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Com et relaciones
amb l’entorn?
pàg. 34 i pàg. 35

Entre 0-140 
La teva concepció del món és clarament “antropocèntrica”* i, així entens, també, la
teva relació amb l’entorn. Consideres que l’home és el centre del món i que, per tant,
té dret a dominar i controlar la natura en benefici propi fins a exhaurir els recursos
disponibles. Conceps el medi ambient com quelcom aliè a la teva persona i, per això,
no t’afecta massa el que hi passi. Observes els ecosistemes des de fora, ignorant les
possibilitats i condicions que el medi natural estableix per a la teva vida, insensible 
a la influència de les teves accions sobre el paisatge. Ja és hora de canviar aquesta
visió antiquada i obsoleta i d’aprendre a sentir-te una part més d’aquesta natura que 
et sosté i t’alimenta! 

Entre 141-180
Les teves conductes són força respectuoses amb l’entorn. Entens que la sostenibilitat
és important per a la problemàtica ambiental, però no acabes de sentir-te part
integrant de la natura. Per això, moltes de les teves conductes no són gaire
sostenibles. Encara no has acabat d’entendre els beneficis que la sostenibilitat té per 
a tu, no només per a les plantes, els rius o els animals, sinó per a la teva vida! Espero
que, al llarg del curs, et replantegis aquesta visió que tens, encara força ancorada al
pensament occidental dominant del darrer segle... Una concepció que ja no es porta!

Entre 181-200
Enhorabona! Estàs en el bon camí! Entens que ets una part més de la natura,
juntament amb la resta d’animals i plantes amb qui comparteixes el teu pas per 
la Terra, i que tots els elements vius que configuren els ecosistemes són igualment
importants. Entens que tot el que fas al medi ambient t’afecta directament o
indirectament, perquè tu en formes part i, per tant, el que és bo per al medi també 
ho és per a tu. És hora de contagiar els qui tens al voltant amb aquesta visió. 
Aquest és el primer pas perquè el món comenci a canviar!

Interpretació


