniejsze grzechy dotyczą nasadzania drzew niezgodnych  

z siedliskiem, co oznacza, że często preferowane są gatunki iglaste, szybkorosnące (np. sosna 

czy świerk), podczas gdy w danym miejscu powinny rosnąć inne drzewa, głównie liściaste. 

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że lasy w górach to świerczyny, choć rosną tam one 

wyłącznie dlatego, że tak zdecydował o tym kiedyś człowiek. Górskie lasy w Polsce powinny być 
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zdominowane głównie przez lasy bukowe z domieszką jodły, jawora i świerka. Ta zmiana składu 

gatunkowego w przeszłości obecnie powoduje katastrofalne konsekwencje, które możemy 

obserwować w Sudetach i Beskidach, gdzie zamierają ogromne połacie lasu świerkowego. 

Drzewa są słabe i albo przewracają się pod wpływem wichur, albo usychają z powodu obniżenia 

się wód gruntowych, albo w końcu atakowane są przez korniki. Widok takiego zamierającego 

lub martwego lasu ściska serce, ale można na ten proces spojrzeć również w ten sposób, że jest 

to naturalny odruch samoobrony górskiej przyrody przed gatunkiem, który nie pasuje do 

przyrodniczej układanki właściwej dla tego miejsca. Zamierające lasy górskie są więc naturalną 

konsekwencją błędów w gospodarce popełnionych w przeszłości i swoistym memento przed 

powtórzeniem podobnych błędów w przyszłości. 

Podczas gdy lasy w górach zdominowane są przez świerki, w lasach nizinnych dominują 

sosny. I one w dużym stopniu rosną w miejscu, gdzie powinny być graby, dęby, klony czy lipy.  

W gospodarczych lasach sosnowych sadzonych przez człowieka (a takich jest zdecydowana 

większość) nie znajdziemy drzew w różnym wieku. Wszystkie bowiem należą do tego samego 

pokolenia, które rosnąc równo w zwartych szeregach ma dostarczyć odpowiedniego, łatwo 

dostępnego surowca. Takie plantacje desek są jednak niezwykle wrażliwe na wpływy środowiska, 

np. łatwo ulegają atakom tzw. szkodników lub są podatne na pożary. Stąd leśnicy ciągle muszą 

się takim lasem opiekować, co oznacza permanentną ingerencję w naturalne procesy 

przyrodnicze sprawiające, że las w coraz mniejszym stopniu przypomina środowisko życia. 

Bardziej przypomina zakład produkcyjny z planami cięć, odnowień, zabiegów pielęgnacyjnych 

itp. Nieprzypadkowo w takich lasach jest naprawdę mało życia. W monokulturowym „dobrym 

lesie” hodowlanym w wieku ok. 70 lat na 10 ha jego powierzchni można naliczyć np. 9 par 

gniazdujących ptaków z dwóch gatunków. Podczas gdy złożony pod względem wieku las dębowy 

jest domem dla aż 147 gnieżdżących par z 33 gatunków na 10 ha powierzchni.

Kolejnym błędem popełnianym w gospodarce leśnej jest usuwanie z lasu drzew martwych, 

zarówno tych stojących jak i przewróconych. Większość naszych lasów jest „posprzątana”  

i bardziej przypomina parki niż prawdziwe lasy. Niewielu z nas wie, że w naturalnym lesie około 

30 - 40% drzew jest martwa. Może się wydawać, że pozostawianie takiego drewna w lesie jest 

marnotrawstwem, jednak martwe drewno spełnia niezwykle ważną rolę w ekosystemie leśnym. 

Mówi się nawet, że w leżącej kłodzie jest więcej życia, niż w rosnącym obok drzewie. Zamierające 

i rozkładające się pnie drzew stają się bowiem siedliskiem dla całej masy organizmów zwie-

rzęcych, roślinnych i grzybów. Wszystkie te istoty są wysłannikami lasu w celu przywrócenia 

martwej materii organicznej, która na powrót może zasilić leśny ekosystem. Sprzątając las nie 

tylko pozbawiamy go tej cennej materii organicznej, ale też znacznie zubażamy bioróżnorodność, 

która jest warunkiem stabilności lasu. Nieprzypadkowo zdecydowana większość polskich lasów 

jest w fatalnej kondycji: drzewa chorują, są słabe lub zamierają. Proces ten wydaje się być 

dramatyczną próbą uzdrowienia ekosystemu przez sam las, który „odchorowując” zasady 

gospodarki leśnej próbuje złapać stan równowagi. Podobnie jak zamieranie świerka w górach 

jest ostatecznie dla lasu zbawienne, tak też gradacje tzw. szkodników okazują się być naturalnym 

sposobem oczyszczania się lasu. Szkodnik jest pojęciem, które wprowadził człowiek, kierując się 

nie ekologicznym spojrzeniem na las tylko własnym interesem, który sprowadza się do czerpania 

finansowych zysków z eksploatacji żywego leśnego systemu. Natura nie zna czegoś takiego jak 

szkodnik, bowiem każdy organizm spełnia w określonym środowisku ważną i potrzebną rolę. 

Najlepsze więc, co moglibyśmy tutaj zrobić, to pozwolić, by ten proces oczyszczania się lasu 

w sposób niezakłócony dokonał się do końca. Niestety jest to trudne przy założeniu, że las 

przede wszystkim jest źródłem zysku w związku z prowadzoną w nim gospodarką. Tak oto 

leśnicy po raz kolejny ingerują w naturalny proces i „lecząc” drzewa, czyli walcząc ze szkodnikami 

i pozbawiając las wielu związanym z nim organizmów, ostatecznie prowokują jeszcze większe 

problemy w przyszłości. Dzieje się tak nawet w rezerwatach przyrody, gdzie teoretycznie rzecz 

biorąc pod ochroną jest również ów przyrodniczy proces samooczyszczania. 

Z tych powodów gospodarka leśna związana jest z coraz większymi kosztami i jednocześnie 

przynosi coraz mniejsze zyski. Dlatego leśnicy obniżają wiek rębny drzew, by nadążyć za coraz 

większym zapotrzebowaniem na surowiec drzewny. Według danych GUS prawie połowę 

powierzchni lasów w Polsce stanowią młodniki i uprawy leśne. Drzewostany nie przekraczające 

60 lat stanowią ponad 65% powierzchni leśnej. To wszystko wskazuje na ciągle rabunkową 

gospodarkę w polskich lasach. Pamiętajmy też, że wiele gatunków, np. ptaków, potrzebuje lasów 

starych, z dużymi drzewami, z odpowiednią ilością drzew martwych, które są źródłem pokarmu 

i schronienia (drzewa dziuplaste) i z różnorodną strukturą wiekową i gatunkową drzew. Takich 

lasów mamy naprawdę niewiele, stąd część z nich chroniona jest w rezerwatach i parkach 

narodowych. Ale również i tam lasy te często poddane są rygorom gospodarczym i w przypadku 

pojawienia się np. kornika, leśnicy bezpardonowo z nim walczą, jak ma to ostatnio miejsce  

w rezerwatach w Puszczy Białowieskiej.

Stan polskich lasów, ich wygląd oraz powierzchnia jaką pokrywają jak w zwierciadle poka-

zują po raz kolejny charakterystyczne cechy naszego świata, naszej cywilizacji, która za wszelką  

cenę nastawiona jest na maksymalizację zysku i eksploatowanie naturalnych zasobów.  

W gospodarce leśnej jak w soczewce uwidaczniają się postawy ludzi wobec przyrody, w których 

dominuje arogancja, przymus kontroli, ingerowanie w naturalne procesy i brak zaufania do 

możliwości samoregulacji przyrody. Ciągle wydaje się nam, że jesteśmy panami przyrody  

i że ona powinna realizować scenariusz, jaki my jej napiszemy.

W ten oto sposób na przestrzeni kilkuset ostatnich lat lasy europejskie zostały tak zmienione, 

że niewielu z nas zdaje sobie sprawę, co to znaczy prawdziwy, naturalny las. To, czego potrze-

bujemy, to odwołania się do przyrodniczego wzorca, do lasu, który pokazuje jak przyroda sama 

potrafi o siebie zadbać. Potrzebujemy nowych wizji i obrazów tak, by utrwaliły się w naszej 

świadomości i wywierały presję na tych, którym powierzyliśmy nasze lasy pod opiekę. 

Las jako środowisko życia jest dla nas kolejną okazją, byśmy uczyli się powściągliwości  

i pokory. Jest okazją, by uświadomić sobie jak mało wiemy o funkcjonowaniu życia i w ten sposób 

budować zaufanie do samej natury, której spontaniczny proces jest najlepszym drogowskazem, 

za którym możemy podążać. 
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6 | Odpady
To, co produkujemy i co ostatecznie okazuje się niepotrzebne,  

jak w lustrze odbija nasz własny obraz,  

w którym stawiamy siebie poza światem przyrody
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Wszystko ma swoją drugą stronę. Życie każdego organizmu polega na pobieraniu ze środo-

wiska określonych substancji, przetwarzaniu ich, a następnie wydalaniu zbędnych produktów 

przemiany materii. Zatem po drugiej stronie przyjmowania i pobierania jest oddawanie czy 

wydalanie. Każdy żywy organizm z tego punktu widzenia produkuje śmieci, czyli coś, co nie jest 

mu już potrzebne. 

Co ciekawe jednak, te biologiczne śmieci budzą zwykle spore zainteresowanie w środowisku, 

w którym osobnik egzystuje. W przyrodzie nic się nie marnuje i to, co dla jednego jest śmieciem 

i czymś bezwartościowym, dla innego jest cennym źródłem pokarmu lub schronieniem. W ten oto 

sposób, jakkolwiek mówimy tutaj o śmieciach, to nie mają one nic wspólnego z tym, co zwykle 

rozumiemy pod tym pojęciem. 

Każdy z nas zachwyci się różą, ale musimy wiedzieć, że nie wyrośnie ona, jeśli nie dostanie 

swojej porcji kompostu, czyli biologicznych śmieci. Jeżeli spojrzymy głęboko w różę, to dostrze-

żemy w niej stertę kompostu. A patrząc głęboko w kompost dostrzeżemy w nim różę. Właśnie w ten 

sposób życie na naszej planecie radzi sobie z problemem śmieci. Wszystko jest potrzebne, wszystko 

ma swoje miejsce i między tymi różnymi elementami zachowana jest swoista równowaga.

W tym całym harmonijnym współistnieniu różnych form życia oraz elementów środowiska 

fizycznego jedynym wyjątkiem jesteśmy my - ludzie. Człowiek jest jedyną istotą, która produkuje 

rzeczy niepotrzebne. Jeżeli weźmiemy np. długopis, to po krótszym lub dłuższym użytkowaniu 

wyrzucamy go i wtedy staje się śmieciem. Ale śmieciem szczególnym, ponieważ nie ma żadnego 

organizmu, który by się nim zainteresował. Żadna forma życia nie zechce wykorzystać naszego 

długopisu. Jest zupełnie nieprzydatny. Nikt go nie chce. Będzie więc leżał samotny gdzieś tam 

przez setki, a może nawet tysiące lat, aż samoistnie rozsypie się w pył. Ale to jego bytowanie 

będzie samotne, obce, puste. Nie będzie miał szans na włączenie się w misterium życia. Nasz długopis 

jest prawdziwym śmieciem. Spoglądając w niego głęboko nie zobaczymy nic.

Choć może wpatrując się dostatecznie długo i wnikliwie w ten prosty i banalny przedmiot, 

zobaczymy w końcu naszą własną samotność i pustkę oraz oddzielenie od żywego i harmonijnego 

świata natury. Może to, co produkujemy i co ostatecznie okazuje się niepotrzebne, jak w lustrze 

odbija nasz własny obraz, w którym stawiamy siebie poza światem przyrody. Tak czy owak 

smutny jest to obraz.

Pamiętajmy też, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym produkujemy coraz więcej śmieci.  

Im lepiej, wygodniej i przyjemniej żyjemy, tym więcej odpadów znajduje się „po drugiej stronie”. 

Im mamy czystsze mieszkania, im bardziej pachnące łazienki, im piękniejsze domy, im 

cudowniejsze wakacje na drugim krańcu globu, tym bardziej zanieczyszczone mamy rzeki, 

atmosferę i glebę. I każdego roku jest tego więcej i więcej. Przeciętna rodzina europejska wyrzuca 

co roku zużyty papier, który stanowi równowartość 6 drzew, a także 500 puszek, 50 kg plastiku, 

32 kg metalu, 45 kg organicznych odpadków i 47 kg szkła. Produkujemy 10 razy więcej śmieci niż 

sami ważymy. Im bardziej rozwinięte cywilizacyjnie społeczeństwo, tym więcej produkuje śmieci 

i to w dodatku takich, które są bardzo niebezpieczne (np. odpady elektroniczne).

Mamy problem ze śmieciami, bo nie bardzo wiadomo co z nimi zrobić. Jeżeli składujemy je 

na wysypiskach, to różne toksyczne substancje mogą dostawać się do atmosfery, gleby lub wody  

i ostatecznie zatruwać nas samych. Nawet jeśli wysypiska są dobrze zabezpieczone, to mają 

swoją określoną pojemność i w końcu trzeba będzie znaleźć kolejne miejsce, w którym  

(na jak długo?) będziemy deponować nasze śmieci. 



ZIEMIA MÓJ JEDYNY DOM   RYSZARD KULIK 45

Jak to zrobić? Pamiętajmy, że cała ta machina kręci się, bo, mówiąc prozaicznie, chodzimy do 

sklepu. Oczywiście musimy coś jeść, w coś się ubrać czy jakoś ogrzać swój dom, ale ile z tego,  

co kupujemy jest nam rzeczywiście potrzebne. Problem odpadów to przede wszystkim problem 

nadmiernej konsumpcji. Gdybyśmy potrafili skromniej żyć i zadowalać się mniejszą ilością 

rzeczy, gdybyśmy nie musieli mieć co kilka lat nowych samochodów, komputerów, telefonów  

i telewizorów, to prawdopodobniej nasz świat byłby o wiele czystszy. Gdybyśmy tylko byli na co 

dzień bardziej uważni i nie marnotrawili tak wody, prądu i gazu, świat wokół nas otrzymywałby 

znacznie mniej tego, co szkodzi nam wszystkim. Gdybyśmy świadomie wybierali te produkty, 

które są przyjazne dla środowiska, to pomoglibyśmy zarówno sobie, jak i innym istotom. 

Zatem najwyższy stopień wtajemniczenia w sztuce nieśmiecenia to ograniczenie własnych 

konsumpcyjnych zachcianek. To prowadzenie prostego i skromnego życia, w którym odkrywamy, 

że prawdziwa pełnia i szczęście nie pochodzi z posiadania rzeczy materialnych, ale z bliskiego 

kontaktu z ludźmi i nieskażoną przyrodą. 

Góry śmieci wokół nas, których ciągle nie chcemy dostrzec, świadczą o tym, że żyjemy 

ponad stan. Najwyższy czas, żeby dotarła do nas ta prawda i żeby dokonać w swoim życiu takich 

zmian, które ostatecznie będą korzystne dla nas i dla Ziemi.

Spójrz w swoje śmieci, a dowiesz się kim jesteś.

Innym rozwiązaniem są spalarnie. Dzięki nim zmniejsza się objętość odpadów i dodatkowo 

można uzyskać prawie darmowe ciepło, czyli energię. Ale spalarnie mają to do siebie, że podczas 

spalania produkują toksyczne gazy, które poważnie zatruwają środowisko. Również popiół jako 

produkt spalania zawiera wiele niebezpiecznych pierwiastków i związków i musi być gdzieś 

składowany, co tworzy dodatkowe problemy.

Stosunkowo najlepszym sposobem radzenia sobie z odpadami jest powtórne ich wyko-

rzystanie. Dzięki temu my, ludzie próbujemy naśladować naturalny proces zachodzący w przy-

rodzie, polegający na wykorzystaniu tego, co z pozoru jest niepotrzebne. Problem polega jednak 

na tym, że to ponowne wykorzystanie może dotyczyć tylko części produkowanych przez nas 

śmieci oraz że owo wykorzystanie nie może odbywać się w nieskończoność. W końcu jakaś rzecz 

ląduje na wysypisku i po prostu nie da się z nią już nic zrobić. 

To wszystko pokazuje, że zarówno my, jak i świat mamy prawdziwy problem ze śmieciami  

i nie wiadomo za bardzo, jak go rozwiązać. Widać to wyraźnie przy okazji np. akcji „sprzątanie 

świata”. Wprawdzie wydaje się nam, że postępujemy słusznie i szlachetnie sprzątając świat, to 

jednak musimy być świadomi tego, że tak naprawdę świata nie da się posprzątać. Nawet jeśli 

wyzbieramy śmieci z jakiegoś jednego miejsca, to ostatecznie trzeba je będzie zgromadzić  

i magazynować w jakimś innym miejscu. Śmieci nigdy nie znikają! Przenosimy je tylko z miejsca 

na miejsce i umawiamy się, że lepiej jeśli będą zgromadzone gdzieś, gdzie dla nas jest to mniej 

uciążliwe (na wysypisku), niż gdzieś, gdzie sobie tego nie życzymy (w lesie). Pamiętajmy jednak, 

że każde wysypisko to miejsce, w którym kiedyś królował świat przyrody, świat przez nas zniszczony.

Krótko mówiąc radzimy sobie z odpadami podobnie jak z meblami w pokoju, które przenosimy 

tylko z kąta w kąt. Śmieci nie znikają, świata nie da się posprzątać.

I dlatego właśnie kondycja naszego środowiska wydaje się coraz gorsza. Ostatecznie 

bowiem wszystkie te śmieci jakoś do nas wracają pod postacią trujących związków chemicznych 

przedostających się do wody, którą pijemy, do powietrza, którym oddychamy i do gleby, na której 

rośnie to, co jemy.

Wracają nie tylko do nas, bo pamiętajmy, że to, co żyje obok nas też jakoś musi radzić sobie 

z tym nawałem trucizn i niepotrzebnych rzeczy. Ptaki i żółwie giną połykając plastik i polistyren, 

co roku morze wyrzuca na brzeg tysiące delfinów i fok zabitych przez wirusowe i bakteryjne 

infekcje pochodzące z zanieczyszczeń biologicznych mórz i oceanów. W amerykańskich „owocach 

morza” regularnie stwierdza się skażenia mieszaniną wielochlorków dwufenylu (PCB) i rtęcią. 

Wszystko wskazuje na to, że koncentracja toksycznych związków u dzikich zwierząt i człowieka 

będzie się stale zwiększać w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. Skutki tego zjawiska 

są trudne do ogarnięcia, ponieważ kumulacja toksyn w organizmach ludzi i zwierząt może dawać 

skutki dopiero po wielu latach. Istnieją przypuszczenia, że zmniejszająca się płodność ludności 

zamieszkującej kraje rozwinięte spowodowana jest głównie przez toksyczne substancje 

produkowane przez przemysł (głównie chemiczny).

To wszystko jest dość przerażające, a może zbyt przerażające, by spojrzeć prawdzie w oczy. 

W końcu mamy nasz cudowny, cywilizowany świat z wieloma atrakcjami, który pozwala nam nie 

zaglądać do tego śmierdzącego, pełnego okropnych odpadków kosza na śmieci. Bierzemy więc 

go i beznamiętnie wywalamy zawartość z poczuciem, że pozbywamy się jej raz na zawsze.

