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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 5.
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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.

Pável Márta

Nem kérek és a nevemben
ne is kérjen bocsánatot senki
attól, aki bűnös életet él
Bárki (!!!) is, hogy jön ehhez.
Jézus
Krisztus
tisztán
megmondta, elmondta, mit
kíván. A feltétel nélküli
követését.
Ami
a
mai
sajtóban megjelent az –
nekem – nem Krisztus akarata szerint való.
Aki bocsánatot kér a bűnösöktől, maga is az, mert mást tanít, mint amit Krisztus kért. Lásd
a Biblia szavait. Jézus követése az önmegtagadás. Mt 16,24 Akkor Jézus azt mondta a
tanítványainak: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a
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keresztjét és kövessen engem. 25 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki
pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt.
Mi az, hogy a homoszexuálisoktól bocsánatot kérünk? Ez teológiai tudatlanság, vagy
tudatos megtévesztés. Aki akár hetero-, akár homoszexuális, de házasság nélkül
paráználkodik, az bűnt követ el. Megszegi Isten parancsát. Azt senki nem bántja, akinek
homoszexuális érzelmei vannak, de megtartóztatja magát, ugyanúgy, mint akinek
állandóan szexuálisan forr a vére, de nem teszi meg. De akik parázna életet élnek, azoktól
ne kérjen senki a keresztények nevében bocsánatot! Micsoda dolog ez? Jézus Krisztus
mindig is azt akarta, hogy úgy éljünk, hogy vegyük el a földről a kezünket, hagyjunk el
mindent az ő nevéért és KÖVESSÜK. Tagadjuk meg magunkat, a vágyainkat, a bűneiket,
vegyük fel keresztünket. Nem tudom, ebben mi nem érthető? Jézus Krisztus nem azt
mondta, hogy essünk egymásnak és mindenki a 10 parancsot be nem tartva azt tegyen,
amit ösztöne kíván, és ehhez bólogassunk, sőt kérjünk bocsánatot…! Ezt mondta volna
Krisztus? Kérem, követelem, mutassa meg nekem az, aki bocsánatot kér a bűnös életet
élőktől, hol van ez leírva, hogy Isten akarata szerint való? Vagy a keresztények tudtán kívül
új kinyilatkozatás történt, ami biztosan nem igaz?! Fel vagyok háborodva. Jézus Krisztus
önmegtagadást kér!
A jobb érthetőség kedvéért ismét a Biblia:
Jézus követésének feltételei: Lk14,25 Nagy népsokaság ment vele, ő pedig hozzájuk
fordult, és ezt mondta: 26>> Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját,
feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját életét is, nem lehet az én
tanítványom. 27 És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én
tanítványom.
Ez is egyértelmű, tiszta beszéd, ami nem egyezik azzal, hogy pártfogoljuk az ellenkező
tetteket.
Mi van itt, új egyházat alapítottak, hogy Jézussal ellentétes dolgokat engednek meg?
2016.06.28.
Reményik Sándor: Kegyelem
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
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Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Marton Janka
3

Tanácsok
álláskeresőknek
Öt éve veszek részt egy multinacionális
vállalatnál állásinterjúkon – egy olyan
osztályon csoportvezetőként dolgozva,
ahol a pozíciók jellege miatt nagy a
fluktuáció –, és ezek során azt
tapasztalom, hogy a jelentkezők sokszor
nincsenek megfelelően felkészülve és a
lent leírt alapvető elvárásokra nem
gondolnak.
Így
megosztanék
pár
gondolatot azokkal, akik állást keresnek
vagy munkahelyet váltanának, remélve,
hogy abban az alábbi tanácsok segítségül szolgálhatnak.
I.
rész: Önéletrajz benyújtása
1. Önéletrajz-minták felhasználása: Az interneten nagyon sokféle mintát
találhatunk, de bármelyiket választjuk, figyeljünk arra, hogy személyre szabjuk azt.
