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«Ποτέ δεν συμβαίνει να έχεις μια επιθυμία, χωρίς να έχεις συγχρόνως και τη
δύναμη για την πραγματοποίηση της. Μπορεί, ωστόσο, ν' αναγκαστείς να εργαστείς
γι αυτό.»

  

 Richard Bach

  

      

  Γιατί  δημιουργήσαμε....
  

"Το   δίκτυο αυτό είναι ένα βήμα για να νιώσουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας  και τους 
συνανθρώπους μας πιο κοντά σε αξίες ξεχασμένες κι ανώτερες.

  

Ζούμε  σε μια εποχή με πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο καθένας μας τα  ξέρει  αφού

 1 / 3



Δίκτυο Aνταλλαγής του "Πελίτι"

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 16:12

καθημερινά τα συναντά παντού. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να  τα αναλύσουμε  ούτε να τα
κρίνουμε ως θετικά ή αρνητικά. Αναγνωρίζουμε  τα οφέλη σε όλες τις  καταστάσεις. Μέσα
σε όλα αυτά υπάρχει και  φαίνεται καθαρά η ανάγκη για τη δική  μας δράση.

  

Η  παγκόσμια κυριαρχία του χρήματος που μας έχει επιβληθεί και την έχουμε  αποδεχτεί,
δε μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες. Απεναντίας τρέχουμε
καθημερινά να καλύψουμε τις όλο και αυξανόμενες πλασματικές  ανάγκες, που νομίζουμε
ότι έχουμε. Έτσι θυσιάζουμε τον προσωπικό μας χρόνο, την  ηρεμία μας, την οικογένεια
μας, τα παιδιά μας και την επαφή με τον εαυτό μας.

  

Η  απάντηση από το "Πελίτι" σε όλα αυτά είναι: να κρατήσουμε μια θετική στάση  απέναντι
στη ζωή. Όσο θα εστιαζόμαστε σε θετικά οράματα αυτά θα  πραγματοποιούνται και θα
αυξάνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι γύρω μας αυξάνουν οι  άνθρωποι που ασχολούνται με την
οικολογική γεωργία, τις εναλλακτικές θεραπείες,  τις ομάδες αλληλοβοήθειας και
υποστήριξης. Έναν τέτοιο θετικό οραματισμό  φιλοδοξεί να υλοποιήσει το "Πελίτι" μέσα
από το δίκτυο ανταλλαγής αγαθών και  υπηρεσιών χωρίς χρήματα."

  

  

 Είμαστε σημαντικοί ακόμα κι όταν δεν έχουμε  χρήματα.

  

 Η κινητήρια δύναμη της γης είναι η αγάπη.

  

  

 "Πελίτι"
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Σεπτέμβριος 2002, "από χέρι σε  χέρι και από καρδιά σε καρδιά"

  

Κατεβάστε τον Οδηγό Ανταλλαγής Υπηρεσιών &amp; Προϊόντων Χωρίς Χρήματα

  

  

Πηγή: http://www.peliti.gr/
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http://www.peliti.gr/docs/apo_xeri_se_xeri_2009-2010.pdf

