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LA REVOLUCIÓ DE L'AMOR
per SATISH KUMAR
Els nostres actes per a la Terra són actes d'amor.
El parlament del Regne Unit ha declarat "emergència climàtica" al país. Des de l'icònic
presentador de la BBC David Attenborough, de 90 anys, fins a l'activista sueca de 16
anys, Greta Thunberg, estan recordant activament al món que la situació del nostre
preciós planeta Terra necessita atenció urgent. 1500 manifestants pacífics de la
“Extinction Rebellion” han estat arrestats perquè exigien una acció immediata del
govern per a "dir la veritat" i abordar l'urgent problema de la crisi climàtica. Darrera
d'aquests esdeveniments d'alt perfil, milions de ciutadans comuns, joves i vells, dones i
homes, creients i ateus, negres i blancs, pobres i rics s'estan comprometent a transformar
la seva pròpia forma de vida i a trobar solucions pràctiques i promulgar canvis en les
polítiques.
A més de la resistència i dir NO als sistemes que causen la crisi climàtica, milions de
persones també diuen sí des d'una actitud constructiva adoptant un estil de vida baix en
carboni, Estan compromesos en aquestes activitats radicals petites o grans i participen
en les accions transformadores amb la creença que cuidar el clima i cuidar el nostre
preciós planeta és responsabilitat de tots.


Es neguen a comprar amb una bossa de plàstic o beure aigua d'ampolles de
plàstic i te de gots plàstics d'un sol ús.



Estan renunciant als mètodes intensius de carn i energia de l'agricultura i el
processament d'aliments.



Se subscriuen a les companyies que produeixen energia renovable, col·loquen
panells solars en els seus sostres i aïllen les seves llars per a reduir les emissions
de carboni.

Recolzo de tot cor les accions de School Strikers i Eco Warriors, siguin els qui siguin i
estiguin on estiguin, però demano a Greta Thunberg i als joves i vells activistes de
"Fridays for the Future" i "Extinction Rebellion" que, perfavor usin el poder de l'amor
per a construir el moviment per a la cura del clima i no es deixin portar per la força de la
por. Que el nostre activisme siguin actes d'amor.
El poder de l'amor perdura. El poder de l'amor persuadeix i transforma, mentre que la
força de la por espanta.Els moviments per a acabar amb l'esclavitud, l'apartheid i
l'imperialisme van ser liderats pels líders de l'amor. Les dones que van liderar el
moviment sufragista es van inspirar en l'amor. Seguirem els seus passos i podrem
protegir al planeta de la catàstrofe climàtica amb el nostre profund amor pel planeta
Terra.
La nostra és una revolució d'amor. L'amor és lògic i màgic al mateix temps. La terra és
una encarnació de l'amor. La Terra és amor i l'amor és una paraula tan bona com la

