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UVODNA BESEDA 

„Narava je tvoja šola, tvoj laboratorij, pot do osvoboditve in panorama Božje 
veličastnosti. Prizadevaj si spoznati lekcije, ki jih je pripravljena učiti.“ 

- Sathya Sai Baba, 4. oktobra 1970 

Narava je Božje ogrinjalo 

Narava je veliko Božje darilo človeštvu, še pomembneje, narava je Bog v 
preobleki. Poglavitna resnica je, da je narava pojavna oblika Boga. Vsaka celica, 
vsak atom, vsak trenutek v vesolju je prežet z božanskostjo, ki je ljubezen sama. 
Svoj obstoj dolgujemo naravi. Kot sočutna mati nas narava neguje, oskrbuje in 
varuje, daje nam hrano, vodo, zrak, zemljo in naravne vire, ki jih imamo pogosto 
za samoumevne. Narava je hkrati največji učitelj, uči nas ljubezni, potrpljenja, 
prizanašanja in požrtvovalnosti, kar lahko doživimo z opazovanjem vzajemnega 
delovanja dreves, rastlin, živali, rek in jezer ter drugih naravnih pojavov. 

Naš odnos do tako sočutne matere narave bi moral biti spoštljiv, častitljiv in 
hvaležen. Na žalost pa je človek edino bitje stvarstva, ki ni hvaležno, temveč 
zlorablja naravo z nebrzdanim pohlepom in sebičnostjo, medtem ko druge vrste 
živijo v predpisanih mejah, z upoštevanjem zakonov narave ter z varčno, 
hvaležno in spoštljivo uporabo njenih darov. Po drugi strani pa ima človek tudi 
edinstveno možnost popraviti svoj pogled in ravnanje. 

Neprimerno človekovo ravnanje povzroča opustošenje 

Človek je v zadnjih nekaj desetletjih, ne glede na posledice, izrabljal naravne 
elemente, onesnaževal zrak, vodo in zemljo, črpal fosilna goriva za potešitev 
svojih nenasitnih želja ter uničeval gozdove, ki podpirajo življenje ter mnoge 
avtohtone vrste v njihovih naravnih bivališčih. Posledice teh brezobzirnih dejanj 
so očitne in se odražajo v prezgodnjem umiranju, uničujočih boleznih, uničevanju 
vrst in njihovega naravnega okolja ter kot najrazličnejše naravne katastrofe, kot 
so potresi, orkani, tajfuni, poplave, suše, gozdni požari in druga razdejanja, ki od 
človeštva terjajo velik davek. 

Na primer, Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2016 podala oceno, da je 
onesnaženost zraka na letni ravni vzrok za eno smrt od devetih, znanstvene 
študije pa kažejo, da onesnažen zrak škoduje celo nerojenemu otroku. Podnebne 
spremembe, ki vodijo h globalnemu segrevanju, so sedaj velika grožnja in 
negativno vplivajo na planet in na vse življenje na njem, kar bo podrobneje 
razloženo v nadaljevanju te knjižice. 
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Mnogi zaskrbljeni ljudje, verski voditelji, vlade, vodje skupnosti in 
okoljevarstveniki so začeli ukrepati in poskušajo povečati ozaveščenost ter 
mobilizirati vire za zaščito matere Zemlje za dobrobit vsega stvarstva. 

Kako ponovno vzpostaviti ravnovesje med naravo in človekom 

Sathya Sai Baba je dejal, da je onesnaženost okolja posledica onesnaženja našega 
uma. Temeljni vzroki okoljskih problemov so človekov pohlep, sebičnost in 
neupoštevanje zakonov narave, ki jih povzročajo pretirane želje ter zanemarjanje 
prirojenih človeških vrednot, kot so resnica, pravilno delovanje, mir in nenasilje. 
Najboljši način za reševanje tega problema je, da postavimo strop nad svojimi 
željami, tako da zmanjšamo porabo fosilnih goriv, plastičnih izdelkov, porabo 
vode in pričnemo z ostalimi pozitivnimi dejanji, tako da ne bomo po 
nepotrebnem razsipavali dragocenih naravnih virov. 

