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Szeresd a Természetet szíveddel, eszeddel és testeddel!
Őrizd meg a fajok gazdagságát teljes szépségében!
Ne rontsd a környezet állapotát!
Ne felejtsd el a jeles napokat faültetéssel, kerékpározással, kirándulással, takarékossággal, fenntarthatósági előadásokkal megünnepelni!
Adj tovább a következő valamennyi generációnak jobb világot, mint amilyet kaptál (javak, eloszlás, stabil létszám,
genetikai állapot)!
Ne ölj, ne háborúzz! Ne okozz fájdalmat, kárt, bántást embertársadnak – érző állatoknak se! Haragot ne tarts!
Más természetes tulajdonát és a köztulajdont ne vedd el,
ne rongáld!
Alapvetően ne használj fosszilis erőforrásokat! Használd a
megújuló energiákat, fenntartható mérték szerint! Termelj
és vásárolj helyben, és mindent a maga idejében!
Ne drogozzál, ne dohányozzál, ne részegedj le, ne légy
függő!
Készülj fel a házasságra, gyermekvállalásra, népességszabályozásra, a gyermekek nevelésére. Egyetlen feleségedet,
férjedet ne csald meg!
Törekedj az igazságra, annak megismerésére és továbbadására! Előnyért, pénzért, hatalomért ne hazudj! Tévedéseidet lásd be és javítsd ki!
Dőry István
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