A minta fejezetei segítségül szolgálhatnak abban, hogy minden fontos tartalmi
egység
szerepeljen
az
önéletrajzunkban:
személyes
adatok;
előző
munkatapasztalatok évszámokkal párosítva a legfrissebbtől haladva a
legrégebbiig; végzettségek, tanfolyamok, nyelvtudás és egyéb ismeretek;
képességek. Fontos azonban, hogy a mintából fel nem használt fejléceket töröljük
ki, ne hagyjunk kitöltetlen sorokat, fejezeteket! Szinte mindegy, melyik mintát
választjuk ki, ha a fenti egységek szerepelnek benne, a lényeg, hogy a
végeredmény legyen világos, jól átlátható, egységekre tagolt!
2. Pályázott pozícióra szabás: Ha egy olyan netes oldalra töltjük fel önéletrajzunkat,
ahonnan a munkáltatók választanak, akkor a legáltalánosabban fogalmazva,
lehetőleg minden tapasztalatunkat érintve egy teljes képet adjunk magunkról,
hogy többféle céghez és pozícióba is érvényes lehessen. Ugyanakkor, ha mi
nyújtjuk be a jelentkezést egy konkrét céghez egy konkrét munkakörbe, akkor
szabjuk arra a dokumentumot! Olvassuk el figyelmesen a kiírást! A
tapasztalatainkból és tanulmányainkból azt hangsúlyozzuk ki, ami abba vág. Pl. ha
pénztárosnak jelentkezünk, akkor az ilyen jellegű tapasztalatokat emeljük ki

részletesebben, a többit elég csak említés szintjén; vagy ha a kiírásban szerepel,
hogy jogosítvány szükséges, nehogy kifelejtsük az ismeretek részből.
3. Önéletrajz hosszúsága: természetesen a pályázó munkatapasztalataitól és a
pályázott pozíció jellegétől is függ, de általánosságban elmondható: ne legyen
rövidebb 1, de ne legyen hosszabb 2 oldalnál! Gondolkodjunk a munkáltató
fejével! Egy meghirdetett pozícióra 40-50 pályázat vagy több is érkezhet, a jól
áttekinthető, nem hosszú pályázat megnyerőbb, mint a bő lére eresztett, 2 oldalnál
többet felesleges írnunk. Ám ha pályakezdők vagyunk, és még nem sok mindennel
tudjuk megtölteni az oldalakat, akkor se írjunk 1 oldalnál kevesebbet! Tagoljuk
ügyesen, válasszunk nagybetűs karaktert és a diákéveinkből hozzuk elő, ami fontos
lehet (nyári munka, diákönkormányzatban vállalt szerep, osztálypénz kezelése stb.
– ez mind tapasztalatnak számít!)
4. Fénykép: Ajánlott beilleszteni az önéletrajzba, de nagyon gondosan válasszuk ki!
Olyan képet keressünk vagy készítsünk újat, ami valóban minket tükröz, egy rosszul
sikerült kép, amin hatalmas karikák vannak a szemünk körül vagy mogorvának
tűnünk, nem ajánlott, hanem olyan, amivel jó benyomást keltünk! Típusa feleljen
meg az igazolványképnek, ne látszódjon a háttér részélete vagy más személyek,
valamint visszájára sülhet el, ha egész alakos vagy lányoknál mell alatt vágott
képet küldünk, ha az adott munkában inkább a szellemi képességeink
kidomborítását várják tőlünk.
5. Pontosság: Az egyik legfontosabb, hogy adatainkat (telefonszám, e-mail cím)
helyesen adjuk meg, hiszen enélkül nem tudnak behívni minket az állásinterjúra. A
helyesírás is számít, pl. egy könyvelő munkakörbe, ahol kiemelten számít a
pontosság, nem lehetnek elírások a szövegben, mert ezzel már a pontatlanság
benyomását keltjük és kieshetünk az első rostán. Fontos, ha a kiírásban az szerepel,
hogy a magyar mellett más nyelven is küldeni kell az önéletrajzot, akkor ne hagyjuk
el, várhatóan el se fogják olvasni a magyart sem, ha nincs mellette a kért másik
nyelvű.
