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Szabó GyulaSzabó Gyula

Család, közösség, nemzet1

Tisztelettel, szeretettel köszön-

tök mindenkit! Először röviden 

magamról, illetve arról a munká-

ról, amit végzünk. Én plébánosként 

vagyok itt, ugyanakkor civilként is 

szeretnék jelen lenni, 25 évvel ez-

előtt alapítottuk alapítványunkat 

Mezőörsön. Általános iskolát, gim-

náziumot tartunk fenn, üzemelte-

tünk. Sok közösségi programunk 

van. Azért nem egyházi iskolát 

hoztunk létre – nem önmagam 

ellen beszélek, nehogy félreértés 

essék  –, mert nem akartam vitat-

kozni a vezetőinkkel, nekem más 

a koncepcióm, mint jelenleg az 

egyházi felső vezetésnek. Azt gon-

dolom, hogy alapkérdéseket még 

nem sikerült feltenni az elmúlt 29 

évben a jövőnket illetően. Például 

ilyen alapkérdés az, hogy a magyar 

társadalomnak azt az 1-2%-át kí-

vánjuk-e megszólítani egyházilag, 

akiket egyébként elérünk a temp-

lom falain belül vagy a hittanórá-

kon vagy egyházi intézményekben, 

vagy pedig azt a kilencvenvala-

hány százalékot, akiket már nem 

érünk el. Azt gondolom, hogy ne-

kem nem az a küldetésem pusztán, 

hogy azokat érjem el, akik egyéb-

ként is bejönnek hozzám, hanem 

azokat, akik nem jönnek be. Erre 

egy jó lehetőség a civil szervezet. 

Úgy próbáltuk az értékeinket fel-

építeni, hogy örök értékek mentén, 

keresztény értékek mentén, de na-

gyon párbeszédképesen, minden 

jó szándékú ember irányába nyi-

tottak legyünk. A  regula positivát 

értem a párbeszédképesség alatt. 

Tehát aki belátja, hogy jó az, ha 

ővele jót tesznek, akkor tessék ezt 

gyakorolni minden irányban. És ha 

belátja, hogy rossz az, ha ő maga 

rosszat tesz valakivel, és vele is 

rosszat tesznek, akkor megvan a 

közös nevezőnk, ami alapján lehet 

építkezni. Tehát ez volt az az alap-

koncepció, ami alapján mi elkezd-

tünk dolgozni.

Nagyon szeretném, ha az én 

egyházam vagy történelmi egyhá-

zaink kilépnének a templom falai 

közül, és a társadalomba visszahe-

lyeződnének. Nemcsak intézmé-

nyesen, hanem egyébként is. Ez 

szemléletváltást kíván, még előtte 

állunk, de nem adjuk fel a reményt, 

bízunk benne, hogy előbb-utóbb 

sikerül.

Amit nagyon szeretnék kiemel-

ni a bevezetőben: mindenhol kell 

egy jó édesanya, egy jó feleség. 

Az Úr Jézusnak jó édesanyja volt, 

a  Szűzanya. A  Szűzanyát nagyon 

jól nevelték. Énnekem a Szent-

írás nem 27 könyvből áll, sok száz 

evangélium van, amik jelenleg 

apokrifok, fi gyelemre méltó infor-

mációk vannak ezekben. Példá-

ul nagyon szépen leírják az egyik 

apokrif evangéliumban, hogy a 

Szűzanyát egészen kis korától egy 

magaslati templomban nevelték, 

tehát elit nevelést kapott. És az elit 

módon felnevelt édesanyából lesz 

jó családanya. Kiváló édesanya. Az 

elit szótól nem kell megijedni, mi 

csak elitet akarunk nevelni minden 

tekintetben. Mindig a minőséget 

kell felnevelni. A  minőség majd 

szépen hozza maga után a követ-

kező, következő lépcsőfokokat. Ez 

nincs benne a négy evangéliumban, 

ami jelenleg az újszövetségi szent-

írásnak részét képezi. De a többi-

ben meg benne van. Tehát érdemes 

ezeket is fi gyelembe venni, és egy 

kicsit odafi gyelni erre, hogy elit 

módon próbáljunk mi is nevelődni 

és nevelni másokat.