Jeżeli segregacja śmieci, ich spalanie czy zakładanie filtrów na kominy nie załatwiają sprawy, 

to co możemy zrobić? Najprostszą odpowiedzią na to pytanie byłoby „nie produkować śmieci”. 
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7 | Postęp i cywilizacja
Ideologia rozwoju za wszelką cenę  

jest podcinaniem życiodajnej gałęzi, 

 jest krokiem w kierunku autodestrukcji
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Podsumowując drugą połowę XX w. znany i szacowny Worldwatch Institute w raporcie  

o stanie świata odnotował, że ludzkość osiągnęła ogromny sukces. Globalny wynik gospodarczy 

zwiększył się z 4,9 biliona dolarów w roku 1950 do ponad 29 bilionów dolarów w roku 1997,  

co stanowi sześciokrotny wzrost. W tym samym czasie przeciętna długość życia zwiększyła się  

z 47 do 64 lat, a poziom analfabetyzmu spadł na wszystkich kontynentach. 

Sukces ten jednak okupiony jest ogromnymi kosztami środowiskowymi: zużycie tarcicy 

potroiło się, sześciokrotnie wzrosło zużycie papieru, połowy ryb zwiększyły się pięciokrotnie, 

spożycie zbóż potroiło się, spalanie paliw kopalnych wzrosło czterokrotnie, zaś zatrucie powietrza 

i wody kilkunastokrotnie.

Wszystko wskazuje na to, że nasz sukces związany z postępem jest jednocześnie totalną 

porażką dla Ziemi, która ledwo może sprostać naszym ciągle rosnącym oczekiwaniom. Swego 

czasu rząd Filipin zamieścił ogłoszenie w magazynie „Fortune” obwieszczając do jakiego stopnia 

jest gotów sprzyjać postępowi rozumianemu na sposób zachodni: „Aby przyciągnąć spółki takie 

jak twoja (...) zlikwidowaliśmy góry, zrównaliśmy z ziemią dżunglę, osuszyliśmy bagna, 

przesunęliśmy koryta rzek, przenieśliśmy miasta. (...) Wszystko po to, aby twoja firma łatwiej 

mogła robić interesy właśnie u nas”. We współczesnej ekonomii podstawową wartością ciągle 

jest maksymalizowanie PKB, który traktowany jest jako podstawowy miernik dobrobytu.  

To założenie jest niebezpieczne co najmniej z dwóch powodów. Otóż robienie pieniędzy  

i zwiększanie standardu materialnego nie oznacza jeszcze tworzenia prawdziwego, namacalnego 

bogactwa związanego z jakością egzystencji. Po drugie, wysokie PKB wcale nie świadczy o tym, 

że społeczeństwo jest rzeczywiście bardziej zamożne. Przykładowo, z punktu widzenia wzrostu 

PKB dużo ważniejsze jest to, że ludzie palą papierosy (kupując je przyczyniają się do wzrostu 

PKB), niż że matki opiekują się swoimi dziećmi, wykonując przecież bardzo ciężką i odpowiedzialną 

pracę (ta jednak nie ma znaczenie ekonomicznego i z PKB nie ma nic wspólnego). Wzrost liczby 

rozwodów wpływa dodatnio na PKB, bowiem towarzyszy im wzrost honorariów prawników. 

Wzrost liczby przestępstw stymuluje zapotrzebowanie na systemy alarmowe i ochronę.  

I odwrotnie, jedzenie mało przetworzonych produktów przygotowywanych w domu (co sprzyja 

zdrowiu i środowisku) relatywnie uszczupla PKB w porównaniu z korzystaniem z restauracji. 

Tak oto system ekonomiczny nie jest zainteresowany dobrobytem ludzi, natomiast jest 

zainteresowany pomnażaniem zysków, co niekoniecznie zwiększa ten dobrobyt.

Tworząc taki system i oparty na jego zasadach świat wierzyliśmy, że zmierzamy ku bardziej 

szczęśliwemu życiu. Dzisiaj jednak coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że zabrnęliśmy w ślepą 

uliczkę. Za imponującymi wskaźnikami wzrostu kryją się oprócz negatywnych zmian 

środowiskowych również bardzo niepokojące zjawiska społeczne. Bogate kraje zachodu zmagają 

się z plagą uzależnień. Alkohol, narkotyki, tytoń czy nawet jedzenie to dla wielu ludzi z bogatych 

społeczeństw substytuty prawdziwej przyjemności, której mimo dostatku nie są w stanie 

doświadczyć. Wprawdzie ludzie mają wszystko: po dwa samochody, najnowszy sprzęt RTV i AGD, 

kilkaset kanałów w telewizji, kuszące centra handlowe i rozrywkowe, wakacje w egzotycznych 

miejscach, a jednak ciągle doświadczają nudy, pustki i niespełnienia. Albo nie potrafią się tym 

wszystkim cieszyć, albo tak są skoncentrowani na pogoni za nowym gadżetem, że ostatecznie 

prawdziwe życie przelewa im się przez palce. 

Większość z nas uległa złudzeniu, że dobre życie oznacza posiadanie ogromnej ilości dóbr. 

Dzięki tym wszystkim rzeczom mieliśmy mieć wygodniejsze życie i więcej czasu, a okazuje się, 
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że większość z nas żyje w szalonym tempie nie mając czasu na nic. Kto wytrzyma to tempo?  

Ilu z nas jest w stanie sprostać wymaganiom współczesnego świata, w którym jeśli nie jest się 

najlepszym, ma się dojmujące poczucie porażki czy niespełnienia. 

Na czym polega tak zwane normalne życie? Ellen Goodman, amerykańska dziennikarka tak 

o tym pisze: „<<Normalne>> oznacza noszenie kosztownych ubrań, które kupuje się dzięki 

ciężkiej pracy, przepychanie się przez korki kupionym na raty samochodem, by dojechać do 

pracy, którą musisz wykonywać, żeby płacić za ubrania, samochód i dom, który zostawiasz pusty 

na cały dzień, aby zarobić na jego utrzymanie.” Czy na tym rzeczywiście ma polegać dobre 

życie?

Psychologowie biją na alarm, ponieważ dramatycznie rosną wskaźniki związane z psycho-

patologią. Dominują w nich zaburzenia depresyjne, które wskazują, że wiele osób nie jest w stanie 

poradzić sobie z presją współczesnego świata. Mówi się nawet, że wiek XX był wiekiem depresji, 

ale niestety, wraz z nadejściem XXI w. wspomniane wskaźniki nie maleją, a ciągle rosną.  

Co ciekawe jednym z nielicznych społeczeństw, których nie dotyczy opisywane zjawisko jest 

religijna społeczność Amiszów, którzy zasady swojego życia oparli na XIX-wiecznych wzorcach: 

nie posiadają samochodów, nie używają prądu, telewizji, komputerów i używek. Powiedzielibyśmy, 

że w porównaniu z nami żyją biednie, ale jednocześnie zdrowie psychiczne oraz jakość ich życia 

jest bardzo wysoka.

Rozwijający się na modłę zachodnią Trzeci Świat doświadcza stopniowo tych samych 

problemów, które są charakterystyczne dla bogatych społeczeństw. Według pracowników 

oświaty zdrowotnej w Indiach i Afryce istnieje bezpośredni związek między ekspansją takich 

stacji jak MTV, a zwiększonym poziomem depresji, samobójstw, przemocy i nadużywania leków 

wśród młodych ludzi. Antropolodzy zaobserwowali, że w kulturach tradycyjnych tego rodzaju 

problemy były rzadkością. Helena Norberg-Hodge spędziwszy kilka lat w Ladakhu zanim dotarł 

tam „rozwój” stwierdziła, że „nigdy wcześniej nie spotkała ludzi, którzy wydawali się tak zdrowi 

emocjonalnie i tak bezpieczni”. Naukowcy, którzy próbowali badać problem depresji wśród 

przedindustrialnych wspólnot Nowej Gwinei nie znaleźli ani jednego przypadku. Krótko mówiąc 

rozwój społeczeństwa industrialnego jest nie tylko zabójczy dla ekosystemów, ale też niespecjal-

nie służy ludziom.

Biorąc to pod uwagę, dobrze jeśli zastanowimy się, co takiego my - cywilizowani ludzie, 

mamy do zaoferowania tym „zacofanym” społecznościom. A może to my powinniśmy się czegoś 

od nich nauczyć? 

Współczesny świat cechuje się wieloma jeszcze innymi zjawiskami patologicznymi. Życie  

w mieście wśród hałasu, korków, spalin ze wzrastającymi wskaźnikami przestępczości i ludzką 

anonimowością dla wielu z nas staje się coraz bardziej nieznośne. Coraz większa liczba osób 

marzy więc o spokojnym domku na wsi lub na przedmieściach, ale, by te wizje urzeczywistnić 

ludzie zadłużają się na całe życie, a następnie z dojmującym poczuciem braku finansowej 

wolności zaharowują się próbując spłacić kredyt. Ponoszą też inne koszty związane z udręką 

codziennych dojazdów do pracy, czyli do centrum miasta, co często wiąże się z tkwieniem  

w gigantycznych korkach.

Może warto w takich okolicznościach zadać sobie kilka ważnych pytań: czy na tym ma 

polegać moje życie, czy tego rzeczywiście pragnę, czy żyjąc tak jak żyję mam poczucie spokoju  

i spełnienia? 

Nasz wewnętrzny, prawdziwy głos jest jednocześnie głosem samej Ziemi, której płacz 

możemy usłyszeć w swoim sercu. Bo trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie: ideologia rozwoju  

za wszelką cenę, którą sobie zafundowaliśmy jest podcinaniem życiodajnej gałęzi, jest krokiem 

w kierunku autodestrukcji.

Szwajcarscy ekonomiści zaproponowali miernik, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić, 

jaki jest wpływ poszczególnych ludzi, a nawet całych społeczeństw, na ziemski ekosystem.  

Ten swoisty „ślad ekologiczny” jest jednocześnie dowodem jak bardzo niezrównoważony styl 

życia prowadzimy. Okazuje się bowiem, że przeciętny Europejczyk żyje tak, że gdyby wszyscy na 

Ziemi prowadzili taki styl życia, to potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch, a nawet trzech takich 

planet jak Ziemia. Najwyższe wskaźniki w tym rankingu osiągają Amerykanie, których sposób 

życia wymaga aż pięciu planet podobnych do Ziemi. Jako ludzkość pod koniec lat 80. XX w. 

osiągnęliśmy taki wskaźnik śladu ekologicznego, który pokazuje, że od tego czasu bierzemy 

więcej niż Ziemia jest w stanie nam dać. Obecnie kształtuje się to na poziomie ok. 125% mocy 

produkcyjnych Ziemi. Oznacza to, że społeczność ludzka w całości żyje na kredyt i jeśli ten proces 

będzie postępował (a nic nie wskazuje na to, by miał się zatrzymać), to czeka nas globalne 

załamanie. Istotne w tych statystykach jest to, że najbogatsze kraje, o najbardziej zaawansowanych 

technologiach i społeczeństwach, o stosunkowo wysokiej świadomości ekologicznej w sposób 

największy przyczyniają się do degradacji naszej planety. 

W roku 1995 Centres for Economic and Security Alternatives przeprowadziło badania, 

których wyniki pokazują stopień degradacji środowiska naturalnego w latach 1970-1995 w różnych 

krajach. Oto te wyniki (w procentach) w kolejności od najmniejszej do największej degradacji:

Dania  10.6

Holandia 11.4

Wielka Brytania 14.3

Szwecja 15.5

Niemcy (zachodnie) 16.5

Japonia 19.4

Stany Zjednoczone 22.1

Kanada 38.1

Francja 41.2

Zatem wszystko wskazuje na to, że to nie pieniądze, bogactwo i technologie mogą nas 

uratować, ale decyzja dotycząca samoograniczenia w zakresie indywidualnego stylu życia. 

Dopóki nie będziemy żyć skromniej i nie okiełznamy naszego konsumpcyjnego szaleństwa, 

dopóty nasza Ziemia, ale też i my będziemy zmierzać do samozagłady.

Podobne wnioski w swym raporcie wydanym w 2008 roku formułuje Międzyrządowy Panel 

Do Spraw Zmian Klimatycznych. Naukowcy zasiadający w tym gremium podkreślają, że ludzie są 

w ponad 90% odpowiedzialni za efekt cieplarniany, a główną tego przyczyną jest nasza 

żarłoczność.

Współczesny świat z jego agresywną reklamą, miejskim pośpiechem i zerwanymi związkami 

z przyrodą i wspólnotą ludzką z pewnością nie sprzyja bardziej zrównoważonemu życiu. Niemniej 

jednak ciągle jeszcze mamy szansę, by przynajmniej w niewielkiej skali naszego osobistego 

życia nie dać się zwariować i próbować zachować zdrowy rozsądek oraz wewnętrzną równowagę. 

Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za to jak żyje. Każdy z nas ma do przeżycia wyłącznie 
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swoje życie. Dlatego tak ważne jest, by nie zmarnować tej szansy, by przebudzić się z tego 

letargu i zobaczyć na czym polega współczesne szaleństwo, usłyszeć w sobie głos płaczącej 

Ziemi, swój własny głos, a następnie podjąć takie decyzje, które pozwolą żyć w pełni z poczuciem 

wewnętrznej równowagi, w zgodzie z całym żywym światem. część druga

Punkt zwrotny
– dzikie jest piękne

W tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć, coraz częściej zadajemy sobie 

zasadnicze pytania o to, jak nasze życie ma wyglądać. Co jest ważne, a co nie? Na czym polega 

prawdziwe szczęście? Jak żyć w zgodzie z tym, co nas otacza? Jak sobie radzić z codziennością,  

by nie zaprzepaścić szansy na pełne życie i nie ulec pokusie szaleńczego pędu, do którego 

zachęca nas współczesny świat? 

Wszystkie te pytania pozwalają Ci szerzej otworzyć oczy i zobaczyć to, co rzeczywiście dzieje 

się wokół nas. Pozwalają zdać sobie sprawę z tego, że piękne życie wymaga osobistego 

zaangażowania i odpowiedzialności, w której własny dobrostan łączy się z dobrobytem innych 

ludzi oraz pozaludzkich form życia.

Ale żeby zadać sobie te wszystkie pytania i dać sobie szansę na lepsze życie, trzeba wpierw 

poczuć swój kamyk w bucie, doświadczyć pułapki, w jakiej wszyscy tkwimy. Ziemia cały czas do 

nas coś mówi poprzez różnorodne objawy kryzysu środowiskowego, opisywane w pierwszej 

części książki. Teraz, kiedy już wiemy, że jesteśmy w jakiejś ślepej uliczce i doświadczamy bólu 

życia, możemy odwołać się do mądrości, która przerasta nasze ograniczone umysły. 

Doświadczając bólu mamy szansę odbić się od dna i zwrócić się ku temu, co stanowi 

podstawę naszej egzystencji. W systemie życia, w planetarnym cudzie egzystencji nieprzerwanie 

trwającym od ponad 3 mld lat możesz znaleźć inspirację, wskazówki oraz odpowiedzi na pytania, 

których nawet jeszcze nie byliśmy w stanie zadać. Bardzo blisko nas, codziennie, nieopodal, 

pośród szumiących drzew, w korytach rzek, w glebie pod naszymi stopami, w sunących po niebie 

chmurach, dzieją się niezwykłe rzeczy, które mogą nas nauczyć spraw najważniejszych, od których 

zależy nasze życie. Niestety kultura, jaką stworzyliśmy oduczyła nas wnikliwie obserwować  

i słuchać tego największego nauczyciela, jakim jest Natura. Zamiast tego mądrości szukamy  

w książkach, w telewizji, w szkołach, ale tam najczęściej dostajemy tylko kolejne informacje. 

Informacja i wiedza nie przekładają się na mądrość. Ta pojawia się w bezpośrednim kontakcie  

z Mistrzem, którego pokornie i w milczeniu słucha się, stopniowo odkrywając w sobie to, co do 

nas mówi. 

Dlatego tak ważne jest, byśmy otworzyli się na mądrość, która płynie do nas nieprzerwanie 

ze strony świata przyrody. Dwa i pół tysiąca lat temu filozofowie w starożytnej Grecji próbując 

zrozumieć świat i własne życie skierowali swą uwagę na najbardziej podstawowe fakty dotyczące 
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tego, co ich otaczało oraz ich samych. Słońce daje ciepło i światło, bez którego nic nie może 

istnieć, ziemia jest matką wszelkiego życia, bo to z niej wszystko wyrasta, woda jest wszędzie,  

w każdej istocie, a tam, gdzie jej nie ma, nie ma też życia i w końcu powietrze jest źródłem 

oddechu, który jest tożsamy z życiem. Te cztery elementy tworzą wszystko, co jest. Zrozumienie 

ich jest odkryciem tajemnicy życia. 

Dzisiaj nazywamy tych filozofów naiwnymi uważając, że prawdziwa wiedza i mądrość 

polega na wyrafinowanych intelektualnych łamigłówkach. Dzisiejsi filozofowie bardzo daleko 

odeszli od życia zagłębiając się w abstrakcyjne rozważania, ale tak naprawdę od tysięcy lat nic 

się nie zmieniło: Ziemia w dalszym ciągu kręci się wokół Słońca, które ciągle dzieli się swoją 

energią zasilając życie, woda dalej płynie korytami rzek i spada w postaci deszczu karmiąc sobą 

wszystko, co żyje, a powietrze przenikając każdą istotę pozwala nam oddychać i żyć. Nic się nie 

zmieniło, bo dalej wszystko zależy od tych czterech żywiołów, dalej nimi jesteśmy. Zmieniliśmy 

się może tylko my, bo zaczęliśmy uważać, że jesteśmy panami życia i nie potrzebujemy tych 

wszystkich naiwnych i śmiesznych darów natury. Zawsze sobie jakoś poradzimy, a jak będzie źle, 

to naukowcy z pewnością coś wymyślą.

Tak czy owak, dzisiaj doświadczając własnego kamyka w bucie kierujemy swoją uwagę do 

tych prastarych nauczycieli i pierwszych intuicji ludzkich, które sprowadzają nasze życie na 

właściwe tory.

Czego możesz się tutaj nauczyć? Jaką mądrością chce się z nami podzielić świat? Czy w tym, 

co mówią do nas cztery żywioły jest rozwiązanie naszych ludzkich dylematów i problemów?

Zapraszam cię do wnikliwego słuchania tego, co mówi do nas świat przyrody, do odkrywania 

jego piękna i zachwycania się prostotą zjawisk i codziennych doświadczeń. Tam właśnie kryje 

się tajemnica pełnego życia, które nie wymagając wiele, potrafi docenić piękno zwykłych 

zdarzeń.

Dzikość jest piękna. Bez udawania, bez podtekstów, bez różnych gierek. Tylko to, co jest. 

Niewymuszona prostota dzikiego świata jest najwspanialszym darem, który możemy z wdzięcz-

nością przyjąć. Czy jesteś na to gotowy?

