Η 24η Απριλίου είναι η ημέρα που ο Σρι
Σάτυα Σάι Μπάμπα έφυγε από το φυσικό
Του σώμα, μια μέρα που ο Διεθνής
Οργανισμός Σάτυα Σάι έχει καθιερώσει ως
ημέρα αφιερωμένη στις Ανθρώπινες Αξίες.
Επίσης, η 22α Απριλίου έχει καθιερωθεί
παγκοσμίως ως «Ημέρα της Γης».
Τον Ιούλιο του 2018, πραγματοποιήθηκε στο Πρασάντι Νίλαγιαμ το πρώτο
περιβαλλοντικό συνέδριο Go Green, στο
οποίο συμμετείχαν πάνω από 1200
εκπρόσωποι από 70 χώρες. Το μήνυμα του
Σάτυα Σάι Μπάμπα για το περιβάλλον και οι
πρωτοβουλίες του συνεδρίου παρουσιάζονται στο κείμενο που ακολουθεί και το
βίντεο στο τέλος.

Η Φύση είναι το ένδυμα του Θεού
Η φύση είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού
στην ανθρωπότητα, αλλά πιο σημαντικό,
είναι το ένδυμα του Θεού. Η υπέρτατη
αλήθεια είναι ότι η Φύση είναι η εκδήλωση
του Θεού. Κάθε κύτταρο, κάθε άτομο, κάθε
στιγμή στο σύμπαν διαποτίζεται από
θεϊκότητα, η οποία είναι η ίδια η αγάπη. Στη
Φύση χρωστάμε την ίδια μας την ύπαρξη.
Όπως μια στοργική μητέρα, έτσι και η Φύση,
μας φροντίζει, μας συντηρεί και μας
προστατεύει με το να μας δίνει τροφή, νερό,
αέρα, γη και φυσικούς πόρους που συχνά τα
λαμβάνουμε ως δεδομένα.
Η Φύση είναι το σχολείο σας, το
εργαστήριό σας, η πύλη για την
απελευθέρωση και το πανόραμα του Θεϊκού
μεγαλείου. Ψάξτε να μάθετε τα μαθήματα
που είναι έτοιμα να διδαχτούν.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 4 Οκτωβρίου 1970
Η Φύση είναι στην ουσία το ίδιο το Θείο.
Τα πάντα είναι Θεός. Οπότε, βαδίστε απαλά,

κινηθείτε με ευλάβεια, χρησιμοποιήστε με
ευγνωμοσύνη.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 15 Οκτωβρίου 1966
Η
ανάρμοστη
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Ο άνθρωπος τις προηγούμενες δεκαετίες
κακομεταχειριζόταν τα στοιχεία της φύσης,
μόλυνε τον αέρα, το νερό και το έδαφος,
χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τα άρρωστα
αποτελέσματά τους, εξήγαγε τα ορυκτά
καύσιμα για να ικανοποιήσει τις ατελείωτες
επιθυμίες του, κατέστρεφε τα δάση που
συντηρούν την ίδια τη ζωή και εξόντωνε τους
φυσικούς κατοίκους πολλών ειδών —για να
κατονομάσουμε μερικά από αυτά. Οι
συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες
πράξεις είναι φανερές και εκδηλώνονται ως
πρόωροι θάνατοι, θανατηφόρες ασθένειες,
καταστροφή ειδών και των φυσικών
κατοικιών τους, όπως επίσης και ως
πληθώρα φυσικών καταστροφών, που
περιλαμβάνουν
σεισμούς,
τσουνάμι,
τυφώνες, πλημμύρες, ανομβρίες, πυρκαγιές
στα δάση και άλλες συμφορές που
ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα.
Σήμερα, υπάρχει μόλυνση στα πάντα,
όπως στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό
που πίνουμε, στους ήχους που τρυπάνε τ’
αυτιά
μας
και
στην
τροφή
που
καταναλώνουμε. Εξ αιτίας αυτής της μόλυνσης
στα πάντα, επηρεάζεται η υγεία του
ανθρώπου. Εκτός αυτού, μολύνεται και το
μυαλό του ανθρώπου, κάνοντάς τον επιρρεπή
στις αρρώστιες. Ο άνθρωπος θα πρέπει να
κάνει μια ειλικρινή προσπάθεια στο να διάγει
έναν γαλήνιο και αγνό βίο… Η τήρηση των
τριών: Αγνότητα, Υπομονή και Επιμονή, (the
three P’s, Purity, Patience and Perseverance),
υπόσχεται μόνιμη ευτυχία και καλή υγεία,
χωρίς ασθένειες.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 21 Ιανουαρίου 1994