Furcsa dolog, római katolikus 

papként mondom, épp nagycsa-

ládosoknak, ránk kötelező a papi 

nőtlenség, de azért hála a Jó Isten-

1 Az előadás elhangzott a Nemzeti Művelődési Intézet, a Népfőiskola Alapítvány és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
között létrejött együttműködési megállapodás aláírására szervezett összejövetelen, 2019. február 21-én, a Lakitelek Népfőis-
kola Gálfalvi György termében. Az együttműködő felek a közösségi művelődés célrendszerével összefüggő, a családon belül 
is közvetíthető, a családokat erősítő kulturális értékek megőrzése és közvetítése céljából kötöttek megállapodást. Az együtt-
működési dokumentum ünnepélyes aláírását – aláírók: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Závogyán Magdolna, 
a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője – a témával összefüggő előadások követték, köztük Szabó Gyula mezőörsi plébá-
nosé, melynek szerkesztett változatát közöljük.



66

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó Gyula

nek csak a XI. századtól, korábban 

a papok nősültek úgy, ahogy kell. 

Az apostolok Szent János kivételé-

vel mind nős emberek voltak. Felte-

hetően nagycsaládosok, gondolom. 

Sőt biztos vagyok benne. A  XII. 

századtól sajnos a bencés pápa, VII. 

Gergely bevezette a szerzetesi esz-

ményt, a szüzességet. Ebből mi cö-

libátust csináltunk, de ez elég nagy 

kárt okozott a katolikus egyházban. 

Tehát a szerzeteseknek ilyen szem-

pontból sok jót nem köszönhetünk, 

ez az igazság. Mi tiszteljük a szer-

zetesi életmódot, de nem biztos, 

hogy ez így okos dolog volt. Jézus 

nem is kívánta meg ezt egyébként 

a saját tanítványaitól. Magyaror-

szágon egészen Habsburg időkig 

bezárólag nősültek, utána vasma-

rokkal betarttatták a papi nőtlensé-

get. Hála a Jó Istennek, vannak ki-

váló példáink. A görög katolikusok, 

akiknél megengedett a nősülés. És 

én őket szeretném mindjárt az 

elején jó példaként felhozni, mert 

nagy öröm számomra, mikor látok 

5-6-7-8 gyerekkel megáldott gö-

rögkatolikus papi családokat. Ott 

nincs probléma még a papi után-

pótlással sem, mert egy-két gyerek 

mindig elmegy papnak az édesap-

ja nyomdokát követve. S nem első 

generációs értelmiségiek lesznek 

ennek következtében, hanem a sok 

bölcsesség, tudás, tapasztalat, ami 

akár az évszázadok alatt összegyűlt 

abban a családban, az átadódik. Ez 

óriási előny, hatalmas előny. Hát-

rány nekünk, akik pályakezdők 

vagyunk. Bízunk abban, hogy rö-

videsen itt is lesz valamilyen el-

mozdulás római katolikus szinten 

is. Ferenc pápa talán valamit ki-

talál. Ugye, viccesen meg szoktuk 

jegyezni, hogy amíg a bíborosi kol-

légium idős emberekből áll, akik-

nek ez a kérdés már nem annyira 

aktuális, s  ráadásul mindennel ki 

vannak szolgálva, közösségileg és 

mindenhogyan, addig ezt a kérdést 

könnyen el lehet halogatni, mis-

másolni, de bízzunk benne, hogy 

előbb-utóbb lesz majd elmozdulás. 

Természetesen nagy előnye van 

annak, ha valaki cölibátusban élve 

dolgozik. Ezt én rábíznám szívesen 

a kollégákra, a  nagycsalád erőt ad 

vagy erőt vesz el a hivatástól, és ak-

kor döntsön mindenki maga.

