Saját tapasztalat.
(Házisárkány, 2010.07.25 17:45)
Valóban elszaladt a ló!
A nevelő lop, gyerek szenvedi el, a hivatalos személyek fennhangon elítélik, majd "nem ez miatt"
az intézményt bezárják, a gyerekek a többi dolgozó repül, a sáros nevelőnek már a második
munkahelyet találják, mert szegény nem is akarta ezt elkövetni...
Hiába, jók a kapcsolatai...
Válasz
elemzés
(Fritzi, 2010.07.24 19:22)
Kedves Tamáska Varga Ákos!
Nagyon érdekesnek találtam ezt az elemzést. Nem ismerem a fölsorolt nevek zömét, de az írásból
el tudom képzelni kik ők. Magyarországon járva a rokongyerekek között én is úgy gondoltam, hogy
a külföldi sztárokról gyűjtött fényképek, albumok csak átmeneti foglalkozásuk. Azóta a gyerekekből
fölnőttek lettek,s rá kellett jönnöm, s az akkori értékrend megmaradt.
A látlelet tehát elkészült. Most a megoldást kell kidolgozni.
Szeretném, ha a legközelebbi írása erről szólna.
Válasz
Peströl
(Beus, 2010.07.24 18:39)
Én ugy gondolom, hogy példaképet gyerekeinknek, csak ugy adhatunk, ha nem hanyagoljuk el
öket.
Ha az anyagi gondoskodáson kivül állandó beszélö
kapcsolatban vagyunk velük.
Válasz
Szabadka
(Andor, 2010.07.24 11:06)
"PÉNZ beszél,kutya ugat",s mig Viszkis 17 évet kapot elkövetett
rablásáért,akik az országot miliárdokkal kárositották meg érin
-tettlenek maradtak. Budaházi már másfél éve raboskodiik itélet nélkül,aki gárdista ruhában jelenik meg az utcán az
utolsó bünözőként meghurcolható
a hatóság részéröl.Azok az eggy
ütesek, zenészek, énekesek,kik
a magyarság tudatott igyekszenek
ébreszteni kik az erkölcsröl
énekelnek a médiában tiltott lis
tán szerepelnek.A közerkölcsöt
ha teccik ha nem, a mindenkori
kormány nagy mértékben kreálja.
Hát ezen a"deszkán"még jócskán
gyalulhatnak,gyalulhatnának ha...

Válasz
értékek
(Kata, 2010.07.23 09:22)
Igen! Vissza kellene térni a régi értékrend-, értékrendekhez. Nagyon sokan érzik, hogy ez a
szellemiség, amit ránk akarnak erőltetni, nem a miénk!...de az alagút végén ott van a fény!... Ne
hagyjátok, hogy teljesen kioltsák belőletek!
Válasz
Bp.
(Vmari, 2010.07.19 09:19)
Elmosódott a határ a jó és a rossz között a tolerancia nevében. Gyakorlatilag megszűnt a
közmegvetés, ami a jó erkölcs szerint való éléshez elengedhetetlen.
Az ember hagyja magát befolyásolni a közgondolkodástól, hogy hülyének nézik ha eszerint teszi a
dolgát: én is szemet hunyok a rendnélküliség, a hülyeség, az erkölcstelenség a nyilvánvalóan
hamis (és persze a magam pici stiklijei) fölött.
Pedig érzem belülről, hogy mi volna helyes, de ezt a belső figyelmeztetőt hamar elhallgattatom,
nem állok ki mellette...
Mostanában azért ébredeznek a népek, de a felerősödő hang legtöbbször hőbörgéssé válik a nagy
másra mutogatásban.(Gondolok itt az agyatlan zsidózásra, a magyarság "vesztének" világba
zokogására, miközben az ordibáló ugyanúgy élteti a köpködöttet: fizeti a bankolás, teszkózás,
tévézés, közlekedés, "népmérgezés" díjait, megelégszik a szar minőséggel, siránkozik a
gyógyszarok emelkedő ára miatt, várja a nyugdíjhozó postást, vagy éppen szó nélkül hagyja
magát szívatni a munkahelyén, a boltban, a családjában míg onnan kilépve persze panaszkodik.
Ezt a belső hangot kéne megint mindenkinek komolyan vennie és szamárvezetőül használnia,
hamar helyreállna a rend.
Lehetne kezdeni mondjuk azzal, hogy befogom a számat, nem panaszkodom, nem
vészmadárkodom, hanem elmélázom azon, hogy jó-e ez így, kell-e ez így nekem, vagy nem?
Ha meg nem, akkor nem éltetem, nem táplálom.
Ha csak ez a "hazafias" réteg összefogna és elkezdene "nem csinálni" egyvalamit (pl. egyszerre
lemondaná a tévé-előfizetését, mondván hogy nem lesz vevő a szemétre, mert azt a pár műsort,
csatornát ami nézhető, a neten vidáman el lehet érni), már történne valami: észrevennék!
Szerintem.
Ja és az én gyerekemet én igazítgatom a jó erkölcs útján folyamatosan, akkor is, amikor az iskola,
a média, a haverok teljesen mást mond.
Tán még belőlem is lehet egy picike példakép?!
Nagyszerű volna...
Válasz

