
1. Alapelvek1. Alapelvek
 A problémák igazi oka: A problémák igazi oka: 

világnézeti válságvilágnézeti válság



1. Alapelvek1. Alapelvek
 A problémák igazi oka: A problémák igazi oka: 

világnézeti válságvilágnézeti válság
 „„A világegyetemen belül az A világegyetemen belül az 

Úr irányít minden él t és őÚr irányít minden él t és ő
élettelent, s minden az Övé. élettelent, s minden az Övé. 
Az embernek ezért csupán Az embernek ezért csupán 
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megmeg. Minden mástól tartóz-. Minden mástól tartóz-
kodnia kell, jól tudván, kodnia kell, jól tudván, 
hogy az kihez tartozik.” hogy az kihez tartozik.” 
((¾ªopani¢ad¾ªopani¢ad  1.mantra1.mantra) ) 
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Család Iskola

Társadalom
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3.3. Termeljek vagy vegyek?Termeljek vagy vegyek?
4.4. Milyet vegyek?Milyet vegyek?
5.5. ......
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Anyáink Napja

Tehénanya gondozása

Földanya ápolása



Köszönjük a figyelmetKöszönjük a figyelmet
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