Nőtlenek vagyunk, mégis na-

gyon sok tapasztalatunk van a csa-

ládokra nézve, és több évtizedes 

ismeret gyűlt össze, mindez talán 

feljogosít bizonyos értelemben 

arra, hogy a témához hozzászól-

junk. Teljesen egyetértek azzal, 

amit az előttem szóló is elmondott, 

hogy a család mindennek az alapja, 

egy jó családból kijövő, felnövekvő 

gyerekekkel – látjuk az iskolában 

is – ezerszer könnyebb dolgozni, 

mint azoknál a családoknál, ahol 

elváltak, sokszorosan elváltak a 

szülők, ahol a szülő egyedül ne-

veli a gyermekét. Ez bizony prob-

léma. Fekete Gyula kedvenc íróm 

volt a ‘70-es, ‘80-as években, utá-

na is. Emlékszem rá, Sarkcsillag2 

címen írt egy gyönyörű könyvet a 

‘80-as évek Magyarországának né-

pesedési problémáiról. A  jóslatait 

tekintve, minden szava valósággá 

vált ennek a könyvnek. Nagyon jól 

látta előre azt a demográfi ai hul-

lámvölgyet, amibe belekerültünk. 

Nagyon keményen kritizálta annak 

idején a magyar társadalmat, mert 

önpusztító életet élt. Erről sokat 

beszélgettünk a teológián, én ma-

gam is tartottam annak idején erről 

előadást. Sajnos Magyarországon a 

rendszerváltás – csak változás volt 

– nem hozta magával azt az érték-

rendbeli váltást, amit a szabadság 

nekünk hozhatott volna.

Jó volt a Fekete Gyula köny-

vének címe, Sarkcsillag, mert a 

tengerészek régen az iránytűt a 

Sarkcsillaghoz állították be, az vi-

szonylag pontos célba érést, tájé-

kozódást tett lehetővé. Vajon mi a 

Sarkcsillag számunkra? Hol van az 

a biztos pont, amihez igazodnunk 

kellene? Én azt gondolom, hogy az 

örök értékek azok. Az örök értékek, 

melyek pár millió évvel ezelőtt is 

azok voltak – az emberiség törté-

nete nyilván nem ötezer éves, sok 

millió éves történetről kell, hogy 

beszéljünk.

Mik is ezek az örök értékek va-

jon? Nagyon könnyű kimondani, 

hogy az Isten. Igen, nyilván. Ezek a 

szellemi, a spirituális értékek, a fel-

ső világ tudása, a felső világról szó-

ló ismeret és bölcsesség. Amikor 

ezeket az értékeket elkezdjük meg-

ismerni, ehhez a hagyományt kell 

nagyon jól ismerni, a  magyarság-

nak a szent hagyományát. Ezt kel-

lene megismerni nagyon mélyen. 

Mivel mindenünk a fényfelszaba-

dítás szimbólumrendszeréről szól, 

ezért ezt már a gyerekek egészen 

kis korától a családjainkban meg 

kell jeleníteni, e szerint kell élni.

Nagyon jónak és nagyon-na-

gyon szépnek tartom Orbán Vik-

tor miniszterelnök úrnak azt a 

hétpontos akcióprogramját, ter-

vét, amit bejelentett, nagyon régi 

adósságot törlesztett ezzel. Mert 

az asszonyok, a  nők rendkívül ki-

zsákmányolt állapotban vannak 

ma Magyarországon. Egy asszony-

nak az értékét igazán az adja, hogy 

édesanya. Ez az elsődleges hivatása, 

persze nyilván nem kell bezárni a 

család berkein belül egy édesanyát, 

de mégis elsősorban édesanya le-

gyen, csak másodsorban egy ci-

vil foglalkozású valaki. Ezért régi 

adósság a fi atalok családteremtési 

első lépéseinek anyagi, erkölcsi el-

ismerése. A nagycsaládokat – akik 

felvállalják a gyerekeket, a  3-4-5-

6-7 gyereket – úgy meg kell támo-

gatni erkölcsileg és anyagilag, hogy 

kedvet kapjon a többi család is ah-

hoz, hogy kövesse őket. Nekünk 

nem nyugat a példakép, tudjuk, 

hogy nyugaton a nap csak lenyug-

szik, nem kél. A  nap keleten kél.