Pozwól sobie na odkrywanie świata, na odkrywanie siebie. Własnej prawdziwej Natury.
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1 | Ogień, czyli moja energia
Całe moje życie przeniknięte jest energią,  

każdy mój ruch, każdy krok jest wspomnieniem słońca,  

dzięki któremu to wszystko jest możliwe
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Siedzę przy ogniu. Przyjemne ciepło głaszcze moją skórę. Wyciągam ręce na bezpieczną 

odległość, by czerpać tę ożywczą energię z żarzących się polan. Płomienie skaczą i tańczą 

przewrotnie, a w samym środku ogniska tętni jego żarliwe serce. Wpatruję się w płomienie,  

w te niezwykłe żółto-pomarańczowe języki głaszczące, zdawałoby się niewinnie, powietrze. 

Czym jesteście? Czym jesteś ogniu? Tęgi umysł naukowca z pewnością zdołałby odpowiedzieć 

na to pytanie odwołując się do procesu spalania, utleniania, w którym cząsteczki gazów 

zamieniają się w to, co widzimy pod postacią płomienia. Ale jakoś nie zadowala mnie ta 

odpowiedź. Czyż w tych słowach, równaniach chemicznych jest rzeczywiście odpowiedź na te 

niezwykłe doświadczenia kontaktu z płomieniem? Czy liczby mogą wyjaśnić to, co jest w istocie 

tak żywe i niezwykłe? A może lepiej zamilknąć i pobyć z tym ogniem i jego tajemnicą bez słów, 

bez koncepcji, ciesząc się tą prostą chwilą, czystym byciem przy ogniu?

Spoglądając głęboko w te płomienie dostrzegam Słońce. Czując ciepło ognia na swojej 

skórze, doświadczam słonecznego ciepła. To w końcu jego promienie (razem z wodą i jeszcze 

wieloma innymi istotami) stworzyły tę gałąź, która teraz tli się w ognisku. To Słońce swoim 

światłem i ciepłem pozwoliło drzewu rosnąć i zamieniać to, co ulotne i świetliste na to, co grube 

i materialne - żywe komórki drzewa. Teraz to w nich zaklęta jest ta słoneczna tajemnica 

uwalniana przeze mnie tutaj przy ognisku.

Dotykam swoich dłoni. Są ciepłe. Ale to nie tylko ten zewnętrzny ogień je ogrzewa. W końcu 

całe moje ciało jest ciepłe. Jest niezmiennie ciepłe. Wewnątrz mnie również pali się ogień, 

wprawdzie nie jest on tak parzący jak ten, przed którym teraz siedzę, ale mimo wszystko noszę 

w sobie ciągle to palenisko, w którym tli się moje ciepłe życie. Dokładam do niego codziennie 

kilka razy paliwa, by ogień nie zgasł. Moje posiłki, jedzenie, które przyjmuję są dla mnie paliwem, 

które spalam w moim wewnętrznym piecu. Gdy patrzę wnikliwie na talerz z obiadem po raz 

kolejny widzę w nim kawałek Słońca. Te ziarna, rośliny, warzywa, które na nim się znajdują są 

promieniami Słońca tutaj na Ziemi, przede mną. Biorę je i zjadam, by za jakiś czas zamieniły się 

w to, co stanowi ich źródło, czyli słoneczne ciepło - energię.

Całe moje życie przeniknięte jest tą energią, każdy mój ruch, każdy krok jest wspomnieniem 

Słońca, dzięki któremu to wszystko jest możliwe. Czy w tym słonecznym poemacie ciepła i światła 

występuję tylko ja? Nie, gdziekolwiek się nie rozejrzę widzę, że wszystko, co żyje, czerpie z tego 

nieskończonego źródła swoją siłę i moc zamienianą też na tkanki własnego ciała. Drzewo po 

swojemu zamienia Słońce na celulozę, glon pływający w morzu na swoje strzępiaste ciałko, a ja 

po swojemu na swoje ludzkie komórki.

Nic, co żyje nie jest w stanie istnieć bez Słońca bezpośrednio lub pośrednio. Może właśnie 

dlatego Słońce było pierwszym bogiem człowieka. Było pierwszą istotą, której człowiek oddawał 

cześć, którą prosił o dobre plony i o przeżycie. Prometeusz wykradający ogień bogom podarował 

ludziom bodaj największą tajemnicę wszechświata. Ten kawałek boskiego ciała pod postacią 

płomienia pali się dzisiaj w niezliczonych świątyniach wszystkich chyba religii przywołując to prastare 

wyobrażenie nadprzyrodzonej istoty, która codziennie wschodzi po to, by ogrzać i rozświetlić 

cały świat.

Światło, światłość, przejrzystość, jasność, te wszystkie językowe określenia przywołują 

nasze najbardziej pierwotne intuicje, w których to, co dobre, korzystne, przyjemne kojarzy się ze 

Słońcem i jego życiodajną jasnością. Tam, gdzie jest światło, jest właściwe życie. W mroku  

i ciemności gubimy się, czujemy się niepewnie, towarzyszy nam lęk. Te wszystkie negatywne 
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uczucia dosłownie pryskają jak bańka mydlana z pierwszym promieniem Słońca, dającym 

upragnioną jasność.

Kolisty obraz tarczy słonecznej oraz wędrówka Słońca po niebie w cyklu dobowym i rocznym 

przywołuje niezmiennie doskonałą figurę jaką jest koło. To nie człowiek wymyślił koło. Jest ono 

bowiem kolejnym prezentem danym nam przez naszego słonecznego ojca.

Cykliczność procesów życiowych wpisująca się w kolisty porządek natury, w całości zależy 

od Słońca. Dzień i noc, cztery pory roku, to wszystko zależy od naszego Słońca, które ostatecznie 

podpowiada nam, że nic się nie kończy, a wszystko się powtarza. Koło nie ma początku i końca. 

Koło nie zna lęku przed tym, że coś bezpowrotnie odchodzi, ponieważ wszystko powtarza się  

i niezmiennie trwa. Po nocy zawsze przychodzi dzień, a po zimie wiosna. Ten odwieczny porządek 

natury wyznaczony słonecznym zegarem dozującym ilość światła i ciepła był dla naszych 

przodków nie tylko wskazówką, jak należy radzić sobie z życiem (jak uprawiać ziemię), ale też 

podstawą ważnego duchowego wglądu. Życie człowieka przypomina wędrówkę Słońca w ciągu 

doby lub w ciągu roku. Rodzimy się, wzrastamy, dojrzewamy, mamy swój szczytowy czas, swój 

ludzki zenit, po którym stopniowo wycofujemy się, zamieramy, aż w końcu odchodzimy w ciem-

ność lub zimę, ale tylko po to, by znów się odrodzić i w kolejnym cyklu wędrować przez życie 

podobnie jak Słońce. Słoneczna cykliczność daje obietnicę nieśmiertelności przy zmieniających 

się formach, co przynajmniej częściowo może redukować nasz lęk przed śmiercią, która z tej 

perspektywy nie jest widziana jako koniec drogi. Bo w słonecznej rzeczywistości nic nie ma 

końca, jest jedynie czas odpoczynku, czas snu, po którym życie ponownie wzrasta i rozkwita.

Zachody i wschody Słońca. Wiosenna i jesienna równonoc oraz letnie i zimowe przesilenia, 

to niezwykłe kotwice, dzięki którym nasi przodkowie potrafili namacalnie doświadczyć 

przynależności do kosmicznego porządku. Mogli poczuć, że Słońce jest ich Ojcem, który troszczy 

się o nich i który dzieli się prawdziwą mądrością ucząc życia wolnego od lęku z pełnym zaufaniem 

do cyklicznego procesu będącego podstawą życia.

Dzisiaj wydaje się, że to wszystko są naiwne zabobony. Utraciliśmy tę kolistą, słoneczną 

mądrość na rzecz linearnego, progresywnego porządku. Nasz świat przestał być kołem, stał się 

linią prostą, która prowadzi nasze myślenie na manowce. Trzeba się rozwijać, trzeba iść do 

przodu, trzeba mieć więcej, trzeba, by wskaźniki rosły (najlepiej w nieskończoność). W tym 

linearnym, ludzkim porządku ciągle czai się lęk i niepewność. Gdzie mamy dojść, gdzie jest 

koniec, z pewnością jest jakiś koniec, który napawa nas przerażeniem. Początek i koniec to dwa 

pojęcia, które odbierają nam spokój umysłu i fabrykują ciągły lęk. 

Zapytajmy Słońca, czy trzeba gdzieś tak gnać, tak miotać się i zamartwiać. Wsłuchajmy się 

w tę prastarą mądrość i zobaczmy nasze życie z tej perspektywy. Nie ma niczego, do czego 

musielibyśmy tak intensywnie, bez umiaru dążyć. Wszystko będzie w swoim czasie, w swoim 

rytmie wyznaczonym przez porządek dużo większy niż ten, który my ludzie ustanawiamy.  

Cały czas jesteśmy zależni od tego porządku i dobrze byłoby, gdybyśmy potrafili się z nim zestroić 

i zgodnie z nim żyć.

Ten rytm niezmiennie od miliardów lat powtarza „nie ma lęku”, „nic się nie kończy i nie 

zaczyna”.

Dlatego tak ważne jest byśmy codziennie praktykowali wschody i zachody Słońca, byśmy 

przypominali sobie, na czym w istocie polega życie, nabrali większego dystansu i pokory wobec 

tego, co się wokół nas dzieje. Wielu z nas z pewnością pamięta te szczególne chwile, kiedy 

słoneczny dysk pojawiał się nad horyzontem rozpoczynając kolejny dzień lub gdy niknął  

w morzu lub za wzniesieniem w widowiskowej feerii barw. Jakże piękne są to widoki, ale też jakże 

niezwykły spokój i harmonię ze sobą niosą. Gdybyśmy potrafili codziennie tak zaczynać i kończyć 

dzień, może nasze życie nabrałoby większej równowagi. Nawet jeśli jest to dla Ciebie trudne,  

to warto po przebudzeniu i przed zaśnięciem poświęcić kilka chwil na tego typu refleksję, by na 

powrót znaleźć się na właściwych torach.

Jeśli zaś chcesz jeszcze bardziej pogłębić to doświadczenie, możesz podążyć śladem naszych 

praojców i szczególnie traktować czas przesileń i równonocy, tych czterech niezwykłych punktów 

w roku, kiedy Słońce ma nam do przekazania najważniejsze nauki. 

Czego Słońce możesz nas jeszcze nauczyć?

Jak prawdziwy ojciec wobec własnych dzieci, Słońce dzieli się z nami tym, co ma najlepszego, 

czyli sobą. Wypromieniowuje energię, którą my przyswajamy na wiele rozlicznych sposobów. 

Słońce nie oczekuje niczego w zamian, daje, bez żadnych warunków. Mało tego, świeci zarówno 

na tych, których cenimy i traktujemy jako godnych słonecznej nagrody, jak i na tych, którzy  

w naszym przekonaniu są złoczyńcami. Podobnie jest w świecie roślin i zwierząt. Słońce nie jest 

zainteresowane tym, czy jakiś organizm jest pożyteczny czy szkodliwy, czy ktoś jest ładny i miły 

czy może wiedzie żywot pasożytniczy. To wszystko są dla Słońca zupełnie nieistotne kwestie. 

Wydaje się, że Słońce zupełnie nie jest małostkowe. A może inaczej, słoneczna miłość (bo tak 

chyba trzeba nazwać ten fenomen) jest absolutnie wręcz doskonała, jest bezwarunkowo pełna  

i dająca. 

Tak, Słońce jest miłością i daje nam wszystkim największy z darów, czyli siebie.

Czego Słońce możesz nas jeszcze nauczyć?
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2 | Ziemia, czyli moje ciało

Ziemia pod naszymi stopami ciągle uczy nas tego,  

że nie ma się czego bać,  

bo jakkolwiek odchodzimy w końcu z tego świata,  

to prawdę mówiąc nigdy go nie opuszczamy
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Ziemia pod moimi stopami. Gleba, ściółka. Kładę się na ziemi w lesie. Czuję zapach grzybów, 

rozkładających się części roślin. Ten zapach wcale nie jest przykry, przypomina mi jakąś dziecięcą 

beztroskę, kiedy mając kilka lat bez oporu i radośnie tarzałem się na ziemi razem z kolegami  

w dziecięcych zabawach. Przyglądam się bliżej temu fragmentowi ściółki, który teraz jest przed 

moimi oczami. Widzę zielone łodyżki roślin, suche liście, a pod nimi wilgotny humus ze strzępkami 

grzybni. Po niezliczonych łodyżkach, patyczkach i kawałkach liści wędrują od czasu do czasu 

różne maleńkie istoty, których nazw nawet nie znam. Nagle, po chwili spokojnej obserwacji 

dociera do mnie, że ten niewielki kawałek ziemi dosłownie tętni życiem. Gleba nie jest jakąś 

martwą rzeczą, ale pełnym rozmaitego życia królestwem. Pod stertą liści nieustannie wre praca 

niezliczonych istot, które zabiegając o swój jednostkowy interes służą ostatecznie całemu lasowi 

rozkładając martwą materię organiczną i w ten sposób zasilając życie nowym pokarmem. 

Ta ściółka uczy mnie niezwykle ważnej rzeczy. Tutaj, na tym niewielkim skrawku ziemi życie 

przeplata się ze śmiercią. To, co umiera, rozkłada się, jest warunkiem tego, co żyje. Śmierć jest 

największym darem, jaki może złożyć życiu. Bez śmierci nie ma życia, dlatego życie nieuchronnie 

kończy się, by mogło trwać dalej. Tutaj przed moimi oczami po raz kolejny rozgrywa się kolisty 

taniec, w którym naturalny proces kpi sobie z naszych arbitralnych podziałów na to, co żywe  

i na to, co martwe. 

Gleba, ściółka, jest wielkim cmentarzyskiem, na którym może kiełkować nowe życie. Ale i ono 

ostatecznie złoży siebie w ofierze, otwierając kolejny cykl w tym niekończącym się poemacie 

obiegu materii. My też uczestniczymy w tej podróży, choć kurczowo trzymamy się wyłącznie 

jednego bieguna w tej misternej i harmonijnej układance. Śmierć nas przeraża i jest bodaj 

źródłem największego lęku. Dlatego śmierć przeciwstawiamy życiu i jednocześnie próbujemy ją 

oszukać i okiełznać. Tutaj, w tej ściółce widać jak daremne i niebezpieczne są to próby.  

Bo gdybyśmy zdołali przerwać ten łańcuch i wyrzucić śmierć z życia, to przecież nie mogłoby ono 

trwać. Nasze sny o nieśmiertelności są zupełnie nieżyciowe! 

Ziemia pod naszymi stopami ciągle uczy nas tego, że nie ma się czego bać, bo jakkolwiek 

odchodzimy w końcu z tego świata, to prawdę mówiąc nigdy go nie opuszczamy. To wszystko, 

co tworzy nasze ciała wraca ostatecznie do obiegu i staje się trawą, drzewem, ptakiem czy 

motylem.

I nie musisz czekać do własnej śmierci, by ten proces się dokonał. Codziennie przyswajamy 

pokarm Ziemi, a mówiąc dosadniej ziemię po prostu i ona staje się na jakiś czas naszym ciałem. 

Wszystkie pierwiastki, które budują moje komórki istnieją już od wielu miliardów lat, a narodziły 

się podczas wielkiego wybuchu. Dzisiaj ułożyły się w formę mojego ciała, a za jakiś czas (jutro, 

za kilka miesięcy lub najwyżej lat) powrócą do obiegu i tam staną się ciałem wilka lub kleszcza. 

Jakby na to nie spojrzeć przepływa przez nas rzeka materii, którą przez moment organizujemy na 

swój ludzki sposób pod postacią naszego ciała. 

Ziemia jest więc nie tylko naszą karmicielką, ale dosłownie jest nami, a my nią jesteśmy. 

Jest naszym najważniejszym domem, domem naszego ciała.

Rozglądając się wokół mogę widzieć drzewa, kwiaty, trawę, latające owady, czy inne 

zwierzęta, ale patrząc na to wszystko wnikliwiej widzę ziemię w tych wszystkich niezliczonych 

formach życia. Idąc jeszcze dalej można powiedzieć, że nasze podziały na świat ożywiony  

i nieożywiony są zupełnie sztuczne i nieprawdziwe. Patrząc bowiem na glebę (czyli coś 

nieożywionego) dostrzegam w niej kiełkujące życie. Nawet patrząc na skałę dostatecznie 



ZIEMIA MÓJ JEDYNY DOM   RYSZARD KULIK 67

i zasobów. Wiemy jak bardzo delikatna jest równowaga, która stanowi podstawę życia.  

Wiemy też jak piękna jest Ziemia ze swoimi krajobrazami, kolorami mórz i lasów, z bogactwem 

zwierząt i roślin. Wiemy też, że my ludzie mamy szczególny przywilej rozumienia głębokich 

związków z Ziemią. Coraz wyraźniej dociera do nas, że jesteśmy dziećmi Ziemi, że ona nas 

wykarmiła i dała nam schronienie. Ziemia podtrzymuje nasze kruche życie i pozwala nam 

wzrastać i doskonalić się. 

Nasza świadomość, którą dostaliśmy od Ziemi w prezencie pozwala nam zrozumieć życie 

na Ziemi. Ale też dzięki naszej świadomości, dzięki naszym umysłom, Ziemia może przyglądać 

się sobie, może zyskiwać własną świadomość. Jesteśmy oczami Ziemi i jako jej dzieci, a nawet 

jako ona sama, patrzymy na siebie. 

Ta nowa opowieść zyskuje też naukowe potwierdzenie. James Lovelock sformułował 

hipotezę Gaji wskazując na to, że Ziemia jest w stanie utrzymywać stałe parametry, głównie  

w zakresie składu atmosfery i temperatury przy powierzchni. W tym kontekście Ziemia zachowuje 

się jak żywa istota i zdecydowanie w tym względzie różni się od innych znanych nam planet. 

Można nawet powiedzieć, że Ziemia nie tyle zachowuje się jak żywa istota, ale faktycznie jest 

żywą istotą, jest rodzajem superorganizmu, który składa się z niezliczonych istot („komórek, 

tkanek i całych układów”) podtrzymujących życie. Ziemia jako forma życia podtrzymuje samą 

siebie (przy życiu).

Jesteśmy Ziemią, jesteśmy jej świadomą częścią. Ja nią jestem i Ty nią jesteś. Najwyższy 

czas, by usłyszeć w sobie jej głos, by usłyszeć jej płacz, który mówi nam, że powinniśmy wrócić 

do kręgu życia, do wspólnoty wszystkich istot żyjących w harmonijnym porządku natury.

To najważniejsza chyba nauka jaką możemy otrzymać w darze od Ziemi. 

głęboko zobaczę w niej źdźbło trawy. A spoglądając na delikatne listki już widzę jak zamieniają 

się w pył, który może za wiele lat zamieni się w skałę. Tak przecież zdarzyło się kiedyś z roślinami, 

które dzisiaj wydobywamy pod postacią węgla kamiennego.

Skały są najstarszymi istotami na naszej planecie i mają wiele interesujących historii do 

opowiedzenia. Ich mądrość oraz spokój mogą być dla nas nieustanną inspiracją i źródłem 

głębokiego wglądu w istotę życia. To one były świadkami jak życie zmieniało się i doskonaliło.  

To one brały też udział w tej podróży jako ważny element w obiegu materii i energii. Wsłuchaj 

się w ich opowieść, a odkryjesz, że są twoimi dziadkami i babciami, kimś bliskim, kto śpiewa 

cicho pieśń jedności Ziemi. 

