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A legfontosabb földi érték az ember!
-------------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja –
immár a 4. évfolyam 3. számát. Ebben folytatjuk az
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi
szám megtalálható a www.aquilapart.hu, www.aqp.hu
honlap magazin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprogram is elolvasható.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk
értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.

Sík Sándor Jó nekem, Uram
Jó nekem, Uram, havas, téli tájon,
Jó nekem, hogy a szívem vérig fájjon,
Jó énnekem vadon-egyedül lennem,
Jó, hogy a lélek búgva nyögjön bennem.
Jó nekem, hogy kezed kitapogatta,
Hol roskad a szív legjobban alatta,
Hol a legfájóbb, legjobban hol reszket.
S odacsókoltad lángoló kereszted.
Jó nekem, hogy a kezed rám nyújtottad,
Megragadtál, szegény ügyefogyottat,
És egy rántásra, minden gyökerestül
Kiszakítottál én drága földembül.
Jaj, hogy ropogott a szegény gyökérzet!
Minden kis ér vörös patakban vérzett.
A tépett test, hogy remegett kezedben,
Sok hosszú éjen zokogott imetten.
De Te, Uram, a jajra nem hallgattál,
Kitépve, csonkán addig rázogattál,
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Amíg lepergett száramról remegve
A legutolsó kis homokszemecske.
És most, Uram, most itt fekszem kezedben,
Tépetten, árván, fájón, megepedten,
Alázatosan hajlott homlokommal,
Egyesegyedül teveled, Urammal.
De jó nekem a Te kezedbe esnem,
Soha ne engedj más helyet keresnem.
Most, most, Uram, most nincsen másom, látod:
Jöjj, melengesd föl halvány kis virágod!

Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke
Az AQUILA háttérbázisa, elemzés…
Az AQUILA, akárhogyan is nézzük, egy jelenség. Szinte mindenkit
irritál. Ne higgyék, hogy ezt mi készakarva csináljuk, vagy örülünk neki, nem! Másként azonban nem megy, nem lenne változás,
amire viszont nemcsak a hazánknak, de az emberiségnek is szüksége van.
Joggal tesszük-e? Igen, viszont nem vagyunk érte hibásak. Miért is nem? Mi olyat
adunk a társdalomnak, ami szokatlan ugyan, de olyat amilyennek kellene lennie,
megalkuvás nélkülinek, igaznak. Lényegi változásra van szükség. Ma a társadalom
tagjai, még ha éheznek is, komfortosak, vagy csak félnek, nem mernek újat akarni,
vagy már nem is tudnak, mert már depresszióba süllyedve semminek, senkinek sem
hisznek, erejük sincs.
Természetes, hogy ellenünk van, aki ál-liberális, és mi elmondjuk (lásd a régebbi cikket) azt is, hogy szerintünk, mi a szabadság; azok is ellenünk vannak, akik farizeusi
módon hisznek, nem Istent, hanem a szolgáit imádják, azokat, akik az embereket nem
engedik az Istenig jutni. Azok is legszívesebben a Holdon látnának minket, akik a demokráciát harsogják, mi meg leírjuk, hogy nekünk mi a demokrácia: hát nem ez a
megtévesztés. Az is ellenünk van, akinek azt mondjuk: ha több bevételed van, adózz
többet, hogy az ország harmada ne éhezzen. Ellenünk van, mert nincs benne annyi
humánus, nemes érzés, hogy ezt magától tegye meg.[1] Ellenünk van mindenki, aki Istentől elrugaszkodott, bűnös, csak a földi fogyasztói életét akarja élni, mert mi mást,
sokkal többet kínálunk, de ezt nem értik már meg. Mi világítunk, és ez zavarja a sötéthez szokott pincebogarak életét. Nincs üldözési mániánk, jól vagyunk, tudjuk, mit
kell tenni, és ezt is csak az fogja megérteni, aki a megfelelő szellemi, lelki, önzetlenségi
szintet elérte. Az AQUILA-ban nincs és nem is lehet félelem, csak kíváncsiság, milyen
módon tudjuk megtenni a feladatunkat.