6. Emlékezzünk arra, mit írtunk! Az interjú előtt mindenképp olvassuk át a benyújtott
önéletrajzunkat, hogy mit is írtunk. Ha pl. elhangzik egy olyan kérdés: „Miért írta,
hogy csapatjátékos?”, semmiképp ne válaszoljuk majd azt: „Nem emlékszem”,
hanem nyomban tudjunk rá példákat hozni. Fontos, hogy az önéletrajzban
mindenben igazat írjuk és bármibe belekérdeznek, arról részletesen tudjunk
beszélni.
7. Motivációs levél: Ha a kiírás kér motivációs levelet, akkor csatoljunk azt is.
Tartalmazzon megszólítást (ha konkrét nevet nem tudunk, akkor pl. „Tisztelt
Vezetőség!”), a végén elköszönést és aláírást. Emeljük ki érdeklődésünket a cég
iránt, mi miért szeretnénk pont ott dolgozni, mi a motivációnk, de kiemelten fontos,
hogy arra is térjünk ki, miért lennénk alkalmasak az adott munkára, mit nyerne
velünk a munkáltató, miért érdemes minket választania! A motivációs levélben
tulajdonképpen mi kell, hogy motivájuk a munkáltatót arra, hogy minket válasszon
ki.
II.
rész: Megjelenés az állásinterjún
1. Első benyomás: Ha önéletrajzunkkal megnyertük a munkáltató tetszését és
behívott minket személyes találkozóra, gondoljunk arra: az első benyomás SZÁMÍT!
Így az alábbiak betartása mind fontos…
2. Pontos érkezés: Előre tervezzük meg az útvonalat, számítsuk ki az utazási időt és
ahhoz képest még előbb induljunk el. Ha esetleg mégis valami miatt késnénk az
interjú időpontjáról, mihamarabb jelezzük azt telefonon, vagy ha nincs számunk a
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munkáltatóhoz, akkor e-mailben, indoklással együtt és a várható érkezési idővel,
sűrű elnézés kérés közepette. Inkább érkezzünk előbb és várakozzunk.
3. Öltözet: legyen ízléses, elegáns, de formális! Lehet, hogy zsenialitásunk egy pólófarmerban is lenyűgöző, de akkor egy sötét alsó, fehér ing/blúzban is az! Sok
helyen számít ez az „ünneplős” megjelenés, ezzel jelezzük, hogy megtiszteljük a
reménybeli jövendő munkáltatót és a kapott lehetőséget. Veszíteni valónk nincs:
ha olyan helyre megyünk, ahol nem számít, ott mindegy, miben mentünk, de a
legtöbb helyen elvárják ezt a megjelenést.
4. Kézfogás: sokat számít, milyen. Ha túl lágy, akkor határozatlan személy
benyomását keltjük, de ha a másiknál sokkal erősebb, akkor azzal dominanciát
fejezünk ki. Kézfogásunk legyen határozott, de nem uralkodó. Figyeljük meg,
hogyan szoktunk kezet fogni és alakítsunk rajta! Például van, aki ösztönösen
vízszintesen felül helyezi el a kezét, miközben a másik keze így alulra kerül, ezzel
tulajdonképpen már az első pillanatban megalázza a másikat, ami egy
álláskeresésnél a munkáltatóval szemben nem túl praktikus.
5. Megszólítás: Sok munkahelyen tegeződnek, de ne alkalmazzuk ezt magunktól,
várjuk meg, amíg felajánlják. Ha azonban felajánlották, akkor tartsuk meg,
barátságtalannak tűnhetünk, ha visszatérünk a magázódásra. A tegeződés
felajánlása azonban nem jelenti, hogy haveri viszonyba kerültünk az interjúztatóval,
az illedelmesség szabályait továbbra is tartsuk meg.
6. Bízzunk magunkban! Ha mi nem bízunk magunkban, hogyan várhatjuk, hogy a
munkáltató bízzon bennünk? A legfontosabb: higgyük el magunkról, hogy
megnyerhetjük az állást és ezt sugározzuk kifelé! Ne a szőnyeg alatt közlekedve,
„bocsánat, hogy élek” magatartással jelenjünk meg, hanem magabiztosan adjuk
önmagunkat. Higgyük el magunkról, hogy KÉPESEK VAGYUNK RÁ! Majd pedig
bízzuk magunkat Istenre, legyen úgy, ahogy Ő akarja!