Patrząc na Ziemię w ten sposób widzimy, że jest ona prawdziwą Matką niezliczonych istot. 

Te istoty, to nie tylko zwierzęta, rośliny, grzyby, czy bakterie, ale także skały, potoki, chmury  

i oceany. Wszystkie te istoty przenikają się wzajemnie w nieskończonym tańcu życia i śmierci, 

czyli kolistym poemacie obiegu materii. Bijące serce Ziemi swoim rytmem przypomina  

i odzwierciedla słoneczne cykle dobowe i roczne. Po raz kolejny otrzymujemy tutaj lekcję 

doskonałej mądrości wpisującej się w obraz koła.

Indianie Ameryki Północnej śpiewają w jednej z pieśni:

Tu, gdzie siedzę Świętość

Święta Ziemia jest

Góry, lasy, rzeki

W pieśń wsłuchują się

Wielki Duchu, jesteś wszędzie, tu

Jak daleko odeszliśmy od takiego myślenia i doświadczania Ziemi. To, co kiedyś było święte, 

dzisiaj jest obiektem handlu, rabunkowego plądrowania zasobów albo zabiegów niszczących 

delikatną strukturę życia gleby, jak w nowoczesnym rolnictwie, gdzie stosuje się ogromne ilości 

środków chemicznych wyjaławiających ją.

Stojąc na ziemi lub chodząc po niej (najlepiej) bosymi stopami możesz doświadczyć 

prawdziwego cudu. To nie tyle chodzenie po wodzie jest cudem, ale właśnie chodzenie po ziemi. 

Jeśli tego nie rozumiemy i nie doświadczamy, to z pewnością odcinamy się od jednego  

z najważniejszych doznań, jakie dane jest nam odczuć w ciągu naszego życia. Ziemia przyciąga 

nas do siebie z całych sił, nie pozwala nam na to, byśmy opuścili ją gnani przez jakieś szalone 

wizje podboju innych planet. Lecąc w kosmos wydaje się nam, że uwalniamy się od ziemskiego 

przyciągania, ale cóż to za wolność, kiedy każda komórka naszego ciała tęskni boleśnie za tą 

ziemską siłą, która pragnie nas trzymać blisko przy sobie. Z pewnością, ci, którzy uwolniliby się 

od niej skutecznie, staliby się wielkimi nieszczęśnikami. 

Tak czy owak, podróże kosmiczne mają jedną niezaprzeczalną wartość. Na Ziemię można 

spojrzeć jak na jedną wielką całość. Można zobaczyć ją z kosmicznej perspektywy i doznać 

niezwykłego wglądu, o którym często mówią astronauci przebywający w kosmosie. Wielu z nich 

relacjonowało, że widok Ziemi był dla nich tak poruszający, że na zawsze odmienił ich życie, 

uświadamiając im jak cenną wartością jest ta piękna planeta zawieszona w kosmicznej 

przestrzeni.

Dzisiaj po raz kolejny ożywa mit Gaji - bogini Matki, która troszczy się i opiekuje wszystkimi 

swoimi dziećmi. We współczesnych czasach mamy szansę odkryć swój związek z Gają rozwijając 

planetarną świadomość. Wiemy już, że żyjemy na planecie, która ma ograniczoną ilość miejsca 
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3 | Woda, czyli moja krewNajpierw musimy nauczyć się słuchać  

co woda, rzeki, jeziora, bagna, lodowce do nas mówią
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Kap, kap, kap… Kropla do kropli. Poranna rosa. Mgła. Szum wodospadu. Woda. Cud życia. 

Dwa gazy: wodór i tlen, które w miłosnym uścisku zmieniają się w życiodajną ciecz. Jakież to 

niesamowite! Dotknąć wody, poczuć jej płynność, delikatny opór, obmywanie. Posmakować 

wody, ugasić pragnienie. Poczuć jak dociera jako krew do najdalszych zakamarków ciała. 

Życiodajna woda. Tam, gdzie jest – jest i życie.

To właśnie w środowisku wodnym powstała pierwsza komórka. To właśnie w wodzie Ty 

wzrastałeś przez pierwsze miesiące życia w łonie matki. Woda w oceanach, wody płodowe, 

woda w Twoich łzach - to wszystko jest ta sama woda, w której kiedyś bardzo dawno temu 

rozpoczęło się życie. Woda jest matką życia. W jej troskliwych, płynnych dłoniach coś tak 

delikatnego, kruchego i wrażliwego jak życie mogło zacząć rozwijać się i wzrastać.

Czy dzisiaj, teraz, tutaj dostrzegasz w sobie tę niezwykłą płynność? Zanurz ręce w wodzie. 

Obmyj twarz. Obudź się! 

Jesteś, bo jest woda!

Życie szuka wody. Życie jest zakochane w wodzie. Na zabój! Tej miłości nic nie zniszczy.  

Trwa ona od miliardów lat i życie ciągle upaja się jej świeżością, tak jakby ta miłość się dopiero 

zaczęła. Czy znasz kogoś, kto byłby bardziej wierny swojej wybrance?

Woda to bogactwo życia. Rośliny, owady, ptaki, płazy, gady, ssaki, ryby, grzyby, bakterie…

Wszyscy potrzebujemy wody, pragniemy jej. Nawet jeżeli nie żyjemy w samej wodzie, bo wybra-

liśmy suchy ląd na środowisko życia (tak jak w przypadku nas – ludzi), to potrzebujemy wody.  

Łyk gaszący pragnienie. Ale też każdy z nas przez pierwszych dziewięć miesięcy swojego życia 

cały czas był zanurzony w wodzie. Wody płodowe, ten matczyny ocean był naszym pierwszym 

domem.

Dla wielu organizmów woda jest domem przez całe życie. Tak właśnie jest w przypadku ryb, 

czy różnych gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków. Polujący zaskroniec, budujący tamy 

bóbr, „eskadra” kaczek płynących po stawie, krzykliwe mewy, czy wysiadujący jaja perkoz 

potrzebują wody. 

Potrzebują czystej wody!

Woda jest tutaj bogato nakrytym stołem z mnóstwem jedzenia, jest domem, w którym 

każdy ma swoją przestrzeń, jest miejscem miłosnych schadzek, kłótni, narodzin i śmierci.  

Dla wielu jest całym ich życiem.

Oczka wodne, stawy, jeziora. Woda poszukuje wklęsłości i tam rozsiada się wygodnie jak  

w rozłożystym fotelu. I trwa, pozwalając innym rozgościć się w sobie. 

Ta woda jest też obietnicą… Łódka stojąca na brzegu jeziora zaprasza do przygody. Woda 

poniesie cię hen daleko. Odkrywanie dzikich zatoczek, zapomnianych przesmyków, samotnych  

i bezludnych wysepek, podziwianie drzew rosnących na brzegu. Słuchanie ciszy. Albo słuchanie 

wiatru, który niepostrzeżenie przemyka po wodnej tafli marszcząc delikatnie wodę. No i oczy-

wiście wschody i zachody Słońca. Gra świateł i kolorów. Cudowna symfonia natury, odwiecznej 

mądrości przemijania i odradzania się. 

Zawsze z wodą, w wodzie, pod wodą…

Są też inne miejsca, nie tak widoczne, choć równie piękne. To mokradła, bagna, torfowiska. 

Królestwo wilgoci przenikającej glebę i rosnące na niej rośliny. Zapach rozkładających się 

szczątków roślinnych. Wcale nie jest przykry. Czy go kiedyś czułeś? Przypomina jakiś soczysty, 

egzotyczny owoc. Jest naprawdę upajający.
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Biały puch, szron, szadź, lód, śnieg…Woda zastyga, zamienia się w coś stałego i zimnego. 

Mróz jest niezwykłym rzeźbiarzem, artystą malującym bielą śniegu cudowne obrazy. Ogromna 

ilość wody trwa zaklęta przez tysiące lat pod postacią lodu i lodowców w wielu miejscach na 

Ziemi. Lodowce są ogromnymi, żywymi istotami pełnymi delikatnych i potężnych ruchów, które 

kształtują krajobraz na ogromnym czasami obszarze. Te miejsca zwykle są niedostępne  

i niegościnne dla istot żywych, choć niektóre z nich przystosowały się do tak skrajnych 

warunków.

Lodowce są też ogromną zaklętą siłą, która może być niszcząca, jeżeli uwolnimy demona 

niekontrolowanego wzrostu gospodarczego. Ten proces już się zaczął, bowiem z powodu 

człowieka klimat się ociepla i lodowce topniejąc oddają nam ogromne ilości wody. Jeżeli nie 

zwolnimy w naszym cywilizacyjnym pędzie, to prawdopodobnie czeka nas globalna katastrofa 

ekologiczna, która spowoduje zalanie wielu terenów.

Ujarzmiać, kontrolować, wpływać, zmieniać, manipulować… Próbujemy zamknąć wodę  

w jakimś ciasnym schemacie naszych wizji dostatniego życia. Dlatego osuszamy, nawadniamy, 

budujemy zapory, zmieniamy bieg rzeki, budujemy nowe koryta, regulujemy przebieg. Betonujemy 

coś, co jest dzikie, pierwotne, żywe i piękne. Coraz więcej betonu, coraz mniej życia. Ale dzięki 

temu mamy się poczuć bezpieczniej i dostatniej. Niestety doświadczenie uczy, że woda nic sobie 

nie robi z tych naszych zabiegów. Jej dzika natura co jakiś czas daje o sobie znać i wtedy my – 

ludzie, doświadczając nieszczęść widzimy jak bardzo byliśmy aroganccy wobec tego, co jest 

dużo potężniejsze od nas samych.

Czy można inaczej? Czy można nie walczyć tak ciągle z wodą, która jest przecież naszym 

dobrodziejstwem, a nie wrogiem? Chyba można, ale najpierw musimy nauczyć się słuchać  

co woda, rzeki, jeziora, bagna, lodowce do nas mówią.

Czy słyszysz? Posłuchaj…

Rzeki są naszymi braćmi; to one gaszą nasze pragnienie, dźwigają nasze łodzie i żywią 

nasze dzieci. Musicie o tym pamiętać i uczyć wasze dzieci: rzeki są naszymi braćmi – i waszymi 

– i odtąd musicie je szanować tak samo jak każdego innego brata.

Te słowa wypowiedział Dziki człowiek, Indianin. Czy jest coś, czego my – ludzie cywilizowani 

– możemy się od niego nauczyć? Czy woda jest twoim bratem, siostrą? Czy szanujesz ją?  

Czy troszczysz się o to, żeby jej nie zatruwać, nie zanieczyszczać? Czy pozwalasz jej płynąć, a życiu, 

które jej towarzyszy, trwać? Czy respektujesz jej prawa i z pokorą dostosowujesz się do nich?

Jeżeli tego jeszcze nie robisz, woda, którą jesteś w około 70% odpłaci ci chorobą, krótkim 

życiem albo powodzią.

Dbaj o nią, bo wtedy dbasz o siebie i cały świat.

Zobacz w kropli życie, a wtedy odkryjesz źródło nadziei…

Takie miejsca to prawdziwe mateczniki, świątynie dzikiej przyrody. Jest tak, ponieważ 

człowiek zapuszcza się tam rzadko. Trudno tam dotrzeć, a poza tym z takich miejsc nie ma 

żadnego pożytku, więc nie budzą specjalnego zainteresowania. Niemniej jednak te przebogate 

środowiska życia giną, ponieważ człowiek osusza okoliczne tereny, buduje swoje siedziby i drogi. 

Nikt nie występuje w obronie tych miejsc, bo dla wielu są zupełnie obojętne. Tak oto tracimy  

z każdą wyschniętą kroplą perłę życia.

Strugi, strumienie, potoki, rzeki. Tym razem woda płynie. Meandruje, przełamuje się przez 

ziemne przeszkody, podtapia, zalewa. Ciągła zmiana, płynięcie. Ale właśnie to sprawia, że rzeki 

są żywymi istotami, wprawdzie innymi niż te, które zwykle tym mianem określamy, niemniej 

jednak żyją. I wokół nich oraz w nich toczy się życie.

Las porastający brzegi rzek nosi nazwę łęgu. Składa się zwykle z topoli, wierzby, olchy, 

jesionu oraz innych roślin. Często przypomina amazońską puszczę z plątaniną zarośli, drzew  

i krzewów. To idealne miejsce do zakładania gniazd i wyboru kryjówek. Rzeki i rosnące wzdłuż 

nich łęgi są również doskonałymi korytarzami, którymi wędrują rośliny i zwierzęta. To prawdziwe 

przyrodnicze autostrady, dzięki którym życie może się przemieszczać, rozwijać, ubogacać i wzmacniać.

Niestety coraz częściej lasy te wycina się, żeby przyśpieszyć spływ wody i w ten sposób 

chronić tereny przed zalewaniem. Tak naprawdę jednak niewiele to pomaga, o czym świadczy 

niewielka ilość pozostałych naturalnych łęgów oraz pojawianie się w ostatnich latach wielkich 

powodzi.

Rzeki potrafią być też groźne. Zimowe roztopy czy letnie ulewy mogą sprawić, że koryta rzek 

nie zmieszczą w sobie spływającej wody. Wtedy rzeki wylewają. Woda w poszukiwaniu dla siebie 

ujścia przelewa się przez wały i zalewa okoliczne tereny. Powódź jest jednym z najgroźniejszych 

i niszczących żywiołów. Ludzie boją się powodzi, boją się, że woda mogłaby zabrać ich cały 

dobytek, a nierzadko również i życie.

Ale rzeki są jedynie groźne dla tych, którzy nie szanują ich praw. Budowanie domów  

w miejscach, gdzie rzeki lubią wylewać jest skrajną nieodpowiedzialnością. Tak samo przeciwko 

nam obraca się wycinanie lasów w górach, gdzie większość rzek ma swój początek. Lasy zatrzy-

mują wodę i nie pozwalają na pojawienie się wielkiej fali. Każde drzewo padające pod piłą jest 

zwiększaniem ryzyka powodzi.

Zamiast chronić górskie lasy czy pozostawiać tereny zalewowe bez ludzkiej zabudowy, 

człowiek woli regulować rzeki, budować wały i sztuczne zbiorniki. Doświadczenie pokazuje 

jednak, że wszystkie te przedsięwzięcia nie chronią przed wielką wodą.

Woda w kranie. Czy wiesz skąd pochodzi? Gdzie jest twoje źródło? Pewnie myślisz, że zawsze 

gdy odkręcisz kran pojawi się tam woda. Zawsze przecież była. Niestety, nie mam dla Ciebie 

dobrych wiadomości: jesteśmy krajem o znacznym deficycie wody, co oznacza, że mamy jej 

naprawdę mało. I kiedyś może jej zabraknąć! A na świecie jeden człowiek na czterech nie ma 

dostępu do jakiegokolwiek kranu, czy źródła. Ponad miliard ludzi (głównie kobiety) spędza cały 

dzień na poszukiwaniu czystej wody. Żeby się napić, ugotować obiad albo zrobić pranie.

Pomyśl o tym wszystkim, gdy następnym razem odkręcisz kran i poleje się woda. Pomyśl  

o tych wszystkich ludziach, dla których bieżąca woda jest luksusem, o tych, którzy cierpią  

z pragnienia lub chorują i umierają z powodu brudnej wody. 

Jaki jesteś bogaty! Jak cenna jest każda kropla! Szanuj ją dla siebie, dla innych, dla całego 

świata.
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4 | Powietrze, czyli mój oddech

Tutaj na Ziemi, w naszym jedynym domu  

powietrza starczy dla wszystkich.  

To powietrze jest całkowicie wręcz darmowe.  

Ten najcenniejszy z darów nic nie kosztuje,  

ponieważ jedyną zapłatą jest twój wydech,  

na który czekają zielone rośliny.  

Korzystaj więc z powietrza żyjąc pełną piersią.  

Bierz życie i dziel się życiem zachowując równowagę  

i świadomość współistnienia
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Wdech i wydech. Delikatne kołysanie klatki piersiowej. Ciągły jednostajny rytm, który cicho 

szepcze całemu światu: „ja żyję”. Oddycham, więc jestem. Kilkanaście lub kilkadziesiąt razy na 

minutę składamy taką deklarację, która niezawodnie przypomina nam kim naprawdę jesteśmy 

i na czym polega życie.

Jemy zwykle kilka razy dziennie. Bez jedzenia możemy przeżyć nawet kilkadziesiąt dni. 

Potrzebujemy pokarmu ziemi, potrzebujemy Ziemi, ale przez jakiś czas radzimy sobie dzięki 

zapasom zgromadzonym w naszym ciele.

Pijemy znacznie częściej. Bez wody, w zależności od warunków, możemy przeżyć tylko kilka 

dni. Jakże cenna jest woda, jak ważna dla naszego życia.

Ale dopiero przyglądając się oddechowi widzimy jak bardzo jesteśmy uzależnieni od świata 

przyrody. Oddychamy nieustannie, a każda dłuższa przerwa w tym życiodajnym procesie jest 

zagrożeniem życia. Bez powietrza nie przeżylibyśmy nawet kilku minut. Jakże cenne jest 

powietrze, jak bardzo go potrzebujemy i jednocześnie jak bardzo go nie doceniamy. Nie doceniamy 

całego zielonego świata, od którego zależymy w każdej minucie naszego kruchego życia.

Oddychanie to branie i dawanie. Dwie przeciwstawne czynności, które dopiero razem 

tworzą harmonijną całość. Bo żeby zaczerpnąć powietrza, trzeba wcześniej zrobić dla niego 

miejsce robiąc wydech. Wydychając zaś, trzeba wcześniej zaczerpnąć powietrza. Tak oto przeci-

wieństwa się dopełniają ucząc nas, że to, co znajduje się na dwóch krańcach wzajemnie od 

siebie zależy. Nie ma dawania bez brania, a żeby coś wziąć, najpierw trzeba coś oddać. Gdybyśmy 

potrafili uważnie wsłuchiwać się w oddech, mógłby on nauczyć nas rozwiązania wielu naszych 

ludzkich problemów i sporów. 

Po raz kolejny widzimy, że istotą życia jest koło i cykliczny proces, w którym wszystko 

powraca, wszystko wzajemnie na siebie wpływa i zależy od siebie. Oddychanie jak dzień i noc, 

jak życie i śmierć, jak elektron i proton, jak kobieta i mężczyzna przypomina nam o podstawowej 

zasadzie wszechświata, którą jest współistnienie. Nie można po prostu istnieć, ponieważ każde 

istnienie jest faktycznie współistnieniem. Jeśli dzisiaj w naszym świecie próbujemy rozerwać ten 

związek, nadmiernie przywiązując się do jednego tylko bieguna (np. męski świat dominujący 

kobiecy świat, przyjemność bez cierpienia czy życie z negacją śmierci), to tak jakbyśmy chcieli 

wyłącznie robić wdechy uznając, że wydychanie jest nie w porządku. Współistnienie wymaga od 

nas zachowania równowagi i harmonizowania tego, co przeciwstawne. To jedna z najważniejszych 

lekcji, których uczy nas oddychanie i powietrze. 

