
Agricultura spirituală. Partea 1. 

 

Începând cu acest număr al Buletinului vom publica câteva articole privind 

agricultura spirituală. Agricultura spirituală sau agricultrua conștientă este 

frecvent acceptată și promovată de fermieri din toată lumea, dar și de 

asociații de proprietari de mici terenuri de lângă casă, ecologiști, factori de 

decizie responsabili de mediu și resurse, copii și tineri îngrijorați de soarta 

Planetei. 

 

În mare măsură toți sau mulți dintre adepții agriculturii spirituale se bazează 

pe conceptul agriculturii biodinamice și pe cultivarea unei conștiințe 

ecologice în toată activitatea de producție agricolă și de altă natură. 

 

”Să tratăm ferma agricolă ca pe un organism integru”, este unul dintre apelurile frecvent 

promovate.  

 

Albinele mor, varitățile de plante se diminuează, monocultura distruge populațiile de insecte 

din sol, natura locală devine sărăcită și epuizată.  Nu mai avem unde degrada mai departe.  

Alternativ este să colectăm practicile bune din totalitatea istoriei agricole mondiale și să 

activăm pentru a obține o combinație de principii, care ne vor conduce la succes. 

 

O combinație a celor mai bune principii din agricultura organică, permacultură și agricultura 

biodinamică e un început bun. Ideea e să adunăm împreună cunoștințele de cultivare agricolă 

fără chimicale (agricultura organică), utilizând specificul local al reliefului, climei, naturii și să 

incorporăm fluid agricultura în acesta, fără a forța natura, fără a adimte peirderi, prin a ne axa 

pe cultură în agricultură (permacultura) și incorporând activitatea noastră în țesătura fină 

cosmică, ca să ținem cont de influențele planetare asupra semințelor, culturiolor și solului 

folosind mici corecții minerale în doze homeopatice (agricultura biodinamică). 

 

După cum explica susținătorul conceptului de spiritualitate în agricultură, Frederick 

Kirschenmann, o metodă esențială e de a spori eficacitatea prin știință și tehnologii moderne, 

dar alta e - prin creșterea noastră integrată în sens emoțional, mental, fizic și spiritual și prin 

înțelepciune.  Aceasta înseamnă creștere în sensul conexiunii cu natura și conexiunii reciproce 

a oamenilor, așa ca să învățăm să trăim armonios cu tot ce ne înconjoară fără a dăuna. 

 

Un raport al Națiunilor Unite întitulat” Raport de sinteză pentru evaluarea milenară a 

ecosistemelor”, la care au contribuit 1360 de cercetători cu renume din 95 de țări arată concluzii 

alarmante.    În Raport se spune că pe parcursul 

ultimei jumătăți de secol omenirea a poluat și 

supraexplotat două treimi din sistemele 

ecologice de care depinde viața, sporind 

cardinal potențialul unor catastrofe ecologice 

neașteptate.   

 

Adăugător, în Raport s-a stabilit că majoritatea 

acestor daune ecosistemice au fost rezultatul 

direct sau indirect al modificărilor făcute 

pentru a răspunde cererii tot mai mari de 

servicii ecosistemice, în special cererii tot mai 

mari de alimente, apă, lemn, fibre și combustibil. Cu alte cuvinte, mijloacele prin care ne-am 



îndeplinit nevoile umane de bază în ultima jumătate de secol sunt acum frâna existenței noastre. 

Iar agricultura, pe care am practicat-o stă la baza acestui rezultat. Raportul sublinieză, în 

continuare, că nu există o soluție simplă la acest dezastru iminent. Acum am pus în mișcare o 

serie de schimbări așa ca schimbările climatice, pierderea biodiversității și degradarea 

terenurilor, care fac extrem de dificilă restabilirea sănătății ecologice. Aceste schimbări, 

împreună cu pierderea atât a diversității speciilor, cât și a diversității genetice, au afectat în 

mod sever rezistența ecosistemelor sau nivelul de perturbare, pe care îl poate suferi un 

ecosistem fără a trece pragul spre un alt tip de structură sau funcționare.  

 

Prin urmare, nu numai că am degradat capacitatea productivă a planetei, dar am subminat și 

capacitatea ei de auto-reînnoire și autoreglare. Și, ca și cum aceasta nu ar fi de ajuns, in raport 

se menționează că e real să anticipăm noi provocări suplimentare. Se anticipă că în următorii 

50 de ani cererea de culturi pentru alimente va crește cu 70-85%, iar cererea de apă - cu 30-

30%. 

 

 
 

De ce știința ne-a creat o lume atât de diferită de cea pe care o așteptăm? E greu de spus, însă 

una din cause este promovarea unor concepte științifice mecanistice, cu idea dezvoltării 

fragmentate și isolate a elementelor lumii înconjurătoare, întrucâtva susținută de marile minți 

științifice ale erei moderne - Galileo, Descartes, Bacon și Newton.  Perspectivele noastre pentru 

câteva secole trecute au fost modelate de două mari revoluții: Revoluția științifică a secolului 

al XVII-lea și Revoluția industrială a secolului XVIII. Prima a servit ca temelie pentru cea de-

a doua. Acestea au vehiculat pe larg idea separării corpului de minte, minții de suflet, agricuturii 

de om, industriei de pământ, etc. 
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