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A legfontosabb földi érték az ember!  

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6. 
évfolyam 6. és 7. összevont 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 ér-
tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat re-
méljük. 

  
  

Kedves Olvasó! 
Ez a szám kettős, mert júliusban az AQP csoport többsége nyaral, külföldön is lesz, így most 
megdupláztuk a szám tartalmát. 
Jelöltjeinket sorra bemutatjuk: az egyik jelölt bemutatkozására, aki egyben az AQP elnöke, 
most itt kerül sor. A többi pedig az augusztusi számtól lesz. 
Jó olvasást kívánunk! 
  

Varga Péterné Márta 
Mai magyar történések 
Az AQUILA véleménye az országban zajló eseményekről: 
1. Nagyon elkeserítő - és számomra különösen undorító az a 
viselkedés a politikában: a hatalomért való futkosás, megalkuvás és az 
eddigi elveik feladása. Úgy nézzük, hogy ennek nem lesz vége, sőt csak 

fokozódni fog a választásokig, aminek ki tudja, mi lesz a kimenetele. Mi, az AQP, ugyan 
sajnos az esélytelenek nyugalmával értékelünk, jósolunk. Ugyanakkor a tehetetlenség 
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miatt félelem is van bennünk, mi lesz ebből. De mi nem fogjuk magunkat besározni, az 
biztos. 

2. Az AQP honlapján lévő írást kérem elolvasni, aminek a címe: Demokrácia és kontra 
Soros György. 

3.  Nem új dolog, de végtelenül bosszantó jelenség - tisztelet a kevés kivételnek…-, az 
újságírás minimum szint alá süllyedt. Hangzatos címek mögött a nullánál is kevesebb 
tartalom. Sok ilyen média felület van, igaz, sorra zárom ki őket, de mint a gaz, csak 
szaporodnak. Valószínűleg az agyuk nem képes arra, hogy olyan témát keressenek, 
meglássanak, aminek mondandója is van. 
Vagy az igénytelenség csúcsa van, vagy az undorító szexuális éhség. Nem értem, ha 
ennyire ki vannak éhezve az újságírók - miért nem keresnek partnert maguknak -, 
mert aki normális szexualitásban él, eszébe sem  jutna nonstop ilyen perverziókat írni. 
Kit érdekel, kinek, milyen a dekoltázsa (halálig unalmas már) - lehet, ha leveszi a 
melltartót, térdét veri a melle… Kit érdekel, hogy ki mit domborít ki (csak ennyije van, 
agya semmi?), hiszen, mikor meghal, a fiatalon szép formái ott fognak a roggyant 
idősekkel együtt elporlani, erre kell ennyit figyelni? Milyen nihil ez már? A szellemi 
színvonal meredeken zuhan. 

4. TV-sek. Mit össze szenvednek; ki hova igazol, szinte mindenki volt már mindenütt. 
Kellenének új, értelmes, le nem járatott arcok, nem csak üres celebek hívogatása, semmi 
témával. Új témákat, tartalmas műsorokat akarunk nézni. 
Ezer ötletem lenne, de ezt nem adom ingyen. 

 
 
Jelöltjeink:  

Varga Péterné Márta 
 
Általános bemutatkozás 
 
Szolnok és választási körzetében az AQUILA Párt színeiben indulok a 
2018-as országgyűlési választásokon. Az AQUILA Pártnak /=AQP/ annak 
ellenére, hogy pénz és tömeg hiányában a jelek szerint nagyon kevés 
támogatóra számíthatunk, jelenlétünk a törvényi kötelezettségen kívül is 

fontos. Nem a szavazatok megosztása miatt indulunk, hanem annak a jobb, nem korrupt, 
becsületes politikai életnek a bemutatása céljából van létjogosultságunk, amit a 
vezetésemmel már 5 éve teszünk. Az AQP-ban konzekvensek vagyunk, és mindig is 



ugyanazon isteni elvek mentén fogunk 
haladni. (Lásd a képet. Mi nagyon sokat 
dolgozunk, végzünk kétkezi munkát is 
együtt, hogy minden meglegyen, pedig 
tagjaink 90 %-ban diplomás emberek.) 
A lakosságnak csak a fele hívő, ezen belül is 
különböző vallások mentén széthúznak, és 
különböző pártokat támogatnak. Mégis mi, 
az AQUILA, Isten SASai azt kérjük, gondolják 
meg, és támogassanak minket a szavazataikkal, aláírásaikkal, ugyanis nekünk /az AQP-nak/ 
tenni kell, javítani kell az állapotokon. Kérjük a támogatásukat, mert az igaz, hogy Istenen 
kívül senkihez sem tartozunk, de jóra gerjesztő kovász akarunk lenni az országunk javára. 
Minket a pénz és a hatalom nem érdekel, csak Isten üzenetének továbbadása, a szegények, a 
magyar nép szolgálata, és csak a jó, tisztességes dolgokban való részvétel. 
Személyes adataim : 
Varga Péterné (Pável Márta) katolikus hittanár, az AQUILA Párt elnöke vagyok. 
Lakhely: állandóan Budapest, havonta többször is ideiglenesen Tószeg. 
Születési idő: 1948. 
Végzettség, foglalkozás: Pázmány Péter Hittudományi Akadémián/Egyetemen/Főiskolán 
szerzett katolikus hittanári diplomám van, 3 egészségügyi szakképesítésem: gyógyszerkiadó, 
analitikus és radiofarmakológiai szakasszisztens. (Befejezetlen posztgraduális képzés: 
Államigazgatási Főiskola: egy év, ELTE politológia: egy év.) 
Egészségügyi „pénzkereseti” tevékenységem mellett kb. 15 évig hittant tanítottam 
iskolákban, templomokban. Jelenleg az AQUILA katolikus hitű közösséget vezetem, akikből 
előbb lett az AQUILA Egyesület, és 12 év után AQUILA Párttá lettünk. Eddig mindegyiknek a 
vezetője és alapítója voltam. 