W procesie oddychania uczestniczymy w niezwykłej wymianie z całym światem. Jaki kolor 

ma powietrze? Twierdzisz, że powietrze nie ma koloru i jest przeźroczyste? Ależ skąd, powietrze 

ma kolor zielony! Bez zielonego nie byłoby tlenu. Tlen i zieleń są tak blisko siebie tutaj na Ziemi, 

że nieprzypadkowo to zielony właśnie kojarzy się nam z życiem i działa na nas niezwykle 

kojąco. 

Dawno temu rośliny wpadły na pomysł, by wykorzystać zieleń do wychwycenia i wyko-

rzystania energii słonecznej. Produktem ubocznym w tym procesie okazał się być tlen - gaz  

o niezwykłej sile niszczenia, w obecności którego inne pierwiastki dosłownie spalają się. Ale 

życie poradziło sobie z tym problemem znakomicie, bo przecież podczas tego spalania uwalnia 

się sporo energii. Tutaj produktem ubocznym okazał się być dwutlenek węgla, który z wdzięcz-

nością przyjęły rośliny zielone jako ożywczy dar. Tak oto koło się zamknęło i zaczęliśmy oddychać. 

Wszyscy. I zwierzęta, i rośliny.
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Czy spacerując w parku masz świadomość tego brania i dawania, w którym każdy Twój 

oddech sławi związek w jakim jesteś z zielonymi roślinami? 

Większość z nas pewnie wzruszy ramionami na te rozważania, ale w takim razie niech ci 

zuchwalcy zatkają sobie nos i usta i poczują jak bardzo (ale to bardzo!) potrzebują drzew. 

Powietrze jest tak cennym darem.

Powietrze. Atmosfera. Przepona planety. Cieniutka warstewka, którą można porównać do 

skórki od jabłka. Ale to właśnie tutaj, w tej niewidzialnej, przeźroczystej, cieniutkiej przestrzeni 

zdarzyło się nam życie. Nawet woda morska zawiera w sobie tlen skrupulatnie wyłapywany 

przez rybie skrzela. Życie pożąda tlenu, łapczywie go przyjmuje i z jego pomocą uwalnia słoneczną 

energię.

Powietrze. Niewidzialny, choć wyczuwalny i w końcu zauważalny ruch. Wirujące suche liście, 

tumany kurzu wzbijane przy wichurze czy delikatny szum wiatru w koronach drzew. Pamiętasz, 

jak wiatr może przyjemnie głaskać twoją skórę albo mrozić ją przy zimnych podmuchach? 

Powietrze, które złapane w żagle pozwala płynąć żeglarzom i to samo powietrze, które, choć 

niewidzialne, wiejąc w twarz nie pozwala iść dalej.

Cudowne kolory nieba podczas zachodów i wschodów Słońca. To powietrze razem ze Słońcem 

maluje te niezwykłe spektakle. Któż może pozostać obojętnym wobec takich cudów? Błękit 

nieba, którym zachwycamy się w pogodny dzień jest prezentem jaki otrzymujemy od ziemskiej 

atmosfery. Sunące po niebie obłoki, zmieniające się kształty, które mówią nam jak wszystko,  

co nas otacza jest ostatecznie nietrwałe i zmienne. Chmury pojawiają się, są przez jakiś czas,  

a później odchodzą. Jakaż to niezwykła lekcja spokoju i akceptacji tego, co się wydarza. 

Obserwowanie chmur jest jak obserwowanie własnych uczuć i myśli, które również pojawiają 

się, są i odchodzą. Jeśli widzimy je i nie utożsamiamy się z nimi, to pozwalamy sobie na 

zachowanie doskonałego spokoju. Jak wiele chmury mogą nauczyć nas o życiu!

Zapachy. Niepostrzeżenie rozchodzą się tu i ówdzie w tym niewidzialnym sanktuarium. 

Woń sosnowego lasu w upalny dzień, ożywcza świeżość powietrza po letniej burzy, zapach 

kwiatów na łące czy skoszonego siana. Przypominając sobie te zapachy można się naprawdę 

rozmarzyć. Przywołując je prawdopodobnie czujesz odprężenie i spokój, kojarzą ci się z wa-

kacjami, z beztroską, z radosnym byciem w bliskim kontakcie z przyrodą. Ale zapachy, jak wiemy, 

mogą też być inne. Powietrze zanieczyszczone samochodowymi spalinami czy dymem z komi-

nów sprawia, że zatykamy nosy i próbujemy uciec. Choć po prawdzie, wielu z nas jest coraz 

mniej czułych na tego typu zapachy. Żyjąc w mieście przywykliśmy do tych wszystkich smrodów 

i dopiero gdy zaczynamy chorować przypominamy sobie jak ważne jest oddychanie czystym 

powietrzem. 

Interesujące jest to, że zwierzęta i cenne przyrodniczo miejsca próbujemy uchronić przed 

zgubnym wpływem gazowych zanieczyszczeń, podczas gdy sami tkwimy w miejscu, które 

zatruwa nas na wszelkie możliwe sposoby. Czyż to miejskie życie z wszelkimi wygodami warte 

jest ponoszenia takich kosztów? Bo jeśli tak, to może warto przywołać tutaj słowa pewnego 

Indianina, który powiedział o nas: „biały człowiek, nieczuły na wszelkie smrody jest jak konający 

tygodniami”. Jakaż to smutna obserwacja!

Powietrze, mimo że tak niewinne i subtelne, potrafi być naprawdę niszczące jeśli równowaga 

w przyrodzie jest zachwiana. Dzisiaj my - ludzie, dajemy zbyt wiele dwutlenku węgla i to sprawia, 

że w atmosferze gromadzi się zbyt wiele energii słonecznej. To dlatego wokół nas jest coraz 

więcej bardzo gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Trąby powietrzne, tornada, huragany, 

ulewne deszcze, gradobicia i niszczące burze, to wszystko są sygnały dawane nam przez 

atmosferę, że przesadzamy z ludzką ekspansją, a cywilizacja, jaką wymyśliliśmy obraca się 

przeciwko życiu, w tym też przeciwko nam.

Patrząc na chmury i słuchając wiatru możesz uczyć się, co oznacza prawdziwa równowaga. 

To, co dajesz, w końcu do ciebie powraca. Jeśli nie zachowujesz umiaru, gwałtowność i skrajność 

powróci do ciebie. I będzie tak dopóki nie usłyszysz i nie zrozumiesz tej nauki, którą oferuje nam 

powietrze. Jako ludzkość będziemy powtarzać tę samą klasę, będziemy narażać się na te same 

zgubne konsekwencje, aż nie dotrze do nas wyraźnie, że nie tędy droga. Że powietrze, atmosfera, 

ten niewidzialny żywioł wymaga od nas szacunku i troski. W imię naszego oddechu oraz oddechu 

wszystkich istot najwyższy czas powściągnąć swoje zapędy i powrócić do zrównoważonego  

i harmonijnego współistnienia. 

Ta lekcja posiada też swój wymiar duchowy, ponieważ nasz oddech od zarania dziejów 

utożsamiany był z duchem, duszą, która w człowieku mieszka. Istotą tej duszy jest niematerialny, 

niewidzialny pierwiastek, który dla naszych przodków tożsamy był z powietrzem. To dlatego gdy 

człowiek umierał mówiono, że wyzionął ducha, czyli, że nie ma już w nim oddechu. Uwolniony  

z ciała duch łączył się z niematerialnym pierwiastkiem przenikającym wszystko, co istnieje.  

Tak oto to, co jednostkowe, indywidualne, osobne łączyło się na powrót z wieczną zasadą,  

z absolutem, który tajemniczo zawierał się w niewidzialnym powietrzu. 

Tak czy owak, zanim nasz oddech rozpłynie się w bezkresie ducha, możemy tu i teraz 

doświadczyć tej duchowej wspólnoty i jedności. Koncentrując się na oddychaniu pozwalamy 

naszemu umysłowi uspokoić się i zestroić z większym porządkiem wszechświata. Nasz oddech 

jest bowiem bijącym sercem kosmosu, jest pulsowaniem życiowej energii, która przejawia się 

też w ruchach galaktyk, wędrówce Ziemi wokół Słońca i kiełkowaniu nasion. Każdy z nas ma 

dostęp do tej wielkiej wspólnoty poprzez swój własny oddech i dar powietrza składany przez 

pracę niezliczonych istot.

Dlatego praktykowanie ćwiczeń oddechowych jest jedną z najbardziej zaawansowanych 

praktyk duchowych w wielu tradycjach religijnych. Niezależnie jednak od tego w co wierzymy, 

warto na co dzień zadbać o swój oddech, bowiem to jak oddychamy świadczy o tym jak żyjemy. 

Najczęściej nasz oddech jest płytki i jakby przytłumiony. A przecież oddychając pełną piersią 

dajemy sobie to, co najważniejsze, czyli życie samo, podstawową siłę i energię, która przenika 

każdą naszą komórkę. Oddychaj! Zaczerpnij powietrza. Przyjmij życie, którym dzieli się z tobą 

cały świat przyrody.

Tutaj na Ziemi, w naszym jedynym domu powietrza starczy dla wszystkich. To powietrze jest 

całkowicie wręcz darmowe. Ten najcenniejszy z darów nic nie kosztuje, ponieważ jedyną zapłatą 

jest twój wydech, na który czekają zielone rośliny. Korzystaj więc z powietrza żyjąc pełną piersią. 

Bierz życie i dziel się życiem zachowując równowagę i świadomość współistnienia.

To jest nauka, którą ma dla nas powietrze. 

To jest pieśń śpiewana przez wszystkie żywioły: Ogień, Ziemię, Wodę i Powietrze.
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 Żeby wyzdrowieć trzeba wpierw zachorować. Żeby zmienić coś w naszym stosunku do 

Ziemi - naszego jedynego domu, musimy najpierw usłyszeć w sobie jej płacz. Nie jest to wcale 

takie łatwe, bo na wszelkie możliwe sposoby bronimy się przed tym, by doświadczyć czegoś 

przykrego. A choroba i płacz nie należą do stanów, które witalibyśmy z zadowoleniem. Niemniej 

jednak, jeśli ma się coś zmienić, to trzeba dopuścić do siebie te uczucia. Inaczej nie mamy szans 

na wyzdrowienie.

Jeśli ten warunek jest już spełniony, to następnie naszym zadaniem jest odkrycie, że ów ból 

dzielimy z niezliczonymi istotami, które wspólnie z nami zamieszkują ten dom. Z tego doświad-

czenia rodzi się siła, która poszukuje fundamentu, na którym można będzie budować nową 

relację ze środowiskiem naturalnym. Tym fundamentem jest nasz związek z tym, co wokół nas 

istnieje. Jest nim silne poczucie zależności od Słońca, Ziemi, wody i powietrza, które to elementy 

nie istnieją tylko na zewnątrz nas, ale też stanowią nasza istotę. To my jesteśmy czterema 

żywiołami. To w tobie Słońce manifestuje się jako życiowa energia, Ziemia, jako twoje ciało, 

woda jest twoja krwią, a powietrze jest twym oddechem. Odkrycie tych prostych, elementarnych 

faktów daje nam niezwykłe poczucie przynależności do świata, a co za tym idzie, spokoju 

wynikającego z pewności, że wiadomo kim jesteśmy i co tutaj robimy. 

W naszej kulturze, która określa się mianem indywidualistycznej, bycie zależnym jest 

traktowane jako porażka. Trzeba być niezależnym i afirmować własną wolność. Za taką postawę 

płacimy jednak sporo, bowiem ciągle czujemy się samotni i jakby wyrzuceni na margines życia. 

Niezależność jest naszym grzechem pierworodnym, jest wyrzucaniem siebie z ziemskiego raju, 

z cudownego ogrodu, w którym króluje życie. Dlatego odkrywanie własnej zależności od tego,  

co jest faktycznie przypomina powrót do domu. Jak to dobrze, że nie muszę się wyzwalać z tych 

biologicznych więzów (bo przyjmuję je jako oczywiste), jak to dobrze, że jestem związany  

z drzewami, zwierzętami, skałami, rzekami, chmurami i Ziemią. Co za ulga, że już od teraz nie 

muszę niczego udowadniać, zmagać się czy szarpać próbując znaleźć istotę własnego człowie-

czeństwa. Droga do człowieczeństwa jest bowiem akceptacją siebie jako istoty planetarnej, jako 

członka wielkiej rodziny, w której wszyscy są ważni i potrzebni.

Na fundamencie tych podstawowych odkryć rodzi się motywacja i siła do działań, które 

dają wyraz tej nowej tożsamości. Od kiedy wiesz, że nie jesteś oddzielony tylko połączony, twoje 

część trzecia

Droga do 
współistnienia
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działanie spontanicznie potwierdza ten fakt w niezliczonej ilości codziennych zachowań i wyborów. 

Stąd odpowiedź na pytanie co robić, by pomóc Ziemi jest wtórna. Tak naprawdę nie trzeba nic 

robić, jeśli nasza świadomość obejmuje swym zasięgiem całą planetę, a nasze działanie zawsze 

bierze pod uwagę tę wielką wspólnotę, a nie tylko własny, jednostkowy interes. 

Żeby żyć w zgodzie z całym światem i ze sobą wcale nie trzeba się starać, poświęcać  

i wysilać. Wystarczy, że odkryjemy kim naprawdę jesteśmy, a cała reszta przyjdzie sama zupełnie 

naturalnie i spontanicznie. Niemniej jednak na tej drodze ważnych jest kilka drogowskazów  

i podpowiedzi. Bo pamiętajmy, że żyjemy wśród ludzi i każdy nasz krok musi brać pod uwagę 

konkretny społeczny kontekst. Zależymy przecież nie tylko od świata przyrody, ale również od 

świata ludzkiego, od różnych osób, z którymi jesteśmy w związkach, od instytucji i norm 

społecznych. Dlatego ważną rzeczą jest byśmy posiadali mapę, która pomoże nam znaleźć 

właściwą drogę dla naszej tożsamości, która pragnie manifestować się w zgodzie z zasadą 

współistnienia.

Co robić, jak żyć, kim w istocie jesteśmy - oto podstawowe pytania organizujące trzeci etap 

naszej podróży.
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1 | Jak przyrodzie można pomagaćIm prostsze i skromniejsze życie prowadzisz,  

tym bardziej chronisz środowisko
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Przewrotnie można by stwierdzić, że przyrodzie wcale nie trzeba pomagać. Jedynymi 

istotami, które wymagają pomocy, i to natychmiastowej, są ludzie. To przede wszystkim my 

ulegliśmy złudzeniu, że znajdujemy się poza kręgiem wszystkich istot i to my w związku z tym 

musimy do niego powrócić. 

Pomaganie przyrodzie często miewa skutki przeciwne do zamierzonych. Tak było np. w przy-

padku zabiegów mających ocalić populacje ropuchy paskówki w Anglii. Miłośnicy przyrody, 

chcący poprawić warunki rozrodu tej ropuchy, pogłębili zbiorniki, w których przeobrażały się 

kijanki tak, by nigdy nie zabrakło w nich wody oraz oddzielili inne zbiorniki, by słona woda nie 

zalewała ich i nie zabijała kijanek. Warunki rozrodu okazały się być tak dobre, że skorzystała  

z nich również inna ropucha - szara, która, jako silniejszy konkurent, całkowicie wyparła pas-

kówkę.

Ten przykład, jak też i wiele innych pokazuje, że tak naprawdę bardzo mało wiemy o tym, 

jak funkcjonuje żywy świat. Zależności w przyrodzie są tak złożone, że nawet najtęższy umysł  

czy komputer nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć konsekwencji określonych działań. Dlatego 

właśnie najlepszą rzeczą jaką możemy dla przyrody zrobić, to pozostawić ją w spokoju - sobie samej.

Wielu z nas będzie oburzonych takim postawieniem sprawy. No bo jak to, przecież jeśli nie 

będziemy działać, to utracimy piękne miejsca bądź rzadkie gatunki roślin czy zwierząt.  

Tak rzeczywiście może się stać, ale musimy zadać sobie podstawowe pytanie: co jest przedmiotem 

naszej troski i ochrony? Czy jest nim jakiś konkretny gatunek, czy też proces przyrodniczy, który 

zawiera w sobie ów bardzo złożony system zależności. Otóż jeśli odpowiemy, że przedmiotem 

ochrony jest jakiś gatunek, to musimy być świadomi, że bez zachowania jego środowiska nasze 

wysiłki pójdą na marne. Możemy mieć świat, w którym zwierzęta i rośliny będą zamknięte  

w ogrodach, ale w stanie dzikim ich nie znajdziemy, bo środowisko będzie tak zdewastowane. 

Jeśli zaś przedmiotem ochrony uczynimy sam proces przyrodniczy, to chroniąc całość zapew-

niamy, że poszczególne gatunki przetrwają razem z miejscem i procesem, w którego przebieg  

nie ingerujemy.

Jak można chronić proces? Otóż jedyną możliwością jest pozostawić go poza naszym 

wpływem. Taka bierna ochrona również dla nas ludzi jest niezwykle ważną lekcją. Otóż nasz 

podstawowy problem polega na odczuwaniu ciągłego przymusu kontrolowania rzeczywistości. 

Wydaje się, że ciągle towarzyszy nam lęk, że jeśli nie będziemy kontrolować wszystkiego co nas 

otacza, to z pewnością spotka nas coś złego. Na takim lęku oparta jest cała gospodarka leśna, 

która zakłada, że człowiek ciągle musi ingerować w przyrodę, bo ta sama sobie nie poradzi.  

Tak oto leśnicy ogromnym nakładem sił i środków ciągle troszczą się o las sadząc go, chroniąc 

przed zjedzeniem przez jeleniowate czy dokonując cięć sanitarnych, co ma zapobiec gradacji 

szkodników. Ta ogromna praca ostatecznie przynosi więcej problemów niż pożytku, ponieważ 

lasy są w coraz gorszej kondycji, a ich bioróżnorodność stopniowo zmniejsza się. Te lasy, które 

są chronione w rezerwatach ścisłych (bez ingerencji człowieka) stanowią najlepszy dowód,  

że dzika przyroda potrafi najlepiej o siebie zadbać. 

Niektórzy powtarzają, że równowaga w przyrodzie już tak bardzo została zaburzona, że ciągła 

ingerencja człowieka jest koniecznością. Ten argument opiera się jednak na założeniu, że my 

wiemy najlepiej jak powinien np. wyglądać las w określonym miejscu. Z tego punktu widzenia 

ochrona przyrody nie jest ochroną procesu, tylko próbą potwierdzenia ludzkich koncepcji  

i własnych racji. Z drugiej strony mamy proces naturalny, który zawsze zmierza do punktu 
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Najważniejszym zatem prośrodowiskowym zachowaniem jest powściągliwość i ograniczenie 

własnego apetytu. Może się wydawać, że taka postawa wymaga poświęceń i jakiegoś 

ponadnaturalnego wyrzeczenia, ale tak w istocie nie jest. Jeśli odkrywasz to, na czym naprawdę 

polega życie i jeśli jesteś świadomy swoich głębokich związków ze światem żywym, to te wszystkie 

cywilizacyjne gadżety tak po prostu nie są ci potrzebne. Są potrzebne jedynie tym, którzy czują 

w sobie wewnętrzną pustkę i ciągły, nienasycony głód mający swą przyczynę w zerwanych 

związkach. Zatem samoograniczenie nie jest wyrzeczeniem, ale świadomym, naturalnym i lekkim 

wyborem, który pojawia się sam, jako skutek rozwoju własnej świadomości. 

