
Légy követend ő példa 
 

Ha változást akarsz látni magad körül, akkor kezd azzal, hogy élen jársz a felelősség 
vállalásában. Minden hozzád fordulóra tekints olyan szeretettel, mint a gyermekedre. Ha 
nem tetszik a világ, amit ebben a pillanatban magad körül látsz, akkor úgy változtass rajta, 
hogy követendő példa legyen az életed. A példa a legjobb tanítómester!  

Hiába zsörtölődsz, akár naponta elmondhatsz dolgokat százszor, a helyzet attól nem 
fordul jobbra. Ahhoz, hogy bármi jót kapjunk (egy kedves szót, egy mosolyt, rendezett 
körülményeket, stb.), először neked kell példát mutatni és adni. 

Ebben a zűrzavaros világban az otthon és a család képviseli az emberi élet értékének 
az esszenciáját! Nincs külső siker, pozitív eredmény a gazdasági vagy politikai életben sem, 
ha megfeledkezel erről. Mások vagy milliók könnyein, nyomorúságán keresztül nem vezet út 
a béke és a boldogság felé. A Fény és az Árnyék összetartoznak, de ha hagyjuk a Fényt, a 
bölcsességet elnyomni, az árnyék lerombolja az otthonainkat, tönkreteszi a családok életét. 

Ne engedd a benned sugárzó fényt elnyomni, mert Fény nélkül meghal az élet, az 
emberi Lélek! Ne félj, hogy magadra maradsz. A fény létszükséglet mások számára is, csak 
talán később értik ezt meg és később követik. Ne fékezd le magad senki kedvéért, még ha 
nem is állnak készen arra, hogy veled tartsanak. Hogy jó irányba tartasz-e tudni fogod abból, 
hogy öröm, jó kedély és melegség áraszt el. Sokan lesznek majd, akik megpróbálnak 
mindenáron jó útra téríteni, de soha ne higgy nekik, csak a saját belső hangodnak. 
Számtalanszor észrevettem, hogy voltak, akik lekicsinylő módon beszéltek az általam 
képviselt filozófiáról. Jelentéktelen témának, divatnak vélték, pedig csak tájékozatlanok 
voltak ebben a témakörben. Azok, akik fél információ vagy teljes információ hiány ellenére 
véleményüknek adnak hangot, csak a saját bizonyítványukba írnak be rossz pontot. Néhány 
feltett kérdésem után azonnal kiderült, hogy mennyi problémával küzdenek, és a 
segítségemet kérték. 

Az én igazi segítő barátom az a belső iránytű, amely mindig azt súgja, hogy a 
társadalmi béke, a család és az otthon harmóniáján keresztül lehetséges. Ne másoktól 
kérdezd mi a helyes, mit kell tenned, hanem figyelj te is a belső iránytűdre. 

Légy vidám és optimista ember. Soha ne hagyd, hogy elvegyék a jó kedvedet és 
letörjék a lelkesedésedet. Ha kezedben van a nevetés eszköze, akkor használd tudatosan a 
konfliktusok megoldására, de ne söpörd szőnyeg alá a problémákat. 

Ha neked is fontos a családod és az otthonod, meg kell tanulnod a saját érzéseidre 
figyelni. 


