Co sprawia, że organizacja jest silna i poświęca się celom
humanitarnym, a działalność każdego człowieka odbywa się
nieodpłatnie w czasie wolnym?
Oprócz ciężaru zarabiania na życie, każdy człowiek jest zdeterminowany osobistymi
sprawami. Wychowywanie dzieci lub opieka nad członkami rodziny wiąże się z
odpowiedzialnością rodzinną, a wraz z wiekiem możliwości reagowania, a także odporność
są ograniczone.
Ale od czasu do czasu pojawiają się ludzie, którzy poświęcili się wyższemu celowi. Którzy
nie tylko chcą coś dla siebie zyskać z normalnego życia codziennego, ale także chcą wnieść
ludzki wkład w poprawę społeczeństwa. Tylko jedna osoba jest podstawą do zmiany. Jednak
zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko poprzez współpracę z wieloma podobnie
myślącymi ludźmi.
Czasami jesteśmy zbyt zdeterminowani w naszym zaangażowaniu i nawet nie dostrzegamy
zainteresowania, jakie inni mają również w tych celach, które nas inspirują. Tak więc oprócz
samodyscypliny, która pozwala nam robić więcej niż w głównym nurcie, ważna jest również
komunikacja z innymi. Aby to zintensyfikować, konieczna jest autorefleksja nad własną
osobowością.
W tym nastawionym na zysk systemie życia istnieją organizacje lub firmy, które rzekomo
zachęcają nas do naszych działań i wykorzystują i zwodzą nas na dwa sposoby.
Po pierwsze, nie doświadczając już wsparcia finansowego jako korzyści dla społeczności,
ale chcąc skorzystać z niej osobiście, a po drugie, wchodząc w niełaskę innych, których
wcześniej chcieliśmy pozyskać merytorycznie.
Jest to niebezpieczny cykl i występuje najczęściej tam, gdzie zasoby społeczne i osobiste są
ograniczone. Żywe zepsucie umysłu, a także stylu życia jest nie tylko bardziej powszechne w
systemach słabych ekonomicznie. Ponieważ zwykle nie jest to odosobniony przypadek,
zmienia się w normalne zachowanie.
Zajmuję się tym problemem w szczególności, ponieważ musimy osiągnąć dwa cele:
1. Zerwać więzy sponsorów z jednostkami i przekształć je w demokratyczny system
ogólnego finansowania, który służy tym, którzy chcą być aktywni, ale nie zajmują pozycji,
która czyni ich osobiście atrakcyjnymi dla sponsorów.
2. Zapewnienie finansowania dla naszej organizacji i dla wszystkich tych, którzy pracują dla
osiągnięcia naszych celów, niezależnie od indywidualnych wydarzeń.
Edukacja na rzecz wytrwałości może odnieść sukces tylko wtedy, gdy zwiększymy nasze
wsparcie dla tych, którzy polegają na naszym społeczeństwie jako społeczności, która
dąży do celów w prosty sposób.
To wyzwanie dla nieludzkiego społeczeństwa. Jeśli przyjmiemy to wyzwanie, możemy być
pewni wdzięczności pacjentów, którzy całą swoją ufność pokładają w naszej niezależności.