Warto również przy tym zauważyć, że jeśli dbasz w ten sposób o środowisko, to jednocześnie 

dbasz też bardziej o siebie, bo nie musisz pracować ponad miarę, by zarobić wielkie pieniądze, 

które następnie wydasz na te wszystkie rzeczy. Posiadając mniej nie musisz również obawiać się, 

że stracisz to, co posiadasz. Obecnie ludzie mają coraz więcej rzeczy, ale też coraz bardziej 

obawiają się, że ktoś im je zabierze. W ten sposób narażają się na permanentny lęk i jednocześnie 

odcinają się od innych w obawie, że tamci pozbawią ich ukochanych przedmiotów. Na tym 

przykładzie widać, że to, co jest dobre dla naszej planety, jest też dobre dla nas samych  

w najgłębszej i podstawowej warstwie. 

Pomagając przyrodzie zawsze pomagamy sobie samym. A najlepszym sposobem pomagania 

jest ograniczenie własnej ingerencji i zachłanności. Im mniej hałasu robimy wokół siebie, tym 

lepiej. Im bardziej ufamy naturalnemu procesowi, tym lepiej. Im bardziej uświadamiamy sobie, 

jak mało wiemy, tym lepiej. 

Im częściej mówimy „bądź wola Twoja, a nie moja” - tym lepiej. 

równowagi i ostatecznie osiąga go niezależnie od tego, jakie są nasze koncepcje. Pozwólmy mu 

na to, zamiast ciągle walczyć o to, by mieć rację. 

Zatem ochrona bierna jest wyrazem nie tylko zaufania do procesu przyrodniczego (który 

chronimy), ale też pozwala nam ludziom na odpuszczenie sobie permanentnej kontroli i doświad-

czenie spokoju, który pojawia się jako konsekwencja zaufania do czegoś większego od nas.

W jaki sposób przejawia się to myślenie w praktyce? Jak można je wykorzystać do podej-

mowania konkretnych działań?

Oto kilka przykładów, które mogą być bliskie i Tobie:

- jeśli masz ogród, to ogranicz koszenie trawy, a przynajmniej część terenu pozostaw własnemu 

losowi, niech tam swobodnie rosną chwasty i zielsko będące domem dla wielu rzadkich owadów;

- przekonuj administrację osiedla, na którym mieszkasz, by pozostawiała przynajmniej część  

(a najlepiej całość) opadłych liści. Niech w tej mikroskali swobodnie krąży materia organiczna 

sprawiając, że ten osiedlowy ekosystem będzie bogatszy w życie;

- nie dokarmiaj ptaków. Zaufaj ich naturalnym zdolnościom i właściwej im diecie. Dokarmiane 

ptaki uzależniają się od ludzi i zmieniają swoje zachowania, co może być dla nich katastrofalne, 

np. łabędzie nie decydują się odlecieć do ciepłych krajów i giną podczas surowej zimy;

- podczas wyjazdów w góry czy do lasu unikaj korzystania z infrastruktury turystycznej, która 

mocno ingeruje w przyrodę. Zamiast kupować w schronisku wodę czy herbatę, lepiej jak 

napijesz się wody ze źródła lub czystego strumyka. Zamiast wjeżdżania kolejką na górę, lepiej 

jak użyjesz swoich własnych nóg do podchodzenia;

- zaufaj własnemu organizmowi i jego zdolnościom do obrony w razie jakiejś infekcji. Jeśli jest 

to zwykłe przeziębienie, pozwól sobie na odchorowanie go w spokoju, bez faszerowania się 

lekami (szczególnie antybiotykami).

Rozważania dotyczące ochrony biernej mają jeszcze inny wymiar. Otóż, tak jak 

powiedzieliśmy, istotą tego podejścia jest samoograniczenie w tendencji do kontrolowania 

rzeczywistości. Ta postawa przejawia się również w innych aspektach naszego życia. 

Powiedzieliśmy już, że jednym z podstawowych przyczyn kryzysu ekologicznego jest rosnący 

ciągle ślad ekologiczny, szczególnie w krajach bogatych. Bierzemy znacznie więcej niż Ziemia 

jest w stanie nam dać. I tutaj właśnie niezbędne jest po raz kolejny samoograniczenie, które 

przejawia się w świadomej rezygnacji z wielu rzeczy, które są nam zbędne, a nawet szkodliwe. 

Nie musisz zmieniać co dwa lata telefonu, sprzętu komputerowego czy telewizora. Nie musisz 

jechać na wakacje w egzotyczne kraje. Lepiej, jeśli będziesz jadł produkty lokalne zamiast tych, 

które zostały przywiezione z bardzo daleka. 

Generalna zasada jest taka, że im prostsze i skromniejsze życie prowadzisz, tym bardziej 

chronisz środowisko. Każde wydane w sklepie pieniądze przekładają się na zniszczenie środo-

wiska. Nawet jeśli kupujemy tzw. produkty ekologiczne, to pamiętajmy, że ktoś je musiał wypro-

dukować, co wiąże się z kosztami środowiskowymi. Producenci często posługują się ekologicznym 

szyldem, by w ten sposób sprzedać swoje produkty, choć te nie mają nic wspólnego z ochroną 

środowiska. Oczywiście nie chodzi o to, byśmy wszystkiego sobie odmawiali. Musimy przecież 

coś jeść, w coś się ubrać i gdzieś mieszkać. Potrzebujemy wielu rzeczy. Ale we współczesnym 

świecie ludzi ogarnęło prawdziwe konsumpcyjne szaleństwo i z pewnością wielu rzeczy, które 

kupujemy możemy nie mieć i żyć pełnią życia. Nasz ślad ekologiczny pokazuje, że przesadzamy 

i że nasze życie z pewnością nie jest zrównoważone. 
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2 | Jak nie zwariować we współczesnym świecie

Wystarczająco dobre życie polega na trosce,  

jaką obdarzamy nasze ciało,  

które stanowi nasz mały dom  

będący odzwierciedleniem naszego dużego domu - Ziemi
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To, co się dzieje z Ziemią w obecnych czasach jest odzwierciedleniem kondycji gatunku 

ludzkiego. Dlatego jeśli mówimy o wielkim wymieraniu gatunków, o zanieczyszczeniu wody, 

ziemi i powietrza, o zmianach klimatycznych, to mamy jednocześnie przed oczami człowieka, który 

swoim zachowaniem doprowadza do tych niepokojących zjawisk. Za objawami kryzysu ekologicz-

nego kryje się skrajnie niezrównoważony sposób życia, jakie prowadzimy. Świat choruje, ponieważ 

to my jesteśmy chorzy. To nie tyle przyroda potrzebuje naszej pomocy, ile my sami jej potrzebujemy.

Z pozoru wszystko wygląda w porządku. Żyjemy sobie dostatnio, w coraz ładniejszych 

mieszkaniach i domach, jeździmy coraz lepszymi samochodami i jemy coraz smaczniejsze 

jedzenie. Mamy coraz bardziej wyrafinowane rozrywki i coraz więcej kanałów w telewizorze.  

Ale za tym wszystkim czai się jakiś smutek i lęk. Bo jeśli pozbawić nas na jakiś nawet krótki czas 

tych wszystkich ułatwiaczy życia, to okazuje się, że wpadamy w przerażenie i nasze życie sypie 

się w zastraszającym tempie. Tak działo się np. w miastach, w których na kilkanaście godzin 

zabrakło prądu. 

Cywilizacja dobrobytu materialnego jako sposób na osiągnięcie trwałego szczęścia okazuje 

się być pomysłem tyleż absurdalnym, co mało skutecznym. Bo przecież mając prawie wszystko 

nie jesteśmy wcale szczęśliwsi niż nasi przodkowie nie posiadający komputerów, telefonów 

komórkowych czy samochodów. Nawet długie życie, będące swoistym fetyszem zachodniej 

cywilizacji, nie jest miernikiem dobrego życia. Zwierzęta w ZOO też żyją dłużej niż te na wolności, 

choć wszyscy wiemy, że jakość tego życia w klatce jest bez porównania gorsza niż tego w stanie 

dzikim. Co zatem jest miernikiem dobrego życia? Co jest źródłem szczęścia i jak powinniśmy żyć, 

by to szczęście urzeczywistnić?

To są bardzo ważne pytania, kluczowe pytania, które weryfikują kierunek, w którym zmierza 

nasza cywilizacja. Założyliśmy, że dobre życie jest wolne od cierpienia, a drogą do osiągnięcia 

tego celu jest materialny dobrobyt. Ale coraz wyraźniej widzimy, że ci, którzy mają bardzo dużo 

pieniędzy wcale nie są dużo bardziej szczęśliwi, a często są po prostu nieszczęśliwi. Próba 

uniknięcia cierpienia za wszelką cenę też przynosi odwrotny skutek, ponieważ cierpienie jest 

ważnym i potrzebnym składnikiem życia i unikając go prowokujemy jeszcze większe cierpienie. 

Paradoks polega na tym, że im bardziej dążymy do szczęścia, tym trudniej je osiągnąć i tym 

silniejsze cierpienie pojawia się jako przeciwwaga naszych zamierzeń. Bo wszystko ma swoją 

drugą stronę i z tego punktu widzenia jesteśmy skazani na życie w równowadze. Jeśli więc 

przeciągamy linę za bardzo w którąś stronę, to pojawiają się problemy. Tak właśnie dzieje się we 

współczesnym świecie nastawionym na przyjemność, wygodę, łatwe życie i sukces. Naszym 

grzechem jest permanentny stan nierównowagi. Możemy to nazwać również szaleństwem 

współczesnego świata, ponieważ w imię dostatniego życia podcinamy gałąź, na której siedzimy 

i jednocześnie mamy poczucie, że (mimo dostatku) ciągle nam czegoś brakuje. Do tego 

wszystkiego zewsząd słyszymy zachęty, by podążać w tym kierunku i realizować jakiś absurdalny 

program życiowy, który ma polegać na tym, by mieć więcej i więcej. Dobry samochód, dom  

z basenem, gruby portfel, najlepszy telefon i wakacje w egzotycznym kraju? Czy ci, którzy to wszystko 

mają mogą w końcu odpocząć? Nie! Oni chcą jeszcze więcej! To nigdy nie ma końca.

Amos Oz tak podsumował pragnienia i sposób życia współczesnych ludzi: „Wszystko kończy 

się tym, że większość ludzi pracuje ciężej, niż powinni, po to, by zarabiać więcej pieniędzy niż 

naprawdę konieczne, żeby kupić rzeczy, których naprawdę nie potrzebują i zaimponować 

ludziom, których naprawdę nie lubią.”
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się nas, by suplementować tę ubogą dietę tabletkami z chemicznymi witaminami. Czyż nie 

prościej i zdrowiej byłoby jeść produkty mało przetworzone z pełną i naturalną zawartością 

wszystkich potrzebnych nam składników?

To współczesne jedzeniowe szaleństwo nie służy nam ani naszej planecie, która jest 

bezwzględnie eksploatowana rolniczo. Silnie nawożone gleby, rośliny modyfikowane genetycznie, 

zwierzęta faszerowane antybiotykami czy hormonami, to wszystko ma generować zysk 

producenta, ale jednocześnie szkodzi nam. Idąc więc do sklepu na zakupy trzeba mieć się bardzo 

na baczności, bo z trudem znajdziemy tam produkty zdrowe dla nas. Najważniejsza wskazówka 

jest tutaj bardzo prosta: im mniej przetworzony jest dany produkt, tym lepiej. Zatem wybieraj 

wodę zamiast coli, warzywa i owoce zamiast przekąsek, orzechy, ziarna i nasiona zamiast 

gotowych do spożycia produktów. Nie kupuj zupek w proszku, napojów gazowanych, batonów, 

chipsów i innych produktów, o których wiemy, że nie służą naszemu zdrowiu. Unikaj też jedzenia 

mięsa, które w najwyższym stopniu kumuluje w sobie szkodliwe substancje wykorzystywane  

w rolnictwie, a także najkrócej zachowuje świeżość i zawiera najwięcej dodatków chemicznych.

Jak więc widać z tego krótkiego i pobieżnego przeglądu, wystarczająco dobre życie to takie 

życie, które zadowala się bardziej małym niż wielkim. To życie, które nie tyle odmawia sobie 

przyjemności, ale które potrafi ją dostrzec i docenić w zwykłych, codziennych przeżyciach  

i sytuacjach. Proste jedzenie, proste przyjemności, bez konieczności odwoływania się do 

wyrafinowanej infrastruktury współczesnego świata, która ogromnym kosztem ma służyć 

człowiekowi, a ostatecznie zwodzi go na manowce.

Zatem lepiej pójść do lasu na spacer niż do parku rozrywki. Lepiej pojechać na wieś na 

wakacje, niż lecieć samolotem na drugi koniec świata. Lepiej kupić jabłka zamiast bananów. 

Lepiej położyć się na trawie i obserwować chmury niż wypożyczyć quada i rozjeżdżać leśne 

ścieżki.

Pamiętajmy też, że najcudowniejsze i najważniejsze na świecie rzeczy są za darmo.  

Nikt nam nie każe płacić za błękit nieba, zachody słońca, zapach łąki i szmer strumienia. 

Rozmowa i kontakt z przyjacielem i bliską osobą może być ważniejszy niż daleka egzotyczna 

wyprawa. Uśmiechnięte oczy dziecka są cudowną nagrodą za bliskość, jaką można nawiązać  

w zwykłym czasie codziennej egzystencji, gdy rozluźnieni nie musimy gonić za nie wiadomo czym.

Najważniejszą tajemnicą dobrego życia jest zaś wewnętrzny spokój, który wypływa z prostej 

akceptacji tego, co wokół jest. Jeśli nie ulegamy złudzeniu, że szczęście można znaleźć na 

zewnątrz siebie, jeśli wiemy, że zawsze nosimy je w sobie i że polega ono na akceptacji siebie  

i świata, to tak naprawdę niczego więcej nie potrzebujemy. Z taką jakością w sobie potrafimy bez 

poświęcania zadowolić się tym, co mamy, nawet jeśli jest tego niewiele. Bo po prawdzie nie 

potrzebujemy wiele, by żyć dobrze. Dach nad głową, odzienie, proste jedzenie. Cała reszta to 

miłość, którą mamy wobec siebie, świata i innych. Miłość, której nie da się kupić, sprzedać, czy 

inaczej przehandlować. 

Mniej może oznaczać więcej. Im mniej uczestniczymy w tym szaleńczym pędzie, jaki 

proponuje nam współczesny świat, tym więcej mamy zdrowia, spokoju, poczucia bliskości  

z innymi oraz czystej Ziemi.

 

Dlatego trzeba się bardzo pilnować, by w imię tej szkodliwej dla Ziemi i samego człowieka 

wizji nie zatracić trzeźwego rozeznania i wewnętrznego głosu, który jest jednocześnie głosem 

naszego serca i Ziemi.

Co oznacza zatem dobre życie? Wydaje się, że dobre życie to wystarczająco dobre życie.  

Nie najlepsze, najszczęśliwsze, najprzyjemniejsze, a jedynie wystarczająco dobre. Oznacza to 

przede wszystkim zgodę i akceptację tego, co potocznie wydaje się być mało przyjemne. Mówimy 

tu o cierpieniu, ale pod tym kryją się różnorodne doznania, które dla człowieka są trudne. Zatem, 

jeśli jest ci smutno, to nie staraj się za wszelką cenę, żeby było ci wesoło. Smutek, płacz, rozpacz 

czy żal są ważnymi uczuciami, które trzeba umieć przeżywać i mieścić w sobie, akceptując  

w pełni te stany. Jeśli przeżywasz takie trudne emocje nie próbuj ich znieczulać alkoholem, 

tabletkami, narkotykami czy innymi sztuczkami. Pozwól im wybrzmieć, a po jakimś czasie one 

po prostu odejdą. 

Podobnie jest z bólem czy chorobą. Robimy wszystko by nas nie bolało i by czuć się dobrze. 

Ale zarówno ból, jak i choroba są ważnymi informacjami dla nas i tłumienie ich tabletkami 

pogarsza tylko naszą sytuację jednocześnie nas osłabiając. Najczęściej kupowane przez ludzi 

leki to środki przeciwbólowe i uspokajające. To pokazuje naszą totalną niezgodę na to, by było 

nam źle. A chorobie, podobnie jak emocjom, też trzeba pozwolić wybrzmieć, by ostatecznie 

organizm (z niewielką pomocą lekarzy) uporał się z problemem. Nie namawiam nikogo do 

radykalnego odrzucenia wszystkich leków i współczesnej medycyny, a tylko do zachowania umiaru, 

którego i tutaj, w korzystaniu z różnorodnych farmaceutyków, jakże często nam brakuje. 

Kolejny problem dotyczy wysiłku fizycznego, za którym nie przepadamy. To dlatego 

wymyśliliśmy windy, samochody, wyciągi w górach czy nawet pilota do różnych urządzeń. 

Wstanie z fotela, by zmienić kanał w telewizorze dla wielu z nas jest ponadnaturalnym wysiłkiem. 

Tak oto spędzamy czas głównie siedząc i wożąc się, co sprawia, że tyjemy, nasze mięśnie i kości 

się degenerują, a my gnuśniejemy w jakimś bezwysiłkowym marazmie. A przecież ruch jest 

potrzebny naszym ciałom jak słońce liściom. Lekarze podkreślają, że warunkiem zdrowia jest 

między innymi spocenie się z wysiłku fizycznego przynajmniej raz dziennie. Ilu z nas jest 

gotowych na takie poświęcenie? My tak nie lubimy się pocić. 

Zatem dobre życie unika wożenia się. Tam, gdzie to możliwe wybiera chodzenie piechotą 

oraz jazdę na rowerze. Zamiast jeżdżenia windą wybiera wchodzenie po schodach. Zamiast 

wjazdu kolejką na górski szczyt, wybiera mozolne podchodzenie. Najlepiej, jeśli ta aktywność 

jest wpisana w sposób naturalny w naszą codzienność, bowiem coraz częściej widzimy takie 

absurdy, gdy ludzie w pracy jeżdżą windą, a później idą do klubu fitness, gdzie ostro biegają na 

sztucznej bieżni. Gdybyśmy potrafili żyć w sposób zrównoważony nie potrzebowalibyśmy klubów 

fitness. To zrównoważone życie dostępne jest każdemu już tu i teraz!

Generalnie wystarczająco dobre życie polega na trosce, jaką obdarzamy nasze ciało, które 

stanowi nasz mały dom będący odzwierciedleniem naszego dużego domu - Ziemi. Ta troska 

obejmuje także jedzenie, czyli to, co dajemy swojemu ciału. Ileż ono musi się w tym współczesnym 

świecie nacierpieć! Wysoko przetworzone i oczyszczone produkty z dużą zawartością cukru, soli, 

barwników, konserwantów, chemicznych dodatków smakowych czy witamin - oto menu 

człowieka żyjącego we współczesnym bogatym świecie. Większość tego, co jemy nie służy 

naszemu zdrowiu. Zachęca się nas do kupowania produktów silnie przetworzonych, często 

pozbawionych ważnych składników mineralnych i witamin (biała mąka), a następnie przekonuje 
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3 | Ruch ekologiczny i inicjatywy środowiskowe 
jako odpowiedź na zagrożenia ekologiczne

Potrzebujemy prawdziwej przemiany w naszych umysłach i sercach, 

która dokonywać się będzie równolegle z działaniami 

podejmowanymi w celu ochrony konkretnych miejsc  

i ekosystemów zagrożonych przez człowieka
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Wszystko ma swoją drugą stronę. Jeżeli organizm zostaje zaatakowany przez wirusy lub 

bakterie, to system immunologiczny zaczyna produkować przeciwciała mające za zadanie 

zwalczenie intruza. Na chorobę można spojrzeć jak na naturalną reakcję organizmu, który zbiera 

siły, żeby dokonać samouleczenia.