Tudjuk, innen szép nyerni, amit Isten nélkül nem is remélhetnénk. Az AQUILA mindazon válaszokat, amelyek jobbá tennék a földi emberek életét, az Úrtól kéri/kapja meditatív élettel és teljes odafigyeléssel. Ezeket a földi bajokra kapott feleleteket megosztjuk/megosztanánk a világgal, amely ezt még nem igényli. Miért tesszük mégis? Lelkiismereti okokból és a Jézussal való szoros együttműködés miatt, aki szereti az embert,
és javítani akar a sorsán. Mi egy csatorna vagyunk, amin keresztül jön a megoldás. Világos, hogy ez annak, aki nem így gondolkodik, nem tetszhet. Ezek az elmélkedésben
kapott válaszok maximálisan, mélyen értelmezett bibliai alapokon állnak, és erre ala-
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pozva tovább nyitogatják az elmét, majd transzcendens magasságokba repítenek. Ez
nem szerénytelenség, hanem ezek a dolgok valós tények.
Mindamellett nehéz dolgunk van[2], és itt a teljes győzelemre – ahogyan Jézus Krisztus
sem számított –, az emberiség szabad akarata miatt, nem számíthatunk. Saját életünket Istennel együtt irányíthatjuk, de másét nem, csak alternatívákat mutathatunk fel,
kitéve magunkat annak, hogy csak a pusztába kiabálunk.
Jézus Krisztus ezt is megélte – nincs miért panaszkodnunk. Mindig szívszaggató ezt a
Tamás evangéliumában leírt igazságot olvasni. EVANGÉLIUM TAMÁS SZERINT, 28 Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam nekik. Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és fájt a lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem látnak. Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üresen menjenek ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat
eltávoztatják, akkor fognak bűnbánatot* tartani.
Mi az ország sorsát sem tudjuk felvállalni, mert szabad akaratú egyénekből áll, akik
ha gondolkoznak is, de nem tevékenyek, vagy megfizethetőek, és hosszasan sorolhatnám, mit tesznek, amivel megakadályozzák a jót. Mi csak alternatívákat, megoldásokat kínálhatunk. (Aki ezt hallja és akarja, kér, mi szívesen elbeszélgetünk Vele, baráti
teázás keretében.) A szabad akarat a változások szempontjából akadályt jelent. De ez
így van jól, meg kell érni rá, és ez nem megy könnyen. Úgy van ez, ahogyan az alábbi
sorokban is, hiába vetünk, a magokat egyéni milyenségük határozza meg, ergo sorsuk
van. Uo. 8 Jézus mondta: Íme, kiment a vető, megtöltötte a kezét, és vetett. Ám néhány
az útra esett; jöttek a madarak, és fölcsipegették azokat. Mások a sziklára estek, és
nem eresztettek gyökeret a földbe, és nem növesztettek kalászt az ég felé. Mások a tövisbokrokba estek, és azok megfojtották a magot, és a féreg fölfalta azokat. És mások a
jó földre estek, és az jó gyümölcsöt növesztett az ég felé: és hozott* hatvanszor annyit és
százhússzor annyit. (Mk 4,3-8)
Az AQUILA által vetett magok nagyon kicsi része fogan meg, fájó, de nem adhatjuk fel.
Puhítani kell a lélek talaját. A kimenetelt…, hogy mi is lesz ebből, csak Isten tudja.

[1] Egy férfi, akit gyerekkora óta ismerek, nagyon gazdag lett. Az adózást csak módjával tette, hogy éppen el ne kapják, amit tudott, mindent elcsalt, jobbnál jobb kocsikkal
jár, az asszony sem dolgozik, minek. Mikor kértem, írjon nekünk alá, harsogva, röhögve azt kiabálta: nem, mi az ellenségei vagyunk. Nos, ez az. Ilyen embernek nem is
akarnék még az ismerőse sem lenni, az ilyen illetőket meg kellene fosztani az adócsalással és egyéb módon szerzett vagyonuktól.
[2] Mind pártként, mind Isten embereiként.
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Szeibert Márton
Futás
Most, ahogy tavaszodik, érdemes egyre több időt a friss levegőn tölteni,
regenerálódni a napfényben és esetleg többet mozogni. Ezzel
kapcsolatban
jutott
eszembe
néhány
gondolat
a
futásról.
