ფიქრი ქმედება და პოზიტივი მსოფლიო რუქაში - ჩვენი პროგრამა

სრულფასოვანი ცხოვრება
იფიქრე & იმოქმედე პოზიტიურად
ფუნქციონირება - გეკუთვნოდეთ ეს!
ხელს შეუწყობ რა გარემოსთვის უვნებელ ადამიანების, პროდუქტების და სერვისების ქსელს. იმსახურებ რა როგორც
გარემოს ინტერესების დამცველი. გააკეთებ რა გარემოს დაცვის მარკეტინგს, რეკლამას & პოპულარიზაციას.
დააფიქსირებ რა შედეგებს ჩვენს გარემოში და გამოყენებ რა ცნობიერებას როგორც რესურს. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი
დახმარება მომგებიანი უვადო ურთიერთობის ჩამოყალიებების საქმეში. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ თქვენი
გამოცდილება დაგვეხმარება სტრატეგიების და ქმედებების მართვაში, გამოყენებლი იქნება რა ჩვენი ონ-ლაინ
გამოცდილება და გვექნება რა კავშირი ერთმანეთთან გულისხმიერი ღიმილის ფარგლებში. ჩვენგან თქვენ უფრო
მეტს გაიგებთ ვიდრე ეს ღირებული საქმისთვის მოწოდება იქნება, ჩვენ გაგიზიარებთ შესაბამის გამოცდილებას
რომელიც იპყრობს ყურადღებას, ახდენს მოტივირებას, პასუხობს მოთხოვნებს, და აუმჯობესებს ჩვენს გარემოს
როგორც თქვენი მომხმარებლებისთვის ასევე მომავალი თაობებისთვის.
სისტემური გადაწყვეტა - გააზიარეთ ეს!
ფიქრი. ქმედება. პოზიტივი. გაასაჯაროვებ რა პოპულარიზაციით, მედიის და ალტერნატიული საშუალებებით.
ერთიანობა! გააზიარე ჩვენი ინიციატივები; ჩვენ ნამდვილად მუშაობის პროცესში ვართ. ჩვენი ბიზნესი თქვენი ბიზნესია,
ჩვენ ერთად უნდა დავიწყოთ გლობალურად აზროვნება და მოვახდინოთ ჩვენი ქმედებების მობილიზება
ჰუმანიტარული საჭიროებისთვის. ჩვენი გარემოს გასაუმჯობესებლად, კაცობრიობის ერთობლივი ქმედებების
დასაწყებად ჩვენ უნდა
შევქმნათ პრაქტიკულად განხორციელებადი ქმედებების გეგმა. ჩვენი მომსახურეობა
ფოკუსირებულია ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის და ჩვენს მიერ მიღებული ცოდნის ინტეგრირებაზე ჩვენი
მიზნების მიღწევის ხელშესაწყობად.
ჯგუფი - იყავით ეს!
მოახდენთ რა ზოგადი შემეცნების შერწყმას სულიერი და გარემოსდაცვითი ცნობიერების პირადი გამოხატვით.
უზრუნველყოფთ რა კრეატიულ და მარკეტინგულ რესურსებს პირადი პასუხისმგებლობის და ჭეშმარიტების
მოწოდების აღსადგენად. ჩვენი საფუძველი არის სიყვარული. ჩვენი T.E.A.M. ნიშნავს ერთად ყველა აღწევს მეტს. ჩვენ
ფოკუსირებულები ვართ უნიჭიერესი გუნდების შექმნაზე, რათა პოზიტიურად უკვდავყოთ ჩვენი აზროვნების პროცესი,
ეხლა და სამუდამოდ. ჩვენ ვართ წყარო პასუხისმგებელი თვითმართვის ინსტრუმენტისთვის, რომ განვავრცოთ
თავისებურება და ქმედების ავტონომიურობა, და რომ განვავითაროთ შემოქმედებითობა სწავლების პროცესში. ჩვენ
ხელს შევუწყობთ პარტნიორობას ლიდერებს შორის განვითარების სიმარტივისთვის, შევამცირებთ რა ხარჯებს და
მივაწოდებთ რა აუდიტორიას ღონისძიებების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაციას (ეკოლოგიური მოსაზრებებიდან
გამომდინარე).
დიაპაზონი - ამასთან ერთად!
ცნობიერება და ცოდნა რომელსაც ვიღებთ
ჩვენი, როგორც დედამიწის მმართველების, პასუხისმგებლობის
აღდგენიდან. პოზიტიური ქმედების შედეგების დანახვა. პროგრესში მუშაობა. ჩვენი მისია უმნიშვნელოვანესია; ჩვენ
ვგეგმავთ სრულფასოვანი გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემის შექმნას. ჩვენ გააზრებული გვაქვს მნიშვნელობა
რომ ჩამოყალიბდეს კავშირები ცალკეული პირებს, კორპორაციებსა და ორგანიზაციებს შორის (ხალხი ცხოვრების
ყველა სფეროს ფორმირებას ახდენს). თქვენ ჩვენ დაგვეხმარებით გადაწყვეტილებების ინტეგრირებაში. თქვენ ჩვენ
დაგვეხმარებით გუნდური მუშაობის ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფაში. ჩვენ ვგეგმავთ ჩვენი ფორმულირების