Nagyon nagy kérdés számomra 

a női önazonosság. Én azt látom, 

2 Sarkcsillag (esszék, jegyzetek, vitairatok, Magvető Könyvkiadó, 1983)
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hogy a nők a világban ma karriert 

akarnak befutni. Csak másodsor-

ban akarnak édesanyák lenni. Ta-

nuljanak szakmát, képezzék ma-

gukat, de jó lenne, ha elsősorban 

édesanyák akarnának lenni.

A ‘80-as években kerestük a nők 

helyét, szerepét a társadalomban, 

és létrehoztunk kisközösségi ber-

keken belül női egyetemet. Illegáli-

san csináltuk, és aztán nem lehetett 

tovább, de egy pár évig működött. 

Egy női egyetemen nyilván azok az 

édesanyák taníthatnak, akik már 

gyerekeket a világra hoztak, és ren-

geteg élettapasztalat áll mögöttük. 

Ezt a tudást, ami hatalmas kincs, 

tovább kell adni a következő nem-

zedék számára. Ezt tanítani kell, 

ebbe rengeteg ismeretanyag bele-

fér. Életvezetési feladatok, döntési 

feladatok, gyerekneveléssel kap-

csolatos összes feladat, a  sütés-fő-

zés, takarítás is belefér. A  társada-

lomismeret, jogi alapismeretek, az 

is, hogy kezeljük a pénzt. Nagyon 

sok minden. Én nagyon hiányolom, 

hogy ma például nincs Magyaror-

szágon egy női egyetem, ahol eze-

ket az ismereteket átadnák azok, 

akik hiteles életet élnek. A  hiteles-

ség rendkívül fontos. Csak az tanít-

hat, aki maga már bizonyított, aki 

nem bizonyított, az még tanul, és 

nem tanít. Ez nagyon fontos dolog.

Nagy kérdés számomra, hogy 

vajon kell-e ennyi bölcsőde vagy 

óvoda vagy napközi. Nagyon sok-

ba kerül a magyar államnak böl-

csődék, óvodák, napközi otthonok 

fenntartása, mi lenne, hogyha ezt 

az összeget, amit ráfordítunk erre 

a célra, az édesanyák egy az egy-

ben megkapnák. Néhány óvoda 

maradjon fönn, ahol nem lehet 

megoldani a gyerekek vigyázását, 

óvását. Hosszú távon ez egy jó 

megoldás lenne. Gyerekfejjel bol-

dogok voltunk, úgy tudtunk ha-

zamenni, édesanyánk otthon volt, 

meleg ebéddel várt minket. Egy 

férj is egészen másképpen megy 

haza, amikor a feleség a maga sze-

retetével, fi gyelmességével várja 

otthon. Az teljesen más, mint ami-

kor este valaki 8 óra munka után 

édesanya.

Aztán nagyon fontos a hit to-

vábbadása szempontjából az édes-

anyák szerepe. Mert mégis csak ők 

azok, akik a gyermek első éveiben, 

évtizedeiben ott állnak mellettük. 

