Om økonomi og materialisme
Thomas Jefferson (1743-1826, USAs tredje president, filosof osv.)

Jeg mener at banker er farligere enn angripende armeer...Hvis den amerikanske befolkningen
tillater at private banker definerer og utgir (amerikansk) valuta…da vil bankene og
konsernene, som på denne måten oppstår, frarøve folket dets hele eiendom. En vakker dag vil
barna vokse opp uten tak over hode på dette kontinent som deres forfedre har erobret
tidligere!
Kenneth Boulding (1910-1993, britisk filosof, økonom, fredsaktivist)

Den som tror at økonomisk vekst bare fortsetter og fortsetter i en begrenset verden er enten en
galning eller en økonom.
.
Berthold Brecht (1898-1952, tysk dramatiker og poet)

Å røve en bank er initiativet til dilletanter. Sanne proffer grunnlegger en bank.
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916, østerriksk forfatter).

Ikke si at du er fattig fordi dine drømmer ikke har gått i oppfyllelse;
virkelig fattig er bare den som aldri har drømt.
Marc Aurel (romersk keiser fra 161-180).

Ikke tenk så ofte på det du mangler, men heller på det du har.
Martin Luther King (1929-1968, amerikansk prest og borgerrettighetsforkjemper, nobelpris).

Vi tenderer til å måle suksess mer etter høyden av våre inntekter eller etter våre bilers
størrelse enn etter graden av vår beredskap til å hjelpe og omfanget av vår menneskelighet.
Evelyn Vaugh (amerikansk forfatter).

Hastverk og rastløs opptatthet er skylappene til det moderne mennesket overfor ting som det
virkelig kommer an på i livet.
Robert Lembke (1913-1989, tysk journalist).

Ingen mennesket er så opptatt at det ikke har tid til å fortelle overalt hvor opptatt det er.
Drukpa Rinpoche (Tibetansk buddhistmunk)

Slutt med å sanke ting hvis du ønsker at ditt liv skal lykkes.
Ansamlingen av materielle goder er bare en karikatur av lykke.
Den smuldrer opp og belaster din ånd. Bli lett igjen!
George Moustaki (musiker)

JEG HAR EN DRØM.
Jeg tror at det finnes en naturlig rett på latskap. Samtidig elsker jeg mitt arbeid.
Selv om jeg ble 120 år gammel kunne jeg fortsette å arbeide med glede.
Men mange mennesker arbeider bare for å tjene penger, til deres egen ulykke.
Jeg vil anbefale alle å jobbe mindre. Den som jobber mindre jobber bedre.
Når man arbeider mer enn i to timer om dagen gjør man det ikke lenger med den fornøyelsen
av å gi noe av seg selv.
Det dreier seg ikke om å ligge i hengekøyen men om å leve og om å være seg bevisst på hva
livet betyr.
Det dreier seg om å ikke selge tiden sin men bruke den.
Hans A. Pestalozzi (1929-2004, sveitsisk samfunnskritiker og forfatter)

Tid er ikke ensbetydende med å ha mer penger. Pengene som jeg forbruker derimot er sløsing
med tiden.
Det gjelder å sløse bort minst mulig. Det eneste hva som er uopprettelig er tiden.
Det gjelder å drepe minst mulig tid ved sløvsinnet arbeid. Det gjelder å ofre minst mulig tid.
Hva i all verden er så viktig at jeg må ofre tid for det eller å måtte gi et offer?
Tid er en forutsetning for alt det andre og spesielt for det aller viktigste: kjærligheten.
Mahatma Gandhi (1869-1948, indisk leder (The Father of India)

Verden har nok til enhvers behov men ikke nok til enhvers grådighet.
Meister Eckhart (f. rundt 1260, d.1328, tysk teolog og filosof).

Den som har minst av denne verden har mest av den.
Dalai Lama den fjortende.