Tulajdonképpen a futás platóni ideáján gondolkozom.
Amikor kimondjuk ezt a szót, „futás”, sok minden eszünkbe juthat,
sokféle érzés felébredhet bennünk. Genetikailag magunkban hordozzuk a futás emlékét.
Az életünkért futottunk, amikor vadásztunk, vagy amikor menekültünk valami elől. Az
életösztön futásra szólított fel minket nagyon sokszor. De akkor is futásra indíthat a
lábunk, amikor meglátjuk a távolról érkező, rég nem látott szerelmünket, hogy
gyorsabban átölelhessük. Tehát a futás elsődleges oka egy mélyről jövő belső vágy, ami
lehet életösztön vagy szerelem, vagy akár valami más is (most nem a sportolásról
beszélünk). Eszünkbe juthat a maratoni futás eredete, Pheidippidész legendája, aki a
hazáját féltve volt képes nagy teljesítményű futásra. De eszünkbe juthat Illés próféta is,
aki az Isten erejével futott Ácháb király szekere előtt kb. 500 km-t. Vagy János és Péter
apostol, akik miután meghallották, hogy Jézus sírja nyitva van, együtt futottak oda.
János gyorsabban ért oda (talán azért, mert nagyobb lelki erő vonzotta Jézushoz). Vagy
eszünkbe juthat, amikor a tanítványok a feltámadás örömében futottak, vagy amikor
valaki Jézus elé futott, hogy segítséget kérjen tőle, vagy
Zakeus, aki előre futott, és felmászott egy fára, hogy
láthassa őt.
Illés példájában a futáshoz szükséges erőt Isten adta. A
többi példánál pedig arról van szó, hogy az önmagában
kifárasztónak, sok energiát igénylőnek tekinthető aktív
mozgáshoz, azaz a futáshoz szükséges indíttatást,
összeszedettséget, a „mindent bele”-lelkületet a szeretet
keltette életre.
Szerette Pheidippidész Athént, szerették a tanítványok Jézust. Náluk tehát az a belső
vágy, ami a futást életre keltette, az nem az életösztön, hanem a szeretet volt, bár
Pheidippidész példája határesetnek tekinthető, hisz Athén Pheidippidész egzisztenciáját
is jelentette.
Arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi az a magasabb rendű lelki valóság, aminek a
manifesztálódása a futás, tehát, hogy mi a futás platóni ideája. A fentiek tükrében ez az
idea szerintem nem más, mint egy olyan tenni akaró belső feszültség, ami nem pusztán
önmagunk kifejezésére irányul (mint mondjuk a tánc ideája), hanem ami valamitől távol,
valamihez pedig közel akar kerülni. A kereszténységben ennél még konkrétabb jelentése
van a futásnak. Itt ugyanis nem pusztán a távolságok növelése vagy csökkentése a cél,
hanem a sötétségtől való teljes elszakadás és az Istennel való teljes egyesülés, az unio
mystica. Nem véletlenül él Szent Pál ezzel a hasonlattal:
„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi
el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor9,24)
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Márkus Edit:
Gondolatok az élet pillanatairól

Volt kollégánk haláláról érkezett gyászjelentés. Mivel a temetésre nem
tudtam elmenni, így a postára mentem gyásztáviratot feladni. Az állványon mindenféle üdvözlőlapok, képeslapok voltak, így el kezdtem forgatni
az állványt, és hirtelen gyors váltakozással, egy-egy pillanatképként tűntek fel ezek a képeslapok.
Azt éreztem, ilyen rövid és gyorsan változó az élet is: egy-egy fontos alkalom, amely számunkra oly különleges volt, egy pillanatra felvillan, majd eltűnik az emlékezés forgatagában: születésnapok, névnapok, ballagás, esküvő, gyermek születése, végül a részvétnyilvánítás. Hiába forgatom visszafelé az állványt,
minden újra és újra felbukkan, és minden újra és újra eltűnik.
Örök mozgás, örök változás. S ebben a forgatagban nehéz megragadni a pillanatot, nehéz tudatosan megélni a jelent, amely mint
egy varázsütésre megállítaná a homokórát. Pedig csak ezek a
megélt percek, másodpercek adnak értelmet az életünknek.