Szabadidős tevékenységeim: 
Önkéntes munkákat végzek az 
AQUILA közösségben: teológiai, 
erkölcsi előadásokat tartok heti 
minimum 8 órában, tábort 
szervezek és vezetek. Állandóan 
építjük, szépítjük a 
környezetünket, ebben is 

fáradhatatlanok vagyunk (Lásd a képet. Szakadatlan példamutatóan dolgozunk.) Az 



embereknek lelki segítséget adok, szerkesztem és írom is az AQP Magazint és a TÚLLÉPÉS 
című lapunkat. Cikkeket írok a honlapunkra, politikai észrevételeket, valamint a blogokon 
is lelki, erkölcsi, tudásbeli írásokat közlök javító szándékkal. Eddig két könyvem jelent meg 
(Akinek füle van a hallásra, az hallja meg!  és  A misztikus teológia alapjai), a harmadikat 
most írom. 
Politizálás: 
Igazából nem vagyok ellensége a politikának, igaz eddig soha, de soha nem tették 
tisztességesen, s ez zavar. Hiszem, hogy egy jó szakmai irányítással, keményen, őszintén, 
nem korrumpálódva, nem megalkuvó módon, jól kommunikálva, de főleg önzetlen 
lelkülettel csodákat lehetne tenni. Ha ebben nem hinnék, nem is politizálnék. 
Mint említettem az AQP a politikában jóra gerjesztő kovász akar lenni. Már a bírósági 
bejegyzésünkben is a szokásostól eltérő pártként vagyunk jellemezve, s ezt nem feltűnésből 
tesszük, mi valóban újat akarunk behozni, s ennek ez első állomásai: a hazugságmentesség, 
a tisztesség, a humánus gondolkodás/viselkedés, a keresztény erkölcsiség, de nem bigott 
módon. Mi nem megyünk az utcára tüntetni ‒ nem fogunk a választásoknál 
cigányzenésszel teli kocsikon hangszóróval üvölteni ‒, mert nem az utcán politizálunk, és 
senkit sem bujtogatunk. Elismerjük egy-egy pártnál, ha jót tesz, de ha ‒ szerintünk ‒ nem 
megfelelően ötletel, cselekszik, cikkeinkben azt is szóvá tesszük, mivel riportokra nincs 
pénzünk, ingyen meg nem kapunk lehetőségeket. 
Az AQP a politikát valami jóra szeretné kifuttatni, ami nem bosszúságot, hanem bizalmat 
gerjesztene az emberekben, és a sógor, koma, haveri stb. szintek anyagi segítését, a 
közpénzek eltékozlását teljesen kizárnánk. A hármas kiemelt, a választási területre speciális 
programomat majd a választási vitákban elmondom. 
Nálunk mindenki teljesen önkéntes, senki nem kap egy fillért sem, sőt ha kell valahova 
utazni, mi adjuk be a pénzt benzinre. Mindent kb. 20 éve így teszünk. Adósságunk nincs, az 
államnak nem tartozunk, a választásnál semmiféle pénzt sem vettünk fel, s láthatóan nem is 
fogunk. Tagjaink száma stagnál, mert egy éves önkéntes munkavégzést szabtunk a felvétel 
előtt, ami a jelentkezőknek nem tetszetős, de aki nem akar dolgozni ingyen az országért, ne 
jöjjön közénk. Nekünk minőség kell, nem mennyiség. 
Felelősséget vállalok minden szavunkért, a változatlan tisztességes viselkedésért, és hogy 
kizárólag Isten akaratának megfelelően a népünkért dolgozunk. Koalícióra nem lépünk, de 
mindenkivel, aki ‒ bizonyíthatóan ‒ jót akar, szívesen együttműködünk. 
ECKHART MESTER: Leválni a világról 
„Ha Isten szólni akar hozzám, úgy költözzön belém, én nem lépek ki magamból. Én az, 
irgalmasságnál is előbbre valónak tartom a leválást a világról; mert ha irgalmat gyakorol az 



ember, ki kell hogy lépjen önmagából szükséget szenvedő felebarátja felé, és akkor az ő 
szíve elszomorodik.” 

 
 

                         
Elgondolkodtató feleki gömbkövek  
Kis Enikő 
 
 
 

Gondolod, kerül életed útjába 
egyetlen gátoló kő is hiába?  
Lehet otromba, lehet kicsike, 
hidd el, ahol van, ott kell lennie. 
De nem azért, hogy visszatartson téged,  
se, hogy lohassza kedved, merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 
hogy te megállj mellette, 
nézd meg a követ, aztán kezdj el 
beszélni róla Isteneddel. 
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
küld azzal az akadállyal neked. 
S ha lelked Istennel találkozott, 
utadba minden kő áldást hozott.” 
 

Kő az úton M. Feesche (ford. Túrmezei 
Erzsébet) 

A kolozsvár környékére oly jellemző ú.n. feleki gömbköveket (geológiai szakszóval: konkréciók) 
sajátos jelenség hozta létre: a jelenlévő szármáciai homokrétegbe elegyedett mészkődarabok 
széndioxid és víz hatására gömb alakban cementálták a körülöttük lévő homokot. A jelenség egy 
lágy, fehér mésztartalmú központ körül koncentrikus rétegekben kötötte meg a homokot, 
jellegzetes gömbformákat alakítva ki. Az egyes kövek aztán összetapadva mindenféle alakzatokat 
hoznak létre. 
Olyanok vagyunk, mint a feleki gömbkövek. Középen a hófehér, tiszta isteni mag, körülötte a sok 
réteg, fátyol, ami elválaszt, távol tart minket az Úrtól: bűnök, rossz tulajdonságok, jó vélemény 
magunkról, távol-járás, mint rétegek, rakódnak ránk. Dolgok, amelyeket szeretünk és amelyeket 
őrizgetünk, amelyekbe kapaszkodunk, szerves részei, járulékai lelkünknek.  



Aztán van a világ: hol patak, hol szellő, szél vagy vihar, hol földcsuszamlás, máshol éppen tenger. 
Tépi, mossa, csapkodja a rétegeinket. Hogy leszedi, vagy pakol még egyet rá: ez már tőlünk függ. 
Attól, hogy a bennünket ért bántással (legyen az jogos vagy igazságtalan, valós vagy puszta 
hisztéria) mit kezdünk: elgondolkodunk rajta, hogy ezt miért kaptuk, hol javít rajtunk, mit 
tanulhatunk belőle - vagy pedig valami rosszal válaszolunk (legyen az önsajnálat, bosszú, vagy 
éppen egy újabb védő réteg az egónkból, egy újabb ragaszkodás valami hiábavaló dologhoz). 

 
A végcél az volna, hogy az összes réteget levetve Isten maradjon egyedül meg, ott belül... Akkor az 
én körül fakadó felesleges porkavarás eltűnne, hiszen tárgya valójában sohasem létezett, és 
maradna az Eredet, a Kezdet, a Lét. 
Vers: https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/03/17/ko-az-uton/ (2017.05.25) 

Geológia: Ajtay Ferenc: Kolozsvár és környéke geológusszemmel, In: http://www.napkut.hu/naput_2006/2006_06/083.htm (2017.05.25) 

Képek: 

http://emf-kryon.blogspot.hu/2015/05/gombkovek-kogolyok-foldon.html(2017.05.25) 

 
 
                       