Terra. La Terra és la nostra mestra i aprenem l'art de l'amor de la Terra. La Terra ens
estima i a canvi nosaltres estimem a la Terra.
Actuem perquè estimem els boscos i les flors. Estimem els rius i els oceans. Ens
encanten les muntanyes magnífiques i el sòl que sustenta la vida. Ens encanten els
ocells bells i els animals meravellosos. Estimem a les persones i a les generacions
futures. Per tant, direm NO a les polítiques i pràctiques que danyen la Terra i causen
l'escalfament global, la qual cosa resulta en la fosa del gel àrtic i l'augment del nivell de
la mar. Boicotejarem els negocis i productes que danyen la terra. Anirem a presó pel bé
de la Terra i el farem pacíficament i feliçment mentre les núvies i els nuvis van a la nit
de noces. No tenim por en absolut.
I també direm SÍ a viure de manera simple i sostenible. Direm sí a plantar bilions
d'arbres i sí a l'agricultura regenerativa. Menjarem aliments saludables orgànics i
nutritius. Donarem suport als petits agricultors i productors de tot el món. Nosaltres
mateixos viurem com a artesans i artistes. Donarem suport a artesans i dones del món.
Resistirem al mal perquè es dissolgui i ajudarem el bé a florir.
Mai permetrem que la desesperació disminueixi el nostre optimisme. Els activistes hem
de ser optimistes. L'optimisme funciona. Amb una esperança duradora i un compromís
per a tota la vida, emprenem el camí de la transformació. Sí, l'activisme és un viatge i
no una destinació, és un procés a llarg termini i no un producte a curt termini.
"Comprometre't amb la Terra i viu com a artista i activista”.
Estem tots junts en això. No tenim enemics. L'economia de les deixalles i la
contaminació, l'extracció i l'explotació, l'avarícia i l'ego han d'acabar amb la participació
de tots. Polítics i poetes, industrials i artistes, creadors i consumidors, tots hem d'unirnos i caminar junts per a superar els perills de la contaminació i evitar la crisi de la
catàstrofe climàtica.
A mesura que actuem per a aconseguir la transformació externa, també actuem per a la
transformació interna. Si les nostres ments estan contaminades per la cobdícia, la por i
l'anhel, això donarà lloc al descontentament, el consumisme i el materialisme i
provocarà la contaminació del planeta terra. El paisatge exterior i el paisatge interior són
dos aspectes d'una realitat. La naturalesa allà fora no està separada de la nostra
naturalesa interna.
La vella història de separació ha de donar pas a la nova història d'unitat entre l'intern i
l'extern i entre la naturalesa i els humans. Meditació i acció, intuïció i raó, ment i
matèria, silenci i parla, interior i exterior, esquerra i dreta es complementen entre si.
Conrear la compassió dins i la conservació fora és la manera d'adoptar el nou paradigma
holístic.
Necessitem sanar les ferides causades per la vella història de separació i dualisme,
prejudicis de nosaltres i d'ells, divisions de classe, elenc, raça, religió, identitats i
nacionalitats. Necessitem aplicar el bàlsam de l'amor incondicional i il·limitat per a
curar els conflictes entre les persones i entre les persones i el planeta Terra.

Hem de transcendir les divisions i celebrar la inclusió i la diversitat mentre adoptem la
unitat de la vida. Hem de recordar que la unitat no és uniformitat. La unitat es manifesta
en la biodiversitat, la diversitat cultural, la diversitat de religions,pensaments i opinions.
L'evolució afavoreix la diversitat. Des de l'època del Big bang, l'evolució ha treballat
dur durant milers de milions d'anys per a crear diversitat en totes les direccions. Hem
d'apreciar la diversitat d'opinions, d'idiomes, religions i identitats mentre estem units en
el nostre compromís total de no danyar el nostre preciós planeta Terra; no danyi a les
persones, als animals, als boscos ni als oceans.
Defensem l'ideal dels drets humans i igualment defensem els drets de la naturalesa; els
drets de tots els éssers vius. La Terra no és una roca morta, ella és Gaia, un organisme
viu.
Com va dir William Blake, "La naturalesa és la imaginació mateixa". Shakespeare
parlava de "l'idioma dels arbres" - sí, els arbres parlen, no en anglès, sinó en "arbolés",
deia que havíem d'aprendre dels “Llibres en rierols i rius”, del llibre de la naturalesa i
que no necessitem anar als temples, ni a les esglésies per a escoltar els ensenyaments de
pau, paciència i resistència en els sermons silenciosos de les pedres.
Per tant, no mesurem el valor de la naturalesa en termes de la seva utilitat per als
humans, sinó que reconeixem el valor intrínsec de la naturalesa i de tota la Terra. La
naturalesa no és simplement un recurs per a l'economia, la naturalesa és la font de la
vida mateixa.
Per tant, hem d'aprendre a viure en harmonia amb la naturalesa, amb la Terra i amb tots
els éssers vius; amb l'humà i amb més que el món humà. Fins i tot si no aconseguim una
harmonia tan cent per cent, és un ideal pel qual val la pena lluitar.
Puc semblar un "idealista". Però què han aconseguit els realistes en el món? La crisi
climàtica no és obra d'idealistes. Són les activitats dels realistes les que causen la crisi
climàtica, la desaparició de la biodiversitat i la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl.
Sota la vigilància dels anomenats realistes, la fam, les guerres i moltes altres tragèdies
humanes han crescut a nivell mundial. Els realistes han governat el món durant massa
temps i l'han desordenat. Ara és hora de donar-lis una oportunitat als idealistes, és hora
ld'escoltar a Thunberg i Attenborough, als eco-manifestants i eco-pioners, és hora de
parar esment als reconstructors i agroecologistes, als vaguistes escolars i als defensors
de la terra. Ells són els gentils herois del nostre temps.