Ha majd egyben lejátszódik az élet filmje előttem, remélem, több
órás műsort tudok visszanézni, hogy nyilvánvalóvá váljék, volt
értelme, nem hiába születtem e világra.
Kép forrása: http://filozofiaikavehaz.blog.hu/2015/01/11/az_ellpott_ido_324

Vargáné Pável Márta
Húsvét előtti gondolatok
Avilai Szt. Teréz
Rövid fohászok
„Ó, halandók, térjetek észre! Tekintsétek királyotokat, mert hiszen
most még szelíd hangulatban találjátok, hagyjátok abba azt a sok gonoszságot, forduljon haragotok és erőtök azok ellen, akik nektek ellenségeitek, és el akarják venni örökségeteket. Kapjatok észbe, nyissátok ki szemeteket, és kérjetek hangosan és zokogva világosságot Attól, aki a világ világossága. Értsétek meg a helyzetet, az Isten szerelmére, hiszen ti most minden erőtökkel azt igyekeztek
megölni, aki, hogy életet adjon nektek, elvesztette a magáét. Gondoljátok meg, hogy Ő az, aki titeket ellenségeitek ellen védelmez.
És ha mindez nem volna elég, térítsen észre benneteket az a tudat, hogy semmit sem tudtok tenni az Ő hatalma ellen, és hogy
ezért a nagy tiszteletlenségért és vakmerőségért előbb-utóbb a pokolban kell bűnhődnötök. Vagy talán az a tudat tesz benneteket
olyan vakmerőkké, hogy Ő Szent Felségét megkötve és bilincsben
tartja az irántunk való szeretet?! Hiszen akkor nem vagytok jobbak hóhérainál, akik miután megkötözték Őt, ütötték, verték és
sebeket ejtettek Rajta.”
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Nehéz ezekhez a gyönyörű szavakhoz bármit is mondani. Mégis, végig kell gondolni a hitünket, az Istenez való viszonyulásunkat. S itt még azokról nem is beszélek, akik nem
hisznek, csak a hívőkről, mert nekik valamennyire nyitva is van Isten felé a szívük. Én
(mint Istent szerető gyermek, az Ő szolgája) csak egyet kérek: nézzenek meg olyan halottat, akit élve is ismertek. Látni fogják azt a mínuszt, amit a lélek távozása okozott, mert a
halott már csak egy test. Nos, itt lép be az, hogy a saját életünkben is annak kell utána
lépni, ami örök, ami elmegy a túlvilágra. Csak az nagy kérdés maradt, mit vitt magával a
távozó. Semmit? Az, nagy baj lenne, igen nagy baj.
Most még, míg élnek, nem késő Isten felé fordulni, és azt szaporítani (azt a jót, ami Istennek kedves), ami a túlvilágon is jövedelmez nekünk.
Isten áldja meg Önöket!

Sík Sándor
Jézus és a kereszt
Akkor fölemelék a keresztet a poroszlók,
És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek.
Odalépett. Szemében két csillag remegett,
S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.
Vöröslő fény világolt a Koponyák-hegyén,
Az égen torladoztak fekete fellegek.
Már vijjogott a szél, a föld már reszketett,
És recsegett a kárpit a templom rejtekén.
A palota előtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg, kis, szegény emberek.
A lét örök forgása egy percre megmeredt,
S némán egymásra néztek: Krisztus és kereszt,
ketten.
Nagy, ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett
Szemén és homlokán s a töviskoszorún.
És karjait kitárta, szelíden, szomorún,
És magához ölelte a rettentő keresztet.
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Vargáné Pável Márta
Olvastam, megosztom.
