
Mūsų principai - Minčių Fontanas

Kaip jau turėjote pastebėti, šis puslapis yra gana keistas, nes jame nerasite jokių nukopijuotų minčių. Tai
daugiausia autorinis darbas. Jeigu kas nors čia įdės svetimas mintis, tai jis ir neš atsakomybę už
atsiskaitymą su minčių autoriais.
 Yra tik vienas legalus būdas gauti minčių - tai minties kelias.

 Išgirstos, perskaitytos, pamatytos, mintys yra kitų nuosavybė, todėl už jų naudojimą autorius turi gauti
dėkingumą. Tai mažiausias, koks tik gali būti, atlyginimas. 
 Autorių mintys yra "padengtos valiuta", tai yra gyvenimo situacija, įvykiu ar kitu patyrimu, iš kurio kilo ta
mintis. Vogtos arba skolintos mintys yra be valiutos.
 Sekantis principas - NEIŠKRAIPYTI MINTIES. Todėl geriau nestipri savo mintis, nei iškreipta kito. Minties
iškraipymas gali numušti arba iškelti jos vertę.
Tik autorius gali žinoti kokia galia įdėta į mintį ir koks jos tikslas. 
Mes čia sieksime minčių gilumo, universalumo, naujumo, paprastumo, pozityvumo.
(Aišku, su Jūsų pagalba, nes genijai gimsta kartą per 100 metų.)
Kadangi mintys yra labai skvarbios tai sunku nustatyti minčių autorystę, kai ta pati mintis atsirado

keliuose žmonėse. Kas tuomet yra tos minties autorius, savininkas, šeimininkas? Kas daugiausiai turės
teisių į tą mintį?
 1. Tas, kas pirmasis turi tos minties atsiradimo įrodymų.
 2. Tas, kuris turės minčiai daugiausiai "minties valiutos".
 3. Tas, kuris daugiausiai žino, kaip ta mintimi naudotis, kokia jos paskirtis.
 4. Tas, kuris prisiima atsakomybę už tos minties panaudojimą, taip pat ir laurus.
 5. Tas, kuris turi svarbiausias tos minties atsiradimo priežastis.
 6. Tas, kas gali valdyti tą mintį - siųsti, stiprinti, slopinti, kreipti ir kita.

 Kas pirmas paskelbė (at)radęs mintį, dar gali būti visiškai nevertas būti jos autoriumi. Iš čia labai svarbu
būti VERTU tos minties.

 Kaip matyti, minčių autorystei nemažai sąlygų.
 Visos jos tam, kad vertingų, svarbių minčių autoriai neliktų už sienos nepastebėti.
Mintys yra didelė vertybė žmonijai, už kurias žmonija turi atsidėkoti tuo, ko reikia autoriui ir ką ji turi.

 Gali būti, kad minties autorius bus pats ............ Tuomet disponuoti mintim gali tik  .......... patikėtas
žmogus. 
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