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"En - vagy a másik?
A "civilizációs ártalmak" testi egészségünket veszélyeztetik-károsít
ják - többnyire anélkül, hogy erről tudomásunk lenne, vagy ennek
tudatában próbálnánk változtatni életünkön. Szaporodnak körülöt
tünk a gondolkodásmódunkat, életvezetésünket még alattomosab
ban torzító "kulturális ártalmak" is. Amilyen észrevétlenül kerül
nek bele a szervezetünkbe a mérgező anyagok a levegóből, táplálé
kunkból, olyan öntudatlanul veszünk át olyan nézeteket, magatar
tásformákat, amelyeket a versengés, az önkiteljesedés, az élvezetke
resés uralkodó divatja sulykol bele már a kicsi gyermekekbe is.

Lassan tudatosul bennünk a felismerés, hogy ma már nem
elég többé pusztán "természetesen" élni. Tudatosan kell véde
keznünk a testünket károsító környezeti ártalmak ellen, és töre
kednünk ilyen körülmények között is az egészséges életmódra.
De legalább ilyen figyelmet igényel az, hogy az önérdeket min
den elé helyező gondolkodással szemben újra tanuljuk azt a ma
gatartást, amelyre az "együtt", "egymással", "egymásért" fele
désbe merült szavai utalnak, azt a magatartást, amelyet a család
tanított meg valaha az első életévekben.

Reményt keltő, hogy éppen a fejlett jóléti társadalmakban
egyre több kezdeményezés történik arra, hogy legalább a gyer
mekeket és a fiatalokat tanítgassa a szolidaritásra, a másokkal
törődésre, a közösség szolgálatára.

Néhány éve Németországból indult el a ,,72 óra megalkuvás
nélkül" elnevezésű akció. Egy-egy helységben, megyében, ország
részben összegyűjtenek olyan feladatokat, amelyeket a fiatalok
egy csoportja 72 óra, tehát három nap alatt összefogással meg tud
oldani: kitakarítanak egy parkot, gyermekjátszóteret, felújítanak és
berendeznek egy lerongyolódott közösségí, plébániai termet, meg
látogatnak egy szociális otthont, hogy különbözó programokkal
színesebbé tegyék az ott lakók életét. Az akciót persze a széles
nyilvánosság kíséri figyelemmel. A média segítségével lehet be
küldeni igényeket. Ezeket összerendezik, majd a ,,72 óra" kezde
tén kiosztják a vállalkozó fiatalok csoportjainak. Csupa jókedv,
játékos ötletekkel teli versengés ez: a végén a résztvevők beszá
molnak eredményeikró1 egymásnak és a nyilvánosságnak.

72 óra elkötelezett szolgálat másokért, "kompromisszum", vagy
is elfáradás, kedvetlenség, széthúzás, nyűglődés nélkül. A szer
vezők azt remélik, hogy aki egyszer belekóstolt a "másoknak jót
tenni" örömébe, az késóbb is kedvet kap erre: hogy aki ilyesmi
re három napig képes volt, az eredményesebben tudja majd el
kötelezni magát hosszabb időre is: három évre, évtizedre, egész
életére a házasságban, az egyházban, életre szóló hivatásában.
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