A kivi, ami nem déligyümölcs
2013.11.19. 10:20 • Megyeri Szabolcs

http://kertesz.blog.hu/2013/11/19/a_kivi_ami_nem_deligyumolcs

… A kivivel kapcsolatban a legnépszerűbb tévhit, hogy déligyümölcs, így termesztése a
mi klímánkon lehetetlen. Nos, ez nem igaz, a kivi kínai eredetű, és a honi éghajlati viszonyok a legkevésbé sem zárják ki a termesztését, sem nagyüzemi, sem kiskerti körülmények között. …. A saját kertünkből szüretelt gyümölcs íze sokkal finomabb, és a mérete is nagyobb a boltban vásároltnál. … A fő gondot az okozza, hogy kétlaki növényről
van szó, vagyis külön töveken fejlődnek a porzós és a termő virágok. … A jól termő, szép,
darabos gyümölcsű kivi esetében mindig szükség van porzó és termő egyedekre. Máskor
összekeverik a címkéket, porzót adnak el termőként, vagy fordítva. Ez nagyban rombolta/rombolja a kivi nimbuszát, mivel a nem termő növény a vásárlókban érthető módon csalódást kelt.
A zöld és sárga fajták gyümölcsei
…. A kivi tehát kétlaki növény, azaz külön egyeden fejlődnek a
porzós és a nőivarú virágok. Elvileg bármely porzós Actinidia megfelelő bármely termőfajta beporzásához, amennyiben a nőivarúval
azonos időben virágzik. Ezért a virágzási idő határozza meg, hogy
melyik nőivarú fajtához milyen porzófajta szükséges. A legelterjedtebb és legérdemlegesebb ’Hayward’ fajta esetében a ’Tomuri’ porzófajta a legáltalánosabb. Amennyiben már
rendelkezünk otthon néhány tő kivivel, de a termés elmaradt,
akkor első lépésként a növények nemét szükséges meghatározni. Virágzáskor könnyűszerrel megállapítható a hiányosság, a
termős virág közepében ugyanis nagyon jellegzetes formát képező bibeszálak vannak, kerékküllőre emlékeztető, sugaras alakzatban. Körülötte vannak ugyan portokok, de ezek nem tartalmaznak megtermékenyítésre képes pollent. A porzós virágban
nincs bibe, virágpora viszont megtermékenyítőképes. A
’Hayward’, és a ’Tomuri’ páros esetében nyílás előtt is megállapítható már a növények
neme: a nőivarún egy száron jellemzően egy virág van, a hímivarún három. A porzós a
vessző tőközeli részén is hoz virágot, a termős inkább a negyedik - ötödik rügytől kezdődően. A lehullott virágok porzós növényre utalnak, az apró, később lehulló gyümölcskezdemények pedig beporzás hiányában nem termő, nőivarú növényre.
A termő...és a porzó
Amennyiben még csak most szeretnénk beszerezni növényeinket, vagy a kertünkből hiányzó nemű példányt szeretnénk pótolni, akkor igyekezzünk hozzáértő, megbízható forrásból beszerezni növényeinket. Az önporzó kivi ígéretének ne dőljünk be!
Bizalomgerjesztő jel, ha a kertészetben egymástól teljesen elkülönítve tárolják a különböző nemű növényeket. A címkéken
a’Hayward’ (termő) és a ’Tomuri’ (porzó) neveket keressük. Sikeres beszerzés után jöhet az ültetés és a gondozás, ne riadjunk
meg, a kivi nevelése és metszése nem túl bonyolult feladatok, igazából kevesebb vele a
vesződség, mint néhány szokványos gyümölcstermőnkkel, ráadásul gyakorlatilag semmilyen növényvédelmet nem kell alkalmaznunk. Sajnos a metszéssel kapcsolatban is rendkívül káros tévhitek terjednek, ezek önmagukban is bőven elegendőek a sikertelenséghez.
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A kivi késő ősszel is ültethető, a képen azonban egy tavasszal
ültetett növény őszi fejlettségi állapota látható. A kivi vásárlását
követően először a kiültetés helyét szükséges meghatározni. Egy
porzós növény bőven elegendő akár 6-8 termő egyed beporzásához, ültetvényben jellemzően 7-8
termőre jut egy porzó. Az egyes töveket semmiképpen ne ültessük 2-2,5
méternél közelebb egymáshoz, mert
ha ennél kisebb teret kapnak, nem
lesz elég helyük a normális vegetációhoz. A támrendszer későbbi könynyebb kialakítása érdekében célszerű
a csemetéket sorba ültetni. Az ültetés legjobb időpontja a tavasz, vagy a késő ősz, tehát még
most is lehet ültetni, ekkor viszont mindenképpen föl kell
kupacolnunk a növényt nagyjából 20 cm magasságban földdel, mivel a zsenge törzsön a kérget az erős fagyok felrepeszthetik, ez pedig a pangó vízzel párosulva könnyen gombabetegségeket idézhet elő. A növényt egyéb módon takarni
ugyanakkor teljesen felesleges sőt, kifejezetten ellenjavallt. A
híresztelésekkel ellentétben a kivi nem kimondottan napfényigényes, inkább árnyékkedvelő, a félárnyék különösen kedvező számára. A kivinek nincs különleges talajigénye, de általánosságban a kémhatás tekintetében inkább a semlegestől a savasba hajló talajt kedveli.