Ők azok, akik a gyereket megtanít-

ják imádkozni, akik dúdolgatnak, 

énekelgetnek a gyermeknek. Ők 

azok, akik a népmeséket elmond-

ják. A  népmesék csodálatos be-

avatási mesék, az ember életéről 

szólnak. Az ember a felső világból, 

a Jó Isten világából eljön ide a föld-

re szerencsét próbálni, sok pró-

batételen megy keresztül. Ezeket 

a próbákat, ha kiállja a felső világ 

segítségével, akkor visszatérhet a 

Jó Isten világába. Gyönyörű, erről 

szól az életünk. Jó, ha időnként fel-

elevenítjük ezeket a régi népmesé-

ket felnőttkorban. A  magyar nép-

mesék tartalmazzák a nyugati és 

a keleti zodiákusnak a szimbólum 

rendszerét. Kicsit a keleti kötődé-

sünk is benne van ebben. Felnőtt 

korban, mikor ezekkel már tisz-

tában vagyunk, akkor értjük meg 

igazán mélyen Madách Imre Az 

ember tragédiáját, Petőfi  Sándor 

János Vitézét, mert ezeket így írták 

meg. Ha valaki felnőttkorban még 

egyszer végigolvassa a népmesé-

ket, több mindent fog felfedezni. 

A  származásmítoszunkat. És, ha 

ezzel a tudással neveli a gyerekeit, 

azok ebből sokat profi tálnak. Az 

egészen biztos.

Imádkozni. A  hitet megélni a 

gyerek előtt. Személyesen példát 

mutatni. Emlékszem arra a fi atal 

párra, aki esketési házas felkészí-

tésre jött hozzám, és mondja a 

lány: a  mai napig emlékszem arra, 

amikor nagymamám mindig úgy 

engedett el engem iskolába, hogy 

megpuszilt, és egy keresztet rajzolt 

a homlokomra. Mindig így enge-

dett el. Eltelt közben tizenvalahány 

év, még emlékezett erre az apró, de 

nagyon fontos gesztusra.

Nem baj, ha a felső világ felé 

nyitottak vagyunk, és beengedjük 

egy kicsit a felső világot is az éle-

tünkbe. Az ajtót kinyitjuk, akkor 

bejön, ha nem nyitjuk ki, akkor 

nem tud bejönni. Az embernek 

szabad akarata van.

Molnár Jóska bácsi az egyik 

meghatározó gondolkodó ember 

az életemben, még valamikor a ‘90-

es évek elején találkoztunk. Gyer-

mekrajzok üzenetéről készített egy 

gyönyörű fi lmsorozatot a Duna TV 

ővele, abban egy kicsit tudtunk se-

gíteni. Jó lenne, ha levetítenék újra 

és újra, mert rengeteg bölcsesség 

és tudás van benne.



68

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Szabó Gyula

A  Jó Isten minden újjászüle-

tő gyermekkel újrateremti a vilá-

got. Új lehetőséget ad a világnak. 

A  gyerek önmagából azokat az ősi 

jelképeket rajzolja ki, melyeket a Jó 

Isten, a  felső világ beleprogramo-

zott az ő lelkébe, tudatába. Megraj-

zolja a napot. A nap a megfelelések 

rendjében az Isten jelképe, Isten 

szimbóluma. Megrajzolja az édes-

anyját, királynőként, gyönyörűen 

lehajló, hatalmas hajával. Köpönye-

ges Madonna ábrázolásaink vissza-

köszönnek a középkori temploma-

ink falfreskóiról. Össze lehet kötni 

a gyermekben benne élő ősképet 

a Boldogasszony képével, amit 

az édesanyjában vél felfedezni és 

meglátni nagyon helyesen. Minden 

anya Boldogasszony. Ez összeköt-

hető a kultúrtörténettel, vallástör-

ténettel, hagyománytörténettel, Is-

tenképpel, ez a szerves műveltség. 

Ezek csodálatos dolgok. Amikor 

egy gyerek így megfogalmazza és 

kirajzolja, attól teljesen függetlenül, 

hogy a szülei vallásosak vagy nem 

vallásosak, akkor én azt gondo-

lom, hogy a nevelésnek és az érték-

közvetítésnek erre ráhangolónak 

kell lenni.

Szoktam mondani, hogy kultú-

ra vallás nélkül nem képzelhető el. 