TIDENS PARADOKS
Vi har større hus men mindre familier,
flere bekvemmeligheter men mindre tid.
Vi har flere diplomer men mindre forstand,
mer viten men mindre dømmekraft,
en bedre medisinsk forsørgelse men dårligere helse.
Vi har tatt hele veien til månen og tilbake igjen,
men vi har vanskeligheter med å krysse veien for å hilse på våre nye naboer.
Vi har utviklet stadig bedre computere som er i stand til å lagre mer informasjon
for å kunne produsere flere kopier enn noensinne, men vi kommuniserer mindre.
Vi er kommet langt når det gjelder kvantitet men ikke når det gjelder kvalitet.
Det er en tid med måltider som inntas i all hast, noe som medfører treg fordøyelse.
En tid med store mennesker med små personlige egenskaper.
Det er en tid med mye i butikkvinduene men ingenting i selve rommet.
Silvino Alves da Silva Neto (f. 1953, brasiliansk psykiater og forfatter)

Når menneskene ikke er frie skyldes det ikke at det er så vanskelig å finne friheten,
men at de ikke vil ta avstand fra ting som gjør dem til slaver!
De fleste mennesker er slaver av forskjellige ting. For eksempel komfort.
Komfort gjør oss til slaver på lik linje med alt det andre som vi setter så stor pris på.
Thomas Berry (f. 1914 i North Carolina USA, katolsk teolog og forfatter)

Vi har mistet sansen for det mystiske og hellige. Vi hører ikke lenger røsten til vår jord.
Skogene er bare til for å utnyttes.
De få mennesker som fremdeles klarer å bygge opp en dyp relasjon til skogene er diktere og
malere. Riktignok blir de ofte ledd av for deres følelsers skyld.
Faktisk blir et tre bare verdsatt for dets nytteverdi i økonomisk forstand.
Utfordringen derimot er å godta igjen at trær også har livets rett, ja at alle kreasjoner i denne
verden har livets rett.
Hvis vår rett til å leve i denne verden er hellig så er vi nødt til å akseptere
at også de andres og andre kreasjoners rett til å leve er hellig.
Hvis vi ikke godtar dette og hvis vi plyndrer kloden i håp om å forbedre vår egen velstand
vil vår konklusjon fort bli at vår planets nettverk er mer mystisk enn vi noensinne
har kunnet forestille oss og at vi aldri klarer å beherske den.
Georg Bernard Shaw. (1856-1950, anglo-irsk dramatiker. Nobelpris i litteratur i 1925)

Det er ikke vanskelig å finne mennesker som er ti ganger rikere når de er 60 år enn da de var
20. Men ikke en eneste av dem hevder å være 10 ganger lykkeligere.
Ukjent opphav.

En turist overnatter på kloster
Han forundrer seg over den fattigslige innredningen og spør munken:
”Hvor har dere egentlig møblene?”
”Hvor har du dine” spør munken tilbake.
”Mine?” svarer turisten forbauset. ” Jeg er jo på gjennomreise!”
”Akkurat” sier munken, ”det er vi også!”
Erich Fromm (1900-1980, tysk filosof)

Hvem er jeg når jeg er hva jeg har
når jeg mister hva jeg har?
“To have or to be”.
Erich Fromm

Tid er ikke bare tid men tid er penger. Maskinen må utnyttes maksimalt. Arbeiderne er
tvunget til å følge dens rytme.
Gjennom maskinene er tiden blitt satt i stand til å beherske menneskene.
“To have or to be”.
Erich Fromm

Hvorfor svikter et materialistisk system?
Begrunnelsen ligger i at det er avhengig av egoisme, narsisme og grådighet for å kunne
eksistere. Dette fører neppe til fred og harmoni.
“To have or to be”.
Ukjent opphav.

Så snart vi har forstått at lykkens hemmelighet ikke har noe med å eie å gjøre, men med å gi
og gjøre andre lykkelige, vil vi selv bli lykkelige.

