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W relacjach między ludźmi zdarza się, że  zapominamy o wzajemności  gdy ktoś jest dla nas 
życzliwy, hojny, dobry i przyjmujemy to za rzecz naturalną, która się nam należy . Bywa, że nie 
przychodzi nam do głowy, że taka postawa gdy tylko bierzemy i korzystamy a nie dajemy nic  
w zamian może zniszczyć albo zakłócić nasz związek. Często traktujemy tak nasze relacje z Ziemią, 
która jest naszym domem . Czujemy się jej posiadaczami. Ale czy tak powinno być ?

Zamiast posiadać Ziemię , zacznijmy się o nią troszczyć. 
Czy nie jest tak, że rzeczy o które dbamy służą nam dłużej? Wzajemne życzliwe relacje są też 
gwarancją między ludźmi dla trwałości ich przyjaźni i radości jaka płynie ze wspólnego spotykania, 
życia, pracy i wzajemnych korzyści. Warto  tak popatrzyć  na naszą planetę. Na co dzień 
użytkujemy jakiś jej fragment –  popatrzmy na ten kawałek jak na  kogoś nam bliskiego, na rośliny, 
na zwierzęta - one są tak samo żywe jak my. Czy uda się nam poczuć, że i my jesteśmy częścią tej 
rodziny, że i od nas zależy w jakim te relacje pójdą kierunku? 
Słyszałam historię, w której jedna pani opowiadała, jak to patrząc przez okno na swój ogródek 
zobaczyła przebiegającego lisa, zaraz za nim dwa zające, jakby go goniły (!), potem za nimi rodzinę 
jeży, wtedy przyszła jej myśl, że zwierzęta przed czymś uciekają. Gdy wyszła na dwór zobaczyła, że 
koparka czyści cały teren ze starych krzewów, krzaków i roślin, które przez wiele lat były domem dla
okolicznych zwierząt. Teraz one rozbiegały się szukając schronienia. Ta historia podsunęła jej myśl, 
którą próbuje rozpowszechniać, że warto połowę lub choćby kawałek użytkowanej przez siebie 
ziemi, na ogródku, działce czy polu oddać naturze, nic na niej nie robić, nie siać, nie uprawiać, nie 
sadzić kwiatów, nie kosić trawy, zostawić ją samej sobie. Bardzo szybko pojawią się tam zwierzęta, 
owady, naturalne drapieżniki, które poradzą sobie ze szkodnikami niszczącymi nasze uprawy.. w ten
sposób powstanie równowaga. 
Nasza Ziemia choruje, a my razem z Nią. Odżywiona naturalnie Ziemia (bez chemii i sztucznych 
nawozów) zaczyna odwdzięczać się nam warzywami i owocami pełnymi witamin.  

Większość ludzi nie widzi związku między swoim działaniem a pogorszeniem jakości życia.
A przecież to ludzie mogą w realny sposób przyczynić się do odradzania się Ziemi.  Jak ? 
Podejmując właściwe działania, zmieniając szkodliwe nawyki, dokonując właściwych wyborów. 
O tym wszystkim słyszycie z różnych źródeł – polecam również wpis z Dnia Ziemi ubiegłego roku 
p. Adama Kurlapskiego i mój  na  stronie www.diakonia.pl  NOSW zdalnie 2019/2020.



Zatem dla naszej kochanej Błękitnej Planety życzenia, aby znalazła swoich wrażliwych strażników 
i wojowników i prawdziwych przyjaciół, którzy zajmą się jej odradzaniem . Droga do takiej 
postawy wiedzie przez właściwe zachowania (np. te, o których ciągle słyszycie : wpis o którym 
wspomniałam wyżej) ale też przez edukację – uczenie się od tych, którzy się na tym znają  np. na 
glebie, na uprawie organicznej czy na innych skutecznych zachowaniach chroniących nasz dom - 
Ziemię .

                                                                                                                     Jolanta Ryś

Inspiracją do tego wpisu był wywiad „Na ratunek planecie” przeprowadzony z ekolożką p. Mary Reynolds jaki 
przeczytałam w czasopiśmie Zwierciadło nr 5/2021.
Ilustracje pochodzą z zasobów Internetu.