Πώς να επαναφέρουμε την ισορροπία
μεταξύ ανθρώπου και φύσης
O Σάτυα Σάι Μπάμπα έλεγε ότι η μόλυνση
εκτός είναι μια αντανάκλαση της μόλυνσης
εντός του νου μας. Η θεμελιώδης αιτία του
περιβαλλοντικού μας προβλήματος είναι η
ανθρώπινη απληστία, ο εγωισμός και ο μη
σεβασμός των νόμων της Φύσης, που
προκαλούνται
από
τις
υπέρμετρες
επιθυμίες και την παράβλεψη των εγγενών
ανθρώπινων αξιών της Αλήθειας, της
Σωστής Συμπεριφοράς, της Ειρήνης, της
Αγάπης και της Μη-βίας. Ο καλύτερος
τρόπος
αντιμετώπισης
αυτών
των
προβλημάτων είναι να εξασκηθούμε να
βάζουμε ένα όριο στις επιθυμίες μας —όπως
το να μειώσουμε το πετρέλαιο και την
ενεργειακή κατανάλωση, τα πλαστικά
αγαθά και την κατανάλωση του νερού—
μαζί με άλλες θετικές πράξεις, έτσι ώστε να
μην σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς
πόρους αλόγιστα.
Ο πρωταρχικός στόχος είναι να
εξαγνίσουμε το περιβάλλον, το οποίο
επηρεάζεται από τη μόλυνση του αέρα, του
νερού και του φαγητού. Και τα πέντε
στοιχεία επηρεάζονται από τη μόλυνση. Γι’
αυτό οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν
να μειώσουν τη χρήση των αυτοκινήτων και
να ελέγξουν την εκπομπή επιβλαβών
βιομηχανικών αποβλήτων.
Τα δέντρα παίζουν έναν ζωτικό ρόλο
στο να βοηθούν την ανθρωπότητα να
λαμβάνει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα, ενώ
αυτά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα
που αποβάλλεται από τα ανθρώπινα όντα. Γι’
αυτό οι αρχαίοι ευνοούσαν την ανάπτυξη
των δένδρων, για να ελέγχουν την ατμοσφαιρική μόλυνση.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 6 Φεβρουαρίου 1993
Εφαρμογή των πρωτοβουλιών GoGreen
από τον Διεθνή Οργανισμό Σάτυα Σάι

Ο Διεθνής Οργανισμός Σάτυα Σάι έχει
εφαρμόσει πολλές πρωτοβουλίες για να
ενσταλάξει αγάπη για τη Φύση, την πρακτική
του να τοποθετείς ένα όριο στις επιθυμίες και
την εξάσκηση των ανθρώπινων αξιών με
σεβασμό
στο
περιβάλλον.
Πολλά
περιβαλλοντικά
προγράμματα
έχουν
εφαρμοστεί και εφαρμόζονται στην Ινδία και
ανά τον κόσμο, ως μέρος της θεϊκής
αποστολής, όπως το ηλιακό σχέδιο ορόσημο
στο Πρασάντι Νίλαγιαμ και στην Ταϊλάνδη, η
δεντροφύτευση για αναδάσωση στο
Αζερμπαϊτζάν,
στην
Αυστραλία,
στο
Μπαχρέιν, στον Καναδά, στην Γερμανία, στην
Ινδία, στο Καζακστάν, στην Κένυα, στη
Μολδαβία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Πολωνία,
στη Νότιο Αφρική και στις ΗΠΑ, ο
καθαρισμός στις ακτές και στις όχθες των
ποταμών στον Καναδά, στο Ντουμπάι, στην
Γκάνα, στο Μεξικό, στην Ινδία, στο Νεπάλ και
στη Ρωσία —για να κατονομάσουμε κάποια
από αυτά.
Η ανθρώπινη ζωή θα βρει εκπλήρωση
μόνο όταν διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία.
Ισορροπία στην ανθρώπινη ζωή και ισορροπία
στη φύση —και τα δυο είναι εξίσου σημαντικά.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 25 Σεπτεμβρίου 2000
Καλλιεργήστε τις θεϊκές ποιότητες της αγάπης, της συμπόνιιας, της ταπεινότητας και
του σεβασμού για όλα τα όντα, σεβασμό
απέναντι στη Γη και σε όλα τα άλλα στοιχεία.
Έτσι θα μπορέσετε να τραβήξετε πάνω σας τη
Χάρη του Θεού και να καταστήσετε τη ζωή σας
ωφέλιμη και αποδοτική.
- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 22 Νοεμβρίου 1978
Δείτε ή κατεβάστε το βίντεο σχετικά
με τις πρωτοβουλίες GoGreen από τον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://sathyasai.org/environmental-sustainability

