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Nowa Ekonomia w czasach kryzysu i przełomu - webinarium
06.11.2011

Kryzys ekonomiczny jest tematem, który odstrasza. Ale jest też faktem, którego trudno nie zauważyć. Można
z niepokojem obserwować jego przejawy, ale można też zająć się budową Nowej Ekonomii - w swoim
najbliższym otoczeniu. Tej właśnie wiedzy jest poświęcone webinarium NOWA EKONOMIA W CZASACH
KRYZYSU I PRZEŁOMU.
Forma jest nowatorska - webinarium jak dotąd w niewielkim stopniu wyszło poza obieg firm zajmujących się
e-learningiem - wszelako te działają głównie w obszarze biznesu. W tematach alternatywnych jest to jedno z
pierwszych podejść w Polsce, choć nie jedyne.
Treść jest rewolucyjna - ukazuje zarówno tę mniej znaną historię naszego systemu ekonomicznego, jak i
przedstawia kierunki Nowej Ekonomii, która wcale nie do końca jest Nową. Chociażby zakaz pobierania
odsetek od pożyczonego pieniądza (lichwa) - których pobieranie jest podwaliną obecnie padającego systemu
bankowego - był i jest wpisany w świętych księgach największych światowych religii.
Nowa Ekonomia, zwana czasami Alternatywną, ma w sobie coś więcej. Odwołuje się do systemu wartości,
który pięknie koresponduje z tym, co - w dużym skrócie myślowym - identyfikujemy z wartościami Nowego
Świata.
Tak więc Nowa Ekonomia:
- stawia na zmianę charakteru relacji międzyludzkich - obecnie bardzo zdeterminowanych pieniądzem.
- postuluje odbudowę społeczności lokalnych i wykorzystanie tego atutu lokalności w działaniach
gospodarczych - przeciwnie do obecnie realizowanej globalizacji.
- nakazuje wziąć odpowiedzialność za planetę, na której żyjemy - tak więc zmienia relację jej eksploatacji
na relację partnerskiego zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem całego ekosystemu.
No i oczywiście punktem wyjścia Nowej Ekonomii jest odejście od obecnie samounicestwiającego się
odsetkowego pieniądza, który sam w sobie rodzi dług.
Seminarium będzie trwało 3 kolejne soboty 26.11, 3.12 i 10.12. Można wziąć w nim udział nie wychodząc z
domu i pijąc w przerwie własną kawę z własnego kubka&hellip;
Całkowity koszt udziału w webinarium (trzy kolejne soboty):
120 zł - jeżeli opłata za udział zostanie uiszczona do 12 listopada
150 zł - jeżeli opłata za udział zostanie uiszczona od 13 listopada
Kontakt do organizatorów:
e-mail: webinarium (AT) gwiezdnypyl.eu
tel. kom.: 725 69 67 84
Wszystkie szczegóły na stronie webinarium.
Masz otwarty umysł - zajrzyj w głąb króliczej nory :)
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