A talaj minőségét tekintve előnyösebbek a mély rétegű, jó vízgazdálkodású, de nem
pangóvizes területek. Megfelelő vízgazdálkodás esetén homoktalajokon is jól fejlődik,
csak a túl meszes talajokon, vagyis Magyarország területének alig néhány százalékán
akadhat probléma. A tápanyag-utánpótlást meghálálja, megfelelő megoldás lehet szerves
trágya kiszórása, ugyanakkor hobbikerti körülmények között nem feltétlenül szükséges
trágyázni, a tápanyagok ellenőrizhetetlen túladagolását elkerülendő.
Ha mindent jól csináltunk, ilyen lesz az eredmény......és ilyen
Őszi ültetéskor majd tavasszal kell egy ígéretes, erőteljes rügy fölött visszametszeni a növényt, nagyjából 20-30 cm-es magasságban, és az ebből előbukkanó hajtást kell használni a leendő törzs kialakításához. Ehhez egy hosszú, 4-5 méteres, egyenes karóra lesz
szükség, ami mentén növényeket egy törzsön, minél magasabbra kell növesztenünk. A
metszést illetően gyakori, és végzetes hiba, hogy a gazda a vesszők rövid csapra történő
metszését alkalmazza, ezzel pedig jó eséllyel az összes termőrügyet eltávolíthatja. Sajnos
nagyon sokan elkövetik ezt a szarvashibát, mivel a magyar nyelven elérhető szakirodalom rendszerint azt közli, hogy: „metszése a szőlőéhez hasonlóan történik”. A kivi metszése csupán ritkításból, hajtásválogatásból áll, a termőfelület-szabályozás során alapvetően a letermett vesszőket kell lecserélni az éves vesszőkkel.
Nem csak finom és egészséges, de mutatós is a kertben
A kivi szedésének időpontját az első komolyabb fagyok szokták meghatározni. Szedéskor
még nem érett, mivel utóérő gyümölcs. Hideg helyen tárolva akár hónapokig eláll, zárt
helyen, alma mellett tárolva, az abból kiszabaduló etilén hatására néhány nap alatt beérlelhető. Akkor fogyasztható, ha állaga az érett őszibarackhoz hasonlatos.
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Varga Péterné Márta
Képzeletbeli riport egy ismeretlen lénnyel (UFO)
R = riporter
A= akivel riportot végzünk

R. – Mit akarsz, miért vagy itt?
A. – Mindig itt voltam, csak ti nem láttatok.
R. – Ezt hogy érted?
A. – A dimenziók egymáson vannak, és a ti általatok 3 dimenziónak nevezett megnyilvánuláson vannak a többiek is, pl. a negyedik, ötödik stb.
dimenzióban, ha a ti fogalmaitokat használom.
R. – Te most melyikből lettél nekem látható?
A. – Hát a 4. és 5. közötti világból.
R. – Eddig miért nem láttalak?
A. – Eddig nem akartál finomabb dimenziókban látni, ez csak attól függ, hogyan
fókuszálod a lelkedet/elmédet.
R. – Ha jól „fókuszálunk” mindenki láthat?
A. – Nem!
R. – Miért nem?
A. – Hiába tud valaki praktikákat, ha nem eléggé tiszta, erkölcsös, nyitott, jóságos
stb., akkor nem láthat minket, ez neki is, nekünk is káros lehet, akkor mi láthatatlanná válunk a számára.
R. – Én sem vagyok teljesen az, csak igyekszem.
A. – Látod, ez a lényege, te igyekszel, de sokan az ellenkező irányba akarnak
menni, ezekkel nekünk nincs, és nem is lesz kapcsolatunk.