Pável Márta hittanár   
Legmélyebb spirituális 
felismerésem egyike… 
 
Tudom, amit most írok, az 
messze túl van a szokásos 

gondolkozáson, vagy akár az 
egyházi kereteken, akár a legmélyebb katolikus 
felfogáson is… Nekem ez még normál szint, 
hogy magától kissé eltávolodva elemezi magát az 
emberi lény.   
Részletezem, hogy érthető legyek, bár nagyon 
nehéz lesz annak, aki nem szokta az elvont 
gondolkodást.  
Pár héttel ezelőtt nézegettem a virágokat a 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/03/17/ko-az-uton/
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kertünkben, nagyon nagy kedvvel és szeretettel simogattam őket, én neveltem a palántákat, 
ültettem, és örömöm leltem ebben.  
Eközben a lelkemben szólva Isten megkérdezte, hogy mikor hagyok már fel a kerthez való ilyen 
mértékű ragaszkodással, mikor megyek tudatilag egyre inkább haza, Hozzá? Elképedtem, igaz, 
tudom, hogy a világ mulandó és minden ragaszkodás fájdalommal jár, s igaza van az 
időrablásommal is. De mégis…! /Sajnos még kissé buta ember vagyok./ Megvallom, arra is 
gondoltam – kissé gyerekes stílusban –, hogy miért rossz ez? De belül tudtam, hogy miért rossz. 
Aki Isten felé messze megy, az rövid pórázon van tartva, hála Neki…! Bármiféle más irányú 
kötődés visszatartó lehet a hazatérésünket illetőleg, mert ha a világ fontos, ahelyett, hogy egyre 
jobban, teljes szívvel csak Isten után vágyódjon valaki, akkor az nem jó. Igaz, hogy gyönyörűek a 
virágok, mert őket is Isten adta. Szép a világ, mert Istentől való, és gondoskodott arról, hogy a 
távollétünkben se egy istállóban legyünk, hanem egy csodálatos világban. De ennek a világnak a 
szépsége nem kápráztathat el bennünket úgy, hogy amnéziásak legyünk és elfelejtsük Istenünket, 
akitől származunk. Ezek után őszintén feltettem magamnak a kérdést: miért akarok még mindig 
távol lenni Istentől? Igazából szeretem Istent és nagyon vágyom is utána, de megvallom, nagyon 
tetszik a világnak a szép része, de nem a bűnök. Nem a világnak az a része tetszik, amelyik most 
uralkodik: a butaság, gyilkosság, hazugság, mindenféle paráználkodás. Nem akarom látni a 
rosszat, csak a szépet és a jót. Tudom, burát tettünk magunk fölé, de hogy lehetne másként élni? 
Nem akarok közösséget vállalni azokkal, akik a gőgjükben tudatosan teszik tönkre életüket, 
ahelyett, hogy meghajolnának Isten előtt, nem! Helyette pótszereket használnak, italok, kábítószer 
stb.!  
Egymásra utaltak vagyunk itt a világban, emberként növényekkel és állatokkal is. Vigyázni kellene 
egymásra.  A világnak csak az a része kell, amit Isten tisztán adott és még viszonylag megtalálható 
benne a szépség.  

 
Az ember elgondolkozik, főleg, ha nem akármilyen hívő – Istennek fogadalommal elkötelezett 
követője –, így igazán, Isten felé menően, mégis miért gondolja azt, hogy még maradjunk egy 
kicsit, még megnézném a fákat, hogy teremjenek, vannak jó dolgok a földön. Mi a földön a 



zavarás, a sok keserűség? A testünk rosszul, erősen romolhatóan „készült”, rengeteg baja mellett, a 
különböző működési nyomorúságok mellett, mégis lehet szép. Miért érzi az ember úgy, hogy itt is 
szeretne lenni, meg odaát is? Miért fájna elmenni, miért lenne szomorú esetleg a virágzó 
növényeket itt hagyni? Mi van ebben a földben, vagy a tudatunkban(?), ami ilyen vonzó erővel 
bír? A felismert valóság darabkája, a józan ész és Isten világa egymásnak feszülnek... Miért kettős 
az ember, miért gondolkodik úgy, hogy Ő az Isten VAN, de most még picit talonba is helyezi? 
Holott tudja, biztosan tudja, hogy van, mégis úgy érzi, hogy még egy kicsi időt itt eltölt, és majd 
utána jöhet a végső hazamenetel. Ugyanakkor, ha baja van az embernek, nyomban Istenhez fut, és 
rögtön tudja, hogy csak nála kereshet menedéket. Majd ha jobban lesz, akkor megint „még egy 
kicsit, Uram, hadd maradjak”, annak ellenére, hogy tudja, Ő a végállomás. De miért van ez a 
kétszínűség az emberben, miért teszi ezt, nem értem.  
Arra is gondoltam, lehet, az gondolkodik így, aki nem kész még a halálra, teljesen nem unt még 
bele az anyagi, földi létbe. Nem sokat beszélgethettünk azokkal, akik már elmentek, lehet, hogy itt 
előtte soha senkinek sem mondták el, mégis kíváncsi vagyok arra, hogy a lélek mélyén elkészül az 
ember a távozni akarásra? (Aki baleseti sokkban hal meg, nem biztos(?), de aki öregségében jut a 
végéhez, abban fokozatosan mi játszódik le?) Jó lenne, ha a távozni akarást is, mint a végső 
felnövés utolsó állomását megélné az ember, megérne rá. 
 
Ez a kérdés nem hagyott nyugton. 
Elmélkedésben, lélekben megkérdeztem Istent, 
hogy mi baj van ezzel? Ö visszakérdezett, hogy 
kié a kert? Hát – mondom –, a Tiéd, Uram. De 
ahogy az ember növények, állatok és egyéb 
lények között él, ragaszkodik. Jézus Krisztus 
kérdezte: Mikor dolgoztál te rajta? Hirtelen 
felmerült bennem, gyakorlatilag élősködünk a 
földön, csak pusztítjuk, feléljük az állatokat, a 
növényeket. Sokan el sem gondolkoznak ezen, mi 
mit teszünk nekik, ezért az értünk végzett, 
önzetlenül adott/vagy elvett létükért, hogy a mi 
életünk fenntartható legyen. Egy kicsit 
meghasonlik az ember magával, nagy 
kettőségben élünk; ami az, hogy mi is lelkes 
lények vagyunk – meg azok is, akiket 
megeszünk… –, Istenre néző képességgel, 
ugyanakkor a környezetünk ragadozói. 
Megkérdeztem Istentől: Ő minden alkalommal 
elmondta, hogy Őt világítsuk az embereknek, 
szétterjedő tevékenységünket végezzük a világban, közben a többi élőlénnyel mi van? Hogyan 



