
Οι Επιλογές μας Αλλάζουν τον Κόσμο!

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2006 19:00

Όποια πολιτική στάση κι αν κρατά ο καθένας και η καθεμία από εμάς - από την αναρχία
μέχρι την ποιο συγκεκριμένη κομματική  θέση - έχουμε όλοι ένα κοινό:               είμαστε
καταναλωτές.
Το σύστημα εκεί οφείλει την τέλεια λειτουργία του συν του ότι οι άνθρωποι 
χαρακτηρίζονται από τη δύναμη της συνήθειας. Γι αυτούς λοιπόν που στέκουν  αμήχανοι
μπροστά στο σύστημα νοιώθοντας εγκλωβισμένα ανήμποροι να ξεκινήσουν την  προσωπική
τους επανάσταση έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
 (ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις πολλές ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε  να
απευθυνθείτε για την κάθε περίπτωση - ευτυχώς υπάρχει  και το διαδίκτυο ως πολύτιμο
εργαλείο)

      

1) Αλλάξτε τις διατροφικές σας συνήθειες. Υποστηρίξτε μικρές φάρμες που σέβονται την
ζωή των φυτών που καλλιεργούν και των ζώων που προορίζονται για κατανάλωση.
[www.themeatrix.com]

  

2) Αντικαταστήστε τα πολύ επιβλαβή προϊόντα περιποίησης & υγιεινής που χρησιμοποιείτε
με άλλα που στηρίζονται σε φυτικά φυσικά υλικά & που δεν δοκιμάζονται στα ζώα (τι
ματαιοδοξία να βασανίζουμε τα ζώα για τη δική μας ομορφιά & «υγεία»!) [www.botanica.gr]

  

3) Το ίδιο ισχύει και για τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε για το σπίτι μας. [www.auro.gr]

  

4) Τιθασεύστε τον καταναλωτή μέσα σας και αποφύγετε τις μεγάλες υπεραγορές εκτός κι
αν μπορείτε να μην παρασυρθείτε αγοράζοντας περισσότερα προϊόντα απ' όσα πραγματικά
χρειάζεστε.

  

5) Κινηθείτε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεκινήστε κάνοντας μία έρευνα
αγοράς με σκοπό ένα μακροχρόνιο πλάνο αντικατάστασης των πηγών ενέργειας που
χρησιμοποιείτε. [http://dir.forthnet.gr/699-0-gr.html]

  

6) Φροντίστε ένα αδέσποτο ζώο της γειτονιάς σας χωρίς να του στερήσετε το φυσικό του
περιβάλλον. Τα ζώα, ως άλλοι φρουροί, κρατούν σε ισορροπία τον κόσμο μας. Μόνο ένας
αδαής (ή ένας «σκιασμένος») δεν θα τα ήθελε ανάμεσά μας. [δείτε την ενότητα "Ελεύθερα
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Ζώα"]

  

7) Χρησιμοποιήστε Αιθερικούς Μετατροπείς για να καθαρίσετε ενεργειακά & να
προστατεύσετε τον χώρο σας από παντός είδους «ξενικές» & ηλεκτρομαγνητικές επιρροές.
[www.ethericpower.com]

  

8 ) Προσπαθήστε, όπου είναι δυνατόν, να παντρέψετε την κλασσική ιατρική με την
εναλλακτική. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε πόσο λίγο ανάγκη έχετε τους γιατρούς & τα χημικά
φάρμακα! [www.worldwithoutparasites.com]

  

9) Προτιμήστε να χρησιμοποιείτε τα ελεύθερα προγράμματα για τον υπολογιστή σας &
στηρίξτε οικονομικά αυτούς που τα προάγουν. [www.mozilla.org]

  

10) Κινηθείτε ως προς την όσο μεγαλύτερη αυτοδιαχείριση του χρόνου σας. Ο χρόνος είναι
χρήμα και το αντίστροφο. Μην τον ξεπουλάτε για το τίποτα. Καλλιεργείστε το κριτήριό σας
ως προς το πότε και που πρέπει να προσφέρετε εθελοντική εργασία.

  

11) Γίνεται ευρηματικοί! Δείτε τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε και διαδώστε το ξεκινώντας
από φίλους και γνωστούς. [www.locus7.gr/old_texts/Balanos_05_2005.asp]

  

12) Σταματήστε την γκρίνια και αναλάβετε δράση. Μόνο η αρχή είναι δύσκολη καθώς
μπλοκάρεται από την συνήθεια. Αν σας διευκολύνει, τυπώστε αυτό το κείμενο για να το
έχετε πάντα πρόχειρο ώστε να μην «ξεχνιέστε».

  

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:

  

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες που δεν είναι όμως αξεπέραστες.
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1) Πρώτη και κυριότερη δυσκολία το μεγάλο κόστος (εκεί άλλωστε στηρίζεται και το
σύστημα ώστε να μας αποτρέπει από κάθε τι διαφορετικό).

  

Όλα τα φυσικά & φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα είναι κατά κανόνα ακριβότερα από
τα χημικά-συμβατικά. Άρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε
ως προς τον τρόπο που επενδύουμε τα χρήματα μας. Με συνετή και προγραμματισμένη
διαχείριση είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω. Απλά σκεφτείτε κάποιες
καταναλωτικές παγίδες και πως θα τις αποφύγετε ώστε να σας φτάσουν τα χρήματα. Π.χ.
κάνοντας ένα τσιγάρο λιγότερο την ημέρα κ.α.

  

2) Η δύναμη - ή αδυναμία - της συνήθειας. Εάν καταφέρετε να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας
θα έχετε κάνει το πρώτο και σημαντικότερο βήμα.

  

Καλή επιτυχία!!
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