Ha nekem mond valaki egy vallás-

talan kultúrát, képes vagyok min-

den elégtételre. Nem tudnak mon-

dani, mert ilyen nincsen. A  világ-

történelemben ilyen nincsen. Tehát 

a nevelésnek ezekre az ősképekre 

rímelőnek kell lenni.

Nem szabad gyermekközpon-

túan nevelni – ezt most jól kell 

érteni  –, hanem értékközpontúan 

kell nevelni. Szeretettel, jósággal, 

együttérzéssel. Nagyon helytelen-

nek gondolom, amikor szinte négy-

kézlábra ereszkedik a család a gyer-

mek előtt, várja a gyerek utasításait. 

Ilyenkor alakul ki a tiszteletlenség 

a gyerekben. Az értékközpontú 

nevelés nagyon-nagyon fontos, így 

tudunk igazán szeretni és növelni. 

Erős családot és nagyon erős nem-

zetet szeretnénk.

Említettem már, a  mi kultú-

ránk egy szempontból érthető és 

fejthető meg, és nagyon fontos, 

hogy értsük: minden a fényfelsza-

badításról szól. A  fényfelszaba-

dítás szimbólumrendszere van a 

népművészetben, a  Hej regő rej-

tem népdalainkban. A  néptánca-

ink és a körtáncaink mind erről 

szólnak. Ezt meg kell érteni, és 

éppen nekünk hívő embereknek 

ez nagyon-nagyon fontos, mert 

a fény ebben a rendszerben az Is-

ten szimbóluma. Az Istent jeleníti 

meg. A  bennünk lévő isteni fényt 

kell egy sokkal magasabb szint-

re emelni, tudatossá tenni. És ez 

lenne minden családnak a legfon-

tosabb küldetése. A  gyerekeinket 

erre a szintre felvinni. Ez a kultúra. 

A többi az mind dizájnelem.

El lehet játszani ezzel a szóval 

is, hogy bölcső. Ott a gyerek, ott 

van a bölcsőben, ő  bölcs, de azért 

az igazi bölcsesség az idős korban 

alakul ki. Jobban szerettük egy ki-

csit a nagyszüleinket a szüleinknél. 

Gondolom, mindenki így volt ezzel. 

Valószínűleg azért, mert ők annyit 

megéltek már, hogy bölcsekké vál-

tak. Az ember a bölcs ember közel-

ségében jobban szeret lenni, mint 

aki még erre a szintre nem egészen 

jutott el. Igen. Két életkorban van 

az ember nagyon közel az éghez: 

egészen kiskorban, hét éves korig, 

és amikor az élete végét járja már. 

Legyünk ilyen bölcs idősek majd. 

Mi is járjuk végig ezt az utat.

Befejezésképpen, egy számító-

gépes programot szeretnék min-

denkinek a fi gyelmébe ajánlani. 

Felolvasom, hogy hogyan kell a 

szeretetet telepíteni a számítógép-

re. Tehát a szeretet telepíthető. Fel-

hívja valaki az ügyfélszolgálatot.

Ügyfélszolgálat: Miben segít-

hetek?

Felhasználó: Hát, hosszas meg-

fontolás után úgy döntöttem, ins-

tallálni fogom a szeretetet. Végig-

vezetne, kérem, a folyamaton?

Ügyfélszolgálat: Rendben, szí-

vesen segítek. Készen áll az indu-

lásra?

Felhasználó: Nem vagyok egy 

műszaki zseni, de azt hiszem, ké-

szen állok. Mit kell először ten-

nem?

Ügyfélszolgálat: Első lépésként 

nyissa meg a szívét. Megtalálta a 

szívét?

Felhasználó: Igen, de egy cso-

mó más program is fut jelenleg. 

Lehet telepíteni a szeretetet, mi-

közben ezek futnak?

Ügyfélszolgálat: Milyen más 

programok futnak?

Felhasználó: Lássuk csak. Van 

múltbéli megbántódás, alacsony 
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önértékelés, harag, neheztelés. 

Ezek futnak éppen.

Ügyfélszolgálat: Nem gond. 