álljunk hozzájuk? Azt mutatta: Mi tudatosan le is tudjuk az Istentől imádkozni/elmélkedni az 
éltető erőt, a fényt. Ebből – ha jobban világít valaki –, több jut a környezetében élő egyéb 

lényeknek is...  Ezt mutatja az is, hogy a 
növények abban a lakásban, abban a 
kertben, ahol az emberi lény jobban 
sugárzik, sokkal dúsabbak, szebbek, és 
vidámabbak az állatok is.  A kisebb lelki 
edénnyel rendelkező lények pl. állatok, 
növények is az Istentől jövő fényre 
várnak, melyet ember is közvetíthet 
nekik. Így a kertben az őket simogató, 
járkáló emberből is töltekezhetnek. Régi 
népi bölcsesség szerint, ők is tudták ezt, 
amikor azt mondták: a gazda szeme 
hizlalja a jószágot. Ha mi jók vagyunk, 
és Isten fényét sugározzuk, azzal a 
környezetünket növeljük, illetve 

ezeknek a növényeknek jót teszünk. Az összevágott evés előtti imát én soha nem tanítottam, nem 
szeretem, ha így imádkoznak. Ez sehova sem vezet: édes Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit 
adtál nékünk. Azt mondom, hogy evés előtt-alatt, a szívünkben kell hálát küldeni annak a 
növénynek, állatnak, amit megeszünk, mivel feláldozza magát azért, hogy élhessünk. Szívünk 
szeretetével adjuk át őket Istennek, s ezzel segíthetünk/viszonozhatunk a legtöbbet, ha már ilyen 
ragadozó testben vagyunk. A mi hálánk a továbbiakban sokat jelent ezeknek a lényeknek, s így az 
együttműködés korrekt. 
Mikor Isten ezt ismét megmutatta – amit már régebben is tudtam, de most ismét felhívta erre a 
figyelmemet –, jobban megértettem a lényegét. Nem azt kell nézni, hogy együnk-e állatot vagy 
növényt, hanem azt kell, hogy annyit együnk, amennyire feltétlenül szükségünk van, ne dobáljuk 
ki a szemétbe ezeket az élőlényeket. Legyünk hálásak minden egyes olyan falatért, amit 
felhasználtunk a megmaradásunkért.   
 
Rizmayer Péter 
Platón olvasása közben 
 
Eredetileg a demokráciáról szerettem volna cikket írni. Bár „vaskosabb” elméleti 
tudásom nincs a demokráciáról, az alapján, ami körülöttünk zajlik a politikai 
életben, sok minden elgondolkoztatott. Az utóbbi időben sok minden vált 
„nyilvánvalóvá”. Ennek kapcsán lapoztam fel Platónt és olvastam el az Állam című művéből a 
demokratikus államra vonatkozó részt. Anélkül, hogy belemennék ennek részletes elemzésébe, 
egyetlen dolgot emelnék ki: „…az állam kicsiségekkel egyáltalában nem törődik, hanem mindent 



lenéz, amit mi halálos komolysággal mondtunk, mikor államunkat felépítettük, hogy senki – 
hacsak különlegesen kimagasló tulajdonságok nincsenek benne – nem válhat erkölcsös emberré, 
ha már gyermekkorában, játék közben, meg nem ismeri az erkölcsi fogalmakat, s tovább is nem 
foglalkozik – ó, milyen fönnhéjázva tipor rá a demokrácia mindezekre az elvekre”1. Ha jól értem 
Platónt, akkor csak az képes az igazi erkölcsi értékeket megőrizni, aki erre vonatkozóan nagyon 
komoly és mélyreható nevelésben részesült. Itt a nevelés nem arra vonatkozik, hogy „megszokja” 
azt, hogy ezek szerint éljen, mert a megszokás könnyen „kidönthető”, hanem arra, hogy a nevelése 
során egyre mélyebben belátja ezeknek az igazságoknak az igaz voltát és az ezektől való eltérés 
következményeit. A nevelés során olyan tudásra, belátásra tesz szert, ami megvédi az 
„ellanyhulástól”, a lélektől a test felé fordulástól, attól, hogy irányt vesztett, ide-oda csapongó, 
langyos „demokratikus jellemű ember” legyen. Ahhoz, hogy ez ne következzék be, egész felnőtt 
életében is foglalkoznia kell a lelkével, gondoznia kell, az igazságokat továbbra is még mélyebben 
megérteni. Fentiek alapján jól látható, hogy miért lenne olyan fontos, hogy a gyerekek  kiskoruktól 
kezdve – az életkori sajátosságoknak megfelelő módon – már a mély igazságok ismeretében 
részesüljenek, és nemes lelkületre legyenek nevelve. Olyan tudatossággal kellene ezt véghez vinni, 
mint azok a sportegyesületek, ahol a gyerekeket kiskoruktól kezdve nevelnek tudatosan és 
gondosan élsportolóvá.  Ugyanezzel a tudatossággal és gondossággal kellene a gyerekek lelkét is 
felépíteni, az igazi értékek bajnokaivá tenni őket. Mindezeket megfontolva ugorjunk vissza a 
politikára. Ebben az írásban nemcsak a nevelés fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, 
hanem arra is, hogy Platón a politikát az igazi értékek nézőpontjából vizsgálja meg. Számára 
mindenben az a lényeges, hogy mi hasznos a léleknek, mi az, ami hasznára van és „felemeli”. Ha 
megnézzük a mai politikai elemzéseket, mindenféle politikára vonatkozó „beszédmódot”, akkor azt 
láthatjuk, hogy ez a szempont nem jelenik meg, valószínűleg egy-két kivételtől eltekintve (amilyen 
az AQUILA Párt is) meggondolásra sem kerül. Pedig ennek lenne egyedül értelme, valójában ez az 
egyetlen valóságos szempont, aminek mentén a politikáról gondolkodni, beszélni érdemes. De 
engedjenek meg egy más jellegű kitérőt is. Platón sok művét elolvastam már, de ennél a résznél  
találkoztam először (vagy legalábbis eddig más művében nem tűnt fel) azzal, hogy a lelket (vagy 
legalábbis a lélek felsőbb részét) „fellegvárhoz” , „királyi várhoz” hasonlítja. Ez azért érdekes, mert 
Avilai Szent Teréz is, az AQUILA lelki édesanyja is A belső várkastély című művében a lelket – 
ahogy a címben is olvasható – egy várkastélyhoz hasonlítja. A párhuzam nem lehet véletlen, ezen 
mindenképpen érdemes mélyen elgondolkodni. Ezt a rövid írást azzal kezdtem, hogy a politikai 
életben az utóbbi időben sok minden nyilvánvalóvá vált. Számomra a „nyilvánvaló” olyan 
„megértési esemény”, amely során valami egész biztosként, fixként, olyan valaminek mutatkozik 
meg, ami „nem lehet másképp” és aminek mentén, amire alapozva adott politikai történésről 
gondolkodni tudunk, mert a „nyilvánvaló” egyben önmagán túl egy korlátozott gondolati teret is 
megnyit, aminek vonzása, húzása, finom kényszerítése van az ember felé arra vonatkozóan, hogy a 
nyilvánvalót továbbgondolja.  Nehéz tisztán látni abban, hogy ez a „nyilvánvaló” a lélek 

                         
1 Platón Összes Művei, Európa, Budapest, 1984, II. kötet, 555. 
 



legmélyéről jön és igaz vagy egy manipuláció áldozatai vagyunk és nem igaz. Ezért kell, ezért 
szükséges – ahogy Platón is írta – az „erkölcsi fogalmakkal” folyamatosan foglalkozni, óvatosnak 
lenni és időt szánni a mély gondolkodásra. Amennyiben a „nyilvánvaló” egy manipuláció 
„terméke”, abban az esetben – még ha nem is tűnik elsőre annak – felszínes.  A felszínességet pedig 
egyedül a mély gondolkodás képes leleplezni és széttörni. Ezért van ennek rendszeres művelésére 
nagy szükség, ez rendkívüli szükség jelen világunkban, ebben a „demokratikus korban”. 

