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A szabadságról szokatlanul 

1. Szabad mindenkiről a legjobbat 
feltételezni. 

2. Szabad másokat önmagunknál 
különbnek tartani. 

3. Szabad a felfedezett jót  
nyilvánosságra hozni. 

4. Szabad egymást megdicsérni,  
és az elismerést elviselni. 

5. Szabad köszönetet sem remélve, 
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10. Szabad mindenkit meghallgatni, 
csak azért, hogy  
az Úr szólhasson. 
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