Podobnie jest w przypadku kryzysu ekologicznego. Tam, gdzie zniszczenie środowiska 

zostało dokonane w największym stopniu, tam też pojawia się reakcja obronna w postaci 

samoorganizowania się społeczeństwa w różnego rodzaju grupy, których celem jest przywrócenie 

zdrowych relacji między człowiekiem a przyrodą. Nieprzypadkowo więc ruch ekologiczny jest 

zwykle najsilniejszy w państwach, gdzie przyroda została zmieniona w sposób największy.  

Ruch ekologiczny można potraktować jako zdrową i naturalną reakcję Ziemi na dzieło zniszczenia 

dokonane przez człowieka.

Ale podobnie jak w przypadku choroby organizmu i tutaj mamy do czynienia z różnym 

podejściem do leczenia. Chorobę można bowiem traktować jako lokalne zakłócenie równowagi 

organizmu, które nie wymaga podejmowania jakichś zasadniczych kroków lub też można ją 

potraktować jako objaw wskazujący na zakłócenie równowagi na wielu poziomach 

funkcjonowania organizmu. Z tej perspektywy nawet zwykłe przeziębienie jest nie tylko 

problemem gardła czy nosa, ale wskazuje na to, że dzieje się coś niedobrego w całościowej 

sytuacji człowieka, co zamanifestowało się obniżeniem odporności i infekcją.

Najczęściej ktoś, kto jest przeziębiony, chce, by nie ciekło mu z nosa i jednocześnie nie jest 

zainteresowany jakąś głębszą analizą przyczyn własnego stanu. Przy takich niegroźnych 

dolegliwościach takie podejście nie jest może szkodliwe, ale przy poważniejszych, takich jak np. 

zawał serca, bagatelizowanie konieczności zmian w całym swoim życiu wydaje się dużą 

nieodpowiedzialnością. Niestety wielu z nas ma tendencje do tego, by w razie problemów 

oczekiwać, że przykre objawy ustąpią bez dokonywania zasadniczych zmian w naszym życiu.

 Podobnie jest w przypadku kwestii środowiskowych. Z tego względu ruch ekologiczny 

można podzielić na dwie zasadnicze części: płytki (określany też mianem ekologii strachu), który 

dąży do rozwiązania problemów ekologicznych bez zasadniczej zmiany w sposobie życia ludzi 

oraz głęboki, który zakłada, że kryzys wymaga rewizji podstawowych założeń, na których oparta 

jest nasza cywilizacja. 

W praktyce różnica polega na tym, że ci pierwsi ekolodzy próbują np. zakładać filtry na 

kominach, zachęcają do segregacji śmieci czy zakupu żarówek energooszczędnych, a ci drudzy 

zachęcają do zadawania głębokich pytań dotyczących tego dlaczego kupujemy tyle rzeczy, które 

następnie stają się śmieciami lub dlaczego żyjemy tak, że w naszych domach zużywamy tak 

dużo prądu. Oba podejścia mają swoje zalety i ograniczenia. Zaletą pierwszego jest to, że dość 

szybko uzyskuje się poprawę stanu środowiska, do rzek czy w powietrze wypuszczanych jest 

mniej zanieczyszczeń, a energooszczędne żarówki redukują zużycie prądu. Słabością płytkiej 

ekologii jest jednak to, że wprowadzane zmiany są jednak kosmetyczne i nie zmieniają tego,  

co jest głównym źródłem naszych kłopotów, czyli świadomości ludzi i całościowego stylu życia. 

Zaletą podejścia głęboko ekologicznego jest to, że dąży do wyleczenia choroby Ziemi poprzez 

rozpoznanie przyczyn i głęboką zmianę naszej cywilizacji, zaś słabością jest to, że dla wielu ludzi 

zmiany te są zbyt radykalne i większość z nas nie jest na nie gotowa.

Prawdopodobnie najlepiej byłoby, gdyby udało się nam połączyć oba te podejścia. Dobrze 

jest zmienić żarówki na energooszczędne, czy segregować śmieci, ale towarzyszyć temu powinna 
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odwołując się do akcji bezpośrednich realizuje szczególną formę edukacji ekologicznej. Taka 

edukacja jest nam niezwykle potrzebna, a jej warianty realizowane głównie dla dzieci i młodzieży 

w szkołach i innych ośrodkach są zdecydowanie niewystarczające. Dzisiaj dzieci uczą się jak 

dbać o przyrodę, a jednocześnie zanurzone są w kulturze (dom rodzinny, społeczność lokalna, 

naród, społeczeństwo), która proponuje wzorce życia skrajnie niezrównoważone. Dlatego 

właśnie aspiracją ruchu ekologicznego jest nie tylko edukacja młodego pokolenia, ale całego 

społeczeństwa, by oczekiwana zmiana obejmowała swym zasięgiem możliwie wszystkich ludzi 

oraz różne dziedziny naszego życia.

Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają od jakiegoś czasu ogrody botaniczne. Ich funkcja 

stopniowo zmienia się i ewoluuje od terenów, na których swego czasu gromadzone były kolekcje 

roślin, do powstających obecnie centrów edukacyjno-badawczo-kulturotwórczych, gdzie przy-

roda coraz częściej chroniona jest całościowo i w miejscu występowania określonych gatunków, 

i gdzie prowadzone są działania ukazujące w sposób modelowy nowy charakter relacji człowieka 

ze środowiskiem naturalnym. Inaczej mówiąc: do ogrodów botanicznych będziemy przychodzić 

nie tylko po to, by podziwiać piękne okazy roślin, ale też i po to (a może głównie po to), by uczyć 

się jak żyć w sposób zrównoważony. 

Ruch ekologiczny nie może pozostawiać kwestii stylu życia, wartości, filozoficznych i psycho-

logicznych aspektów relacji człowieka z przyrodą na uboczu. Płytka ekologia z nastawieniem  

na technologiczne rozwiązania problemów środowiskowych z pewnością nie wystarcza. 

Potrzebujemy bowiem prawdziwej przemiany w naszych umysłach i sercach, która dokonywać 

się będzie równolegle z działaniami podejmowanymi w celu ochrony konkretnych miejsc i eko-

systemów zagrożonych przez człowieka. Tak oto wygląda całościowe podejście będące funda-

mentem nowoczesnej edukacji ekologicznej oraz misji takich instytucji jak ogrody botaniczne.

 

głęboka refleksja na temat własnego życia i gotowość do dokonania zasadniczych zmian. 

Obecna sytuacja Ziemi pokazuje niestety, że dotychczasowa dominacja podejścia związanego  

z płytką ekologią prowadzi do stopniowego pogarszania się sytuacji środowiska naturalnego 

przy jednoczesnym poczuciu ludzi, że przecież tyle robią na rzecz poprawy tegoż środowiska. 

Inaczej mówiąc, dzięki np. segregacji śmieci mamy poczucie, że dbamy o środowisko i całościowo 

się rozgrzeszamy, podczas gdy sposób naszego życia w wielu innych obszarach powoduje 

dramatyczne konsekwencje dla planety. Przypomina to znany dowcip, w którym operacja się 

udała, tylko że pacjent zmarł. To, że wszyscy będziemy segregować śmieci i jeździć samochodami 

na wodę czy energię słoneczną nie uratuje świata.

Widzimy więc, że potrzebujemy rzeczywistej i głębokiej przemiany całości naszego życia, 

zmiany, która obejmie wszystkie aspekty naszej cywilizacji. Ruch ekologiczny, który czerpie  

z założeń głębokiej ekologii próbuje przedrzeć się przez opór ludzi i poczucie samozadowolenia 

stawiając zasadnicze pytania przy okazji różnych problemów środowiskowych. I tak np. w konflikcie 

o modernizację kolejki na Kasprowy Wierch zasadnicze kwestie dotyczą modelu turystyki 

górskiej. Ważne pytanie jakie możemy tutaj zadać brzmi: jaki sposób wypoczynku jest dla nas  

i dla przyrody najlepszy? W przypadku konfliktów związanych z budową autostrad pytanie 

brzmi: dlaczego ludzie muszą przemieszczać się szybko na duże odległości? W przypadku 

konfliktu związanego z budową elektrowni atomowej pytanie brzmi: dlaczego żyjemy tak,  

że potrzebujemy coraz więcej prądu? W przypadku konfliktu związanego z budową zapory na 

dużej rzece pytanie brzmi: co takiego robimy, że prowokujemy powodzie na danym obszarze? 

Wszystkie te pytania można sprowadzić do jednego: dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy? Albo: jaki 

sposób życia byłby najlepszy dla nas i dla przyrody?

W odpowiedzi na te pytania jest szansa na rozwiązanie wielu naszych problemów, bowiem 

pytania te konfrontują nas z zasadniczymi kwestiami dotyczącymi naszego życia. A to właśnie 

nasze życie, nasza świadomość jest źródłem naszych i nie tylko naszych kłopotów.

Ta praca wymaga jednak czasu, którego nie mamy. Codziennie giną kolejne dzikie tereny, 

codziennie tracimy kolejne gatunki roślin i zwierząt, codziennie wyrzucamy do atmosfery tysiące 

ton dwutlenku węgla, który pogłębia niebezpieczne zmiany w naszej atmosferze. Dlatego ruch 

ekologiczny, również ten oparty na głębokich zasadach, podejmuje czasami akcje bezpośrednie, 

które mają tu i teraz uratować np. jakiś cenny obszar, a przy okazji skonfrontować społeczeństwo 

z podstawowymi pytaniami. Tak było w Polsce przy okazji konfliktu o Dolinę Rospudy, gdzie 

starły się dwie wizje rozwoju kraju: jedna, dążąca do rozbudowy infrastruktury z jednoczesnym 

brakiem poszanowania dla wartości przyrodniczych i druga, starająca się pogodzić rozwój 

infrastruktury z zachowaniem cennych przyrodniczo terenów. Dzięki sprawie Rospudy wielu 

ludzi musiało odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: co jest ważnego w moim życiu, jaką 

wartość ma przyroda, na czym polega rozwój, w jakim kraju chcemy żyć?

Dzisiaj najważniejsze zagrożenia dzikiej przyrody w skali naszego kraju dotyczą rozbudowy 

infrastruktury transportowej (budowa autostrad), infrastruktury turystycznej w górach (budowa 

stacji narciarskich), słabego stanu lasów (błędna gospodarka leśna), niedostatecznej ochrony 

cennych przyrodniczo terenów (Puszcza Białowieska, projektowane parki narodowe: Turnicki, 

Jurajski i Mazurski) czy planów wprowadzania organizmów modyfikowanych genetycznie.  

Fakt, że przyroda ciągle jest zagrożona nieustannie prowokuje głębokie pytania i stwarza szansę 

na stopniową i gruntowną zmianę podejścia ludzi do natury. W tym sensie ruch ekologiczny 
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4 | Alternatywne style życia
Jak daleko odeszliśmy od prostego, ale jednocześnie pełnego życia. 

To, co wydaje się zwyczajne, zdrowe i zrównoważone  

jest coraz rzadsze w naszych czasach
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Główny nurt rozwoju cywilizacyjnego przypomina ogromny walec, który w imię wąsko 

pojmowanego postępu miażdży wszystko, co napotyka na swojej drodze. Padają pod nim 

ostatnie dzikie miejsca, niezliczone gatunki roślin, zwierząt i grzybów, a także spokój umysłu  

i poczucie pełni, które są naszym naturalnym stanem. Ulegając temu walcowi sami zaczynamy 

żyć jak w letargu mamieni obietnicą przyjemności, która ma się pojawić gdy za namową reklamy 

kupimy kolejną cudowną zabawkę.

Coraz większa jednak ilość ludzi budzi się z tego koszmaru i widzi absurd tak prowadzonej 

egzystencji. To ci, którzy wyraźnie poczuli swój kamyk w bucie i doświadczyli głębokiego braku 

satysfakcji w związku z miejskim, nowoczesnym życiem jakie prowadzili. 

Dla wielu tego rodzaju doświadczenie było początkiem poszukiwań innych sposobów życia, 

innych wartości, innych doznań niż te, które oferuje nowoczesny, nastawiony na konsumpcję 

świat. W taki oto sposób rodził się spontanicznie ruch alternatywnych stylów życia. Grupy 

powstające na bazie kontestacji tego, co „normalne” we współczesnym świecie bardzo się 

czasami od siebie różnią, jednak mimo tego można znaleźć wiele wspólnych mianowników, 

które charakteryzują alternatywne podejście do życia. Oto one:

- odrzucenie miasta z jego zgiełkiem, pośpiechem, hałasem, zanieczyszczeniami i nastawieniem 

na konsumpcję na rzecz życia na wsi;

- odrzucenie nowoczesnych technologii na rzecz uczenia się i zachowywania tradycyjnych 

rzemiosł, pozwalających na samodzielne i lokalne produkowanie dóbr i świadczenia usług  

(np. przy budowie domu, wykonywaniu mebli, przedmiotów codziennego użytku, itp.);

- odrzucenie zależności od korporacji i globalnego handlu na rzecz samowystarczalności  

lub budowania lokalnych związków producenckich;

- odrzucenie ekonomii opartej na pieniądzu na rzecz ekonomii opartej na lokalnej wymianie 

usług na zasadzie banków czasu (poszczególne osoby rozliczają się między sobą w oparciu  

o czas pracy, jaki dla siebie poświęcali);

- odrzucenie niezdrowych i niezrównoważonych produktów spożywczych nabywanych  

w sklepach na rzecz produktów pochodzących z własnych upraw bądź od lokalnych produ-

centów;

- odrzucenie przemysłowych, opartych na chemii oraz maszynach metod uprawy roli i hodowli 

zwierząt na rzecz tradycyjnych, ekstensywnych form rolnictwa;

- odrzucenie sztywnego podziału na pracę i rozrywkę na rzecz całościowego podejścia do życia, 

w którym praca, odpoczynek i rozrywka stanowią przeplatające się zależne od siebie aspekty 

egzystencji;

- odrzucenie kultury bazującej na sztywnym podziale między artystą a odbiorcą sztuki na rzecz 

kultury tworzonej przez wszystkich członków społeczności, pozwalającej każdemu rozwinąć 

własny potencjał;

- odrzucenie nowoczesnej edukacji rozwijającej głównie sferę intelektualną na rzecz edukacji 

całościowej opartej na doświadczeniu i przeżyciu pod kierunkiem mistrza i nauczyciela;

- odrzucenie nastawienia na indywidualizm i izolowanie się ze społeczności na rzecz integracji  

i aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności;

- odrzucenie agresywnej dla środowiska idei postępu i permanentnego wzrostu na rzecz 

myślenia w kategoriach cyklicznego procesu (opartego głównie o cykl czterech pór roku) 

zapewniającego zrównoważony rozwój danej społeczności;
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- interesuj się lokalną społecznością, jej problemami i sprawami. Czytaj prasę lokalną  

i alternatywną podchodząc jednocześnie z dystansem do korporacyjnych mediów;

- ulokuj swoje pieniądze w lokalnym banku albo związku kredytowym, który służy twojej 

społeczności;

- rozwijaj w swojej społeczności system banków czasu i rozliczaj się z różnymi osobami  

w sposób bezgotówkowy;

- zmniejsz swoją zależność od samochodu. Wybierając miejsce zamieszkania i pracy bierz pod 

uwagę to, by można było pokonać dzielący je dystans pieszo, rowerem lub korzystając  

z transportu publicznego. Podobnie w przypadku zakupów i spędzania wolnego czasu;

- preferuj zrównoważone sposoby spędzania wolnego czasu: spaceruj, biegaj, organizuj wycieczki 

rowerowe poznając najbliższą okolicę;

- poznawaj lokalnych twórców i artystów, włącz się w organizowanie dla nich spotkań i wspieraj 

ich twórczość;

- dziel się swoimi artystycznymi umiejętnościami z lokalną społecznością, zorganizuj wystawę 

swoich zdjęć, odczyt wierszy czy koncert muzyki;

- załóż stowarzyszenie działające na rzecz lokalnej społeczności lub lokalnej przyrody;

- zamiast siedzieć godzinami przed telewizorem lub w internecie poznaj swoich sąsiadów;

- czas pracy równoważ czasem odpoczynku (najlepiej aktywnego, w towarzystwie rodziny);

- bądź blisko swoich bliskich, podtrzymuj przyjaźnie;

- nie śpiesz się, jedz wolno, delektuj się każdą chwilą.

Przegląd tych alternatywnych sposobów funkcjonowania jest nieco zastanawiający. Okazuje 

się bowiem jak daleko odeszliśmy od takiego prostego, ale jednocześnie pełnego życia. To, co wydaje 

się zwyczajne, zdrowe i zrównoważone jest coraz rzadsze w naszych czasach. Musimy jednak 

pamiętać, że ludzie od zarania dziejów prowadzili raczej taki właśnie zrównoważony styl życia. 

Pośpiech, niezdrowa rywalizacja, brak zakorzenienia, odcięcie od społeczności i przyrody są 

stosunkowo nowym wynalazkiem. Z tego punktu widzenia główny nurt współczesnego świata 

jest zaledwie mrugnięciem powieki w rozległej skali czasu rozwoju gatunku ludzkiego. To, co 

dzisiaj wydaje się być alternatywą było typowym sposobem na życie od zawsze. Dlatego możemy 

mieć nadzieję, że obecne, szalone czasy są zaledwie epizodem, po którym powrócimy do starych 

sprawdzonych praktyk. Już najwyższy na to czas. Tym bardziej, że pierwsze jaskółki już się 

pojawiły.

- odrzucenie dużej skali (miasto, korporacja, globalny rynek) na rzecz małej skali (lokalna 

społeczność, bioregionalizm);

- odrzucenie mobilności (podróżowanie, przemieszczanie się na duże odległości) na rzecz 

pozostawania w miejscu i zakorzeniania się;

- odrzucenie konsumpcjonizmu na rzecz rozwoju duchowego oraz doskonalenia siebie. 

Jak łatwo zauważyć, założenia będące fundamentem alternatywnych sposobów życia są 

prawdziwie rewolucyjne. Z tego też względu mogą się wydawać utopijne i nierealne. Prawda 

jednak jest taka, że coraz więcej osób łączy się w grupy, które żyją w ten sposób. Niektóre z tych 

społeczności liczą już sobie kilkadziesiąt lat i stanowią zupełnie okrzepłą i stabilną strukturę, 

która przyciąga kolejne osoby zainteresowane uczeniem się tego jak uniknąć uwikłania  

w szaleństwo współczesnego świata. W Polsce tego rodzaju wspólnoty przynależą do federacji 

nazwanej Wiejskie Alternatywne Społeczności (WAS). Również w wielu innych krajach Europy 

istnieją prężnie działające wspólnoty określane czasami mianem ekowiosek i zrzeszone  

w federacji zwanej GEN (Global Environmental Network). 

