
...si tým človekom, ktorý vie vidieť strom aj na tom najmenšom 
liste, ktorý z neho spadol. 

 
Vidieť vo veciach ich korene, vidieť v nich to krásne, to dôležité a to, čím sú, boli a budú, je 
dar, veľmi vzácny a dôležitý dar. Je to dar všetkých. Každý má v sebe túto stránku, ale málokto 
ju používa, alebo s ňou dokáže narábať. 
Stromy sú jednými z najdôležitejších organizmov na našej planéte. Sú dôležitou podmienkou 
pre život organizmov, ľudí a zvierat. Listnaté stromy obsahujú zelené farbivo chlorofyl, 
pomocou, ktorého produkujú kyslík. Tento proces nazývame fotosyntéza. Kyslík je pre nás ľudí 
najdôležitejšou biologickou potrebou.  
Pozrime sa na to z pohľadu nás ľudí. Každý vieme, že kyslík je pre nás dôležitý. Človek bez 
jedla vydrží aj 30 dní, bez vody 3 dni, ale bez kyslíka máme problém vydržať niekoľko minút. 
Je dôležité uvedomovať si túto skutočnosť. Pokiaľ chceme byť na tejto planéte aj o pár rokov 
a chceme tu zanechať tie najlepšie podmienky na život, aby sa tu mali dobre aj naše deti a 
vnúčatá, mali by sme sa zamyslieť. Každá vec, každý organizmus, každý systém je tvorený 
z častí. Preto je dôležité, aby sme si tieto časti všímali. Je chyba, ak si niekto povie, že vyrúbanie 
jedného stromu, odtrhnutie jedného lístka nie je nič vážne a nič sa nestane. Nechceme byť 
vrahmi prírody, vrahmi našej planéty, našich blízkych, ľudí, ani seba.  
Tak je to aj s ľuďmi. Veľa z nás sa správa zle nielen k veciam, k prírode a k zvieratám, ale aj 
k ľuďom. Správame sa zle sami k sebe. Neuvedomujeme si hodnoty druhých a niekedy aj seba 
samého. Sme zlí, hovoríme si ľudia, ale nesprávame sa tak. Nesprávame sa ľudsky k ostatným, 
k ničomu. Povyšujeme sa nad druhých. Niektorí ľudia majú pocit, že sú viac, viac ako iní, viac 
ako ostatní. Prečo niekto dokáže druhému ublížiť, ponížiť ho, spraviť z neho menejcenného? 
A tu vidíme hlavný dôvod toho, prečo si nevážime maličkosti, prečo v nich nevidíme to 
dôležité. Keď si nevážime iných, ani sami seba, ubližujeme si navzájom. Je teda zrejmé, že si 
nevážime ani našu planétu a prírodu. Možno si uvedomujeme jej podstatnosť a to, ako je pre 
nás dôležitá, ale nesnažíme sa nič zmeniť a pomôcť jej. Nepremýšľame nad tým, ako by sme 
jej pomohli, nelámeme si hlavu nad tým, čo by sme pre ňu vedeli urobiť. Povieme si len toľko, 
prečo by sme niečo robili, keď ani ostatní sa nesnažia. Pozeráme sa na druhých a neustále sa 
porovnávame. Každý sme predsa jedinečný a mali by sme začať sami od seba. Načo vravieť, 
že jeden človek, ktorý si vstúpi do svedomia a začne sa správať rozumne a ekologicky planétu 
nezmení. Keď si takto povieme asi ju nezmeníme. Bude to vyzerať skôr tak, že o to nemáme 
ani najmenší záujem. Nechce sa nám vyjsť z komfortu a začať pracovať na niečom, čo sa nám 
nejaví ako podstatné práve v tejto chvíli. Hovoríme si ambiciózni ľudia, poukazujeme na to, 
ako si plníme sny a ciele, ale málokedy si za cieľ určíme niečo takto podstatné. Považujeme sa 
za najmúdrejší živočíšny druh a sme postavení na špičke potravinového reťazca. No napriek 
tomu sme v istých veciach hlúpejší ako zvieratá. Veď aj zviera si z prírody zoberie len toľko, 
koľko potrebuje. Neberme si my zbytočne viac.  
Ukážme, že vieme byť dobrými a buďme takými stále. Otvorme svoje vnútro a pozerajme sa 
na veci z iného uhla pohľadu. Snažme sa vidieť podstatu vecí, ich krásu a dôležitosť.  
Aj v malom dieťati predsa vidíme človeka. Často odsudzujeme ľudí, ktorí to vnímajú inak. 
Snažíme sa im vysvetliť, aký je život vzácny. Považujeme za dar, keď príde do rodiny dieťa. V 
prenatálnom období mu hovoríme malý zázrak.  
Niektorí z nás tento zázrak vidia aj pri zvieratkách. Majú ich radi ako priateľov, považujú ich 
za členov rodiny. Bojujú proti týraniu zvierat. A bojujú za spravodlivosť voči iným živočíchom. 
Bojujme aj my! Robme všetko, čo len ako jeden človek a jedna osoba dokážeme. Ukážme, aké 
sme veľké osobnosti a spravme niečo pre planétu, pre prírodu!  
Aj jeden citát nám hovorí, aká je príroda dôležitá: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi 
posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ A to je 
pravda. Vidíme to už aj v dnešnej dobe. Rieky a moria sú čoraz viac znečistené, plávajú v nich 



choré ryby, lesy rednú, niektoré druhy zvierat vymierajú kvôli globálnemu otepľovaniu, nemajú 
sa ani najmenšiu šancu zachrániť.  
Vážme si prírodu, nevymieňajme ju za peniaze, je to predsa hlúposť. 
Prírodu nemôžme vymeniť ani za úspech, je to príliš vysoká cena a hlavne nepatrí len nám, 
nepatrí vlastne nikomu. To my patríme jej, sme jej súčasťou. Tvoríme spolu s ostatnými 
živočíchmi, rastlinami, všetkými živými a neživými prírodninami jeden veľký a dôležitý 
systém. Nesnažme sa ho zničiť, naopak dávajme si pozor, aby sme ho nezničili nezámerne. 
Bráňme ho a buďme hrdí na to, že do neho patríme.  
Vážme si prírodu, sami seba, ostatných. Viďme všade krásu a dôležitosť. Buďme tými ľuďmi, 
ktorí vedia vidieť strom aj na tom najmenšom liste, ktorý z neho spadol. Buďme nimi a učme 
nimi byť aj ostatných ľudí, aj naše deti, aby to ony už nemuseli učiť tie svoje, ale aby sa táto 
veta stala samozrejmosťou, bola mottom pre všetkých.  
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