 
 

 
 Vargáné Márta 
Mennyire hisznek a magyarok? 
Index cikkét továbbgondolva… 
http://index.hu/tudomany/2017/05/19/vallasos_a_magyar/ 

 

Mivel magam katolikus hittanár vagyok, elég erős véleményem és tapasztalatom 
van az országban megélt hitéletről. Ha egy szóval kellene jellemeznem, Isten 

szemével néznem, akkor azt kellene mondanom: ELKESERÍTŐ. Miért is?   
Az Index cikkében idézett adatok szerint – amiben sajnos nincsen semmi okom kételkedni, mivel 
egy komoly médiafelületen jelent meg – valós adat lehet, hogy a magyaroknak hány százaléka 

hívő, hány százalék jár misére. Viszont az én meglátásom szerint, ettől sokkal rosszabb a helyzet a 
hívőkkel. Azt a nagyon kevés 12 százalékot is sokfelé lehetne osztani. Ezek között vannak például a 
felületes hívők vagy a farizeusi lelkületűek, és kevesen az igaziak. 
Meglátásom szerint a keresztény szeretet igen kis százalékban működik, inkább pozícióharc megy. 
Pl. ki milyen hierarchikus fokozatba kerüljön, a híveknél ki lehessen képviselőtestületi tag, 
gyertyavivő és egyéb tevékenységek végzője. Könyöklés van, hogy ki a legjobb farizeus és ki az, aki 

http://index.hu/tudomany/2017/05/19/vallasos_a_magyar/


jobban tudja érvényesíteni magát, akár egyházi berkeken belül is. Sok negatív dolgot tudnék 
mesélni, azt viszont nem látom, hogy általános lenne az Isten felé való legmélyebb, legőszintébb 
törekvés.  
Aki ezt teszi, azt nem tartják normálisnak. Igen, ma már nem ez a norma. Nem tudnék az 
országban /rajtunk kívül/ 20-nál több olyan személyt (igaz, nem ismerek mindenkit, csak 
sokakat…), aki legmélyebben Isten felé megy. Amikor azt hiszem, találok, akkor is csalódás lesz a 
vége, mert vagy szeretetlen, vagy hazug, vagy parázna és napestig sorolhatnám, mi derül ki. 
Idézet a cikkből: A magyarok fele nem igazán szokott gondolkodni az élet értelmén, tízből hatan 
hisznek Istenben, többen a mennyben, mint a pokolban, többen a sorsban, mint a csodákban. …  
Azt tapasztalom, sokakban meglenne az igény, de nem tudják megtalálni, hol van az a hely, ahol 
választ kaphatnak a legmélyebb őszintén feltett XXI. századi kérdéseikre. Nálunk, az AQUILA-nál 
kaphatnának hiteles, őszinte válaszokat! Igaz, ha többen jönnének, kellene egy kezdő csoport, ami 
lehetséges(!), mivel mi már 3 évtizede vagyunk ezen a nagyon mély úton, s nehéz  lehetne 
bekapcsolódni a haladók közé. 
Uo. …katolikusoknak is csak a 12 százaléka jár templomba… Egész Magyarország 59 százaléka 
hisz Istenben, közük fele-fele arányban vannak azok, akik teljes meggyőződéssel, és azok, akik 
kétségek között;…  
A 12% iszonyatosan kevés. Az sem olyan, amilyennek lennie kellene, ha az áldozás, a gyónás 
átélését nézzük vagy az egymás iránti jóság gyakorlását stb,. ez a 12% sincs igazi lendületben. Nem 
kívánom, hogy így legyen, de amikor a 13. kerületből egy Jehovista nekem a 22. kerületbe név 
szerint küld egy ismertető levelet, akkor elképedek, a katolikusok és az ő buzgalmuk közötti 
különbségnek mi az indítéka, vagy annak hiánya miből fakad? 
Uo. Naponta imádkozni már csak minden ötödik a legalábbis formálisan katolikusok közül – a 
teljes népességet nézve 16 százaléknyi a napi szinten imát mondó….  magyar katolikusoknak csak 
a 22 százaléka válaszolta azt, hogy az számára legalább részben személyes hit – a nagy többség, 71 
százalék ellenben egyedül a „családi hagyományt” választotta ki a válaszlehetőségek közül. 
A legszomorúbb az, hogy a hívők között is 71%-nak a  motivációja a családi hagyomány és nem 
úgy tanították hittanra sem, hogy Isten élő legyen számára, hogy bevonzza, hogy elég legyen, 
hanem elmegy, mert megszokta. Ezen komolyan mondom, sírni tudnék.   
Ismétlem, elfogadom, hogy az Index adatai igazak, viszont nagyon elkeserítőnek tartom a 
bemutatott számadatokat. Ha a 12 százalékot nézem, akkor is igen kevés, mert ebből az az a hívő, 
aki valóban az élete végén győztesen távozik az Úrhoz, az egy ezreléket sem éri el. Ez igen rossz 
arány, ez olyan rossz, mintha a körzeti orvos teletenné a temetőt betegeivel, csakhogy az látszik. A 
szemnek a lelki zuhanás nem látszik, ha pedig valaki képes látni és elmondja, mert Isten szól neki, 
azt kiírják a hiteles személyek közül, elhallgattatják, mert kellemetlen. Innentől minden kontroll 
kiiktatva. 
Azt látom, hogy ha a fiatalokhoz normálisan közelítenek, akkor nem állnak ellent annak, hogy 
higgyenek Istenben. Még akkor sem, ha 16 és 22 év között esetleg kirándulnak a világban, de ha 
fiatalabb korukban meg voltak Istennel „kóstoltatva”, akkor nagy valószínűséggel visszatérnek, 



