
Bizimodu osasuntsua 

 Neure bizitza-erritmoaz jabetuko naz. Arrapaladan bizi banaz, 
harmonia nasaia berreskuratzeko bideak bilatuko dodaz. Be-
har izan ezkero, laguntza eskatuko dot. 

 Neure gorputza onartu, errespetatu eta zaindu egingo dot, 
elikadura osasuntsua emoteaz gainera, ariketa fisikoa eginez, 
atseden egokia hartuz eta ingurumenagaz eta gainerako bizi-
dunakaz hartu-emon orekatua izanez. 

 Ahal dan neurrian, eta bidezko bereizketaren ostean, solda-
tapeko lanorduak gitxitu egingo dodaz, bizitzako beste alderdi 
batzuk orekatzeko eta lana ez daukienakaz alkarbanatzeko.  

Espiritualtasuna 

 Nire –eguneroko, asteroko, hileroko- ohituretan, isiltasun, 
bakardade, hausnarketa eta otoitzerako hartuko dodaz be-
ren-beregi une batzuk. 

 Sentiberatasun eta idealetan bat natorren beste lagun batzu-
kaz bat egingo dot, alkarri laguntzeko eta alkarregaz bizia eta 
guztion etxearen zaintzaile egitekoa pozik ospatzeko.  

Baztertuenganako errukia eta hurkotasuna 

 Bazterketa jasaten dabenengana hurreratzeko ohiko aukerak 
ezarriko dodaz, buruz buruko bategitea bilatuz eta euren ara-
zoak zuzenetik ezagutuz. 

Soiltasuna bizitzan  

 Zerbait erostera urten aurretik, behar dodana apuntatu 
egingo dot, aurreikusi bako odolberotan egindako erosketak 
saihesteko. Dana dala «erostera» atarako naz eta ez «eroske-
tak egitera».  

 Nire jabetzen azterketa kontzientea egingo dot, eta behar ez 
dodanari uko egingo deutsat.  

Kontsumoa 

 Giro nasaian, kontsumorako beharrizanez galdetuko deutsat 
neure buruari, nire bihotzean gordeten danaz jabetuz.  

 Normalean kontsumitzen dodan produktu bat (kafea, txoko-
latea, infusinoak…) aukeratu eta beti bidezko merkataritzan 
erostea erabagiko dot. Ahal dan neurrian, bidezko merkatari-
tzako produktuak gehituko dodaz erosketa-saskira.  

 Kontsumorako zerbait erosi aurretik, ze leku eta enpresatan 
ekoiztu eta merkaturatu daben pentsatuko dot, informazinoa 
bilatuz eta, ahal dan neurrian, ekoizpen zuzen eta jasangarria 
ahalbideratuko daben erabagiak hartuz.  

 Aurrekoaz gainera, ahal badot, jokaera immoral edo zalantza-
garria daben enpresen gaineko presino arduratsua egingo 
dot. 

 Teknologia argitasunez eta erantzukizunez erabiliko dot, 
mendekotasun kaltegarrian jaustea saihestuz, baliagarri diran 
bitartean aparatu berak eukiz eta, azkenean, erabilera barria 
emonez edo egoki birziklatuz. 

Elikadura 

 Ahal dan neurrian, elikatze osasuntsua ekarriko deustan eli-
kadura izango dot: nahikoa kopuruari dagokionez –gehiegi 
jan barik- oso eta orekatua, natural eta produktu kimiko arti-
fizial bakoa. 

 Haragiaren kontsumoak dituan ondorenez jabetuta, astean 
bizpahiru bider jango dot. Batez be, gizarte eta ingurumenari 
dagokionez berme egokirik eskaintzen ez daben herrialdeeta-
tik datozan soja eta zereal transgenikoez egindako pentsuez 
elikatutako animalien haragirik ez dot jango. Zalantzarik izan 
ezkero, ekoizpen ekologikoko haragia jango dot. 

 Ekonomiak izten deustan neurrian, lurra errespetatzen daben 
eta gizartean baliotsuak diran ekoizpen-bideei lotuta dagozan 
jaki ekologikoak kontsumituko dodaz.  