R. – Érteni vélem. Sokan azt mondják, azzal riogatják a földi lakosokat, hogy félni
kell a más lényektől, mert akár ki is pusztíthatnának minket, ez igaz?
A. – Igen, vannak olyanok, akik megtehetnék, mert csak technikailag fejlődtek,
lelkileg nem. Mi nem tesszük, hiszen már a legelején megakadályozhattuk volna,
hogy legyetek. De ehhez nektek is jogotok van. Az igaz, hogy ami most a Földön
megy, az már nagyon zavaró kezd lenni számunkra. Iszonyatosan sok negatív erőt
nyomattok ki; gyilkosságok, perverziók, éhezők üvöltözése, mind fáj nekünk.
R. – Nem tudtok valamit tenni ellene?
A. – Te tudod, hogy van szabad akarat, amit mi is tiszteletben tartunk, mert mi is
tudjuk Istent. Viszont megkeresünk olyan lényeket, mint te is,
hogy a jó oldalt erősítsék a Földön
is.
R. – Köszönöm a beszélgetést. Isten áldjon, még találkozunk?
A. – Mi állandó kapcsolatban vagyunk, csak te nem sokat figyelsz
ránk.
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Kis Enikő
Jövőkép? Vagy inkább ma-kép?
Ian Pearson neves jövőkutató, aki rakétatervező mérnökként
dolgozott korábban – becslések szerint 85%-ban találja el az általa megjövendölt eseményeket. A módszere leginkább a technológia fejlődését és az emberek magaviseletét veszi alapul elemzéseihez.
Néhány érdekes meglátása mélyen elgondolkodtatott, mert látom
a ráutaló jeleket napjaink társadalmában. Ő maga optimista ember és technológia-rajongó lévén ezeket a „tüneteket” többnyire pozitív kimenetelűnek látja, jómagam számos aggasztó jelként észlelem bizonyos meglátásait.
Nem szándékom ide átvenni az írásait, inkább azok olvasása során felmerülő
gondolataimat szeretném a kedves olvasóval megosztani. Cikkemben egy bizonyos
embertípusról írok, távol áll tőlem, hogy mindenkire vonatkoztassam.
Be kell látni, hogy az internet terjedésével és fejlődésével párhuzamosan az emberek egyre kevésbé fognak anyagi áldozatokat vállalni a valós tudományos felfedezések olvasásáért, hiszen a tudás nagy része, elnagyoltan ugyan, de ingyenesen
olvasható. A tudomány ilyen módon történő devalválódása a szakemberek megbecsülésének csökkenéséhez fog vezetni – ami jelenleg is folyamatban van, már ha
csak pl. a tanárok, orvosok jelenlegi megbecsülését nézzük. A jövőben, ahogy már
most is, a tanulatlan, tapasztalatlan ember tömeges, olcsó munkaerő – gondoljunk csak arra, hogy a kezdők alkalmazását még az állam is inkább támogatja,
míg egy-egy jobban megbecsült szakmabelit jobban meg kell fizetni. Mindegyre
hallani, hogy egyik-másik cégtől elküldik a tapasztaltakat, és újoncokat vesznek
fel helyettük, ami ugyan számos galibát okoz, de mindenképpen olcsóbb.
Ugyanakkor a társadalom felületesedése minden más téren is feltűnő: ma már
nem járnak össze beszélgetni az emberek, hanem az egyre fejlődő technológia segítségével tartják a kapcsolatot. A barátság, szerelem, családon vagy éppen munkahelyen belüli vita stb. színtere egyre inkább az internet, sőt, akár az ember pillanatnyi hangulatát is közzé lehet tenni a közösségi oldalakon. Hallani testvérekről, akik ugyanazon házban lakván sms-ben vagy chat oldalakon értekeznek egymással. A személyes együttlét elmélyíti az emberi kapcsolatokat, növeli a bizalmunkat a másik iránt és lehetővé teszi a másik megismerését. Ez adja a család,
az igazi jó barát megtartó erejét. Az emberek viszont már nem mernek őszinték
lenni egymáshoz, már a konfliktusok elkerülése miatt sem, ugyanakkor a számítógéppel őszinték, hiszen az egy becsapó kép: csak egy gép, s azon keresztül azt
lehet közölni, amit éppen akarunk, látszólag következmények nélkül. (Veszélyes
játék: volt, akinek a lakását rabolták ki, mert kiírta a közösségi oldalra, hogy milyen nagyszerűen nyaral bizonyos ideig egy távoli szigeten. Mások a munkájukat
vesztették el, mivel kritizálták a céget vagy a munkáltatót a közösségi oldalakon.