mert egy másfajta gondolkodást is beléjük neveltek. Sajnos nem mindenütt vannak így oktatva a 
fiatalok, sőt inkább úgy, hogy villámgyorsan elmennek a hívők közösségéből.  Ugyanis akik Istent 
tanítják, többnyire nem értenek a mai fiatalokhoz, nem gyakorolják az értelmes stílust, őszinte 
mondandót, a megfelelő hangot /mert a közös gitározgatás, énekelgetés csak egy szűk rétegnek 
megfelelő/. A fiatalok az ájtatosságot, a farizeusi lelkületet kinevetik, nem tűrik el, hogy nem lehet 
beszólni és végsőkig vitatkozni, már más világban élünk. Ők azok, akik „kiáldoznak”, 
„kibérmálkoznak” az Egyházból. Egy emlék marad, s ennyi. Sok olyan emberrel beszéltem, aki úgy 
elmélázva mondta: járt valamikor templomba, ministráns is volt, meg bérmálkozó is, de az már rég 
volt, más világ van… hiába, eljárt az idő.  
DE térjünk vissza arra, mi a normális megközelítés, hogy hatékony legyen az igehirdetés és több 
ember legyen a templomban. Pár szóval jellemezném: rugalmas, példamutató, őszinte életvitel, 
testvéri viselkedés és modern közlés, lehetőleg sok humorral. A válaszokat nem lehet lezárni azzal, 
hogy misztérium, hittitok stb., nagy hiba elkenni. Soha nem mehetne úgy haza a tanítvány, hogy 
minden kérdésére nem kapott kielégítő választ. A papnak/hittantanárnak/lelki vezetőnek egyaránt 
az Istent kell sugározni, hogy mellette az ebben a világban didergő lelkek felélénkülhessenek.  
Érezniük kell az őszinte szeretetet, ekkor lesznek többen. 
 
 
 

Lelki rovat – Vargáné Pável Márta 
Hova vezet az Istentelen világ sorsa? 
Nincs szükség Istenre (?)... mekkora 
önhittség, micsoda szűklátókörűség! 
 

Az alábbi hivatkozásnál látható mit is írt 
egy magától elszállt amerikai kutató. Minél több ideje 
tanítok, előadok, annál jobban tudom, hogy Isten nélkül 
LEHETETLENSÉG LENNI! Aki olyanokat ír, mint az alábbi cikk 
szerzője /melyet elemezni fogok/, az nagyon sekélyesen, 
aggasztóan nyomorúságosan gondolkozik. 
Ha az ember elmélyed a létünk okainak elemzésében, a földi 
létünk megélésében, az egymás közötti viszonyok 

felismerésében, talán érzékennyé válva ráérezhet, hogy ez, ami itt látszik, az egy halvány képe a 
végső nagy Igazságnak/Istennek. Az is igaz, hogy az egész cikkemet illetően csak olyanoktól 
várhatok megértést, akik látják a spirituális „színeket”, akiknek nyitva a lelkük. Professzorom 
szokta mondogatni: hajókötéllel nem lehet hegedülni. Így nem fogok megsértődni a hajókötéllel 
rendelkezők bírálatán sem, sőt tudomást sem veszek róla. Minek? Fölösleges időkidobás, mert nem 
egy nyelvet beszélünk. 
http://www.sg.hu/cikk.php?cid=100257  2013. október 3. 
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„Már nincs szükségünk istenekre?...Minél érettebbé válik egy társadalom, annál kevésbé van 
szüksége egy spirituális természetfelettire, állítja Ara Norenzayan, a Brit-Kolumbia Egyetem 
szociálpszichológusa... A rendőrség, a bíráskodás és a törvénykezés ereje lehet olyan hatékony, 
mint egy természetfeletti erő, ha az együttműködés és a felelősség biztosításáról van szó. Ez 
megmagyarázza Norenzayan legsarkalatosabb megfigyelését: a legösszetartóbb és legbékésebb 
társadalmak egyben a legkevésbé vallásosak is.... a skandináv országok dominálnak, átléptek egy 
küszöböt. Számukra nincs szükség nagy istenekre, hogy fenntartsák a tömegek kooperatív 
magatartását, gyakorlatilag ezek a nemzetek már túlnőttek ezen a ponton. "Megmászták a vallás 
létráját, majd eltaszították" - a hit talán azért virágzik még mindig ennyire, mert segít enyhíteni a 
mélyen gyökerező egzisztenciális félelmeket, melyeken az ész és a logika nem képes segíteni. 
Ugyanakkor a vallás önmagában nem biztosítja az erkölcsösséget.” 
Nos, kezdjük sorba venni, miért is téved a (és sok, hozzá hasonló véleményű, hitetlen, írogató) 
szerző. Mikre alapoz? /Ferdén szedve/  
 Társadalmi éretlenségre fogja az Isten létének szükségességét, mert ha „érettebbé válik egy 
társadalom, annál kevésbé van szüksége egy spirituális természetfelettire”. Kérdés elsősorban az, 
hogy mit nevezünk érett társadalomnak, vagy mitől érett egy társadalom? Az – szerintem – nem az 
érettség jele, hogy ész nélkül fogyasztunk, kizsákmányolunk minden természeti értéket. Az sem 
érettség, ha istentelenségük buta tudatában öklüket rázzák az emberek az eredet, az Isten felé. Az 
erkölcsiség lezüllése, „nekem mindent szabad” sem az. Ez nem érettség, ez a társadalom maximális 
leépülése, ami ma nagyon jól látszik! Napokban azon gondolkoztam, hogy ekkora mérvű csalás, 
/korrupció/ lopás, hazudozás, az emberi értékek kiforgatása, az az erkölcstelenség, ami itt a földön 
folyik, meddig tartható. Mikor pusztítja ki az ember egymást? Mikor zárul be a földi lét, mely már 
csak hanyatlást termel.  
Nézzük csak meg, hogyan szaporodik az ember, milyen módón választ párt. Elsilányítják az emberi 
nemet. Az oroszlán, a majmok stb. ma is /.../ megválogatják a legvitálisabb hímet, akitől szülnek. Mi 
van az emberrel? Lehet bármilyen gyenge fizikumú, bármilyen hibás testi /lelki/ adottságú stb., 
csak pénze legyen, és máris ugranak a nők. A szelekció mértéke a pénz, a kapcsolatok... nos, mi 
lesz ennek a vége? Gondolkodjunk! Segítek: elsilányult emberi faj, csak nézzünk körül. Nekem az 
érettség egyik foka lenne: a bölcsesség, a jóság, a szellem magas szárnyalása, ami ma már 
keveseknek adatik meg. 
A társadalom összetartásának védelme. Meddig tart össze egy társadalom? Míg gazdagabb, míg 
nincs olyan fokban kizsákmányolva, mint pl. Afrika. Míg okosan teszik a gazdagok, hogy éppen 
elég maradjon ahhoz, hogy ne nyomorodjon meg a nép, addig valamiféle összetartásról lehetne 
beszélni. Kaparjuk meg rendesen a dolgokat, és rá fognak jönni, hogy az írónak ez a fenti 
megállapítása nem igaz. Ugyanis egy társadalom közös érdekek mentén tarthat össze (de ez sem 
mindig igaz) sokszor közös ellenségképzéssel megspékelve. Ezek nem tartós állapotok. Istent pedig 
végképpen nem mellőzhetik.  
„Megmászták a vallás létráját, majd eltaszították" Ez olyan „szépen” hangzik, hogy vissza kell 
tartanom a könnyeimet. Embertársaim! Könyörgöm! Isten nem eszköz, amit falhoz lehet 



