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Mirësjellja përhapet nëpërmjet disa elementeve themelore. Këto përbëjnë një kulturë të vërtetë, 
një grup vlerash dhe besimesh të afta për të formuar individë dhe për të ndryshuar 

mënyrën e ndërveprimit të tyre me mjedisin. Për të edukuar mirësinë është thelbësore të kemi:

Këto shtylla themelore të kulturës së mirësisë mund të përkthehen në katër ide operacionale.

EDUKONI VETEN: revolucioni i mirësisë është mbi të gjitha një çështje individuale;
filloni duke edukuar veten për të bërë vepra të mira çdo ditë, pa i pritur ato nga të tjerët. 
Në një kohë të shkurtër do të shihni përfitimet dhe do të zbuloni se mirësia është ngjitëse
dhe përhapet shpejt.
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KULTURA E MIRËSJELLJES

Besimin se mirësia kërkon një qasje komunitare;

Besimin se është gjithmonë koha e duhur për 
të bërë një veprim dashamir
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Besimin se mirësjellja lind si një zgjedhje personale
(ne nuk mund të presim që bota të jetë e mirë me ne, 
por ne mund të zgjedhim të jemi të mirë me botën);

 PRAKTIKONI MIRËSINË NË MËNYRË TË VAZHDUESHME: nëse jeni nënë ose 
 baba, praktikoni mirësinë në familje; nëse jeni mësues, sillni mirësi në klasë çdo mëngjes;

MËSONI TË MENDONI SI PJESË E NJË KOMUNITETI: mirësia bazohet në
kulturën e bashkëndarjes dhe ndjenjën e përkatësisë në një komunitet. Në bazë të mirësisë 
është besimi se problemet trajtohen më së miri në një grup. Flisni për atë që nuk shkon;

 KËRKONI MË SHUMË MUNDËSI PËR TË QENË TË SJELLSHËM: Me kalimin
 e kohës, përpiquni të rrisni numrin e veprimeve të mira që bëni çdo ditë.

Kini besim se bota do të jetë një vend më i mirë dhe jeta më e lumtur 
edhe në qoftë se je i vetmi që zgjedh te jesh i sjellshëm. 