Az internet nem felejt – és bizonyíték is lehet ellenünk.)
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Az emberi kapcsolatok rohamosan nyernek új dimenziót, és ezzel párhuzamosan
válnak felületessé. Hasonló mondható el a lelki folyamatokról is, éppen a fentiek
tükrében: a felületes tudással rendelkező ember felületesen gondolkodik, és a
kapcsolatait felületesen megélő ember nem érez felelősséget embertársai iránt. A
számítógépes játékokon, harcos filmeken felnövekedő nemzedék könnyebben fog
radikális megoldásokhoz nyúlni: könnyebb felrúgni az emberi kapcsolatokat, ha
azok sosem voltak mélyek, és könnyebb eldobni akár egy emberéletet, ha mindennap ezt látom. Az élet iránti tisztelet hiánya a családtagokkal szembeni felelősség gyengüléséhez, elmaradásához – a családok széteséséhez vezet.
Ennek ellenére az embernek természetes vonzódása van az Isten irányába. Azonban a mai emberek nem a keskeny, mérhetetlenül sok ajándékot tartogató, de az
ember teljes valóját átjáró és áldozatot is követelő utat választják. A felületesen
megélt élet űrt hagy maga után: értelmetlenség érzést a valós elhívatás, elköteleződés hiányában. A tudomány elhanyagolása viszont egy túlmisztifikált babonás
vallásossághoz vezet: a New-Age, ezoterikus irányvonalak, a keleti tanok elferdített változatai – vagy éppen a különböző szekták embereket manipuláló tevékenysége ilyen. Arthur Clarke szerint „minden
megfelelően előrehaladott technológia elválaszthatatlan a varázslattól” – elképzelhetőnek tartom akár egy olyan réteg kialakulását, aki magát a technológiát bálványozza – hiszen, ha csak körülnézünk,
mindenhol az okos telefonra, tabletre figyelő embereket látunk. Az életet habzsoló
emberrel elhitetik, hogy megérdemli az
evilági és túlvilági jólétet, és nem kell
semmit tennie cserébe.
Mindez azonban egy nagyon veszélyes játék – mindig is az volt –, amely igen könynyen visszafelé fog elsülni. Az eredmény
egy felületesen gondolkodó tömeg, amely
abban az esetben, ha elszabadul, irányíthatatlanná válik, és maga sem tudja önmagát irányítani. Már napjainkban is megfigyelhető elég számottevően ez a jelenség.
Az egyetlen kiút az lenne, hogy minden esetben a valódi értéket válasszuk! Túl
kell lépni a világ felületességén! Ki kell nyitni a szívünket afelé, aki számára valóban értékesek vagyunk, aki egyedül segít megérteni, milyen hatalmas érték az
emberi élet, milyen hatalmas lehetőség rejlik annak minden részletében.
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AQP humor
- Isten megteremtette a világot, minden más Kínában készül...

-----------------------5 fontos eligazítás: (bocs, kissé cinikusak)
1. A pénz nem boldogít, de kellemesebb sírni egy Audiban, mint egy biciklin.
2. Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a rohadékok nevét.
3. Segíts a bajbajutottakon, emlékezni fognak rád, mikor megint bajba kerülnek.
4. Sok ember csak azért él még, mert törvénybe ütköző lenne lelőni őket.
5. Az alkohol nem megoldás, de a tej sem.

-------------------------------------------

- Ne feledd, ha bármikor szükséged van egy segítő kézre, mindig találsz egyet a karod
végén.

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, hívő vagy Istenre nyitott embert, csatlakozzon
tagnak az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme
miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is
mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást
kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon
megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra
és élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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Az AQUILA Párt fogadó órái: szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig.
Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk.
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen.

