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Sortim als carrers!

Victoriano Jaime Férnandez Fernández

Sortim als carrers... ara mateix està a la tv21
Ahmadinejad... ells els poderosos tenen tots els
mitjans.
Difonguem el missatge d'Ecologistes en acció...
no parem...
http://www.ecologistasenaccion.org/
Estam bregant la batalla democràtica més
seriosa dels últims anys.
Atenció... no només els demòcrates lluiten.
Salutacions.

Algunes idees sobre l'amistat, la
tolerància i el compromís amb els
valors solidaris (I)
Segurament durant tota
la vida hi ha hagut
persones
que
han
defensat
els
valors
humans i solidaris com
la tolerància i la pau i
han estat en contra dels
valors egocèntrics com
la riquesa i el poder. Però dissortadament
aquest ha estat un fenomen minoritari. Per la
història sabem que la societat a totes les
èpoques sempre ha permès que els més forts
fossin més rics i poderosos i sotmetessin els
més dèbils. En poques paraules, per tot arreu
sempre ha funcionat la llei del més fort o s'ha
fet realitat el refrany que afirma que el peix
gros se menja el petit. Fins hores d'ara, mai ni
enlloc, hi ha hagut cap poble o nació que hagi
posat els valors solidaris per davant dels
egocèntrics.
Aquesta realitat ens provoca un terrible dilema:
Podem participar del joc imperant tot aprofitant
allò que sigui profitós o beneficiós per a
nosaltres, perquè això és allò que fan els que
tenen èxit...
Pere J. Carrió Villalonga
Veure l’article complet:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2011/04/algunesidees-sobre-lamistat-la.html

Victoriano Jaime Fernández Fernández

________________________________________________________________________________

El Projecte Equo

ecologia política equitat social i 2 la formació
d'un moviment sociopolític.
Aspira a convertir-se en un centre de
pensament crític i constructiu, que basi el
seu treball en la realització de debats,
informes, jornades...

El projecte Equo cerca solucions viables als
reptes del nostre temps mitjançant dues
estratègies: 1 la creació d'una fundació que
sigui un nucli de formació i debat sobre

Però Equo també aspira a la creació d'un
moviment polític i social que tingui un
referent electoral
Veure Què és Equo? al seu web web original:
http://proyectoequo.org/%C2%BFque-es-equo

Declaració Universal dels Drets Humans

El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea
General de les Nacions Unides va aprovar i
proclamar la Declaració Universal de Drets
Humans, el text complet figura en les pàgines
següents. Després d'aquest acte històric,
l'Assemblea va demanar a tots els Països
Membres que publiquessin el text de la
Declaració i disposessin que fos "distribuït,
exposat, llegit i comentat a les escoles i altres
establiments d'ensenyament, sense distinció
fundada en la condició política dels països o
dels territoris"
Article 1.
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals
en dignitat i drets i, dotats de raó i consciència,
han de comportar-se fraternalment els uns
amb els altres.
.Veure l’article complet a:

Psicologia Positiva. Martin Seligman

La psicologia positiva és la disciplina psicològica
que estudia les bases de les emocions positives
de la persona i les seves fortaleses o punts
forts.
Dues conclusions coincidents:
1 La felicitat no es pot trobar mai en el "jo", es
troba en el "nosaltres".
2 A ser feliços es pot aprendre.
Veure l’artícle complet a:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2011/04/psicologiapositiva.html

La revolució ecosocial global

http://arcmediterrani.blogspot.com/2010/10/declaraciouniversal-dels-drets-humans.html

Indignau-vos. Stéphan Hessel

La revolució ecosocial global, la utopia d'ahir,
realitat d'avui, ja està en marxa, ja és aquí.
Seràs un dels que es perdran el tren d'aquest
canvi? Seràs un dels que es quedi a la gola
pudenta del liberal-capitalisme insaciable i
podrit? Espero i desitjo que no
Veure l’artícle complet a:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2011/04/la-revolucioecosocial-global.html

Cap a on anam?

A totes les persones que faran el segle XXI, els
diem amb afecte:
Crear és resistir; resistir és crear.
PD: Espero que ho gaudiu tant com jo, i que
trobeu aquest motiu de indignació que us faci
sentir vius.
Veure el text complet:
http://conspiraciones.blog.com.es/2011/02/16/textointegro-de-indignaos-de-hesse-10607025/
(Text en castellà)
Enviau les vostres col·laboracions a:

Archumanista(@)gmail.com

Cadascun de nosaltres, com a part de la
humanitat, té una doble sensació i percepció de
si mateix, la unitària i la universal:
1 Sabem que som una cèl·lula de l'organisme
social global i, conseqüentment, som un
microbi (alguna cosa infinitament petita i
prescindible).
Si
mor
una
cèl·lula
de
l'organisme, aquest ni ho nota, fins i tot en el
cas que fos una cèl·lula cerebral.
Veure l’article complet a:
http://arcmediterrani.blogspot.com/2011/04/cap-onanem.html
El nostre web:
http://www.balearweb.net/archumanista/