Czy alternatywne sposoby życia wyprą kiedyś to, co obecnie nazywamy głównym nurtem? 

Jaka część społeczeństwa skłonna jest podzielać wątpliwości co do lansowanego obecnie 

modelu życia niezrównoważonego? Paul Ray przeprowadził na ten temat badania w USA 

wyróżniając trzy grupy kulturowe: Wyznawców Postępu, którzy reprezentują dominujący nurt 

wartości materialistycznych, Posłusznych Sercu, odrzucających założenia modernizmu na rzecz 

tradycyjnych wartości oraz Kształtujących Kulturę, którzy odrzucają modernizm na rzecz wartości 

reprezentowanych przez kulturę zintegrowaną (przywiązanie do rodziny i społeczności, działania 

na rzecz środowiska, feminizm, wysoka świadomość społeczna). Wyniki tych badań pokazują,  

że wśród dorosłej populacji 47% to Wyznawcy Postępu, 29% stanowią Posłuszni Sercu, a 24%  

to Kształtujący Kulturę. Wprawdzie ci ostatni stanowią mniejszość, to jednak wcale nie jest ich 

tam mało (44 miliony ludzi w USA).

Kształtujący Kulturę opracowują nowe ekologiczne i duchowe podejście do świata, wskazują 

ludzkości nowe perspektywy tworząc techniki rozwoju psychologicznego, w których podkreśla 

się znaczenie sfery duchowej.

Jeżeli czujesz, że blisko jest ci do takich wartości i identyfikujesz się z Kształtującymi Kulturę, 

czy oznacza to, że musisz podjąć radykalną decyzję i zamieszkać w jednej z ekowiosek? Taki krok 

byłby rzeczywiście rewolucyjny i w związku z tym niewielu z nas jest na niego gotowych już tu  

i teraz. Nawet jednak nie podejmując tak radykalnej decyzji i dalej żyjąc w mieście można 

próbować organizować swoje życie w nurcie alternatywnym. Oto co możesz zrobić, by w sposób 

praktyczny dać wyraz swojej trosce o siebie, innych ludzi i Ziemię:

- wybierz prosty styl życia. Ogranicz wydatki rezygnując z rzeczy, których nie potrzebujesz.  

Zrób listę rzeczywiście koniecznych wydatków, odrzucając te niepotrzebne;

- unikaj chodzenia do hipermarketów jako sposobu na zabicie czasu lub dostarczanie sobie 

rozrywki, zamiast tego spotkaj się z bliskimi i rozmawiaj o rzeczach ważnych;

- kupuj niewiele i lokalnie – rozpoznaj lokalnych producentów i dostawców, nawiąż z nimi 

kontakt i poznawaj jak powstaje to, co ostatecznie trafia na twój stół;

- wybierz pracę będącą afirmacją życia. Kieruj się swoimi wartościami, które oparte są na 

myśleniu o dobru wspólnym, o Ziemi i zrównoważonym rozwoju. Unikaj pracy w wielkich 

korporacjach oraz takiej pracy, która fizycznie i emocjonalnie wyniszcza ciebie i innych;
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5 | W zgodzie ze sobą i ze światem
Identyfikując się z Ziemią, z naszym większym „ja”,  

uzyskujemy spokój umysłu,  

poczucie przynależności i zakorzenienia w życiu
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Nie ma co do tego żadnych wątpliwości: jesteśmy częścią Ziemi, a ona jest częścią nas. Jeśli 

nie dostrzegamy tego podstawowego faktu oznacza to tylko, że usilnie wypieramy i zaprzeczamy 

naszej prawdziwej naturze. To, w jaki sposób oddzielamy się od Ziemi, jak bardzo ją niszczymy 

pokazuje tylko jak daleko odeszliśmy od samych siebie, jak bardzo zatraciliśmy się w życiu, które 

zbudowane jest na fałszywej przesłance, że jesteśmy kimś oddzielnym i niezależnym.

Wszystkie tak zwane konflikty ekologiczne, gdzie nasze ludzkie interesy stoją w sprzeczności 

z interesem przyrody pokazują nasze szaleństwo, w którym nie widzimy, że naszym jedynym 

domem jest Ziemia manifestująca się w naszym ciele. Nie tylko więc jesteśmy w konflikcie  

z Ziemią, ze zwierzętami i roślinami, ale może przede wszystkim ze sobą. Występujemy przeciwko 

sobie, bo potrzeby naszej planety są naszymi najgłębszymi i najbardziej podstawowymi 

potrzebami. Cała reszta to tak zwane zachcianki i widzimisię, z którymi się identyfikujemy  

i które spostrzegamy jako nasze prawdziwe potrzeby. To one ostatecznie zwodzą nas na manowce  

i sprawiają, że (po krótkiej przyjemności) cierpimy, jednocześnie szkodząc życiu w jego plane-

tarnym aspekcie.

Najlepszym testem na nasze prawdziwe potrzeby jest pytanie, czy służy to również Ziemi, 

czy sprzyja to życiu w jego całościowym wymiarze. To kryterium w sposób bezlitosny rozprawia 

się z naszą oderwaną od Ziemi cywilizacją pokazując jak bardzo nasze życie jest niezrównoważone. 

A jeśli nas to nie przekonuje, to posłuchajmy uważnie, co mówi do nas sama Ziemia poprzez 

zjawiska występujące obecnie w świecie. Anomalie pogodowe, powodzie, wymieranie gatunków, 

zatruta woda, powietrze i gleba – to wszystko jest płacz samej Ziemi, który możemy usłyszeć też 

w naszych sercach jeśli dopuścimy do siebie świadomość tego, co się dzieje.

Potrzeby Ziemi są naszymi potrzebami, a nasze potrzeby są potrzebami planety. Ta zasada 

w sposób absolutny afirmuje fakt naszego współistnienia i zachęca nas do wyjścia poza nasze 

małe „ja”. Gdy identyfikujemy się wyłącznie ze sobą w wymiarze naszego „ja”, to pojawiają się 

problemy zarówno w obszarze naszych relacji z ludźmi, jak i z przyrodą. Nasz egocentryzm  

i egoizm prowadzi nas do konfliktów i ostatecznie poczucia wielkiej samotności i lęku.  

Gdy pozwalamy sobie na przekroczenie naszego „ja”, wtedy ciasny gorset egocentryzmu 

rozpuszcza się, a my uzyskujemy niezwykłą przestrzeń wolności. Prawdziwa wolność nie polega 

bowiem na robieniu tego, co się chce, ale na poddaniu się procesowi życia, w którym nareszcie 

uwalniamy się od przymusu decydowania o wszystkim. To prawdziwy paradoks, ponieważ nasze 

codzienne wyobrażenie o wolności okazuje się być jakimś koszmarnym przymusem ciągłego 

wybierania tego, co dla nas najlepsze. Prawdziwa wolność zaś jest odpuszczeniem sobie tego 

przymusu i odetchnięciem z ulgą, pozwoleniem, by rzeczy działy się tak, jak się dzieją. Najlepsze 

dla nas jest zawsze to, co nas spotyka, nawet jeśli wydaje się nam inaczej. Odkrycie sensu tych 

trudnych lekcji i wykorzystanie ich do własnego rozwoju jest naszym najważniejszym zadaniem, 

które wpisuje się w akceptację podstawowego wymiaru rzeczywistości. To nie jest zachęta do 

biernego przyglądania się rzeczywistości, ale do prawdziwej aktywności wypływającej z faktu 

bycia w zgodzie ze sobą i ze światem.

Identyfikując się z Ziemią, z naszym większym „ja”, uzyskujemy spokój umysłu, poczucie 

przynależności i zakorzenienia w życiu. Czerpiemy wtedy pełnymi garściami z cudownej 

skarbnicy, której nie da się porównać z żadnym cywilizacyjnym gadżetem. Ale jeśli spodziewasz 

się tutaj jakichś niezwykłych fajerwerków, to się zdziwisz, ponieważ ta skarbnica oferuje jak 

najbardziej zwyczajne, proste i przyziemne doświadczenia. Leżenie na górskiej łące, przyglądanie 
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Pozwól sobie na niemyślenie o sobie, że jesteś kimś szczególnie wyjątkowym; dostrzegaj 

wyjątkowość wokół, w codziennej prostocie i zwykłym życiu.

Pozwól sobie na niewalczenie z przyrodą; odpuść sobie ujarzmianie jej za wszelką cenę. 

Poddając się jej, poddajesz się sobie - temu, kim naprawdę jesteś.

Pozwól sobie na nieodcinanie się od dzikości; dostrzegaj w niej siebie.

Pozwól sobie na rezygnację z przekonania, że jesteś samotny albo oddzielony; odkrywaj 

swoją współzależność od nieskończonej ilości istot ludzkich i pozaludzkich.

Pozwól sobie na rezygnację z przekonania, że inne istoty są gorsze albo mniej wartościowe 

od Ciebie; wczuwaj się w ich sytuację i identyfikuj się z nimi odkrywając w nich siebie.

Pozwól sobie na nietrzymanie się kurczowo własnego interesu i zachcianek; odkrywaj,  

że masz już wszystko, co niezbędne. Jesteś pełną osobą. Niczego Ci nie brak.

Pozwól sobie na niezmuszanie innych i siebie do bycia ekologiczną osobą. Odkrywaj,  

że przyroda i ty jesteście jednym. Troska i zachowania proekologiczne pojawią się wtedy natu-

ralnie i spontanicznie jak wdech i wydech.

 Pozwól sobie na niekontrolowanie tak bardzo wszystkiego. Pozwól Życiu żyć. Po prostu bądź!

W dochodzeniu do Pełni szczególną rolę odgrywa dzika przyroda. Potrzebujemy jej nie tylko 

dlatego, że stanowi podstawę naszego życia, a nawet, że jest naszym życiem, ale również dlatego, 

że od niej właśnie możemy uczyć się najważniejszych rzeczy o sobie. To w kontakcie z dziką 

przyrodą nasze małe „ja” niechybnie rozpoznaje swoje ograniczenia, swą „małość” i ma szansę 

na przekroczenie tego, co stanowi nasz ciasny gorset. W kontakcie z dziką przyrodą odkrywamy 

jak bardzo mało wiemy o świecie, o nas samych, o przyrodniczym procesie, który nieustannie 

toczy się w rytmie współzależności wszystkiego co istnieje. Dlatego właśnie ostatnie dzikie 

miejsca są tak cenne, są naszymi prawdziwymi Nauczycielami. Gdy ich zabraknie, gdy je 

zniszczymy, to od kogo będziemy uczyć się o życiu?

Powracając do kręgu życia, do Ziemi jako naszego jedynego domu, powracamy do samych 

siebie. Jakaż to ulga, kiedy odkrywamy, że bycie w zgodzie z przyrodą jest jednocześnie 

najważniejszym prezentem, jaki możemy dać sobie. Przyjmijmy ten prezent z wdzięcznością, 

gdyż jest on dla nas szansą na zrównoważone, pełne i szczęśliwe życie, którego ciągle 

poszukujemy. Teraz już wiemy, że nie musimy go szukać. Ono jest ciągle. 

Tu i teraz. 

się chmurom, łyk wody ze źródła, zapach ściółki, milczenie przy ogniu z bliską osobą, chodzenie 

boso po trawie, zachód słońca i noc w lesie pod gwiazdami. Każda chwila jest doskonałym, 

wyjątkowym i pełnym darem, jaki ma dla nas Ziemia. W tych prostych przeżyciach jest cała 

tajemnica spełnionej egzystencji. Tak oto to, co przyziemne łączy się z tym, co duchowe dając 

nam poczucie głębokiego szczęścia i spokoju. 

W takich chwilach czas jakby przestaje istnieć, zestrajamy się z czymś większym od nas,  

co nas przenika i daje poczucie prawdziwej wspólnoty. Bez żadnego celu, bez planów i zmartwień, 

bez kombinowania, intelektualizowania i bez słów dzieje się to, co się dzieje. Każdy krok, każda 

czynność jest niewymuszona i jakby przepływa przez nas, a my pozwalając na to czujemy, że 

niczego nam nie brakuje. To płynięcie w rzece życia ostatecznie prowadzi do tego, że sami 

stajemy się tą rzeką. Nie ma już wtedy mnie i ciebie, nie ma Ziemi i człowieka, jest proces, który 

jest po prostu tym, co jest. Wtedy też nie ma żadnych powodów, by zastanawiać się czy to co 

robimy jest dobre dla nas czy dla Ziemi. Te dylematy i problemy rozpuszczają się tak samo jak 

nasze małe „ja”. Jest to, co jest.

Św. Augustyn powiada: „Kochaj i czyń co chcesz”.

Tak, możemy robić cokolwiek i będzie to najlepsze dla nas i dla Ziemi. Ale wpierw musimy 

wyjść poza nasze małe „ja” i zidentyfikować się z większą całością, z Ziemią, która jest naszym 

domem, jest nami samymi. Paradoks polega na tym, że ten stan jest naszym naturalnym stanem, 

że nie musimy robić nic, by go osiągnąć. Tak już jest tu i teraz. Tak było od zawsze i tak będzie 

zawsze. Jeśli tego nie dostrzegamy to oznacza, że wykonujemy ciężką pracę, tytaniczną pracę,  

by temu zaprzeczyć. Bardzo się staramy, by nie dostrzegać tej oczywistości. Może właśnie dlatego 

ciągle coś musimy robić i nie potrafimy tak po prostu być - w spokoju, bez pośpiechu, z pełną 

świadomością chwili teraźniejszej.

Zatem, jakkolwiek Pełnia jest naszym naturalnym stanem, którego nie trzeba wcale osiągać, 

to trzeba się bardzo napracować, by ten stan urzeczywistnić. Nasz opór jest tak duży, że trzeba 

sporo energii, by rozpłynął się w końcu. Ale uwaga - i tu kolejny paradoks - z tym oporem wcale 

nie trzeba walczyć, nie trzeba nic z nim robić, bo przecież jest on równie nierzeczywisty, jak iluzja 

naszego oddzielenia. Zatem co mamy robić?

Dobrze jest się przyglądać własnemu umysłowi po to, by zobaczyć jego misterną grę, która 

zwodzi nas na manowce. Jeżeli to zobaczymy, iluzja rozpłynie się sama bez żadnej naszej 

ingerencji. Dlatego urzeczywistnienie naszego większego „ja”, naszego „ja” ekologicznego 

jednocześnie nie wymaga żadnego wysiłku i wymaga tytanicznej pracy. Tak czy owak kluczowym 

sformułowaniem jest tutaj „pozwól sobie...”.

W tej pracy, jak w każdym innym aspekcie, życie najlepszą drogą jest zachowaniem złotego 

środka. Umiar i równowaga są najlepszym drogowskazem, za którym możemy podążać. „Jeśli 

struna nie będzie napięta - nie wyda dźwięku; jeśli będzie napięta za bardzo, może się zerwać”. 

Tak oto droga środka, bez walki, zmagania się, czy tworzenia nadmiernych problemów prowadzi 

nas ku naszej prawdziwej naturze. Czy na tej drodze są jeszcze jakieś podpowiedzi mogące 

ułatwić nam pracę? Oto moja propozycja dla tych, którzy chcieliby kroczyć tą wymagającą ścieżką.

Pozwól sobie na nietraktowanie swojego ciała jak obcej maszyny. Jesteś swoim ciałem, 

jesteś nim jako kawałek dzikiej przyrody.

Pozwól sobie na nieprzywiązywanie się do swoich wyobrażeń na własny temat. Odkrywaj, 

że jesteś kimś znacznie większym niż Twoje małe „ja”.
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Ziemi może nie da się uratować. Może też poradzi sobie ona na swój sposób, a jedynie 

nasza cywilizacja nie przetrwa tego zamętu, który sprokurowaliśmy. Niezależnie od tego, co się 

stanie i jaki scenariusz się rozegra, warto na spokojnie i uważnie przyjrzeć się własnemu życiu.

Nikt z nas nie zbawi świata i tak naprawdę nie o to chodzi. Jedyne, o co chodzi to uczynić 

swoje życie tak pięknym i pełnym, by w każdej chwili doświadczać prawdziwego cudu życia, 

który zawiera się w prostym byciu, akceptacji tego, co jest i miłości do wszystkiego, co nas 

otacza. W ten oto sposób nasz jedyny dom Ziemia, staje się świętym miejscem, w którym 

czujemy się naprawdę u siebie, czujemy się sobą. 

Jeśli tak uda Ci się przeżywać życie, o nic się nie martw. Cała reszta przyjdzie sama. 

Zakończenie
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11 Niepylak apollo, Alpy, Francja 

17 Góry Czergowskie, Słowacja 

23 Rawa, Katowice 

29  Mała Fatra, Słowacja 

35 Dolina Wapienicy, Beskid Śląski 

41 Jura Krakowsko-Częstochowska 

49 Dubaj 

57 ogień 

63 rezerwat ścisły, Białowieski Park Narodowy 

69 Bolechówka, Jura Krakowsko-Częstochowska 

75 rezerwat Oszast, Beskid Żywiecki 

85 rezerwat ścisły, Białowieski Park Narodowy 

91 Góra Buczyna, okolice Rogoźnika 

97 Kuźnice, kolejka na Kasprowy Wierch 

103 Zajeżowa, Słowacja 

109 WPKiW, Chorzów 

Spis fotografii
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Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Zielona Arka Śląska

Nasz Ogród jest najmłodszą jednostką tego typu w Polsce, gdyż powstaliśmy w roku 2003. 

Jak żaden polski ogród botaniczny mamy możliwość realizowania nowych zadań jakie współ-

czesność wyznacza ogrodom botanicznym. 

Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz aktywnej ochrony 

różnorodności biologicznej, edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowanie postaw 

sprzyjających urzeczywistnianiu idei zrównoważonego rozwoju.

Powyższa misja realizowana jest poprzez: 

1 Tworzenie na obszarze ok. 170 ha przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną naszego 

regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego przez tworzenie siedlisk dla najbardziej 

zagrożonych biocenoz (zarówno fitocenoz jaki i zoocenoz).

2 Prezentację kolekcji roślin występujących na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego 

umożliwiającą poznanie gatunków chronionych, a także nabycie umiejętności rozpoznawania 

roślin oraz zbiorowisk w utworzonych i naturalnych siedliskach.

3 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników wśród mieszkańców 

naszego regionu.

4 Praktyczną realizację wielu tematów lekcyjnych z przyrody, biologii, ekologii, filozofii przyrody, 

ekologii głębokiej w szkołach wszystkich szczebli.

5 Aktywny udział w kształtowaniu postawy proekologicznej mieszkańców naszego regionu 

oraz propagowanie informacji na temat sposobów zachowania bioróżnorodności.

Wraz z pracownikami naukowymi uczelni śląskich, ośrodkami doskonalenia nauczycieli a 

także nauczycielami - praktykami oraz zainteresowanymi przedstawicielami organizacji 

ekologicznych poszukujemy nowych form edukacji przyrodniczej a także metod wychowawczych 

przygotowujących młodych ludzi do sprostania problemom nadchodzących lat. 

Wszelkie informacje o przedsięwzięciach edukacyjnych Ogrodu można znaleźć na stronie: 

www.sibg.org.pl.