გაზიარებას და ჩვენი სტრატეგიული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას მათთვის, ვინც ჩვენი
გარემოსადმი იგივე პასუხისმგებლობას გრძნობს.

სრულფასოვანი ცხოვრება
იფიქრე & იმოქმედე პოზიტიურად

შეიგრძენი ჩვენი პროექტის გეგმა. უკეთესი მსოფლ იოს რეკლ ამის გაკეთება
ხალ ხის მეშვეობით მათი პროდუქტებით ან მომსახურეობით.

რანდო ნ, რენვიკ ჯო ზეფ
ბრენდის პრომოუტერი, ცხოვრობს ოცნებით რომ გააუმჯობესოს თქვენი შემდეგი ნაბიჯი.

კეთილ ი იყოს თქვენი მობრძანება გუნდში!
SoundWater.com არის გლობალური ინფორმაციის სტრუქტურა რომელიც ქმნის გარემოს ვებპორტალს ორგანულად და რომელიც ფოკუსირებულია ფიზიკური და იურიდიული პირების
სტიმულირებაზე რომ გახდნენ დედამიწის უკეთესი მმართველები.
SoundWater.com გთავაზობთ ამ საუკუნის რთული პრობლემების გადაწყვეტას, რადგან მის მიზანს
წარმოადგენს შექმნას საზოგადოება გამოიყენებს რა უახლეს და ყველაზე ეფექტურ
საკომუნიკაციო საშუალებას ხალხისთვის რომ გადააფასოს მათი პოზიცია გარემოსთან
დაკავშირებულ საკითხებში. დღეს ადამიანები უბრალოდ საუბრობენ სოციალურ, ეკოლოგიურ
პასუხისმგებლობებზე და გარემოს დაცვის პრობლემებზე ისე რომ არ იაზრებენ ფუნდამენტალურ
საკითხებს თუ რატომ უნდა უნდა ვიყოთ ჩვენ შეშფოთებულები. ძალიან მნიშვნელოვანია
მივმართოთ ეს საკითხები სათანადოდ სანამ განვიხილავთ „როგორ“. პასუხი არის დედამიწის და
ზეცის დაკავშირებაში, როგორც ყოფისა ჰარმონიაში“.
ფიქრი. ქმედება. პოზიტივი. ჩვენ ვიღწვით ფ.ქ.პ.-ს კონცეფციისთვის. ჩვენ გარემოსადმი
პასუხისმგებლობას ვიღებთ, ვზრდით სრულფასოვნების სენსიტიურობას და თვით-შემეცნებას
რაც ცხოვრების ჰარმონიულობას წარმოადგენს. ჩვენი ფონდი იღწვის კაცობრიობას შეუქმნას
უფლის ერთ-ერთი საუკეთესო საჩუქარი: რწმენა, იმედი და სიყვარული. ჩვენი გუნდის მისიაა
გარემოსადმი სრული პასუხისმგებლობის და ბუნების რესურსების რაციონალური გამოყენების
კონცეფციის აღორძინება მომავალი თაობებისთვის.

