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Det är dags att ta ansvar nu!

Kjell Askling, torsdag 31 maj 2012

Vi människor har länge, ja kanske alltför länge, valt att inte fullt ut ta ansvar för det liv vi lever, och för det samhälle vi är
en del av. Att det har varit så kan ha sina förklaringar. Vi kan ha känt oss oförmögna och icke värdiga att ta detta ansvar. Vi
kan ha tvingats, med våld, att leva på ett icke ansvarsfullt sätt. Ytterligare en förklaring till att vi fortfarande har den ansvarslösa
situation som vi har kan vara att vi helt enkelt bara har fortsatt av gammal vana, och tagit för givet att det är så det måste vara.
Hur det nu än är, och har varit, så kan nog de flesta idag förstå

att detta är en olycklig och icke hållbar situation.

Vi kan helt enkelt inte fortsatta att fly undan ansvaret längre, och bara lämna över det till andra högre upp i en hierarki, som så
lägligt finns till hands, där alla på samma sätt, och på samma grunder som alla andra, givetvis också bara flyr undan
ansvaret. Nej, det är naturligtvis inte hållbart. I alla fall inte om vi människor önskar oss ett värdigt liv i ett fungerande
samhälle, och en framtid här på planeten. Och inte önskar sig väl egentligen någon ett ovärdigt och dåligt fungerande
samhälle. Gör du?

Vi klarar det på ekogrund
Nej, det är på tiden att vi gör något åt detta nu. För det måste inte fortsätta att vara så som det "alltid" har varit. Vi kan
faktiskt, var och en, välja att ta fullt ansvar för både livet och samhället. Vi klarar det dock inte i den ordning som vi idag har i
vårt leverne och vårt samhälle. Det skulle bli alltför tungt och svårt. Ja, i stort sett omöjligt. Nej, det behövs en helt annan
grund för levernet och samhället för att vi skall kunna ta detta ansvar. Det behövs en enande, helande och frigörande grund av
samma slag som Ronneby Samhällsförening vilar på. Den kallas kort och gott "

ekogrund", där "eko" kommer från grekiskans

"oikos", som betyder "hus", men också mycket väl kan användas i vidare betydelse, så som hos Samhällsföreningen. Vad
detta "eko", såsom samlande begrepp, står för kan du läsa om på

denna sida.

En av fördelarna med denna ekoordning, och en viktig sådan, är att ordningen kan växa fram successivt och fredligt i den
verklighet vi nu befinner oss, utan revolution och stridigheter. Den försämrar nämligen inte livet för någon, utan förbättrar det
för alla som väljer att leva i denna ordning. Det är i sin helhet inte heller någon begränsande ordning, utan tvärtom en
vidgande sådan. Ekoordningen skänker oss en ny dimension i tillvaron, med mängder av nya möjligheter. Det är bara att
ansvarsfullt ta för sig, och att släppa loss fantasin och skaparglädjen. Mycket svårare än så behöver det inte vara om vi
väljer ett varande som vilar på "

ekogrund".

Visst kommer vi, och vår syn på omgivningen, att förändras i och med att vi väljer att fullt ansvarstagande, vilande på "
ekogrund", skall gälla för oss i fortsättningen. Och, det är klart att detta kan bli en omvälvande upplevelse. Men, knappast en
negativ sådan, utan en upplyftande och glädjande sådan. Det är ju inget dekret uppifrån, ingen revolution, eller någon annan
plötsligt påtvingad förändring, det handlar om denna gång. Det är bara en positiv utveckling och en starkt livsförbättrande
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möjlighet, som vi själva kan styra över. En möjlighet till ett mycket rikare och mer meningsfullt liv, och en möjlighet att äntligen
kunna styra vårt eget liv.

...och finner samtidigt friheten
När vi väljer att ett fullt ansvarstagande på "

ekogrund" skall gälla för oss har vi nämligen inte bara hittat vägen till ett rikare

liv på alla plan, utan då har vi också hittat vägen till friheten. Denna frihet som vi människor så länge har längtat efter, och
letat efter, men aldrig riktigt funnit, därför att vi har letat på fel plats och i fel ordning, och utanför oss istället för inom oss. Nu
finns den plötsligt där, framför oss. Det behövs bara ett enda steg, och vi går från fångenskapen till friheten. Ett enda steg
från isolering till samhörighet. Ett enda steg.

Det är stort och lockande, men kan naturligtvis också kännas skrämmande eftersom vi så länge har varit fängslade i den
ordning och det varande vi nu befinner oss. Det är ju där vi trots allt har vår trygghet och vårt umgänge. En trygghet och ett
umgänge, som vi trots dess brister, inte vill släppa. Men lugn, det här handlar inte om att gå från en fångenskap till en annan,
från en beskuren frihet till en annan, eller från en avskild verklighet till en annan. Här förlorar vi inget, här vinner vi bara. Här
förenas vi, istället för att splittras, och här växer samhörigheten. Dessutom är det ju, som sagt, hela tiden vi själva som styr
våra steg.

Så ta steget in i friheten nu, till ett värdigare liv och ett mänskligare samhälle, och var med och ta ansvar du också, så att
både du och alla andra äntligen kan få det samhälle och den tillvaro som vi egentligen vill ha. När du registrerar dig som
medlem i Ronneby Samhällsförening så öppnar du för den möjligheten, och har med en liten och enkel handling redan tagit
ett stort ansvar. Enklare och effektivare kan det inte bli. Ta dig en titt på den information som finns här på sajten, om "

ekogrund"

mm, och registrera dig som medlem i Ronneby Samhällsförening, om du inte redan har gjort det. Det är enkelt, och det kostar
inget att vara medlem. Men du, gör det nu. För det finns ingen bättre och lämpligare tid än nu. Och, som sagt, du har inget att
förlora, men allt att vinna. Sprid dessutom gärna föreningens budskap vidare till människor omkring dig.

Om du känner dig osäker, men ändå vill att en tillvaro vilande på "

ekogrund" successivt skall kunna växa fram, kan du, om du

vill, naturligtvis avvakta med ditt eget stegtagande, och enbart registrera dig som medlem i föreningen. Då har du ändå bidragit
till att möjliggöra att en ekotillvaro kan växa fram, vilket i förlängningen givetvis gör det betydligt lättare både för dig och
alla andra att ta steget in i friheten, och in i denna enande, helande och frigörande tillvaro. En mycket liten handling alltså, men en
handling av stor betydelse.