Narava je zrcalna slika božanstva, zato jo moramo spoštovati in živeti temeljne 
človeške vrednote ter gojiti ljubezen do vsega stvarstva in do Stvarnika. Naša 
ljubezen mora zajeti vsa bitja in celotno stvarstvo, prežemati mora naše misli, 
besede in dejanja. 

Sathya Sai Baba, univerzalni učitelj in drugi veliki modreci so nam poleg opozoril 
glede nevarnosti, ki nam danes pretijo, razodeli tudi načine, kako popraviti naše 
vedenje in odnos do narave, da bi lahko ponovno vzpostavili stik z njo. 

Dejanja govorijo glasneje od besed 

Sathya Sai organizacija je začela z izvajanjem mnogih pobud, s katerimi bi 
vzpodbudila ljubezen do narave, navdihnila ljudi, naj postavijo strop nad svojimi 
željami in jih vzpodbudila, da živijo človeške vrednote pri spoštovanju okolja. V 
Indiji in po svetu je bilo v okviru božanske misije izvedenih že mnogo 
okoljevarstvenih projektov, veliko pa se jih pravkar izvaja. Med drugim so to 
projekti pridobivanja sončne energije v Prasanti Nilayamu in na Tajskem, 
pogozdovanje v Azerbajdžanu, Avstraliji, Bahrajnu, Kanadi, Nemčiji, Indiji, 
Kazahstanu, Moldaviji, Novi Zelandiji, na Poljskem, v Južni Afriki in v Združenih 
Državah Amerike ter čiščenje obal in rečnih bregov v Kanadi, Dubaju, Gani, 
Mehiki, Indiji, Nepalu in Rusiji. 

Številne pobude za ozaveščenost javnosti, kot so javna srečanja, pohodi za 
vrednote, duhovna srečanja in sodelovanje skupnosti, so namenjene zaščiti in 
obnovi okolja ter krepitvi javne ozaveščenosti o pomenu te tematike po vsem 
svetu. 
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Pot naprej 

Konferenca Živi Zeleno (Go-Green) predlaga izvajanje naše vizije življenja v 
harmoniji z naravo, z vodenjem študijskih krožkov, z udejanjanjem stropa nad 
željami, uporabo ekološko prijaznih surovin in prakso v Sathya Sai centrih, 
skupinah in drugih shajališčih, ki vključujejo okoljsko ozaveščenost v 
izobraževalne učne načrte in SSEHV ter programe za ozaveščanje javnosti. 

Konferenca obravnava načine, kako reciklirati in ponovno uporabiti ter zmanjšati 
količino potrošnih izdelkov. Kupovati lokalno hrano, uporabljati manj energije, 
uporabljati manj kemikalij, tako doma kot v industriji, ter kako zmanjšati izpust 
ogljika s spremenjenim načinom potovanja. Vse te čudovite ideje in osnutki so 
podrobneje razloženi v nadaljevanju knjižice, o njih pa bo govora tudi na 
konferenci. Sklepe konference bodo s prizadevanji Sathya Sai organizacije izvajali 
posamezniki, skupnosti in narodi. 

Zaključek 

V harmoniji z naravo bomo srečni in spokojni, srečna pa bodo tudi vsa druga 
bitja. To je najboljši način, da izrazimo hvaležnost Materi naravi in Bogu. Vsak od 
nas lahko prispeva, da bo okolje čisto in primerno za naselitev ne le za nas, ampak 
tudi za rastline in živali, s katerimi si delimo prostor na planetu. Tako bomo 
izpolnili božanske zapovedi Bhagavana Sri Sathya Sai Babe, ki se glasijo: “Ljubi 
vse, služi vsem; vedno pomagaj, nikoli ne prizadeni.“ 

Džej Sai Ram 

 

dr. Narendranath Reddy, 

Predsednik Prasanthi sveta 

Mednarodna Sathya Sai organizacija 

 

„Človeško življenje bo izpolnjeno le, če bo ohranjeno ekološko ravnovesje. 
Ravnovesje v človeškem življenju in ravnovesje v naravi sta enako pomembna.“ 

- Sathya Sai Baba, 25. septembra 2000 

 