 Sasoiko jakiak eta lekuko jakiak kontsumitzen saiatuko naz.  
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Etxea 

 Konposta egiteko zabor organikoa bereizten ikasi eta 
etxean egingo dot neure konposta edo egin daiteken nora-
bait eroango dot.  

 Osagai kimiko asko dabezan garbitasunerako (neure burua 
eta gainerakoak garbitzeko) produktu komertzialik ez dot 
erabiliko eta bai xaboi naturalak eta etxean egindakoak. Xa-
boiak etxean egin ezkero, auzotar eta lagunen artean ba-
natu.  

Energia eta ura 

 Energia-kontsumoa neurtu egingo dot, etxean energia au-
rrezteko estrategiak ezagutu eta aurrezteko neurriak har-
tuko dodaz. 

 Ehuneko ehun barriztagarria dan elektrizidade-konpainia-
gaz egingo dot etxeko elektrizidade-horniketarako kontra-
tua.  

 Uraren kontsumoa neurtu egingo dot, etxean ura aurrez-
teko estrategiak ezagutu eta aurrezteko neurriak hartuko 
dodaz.  

Garraioa 

 Ahal dodan guztietan, uko egingo deutsat autoa hartzeari 
eta, batez be, bakarrik noanean. Ordean, garraio publikoa 
erabiliko dot. 

 Hegazkinez bidaiatzeari uko egingo deutsat, garraiobiderik 
kutsagarriena da-eta. Hegazkina nahitaez hartu behar badot, 
gitxienez nire bidaiaren CO2 isurketak orekatuko dodaz. 

Informazinoa, prestakuntza eta kontzientzia kritikoa 

 Jarrera kritikoa izango dot publizidadearen eta paradigma 
kontsumistaren aurrean, nire arrazoiak azalduz eta, behar 
izan ezkero, kontrakultural agertuz balio horreen bizi diran gi-
roetan.   

 Komunikazinorako enpresen atzean dagozan interesez galde-
tuko dot eta informazinoa jasoteko ohiko iturrien aukeraketa 
kritikoa egingo dot.  

Ekonomia 

 Nire diruaren balioaz jabetuta, nire bankuak bertan gordai-
luan itziako aurrezkiak zertan erabilten dituan jakin. 

 Ahal izan ezkero, ohiko bankuak itzi eta banka etikora ero-
ango dodaz nire aurrezki eta operatiboak.  

 Erabagi ahal izan ezkero, lekuko enpresak, kudeaketa koope-
ratiboa, gizarte-laneratzea eta ekonomia solidarioko ekime-
nak suspertzen dabezanak kontratatzea lehenetsiko dot.  

Politika eta gizartea 

 Ingurumen natural eta urikoa zainduz guztion onaren alde jar-
duten dauan alkarteren batean parte hartuko dot. 

 Politikak guztioi dagokiguzan kontuetan dauan eragina kon-
tuan hartuta, guztion etxea zaintzeko eta kaltetuenen oina-
rrizko eskubideak defendatzeko aukera gehien emoten daben 
aukera politikoetara bideratuko dot nire botoa.   

 Ingurumenaren, alkartasunaren, giza eskubideen defentsa-
rako erakundeak babestuko dodaz, euren helburu eta jardu-
erak ezagutuz, euren kanpainak babestuz, eurei diruz lagun-
duz, bazkide eginez, estimatuz eta ezagutzera emonez.  

Zabalkundea eta hezkuntza 

 Seme-alabak dituan familiako ama edo aita (edo hareen hez-
kuntzan esku-hartzen dauan amama, aitite, izeko, osaba…) 
banaz, balio honeek, kontzientzia eta bizimodua familia hez-
kuntzan txertatuko dodaz.  

 Heziketarako zentroren batean erantzukizunik badot, balio, 
kontzientzia eta bizimodu hau ikaztetxeko hezkuntza-egitas-
moetan eta antolakuntzan txertatuko dot.  

 Dana dala, balio, kontzientzia eta bizimodu hau zabaldu 
egingo dot, elkar heziko dogun gizarte-ingurumen arloko kul-
tura barria ahalbideratuz.
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