A szeretet fokozatosan törölni fogja 

a múltbéli megbántódást a jelenleg 

működő rendszeréből. A  hosszú 

távú memóriában esetleg megma-

radhat, de már nem fog megzavar-

ni más programokat. Végül a szere-

tet felül fogja írni az alacsony ön-

értékelést a saját moduljával, amit 

egészséges önértékelésnek hívnak. 

Viszont a haragot és a neheztelést 

teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek 

a programok megakadályozzák a 

szeretet megfelelő installálását. Ki 

tudja kapcsolni ezeket?

Felhasználó: Nem tudom, ho-

gyan kell kikapcsolni őket. Meg 

tudja mondani?

Ügyfélszolgálat: Örömmel. 

Menjen a Start menübe, és indítsa 

el a megbocsátást. Ezt addig kell is-

mételnie, míg a harag és a nehezte-

lés teljesen ki nem törlődnek.

Felhasználó: Rendben, kész va-

gyok. A  szeretet automatikusan 

elkezdte telepíteni magát. Ez nor-

mális?

Ügyfélszolgálat: Igen. De ne fe-

ledje, önnek csak az alapprogram 

van meg. El kell kezdeni kapcso-

lódni más szívekhez, hogy hozzá-

férjen a frissítésekhez.

Felhasználó: Hoppá! Máris kap-

tam egy hibaüzenetet. Azt mondja, 

hiba: a program nem fut külső egy-

ségeken. Most mit tegyek?

Ügyfélszolgálat: Ne aggód-

jon, ez azt jelenti, hogy a szeretet 

program belső szíveken való fu-

tásra lett tervezve, de az ön szívén 

még nem futott. Kevésbé techni-

kai nyelven ez csak annyit jelent, 

hogy önnek először saját magát 

kell szeretnie, mielőtt másokat is 

szerethetne.

Felhasználó: Tehát most mit te-

gyek?

Ügyfélszolgálat: Gördítse le az 

önelfogadás menüt. Majd kattint-

son az alábbi fájlokra: Megbocsá-

tok magamnak 2.0; Felfedezem az 

értékeimet 1.5; Tudomásul veszem 

a korlátaimat 3.0.

Felhasználó: Rendben, kész va-

gyok.

Ügyfélszolgálat: Most másol-

ja őket az Én szívem könyvtárába. 

A rendszer felül fog írni minden za-

varó programot, és kijavítja a hibás 

programozást. Ezen kívül törölnie 

kell a terjengős önkritikát az összes 

könyvtárból, és kiüríteni a kukát, 

hogy biztosan eltávolítsa teljesen, 

és soha ne jöhessen újra elő.

Felhasználó: Megcsináltam. Hé, 

a szívem új fájlokkal telik meg. Mo-

soly jelent meg a képernyőmön. És 

a béke meg az elégedettség bemá-

solja magát mindenfelé a szívembe. 

Valamint az egész rendszerem me-

legedni kezdett. Ez normális?

Ügyfélszolgálat: Sok esetben. 

Másoknak eltart egy ideig, de végül 

minden helyre áll a megfelelő idő-

ben. A  rendszer melegedése nor-

mális, és javítja a szív működését, 

ne aggódjon. Egyébként jó érzés 

mindez?

Felhasználó: Nagyon jó érzés, 

csak szokatlan.

Ügyfélszolgálat: Szóval a szere-

tet telepítve, és rendesen fut. Még 

egy dolgot, mielőtt letennénk a 

kagylót, a  szeretet ingyenes prog-

ram, fi gyeljen rá, hogy továbbítsa 

azt és különféle változatait min-

denkinek, akivel kapcsolatba kerül. 

Ők is megosztják majd másokkal, 

és visszajuttatnak viszonzásul ön-

höz is új és izgalmas változatokat.

Ezekkel a gondolatokkal kívá-

nok mindenkinek gyerekeket, igen 

sok örömet és sok erőt az önépítés-

ben. Köszönöm a fi gyelmet.
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