támasztani vagy sarokba lehet dobni, mint egy megunt macit. Isten nem egy  eldobható tárgy! Isten 
az egyetlen valóság, a többi mind semmi Hozzá képest.   
Tipikus marxista szöveg a következő: „...enyhíteni a mélyen gyökerező egzisztenciális félelmeket, 
melyeken az ész és a logika nem képes segíteni.” Szerintem ehhez érettségi sem kell, hogy bárki is 
felfogja, semmiféle társadalmi jólét, összefogás, törvénykezés, pénz, rang, semmi, de semmi nem 
változtathatja meg: a halált, a betegséget, a földrengést, a személyes boldogságot/boldogtalanságot, 
a megcsalattatást, a céltalanságot stb.! 
Csak úgy kérdezem, milyen modern logika válaszolhatna arra kérdésre – csak erre az egy 
kérdésre, bár több tucatot tudnék kérdezni –, hogy csak a fogyasztásnak, a könyöklésnek, a 
paráználkodásnak, a bajcsinálásnak, majd az elporladásnak alakult volna ki az a magasabb rendű 
értelem, akit embernek hívunk. Tudomásul kell venni, hogy a világ instabil hely, ahol az egyetlen 
biztos pont az Isten! Ezen semmiféle társdalom soha nem fog változtatni, maximum befogják a 
szemüket. Az ember, ha Isten nélkül van és a Föld, az anyag, a saját vágyai foglya, egyetlen módon 
lehet szabad, és pontosan annyira, amennyire közelít a létének alapjához, az Istenhez. Belül a 
lelkében akár tetszik, akár nem, mindenki Istenre irányított lény. Ezt lehet tagadni (végül is a 
szabad akaratunknak kiszolgáltatott lények vagyunk...), lehet kábítószerbe, alkoholba vagy 
szexuális gőzbe oldani, de nem fog elmúlni, csak az utolsó levegő vétellel, amikor végleg szembe 
lehet nézni mindenkinek a leélt életével, a tetteivel. Hihetik az ellenkezőjét, de akkor is így van , és 
most is szóltam, meg lehet még fordulni!  
S abba lehetne hagyni a valótlan elemzések írogatását is. 
Végezetül az írja, hogy „a vallás nem biztosítja az erkölcsösséget”. Ha a vallás nem jól működik, ez 
igaz lehet. Ma ismerünk olyan vallási működést, amely gazdasági tevékenységek fedőneve. Ezek 
valóban – a butábbakat altatják, megtévesztik, pénzüket elveszik, de – semmi jót sem hoznak sem 
az egyénnek, sem a társadalomnak. Ha egy vallási tevékenység valóban isteni akarat szerint 
működik, akkor viszont biztosítja a magasabb szellemiségű, tiszta lelkiségű emberi működést is. Ők 
azok, akik a társadalmat, a Földet megmenthetik, és ismét kellemes hellyé tehetik.  
Más kiút nincs, nem is lehet. 
 
 

Pável Márta 
Mekkorák lehetnek  az UFO-k? 
 
Az ember két szemmel való látási tartománya igen csekély. Ahhoz képest is,  
amit felfogunk, sejtjük, tudjuk, hogy a látható fény csak egy szűk 
tartománya a teljes elektromágneses spektrumnak, és akkor még csak az 

anyagnak a 3 dimenzióban (D) való elhelyezkedéséről beszélek. Most ne is menjük más finomabb 
anyagi rezgésekbe, magasabb dimenziókba, hanem maradjunk itt a 3 D-ben. 
Az UFÓ „vadászok” egyre több, valótlan, hajmeresztő dolgokkal állnak elő, ugyanakkor a 
szemléletük teljesen beszűkült. Ha csak ebben a kis sávban látnak, ha csak ebben  gondolkodnak, 



hogy csak ez van és semmi több, akkor iszonyú tévedéseknek lesznek gerjesztői.  Volt egy jó a film 
a Man in Black, ahol macska nyakában volt a világ. Jó film, jó gondolatokkal, mert legalább 
ráébreszt arra (még annó a 8 éves unokám is teljesen megértette), hogy minden viszonylagos, és 
arra is rá kellene ébredni, ahogy a tudatunk is kedve szerint módosítgatja a megközelítő valóságot. 
Ha jól belegondolok, mikroszkópot és távcsöveket kell használnunk, hogy látási/észlelési 
tartományunkat növelhessük. De ez is kis lehetőség, hogy kevés eltéréssel növelhetjük az 
ismeretünk határait. Játszunk egy kicsit a gondolatokkal: mi van akkor, ha vannak olyan 
rezgésekkel, energiával dúsult értelmes lények, akik – jól lehet nem humanoidok – s csak pl. 
mikroszkóppal lennének láthatóak. Akár le is nyelhetjük őket, úgy módosíthatják a belsőnket 
(genetikánkat, szerveinket stb.) ahogyan akarják, kissé hasonlatosan a vírusokhoz () akkor sem 
tűnne fel senkinek, mert nem is keresik. Azon mért nem agyalognak az emeberek, hogy mit 
tehetnek velünk, miről nem tudunk? Sokkal több hatásuk lehet, mint az emberhez közeli 
méretűeknek. Az is lehet, így voltunk, vagyunk manipulálva folyamatosan alakítva. Vagy amiről 
nem tudok, az nem fáj? Jó kis struccpolitika. Ezen miért nem gondolkozunk el? S a másik véglet is 
lehet, ami nekünk óriási világ, a másiknak egy táskában elférne. Ha hangyát megkérdezhetném 
mekkora a világ, neki már a talpunk is egy hegyvonulat lenne. Nem akarok senkit sem megőrjíteni, 
de az elvont gondolkozás néha hasznosabb, mint az össze-vissza sületlenség írása/olvasása. 
Magam sem tudom milyen, mettől - meddig terjedő mértekkel rendelkezhetnek az idegen lények. 
Félek tőle, hogy minden tartományban, dimenzióban és a legvariánsabb megvalósultsági fokban 
lehetnek. Jó, hogy érdeklődünk felőlük, jó hogy mással is foglalkozunk és nem csak a kis beszűkült 
tudat dominál az életünkben. Viszont a nem tudott, nem észlelt létformák iszonyúan sokan 
vannak, ebben kiigazodni nekünk szinte lehetetlen. 
Mit is tegyünk? Azon túl, hogy jórészt tehetetlenek vagyunk mégis: egyre jobban tudni kell, hogy 
mi emberek, hogyan működünk, hogy egyre jobb lenne, ha tudatilag is be tudnánk illeszteni 
magunkat ebbe a végtelen sokféleségbe. Ilyen tudati nyitogatásnak nagyon ajánlom pl. A. Besant 
műveit is. A látszat megteremtője írásában írja: „Az elme a múlt gondolkodás eredménye, melyet a 
mostani gondolkodás folyton módosít. Szabatos és határozott dolog, bizonyos képességekkel és 
fogyatkozásokkal, erővel és gyöngeséggel, amely mind elmúlt életek tevékenységének folyománya.” 

