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Nekupuj nic, co nepotřebuješ

Zvaž pečlivě co potřebuješ koupit a připraven jdi se seznamem 
do prodejny (výdejny) a tam cíleně vyhledej co je na seznamu.

Nepodléhej manipulacím, které podbízí výhodnost koupě - například 1+1 zdarma. 
Jednu věc koupíš a druhou vyhodíš, nebo vnutíš příbuzným či přátelům, 
na které přeneseš svou zodpovědnost a oni sami budou ze soucitu jíst na co vůbec nemají 
chuť nebo zaplní svůj životní prostor něčím co nepotřebují.

Jako správný hospodář se nezadlužuj

Jsi-li obchodník nenech si vnutit dluh, který ti neumožní prodávat smysluplné a potřebné výrobky. 
Následkem zadlužení budeš vnucovat lidem zdánlivě výhodná balení výrobků, na kterých bude 
sice větší zisk, ale zpravidla nízká kvalita. Takový prodej je již konán pro potřebu splácet dluh.

Jsi-li obchodník, netvoř zásoby zboží, abys splnil rozmar zákazníka mít zboží ihned. 
Vytvořením skladových zásob se většinou každý obchodník zadluží tzv. úvěrem na zásoby. 
Pak nikoliv ze zisku, ale z nesplacené části úvěru odvedeš úrok tomu, kdo ti půjčil peníze. 
Skutečný tvůrce i dobrý obchodník chce v podstatě prodávat kvalitní a potřebné výrobky.

Jsi-li vlastníkem pozemku, pečlivě zvaž jeho využití k pěstování vlastní stravy. 
Vše pěstuj v množství tak, aby práce na pozemku či zahradě byla radostí. 
Neplatí pravidlo čím víc, tím líp.

Jako vlastník nebo nájemce pozemku zabezpeč jeho zušlechtění tak, aby na co nejmenší 
výměře byl co největší užitek, a to s ohledem na přírodní zákonitosti. 
S ohledem na vlastní časové možnosti dbej na to, abys jiné nenutil pracovat na svém pozemku, 
když sám to nezvládáš. Staň se příkladem, aby jiní s tebou rádi spolupracovali. 
Dobří hospodáři si rádi vypomohou,však neočekávej pomoc druhých.

Přebytky úrody se snaž co nejlépe zpracovat v prvé řadě pro vlastní potřebu. 
Přebytek nabídni, nebo zpracuj tak, aby jej bylo možno využít později. 
Pamatuj na zvířata a přírodu, abys nenarušoval přirozenou rovnováhu, která v ní panuje. 
Ponechej část úrody i zvířatům, kterým jsme jako lidé vzali část jejich přirozeného území. 
Je k zamyšlení zda zvířata způsobují škody lidem nebo lidé zvířatům a rostlinám.

Staň se Člověkem a dbej moudrých přírodních zákonitostí.

Stát se „Dobrým hospodářem” vyžaduje trpělivost, 
však odměnu za ni nelze vyčíslit v penězích.
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