Eddig is egyértelmű volt, hogy 
az elménk, gondolataink 
tőlünk függően erősen 
szubjektívek lehetnek. Mielőtt 
bármit is állítanánk, el kell 
„menni” abba a transzcendens 
tartományba, ahol viszonylag 
objektíven „szemlélhetünk”. 
Ez nagyon keveseknek adatik 
meg. 



Uo. „s minden elmének megvan a maga rezgési sebessége, rezgéseinek terjedelme; állandó 
mozgásban van, s a képek folytonosan változó sorozatát nyújtja. Minden kívülről jövő benyomás 
erre a már aktív gömbre hat, s az újonnan jött, miközben a meglévő rezgéseket módosítja, maga is 
módosul.” Ha belegondolunk, mi csak különböző rezgések vagyunk, amit minden irányból erősen 
befolyásolhatnak, így több kérdés is felmerülhet. Pl.: Hol van stabilitás? Van-e ilyen állapot. Már 
anno a görögök is tudták, minden változik, folyamatosan változik.  
Visszatérve az eredeti témára, a fenti gondolatok függvényében, talán jogos megkérdeznem, 
mennyire vagyunk mi függetlenek (a világmindenségtől, egymástól, a fáktól, állatoktól stb.), még 
ha tévesen annak is gondoljuk magunkat? Nem kellene talán úgy élni, úgy tenni a dolgokat, hogy 
minden mindenre hat? Van-e túllátó szellemi képességünk? 
Czakó István A szellem fogalma Karl Rahner metafizikai antropológiájában 
“A szellem azt a képességet jelöli, amely a világon túlra nyúlva felismeri a meta-fizikait. A világ 
annak a valóságnak a neve, amely az ember közvetlen tapasztalata számára hozzáférhető. Hogy az 
emberi megismerés miként lehet szellem a világban, ez az a kérdés, amelyről e munkában szó van. 
A tétel, hogy az emberi megismerés először is a tapasztalati világban van, és minden meta-fizikai 
csak a világban és a világon ismerhető fel,…” 
Rahner szerint uo. „A valódi probléma tehát maga az ember mint metafizikus, vagyis a létezésre 
rákérdező lény.” Szerintem meg az a probléma, hogy a mai ember szinte semmi ilyenre nem 
kérdez rá. Nem tudja ki ő, miért van itt, mi a végső dolga, csak vegetál. Így semmi fejlődés sem 
várható, főleg úgy, hogy ami után talán érdekelődik pl. Isten léte, megismerhetősége, vagy UFO 
lények, ott is zömben nem elég mély válaszokat, vagy erős félrevezetéseket élhet meg. 
 
 

Vargáné Pável Márta  
Kis kerti munkálkodás AQUILA módra 
 
Mit lehet tenni, ha rossz a talaj? 
Ez attól függ, kinek és mennyi 
pénze van. 
Lehet hozatni jobb földet. Sok 

trágyát venni és bedolgozni. Ha nagy a telek, tete-
jében rossz földdel, akkor már nagyobb baj van. A 
probléma oka, hogy rengetegbe kerülne, mert egy 
6-7 köbméteres kocsi jobb föld; 15-20 000 Ft 
között is van. (Egy 2400 m2 területnél igen sok 
pénz lenne, főleg hogy minimum 40-50cm vas-
tagon kellene elteríteni.) Ami már viszont elvisel-
hető ár, és így nem kerül olyan sokba, nekünk 
bevált: Egyrészt fákat ültetünk elég nagy gödröket 



ásva, betrágyázva, és a közte lévő részen füvet termelünk, s nem visszük el a levágott füvet, hanem 
hagyjuk, hogy visszafordulva, önkezeléssel táplálja magát, egyengesse a talajt, a kizsákmányolt 
talajt, amit rizstermeléssel tettek ennyire tönkre. Illetve, hogy termelni is tudjunk, földszigeteket 
képzünk. Ezeket a szigeteket alul 30-40 centis magasságban előzetesen betrágyázzuk, majd erre 
hozatunk egy-egy kocsi földet. Tehetjük különböző alakzatokba és helyekre, tetszés szerinti for-
mákban. Így rossz talajon is lesz jó termő terület, ligetes, füves, fás rész.  Hát a szükség nagy úr, 
törvényt bont. 
 
 
 
AQP humor 

Hátha valaki nem ismeri  
Egy ember elmegy az orvoshoz. Az orvos megvizsgálja és alaposan kikérdezi. 
- Itt egy marék tabletta. 
Reggel kéket vegyen be, és igyon rá egy nagy pohár vizet! 
Délben egy nagy pohár vízzel egy sárgát vegyen be! 
Este, lefekvés előtt egy piros tablettára igyon egy nagy pohár vizet! 

- Mi a bajom, doktor úr? - kérdezte aggódva a beteg. 
- Nem iszik elég vizet. 
 

Magyarországon 3 zseni él. Azon gondolkoztam, ki lehet a másik kettő.  
  
Lennék én szerény, de nincs mire. 

 
 
Mosolyogj! Ez a második legjobb dolog, amit a száddal csinálhatsz.  
 

Nincs is gravitáció, csak a Föld szívat minket.  
 
Találkozik az olasz és az ukrán maffiavezér. Kérdezi az olasz az ukránt: 
- Van négyemeletes házad? 
- Nincs! 
- Akkor te nem is vagy igazi maffiózó! 
Ismét érdeklődik az olasz: 
- Van fekete limuzinod? 
- Nincs! 
- Akkor te nem is vagy igazi maffiózó! 
Újabb kérdés: 



- És van ujjnyi vastag arany nyakláncod? 
- Nincs! 
- Akkor te nem is vagy igazi maffiózó! 
Erre nagyon mérges lesz az ukrán. Hazamegy, kiadja a parancsokat: 
- A hat emeletből kettőt lerobbantani, a helikoptereket eladni, a 
kutyáról meg vegyétek le a láncot, mától én fogom hordani! 
 
                                                                                                                                                     
 
Hirdetményünk, felhívásunk 
Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található, amikben változatos, érdek-
lődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és amelyeket állandóan frissítünk. 
 
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tudományos lapunk, ami-
ben nagyon nívós cikkek olvashatóak. 
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség, társadalmi jelenségek, 
politikai észrevételek is találhatóak. 
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFÓ jelenségekről és egyéb érdekessé-
geket olvashatnak. 
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket közlünk. 
JÓ OLVASÁST! 
 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, 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 hiá-
nyában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az in-
telligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályun-
kat 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  

http://www.aquilapart.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://sasgondolat.blogspot.com/
http://www.aquilapart.hu/
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