Remélem, a fentiek hasznosnak bizonyulnak, a további két részben erről lesz szó:
III.
Interjú fajták
IV.
Viselkedés az állásinterjún
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Pável Márta, kat. hittanár
Mit akarok én, s majd mi történik?
Ismerhetjük a nagyon találó közmondást: ember tervez, Isten végez.
Sajnos, vagy nem is az, de ez számtalanszor bekövetkezik. Okai
szerteágazóak. Pl. nem ismeri fel valaki jól, reálisan a helyzetét, emóciói,
ösztönei /szerelmes volta/, kapzsisága, butasága stb. irányítják. Vagy
éppen ez itt és most nem jár neki, nincs benne a „sorsában”, de erről
nem tud, nem képes még arra, hogy információhoz jusson. Vagy éppen Isten másként
vélekedik a dolgokról, más a célja az emberrel, aki erről még nem tud, mert nem
emlékszik…, másként mennek a dolgok, mint ahogyan a teremtett ember elképzeli. Sok
dolog ütközhet itt is.
Többnyire az emberi keserűségek alapja, hogy nem az történik, amit ő elképzelt
magának. Ismétlem, meg kell kérdezni magamtól, hogy jól képzeletem-e el, de még
akkor sem tudhatok mindent. Sokszor jönnek jelek, hogy valamit ne tegyünk, mert Isten
szeret minket és ezekkel meg akarna óvni. Anélkül, hogy babonába fulladna, de figyelni
kell az intő jelekre.
Egy konkrét eset: vagy 30 éve történt. Görögországban nyaraltunk, amikor megérkezett
egy szegény NDK-s család. Nagy vihar volt, csapkodtak a villámok, mikor ez a szegény
család beesett a campingbe. Elmondták: egész úton baj érte őket, annyiszor
megbüntették a rendőrök, hogy már csak pár napra maradt pénzük, megalszanak és 2
nap múlva menni kell vissza, mert nem maradt több keretük. Ez is elszomorító volt,
tudhattuk, mit tesznek a szerb rendőrök útközben a turistákkal. Utólag tisztán látszott, Isten
nem akarta, hogy ide érjenek, de mégis megjöttek. A férfi hulla fáradtan kiszedte a sátrat
és kezdte összerakni a viharban a vasakat. Nem múlt el 10 perc, a villám belecsapott a
sátorvasba és a férfi holtan esett össze.
Iszonyat. Mindenkit megrendített és segítettek az árva családnak, hogy vissza tudjanak
menni. Ez nagyon jellemző példa volt.
Vagy egy másik jó példa: Egy nővel készült egy riport egy repülőtéren Bécsnél, aki éppen
azon sírt: milyen tragédia érte, hogy lemaradt a gépről. A repülő közvetlenül felszállás
után lezuhant. Majd egy másik riport is készült, amelyből kiderült, ez a nő lett az egyetlen
túlélő. Nos, mikor kell sírni?
Többször megtapasztalhattam Isten végtelen szeretetét abban, hogy bármennyire is
kértem valamit, nem teljesedett,
majd jó pár év múlva, mikor
megláttam az okát, sírva mondtam
köszönetet,
mert
ledermedtem,
mekkora tragédia lett volna, ha
akkor Isten megengedi ezt nekem.
Bízni kell, rá kell hagyatkozni, Ő az
egyedüli, aki tudja, mi a jó nekem.
Már
eljutottam
odáig
és
tanítványaimnak is ezt tanítom –
persze nem mindig fogadják meg,
így bele is szaladnak a tragédiájukba
–,
hogy
előre,
mielőtt
bármi
lényegeset tennének, hallgassák
meg Istent, mit szól a tervükhöz?
Ellenzi-e vagy elfogadja? Drága
nagymamámnak volt egy nagyon jó
mondása: „aki szerelmes, annak szar
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van a szemibe”. Mekkora igazság ez!
Látom, tapasztalom, sokszor mikor „hót szerelmes” valaki, nem akarja tudni Isten
véleményét, mert úgysem fogadná meg. Nos, amikor jönnek a könnyek, a csalódások,
akkor – kellemetlen lényként – emlékeztetem őket engedetlenségükre, vagy megelőző
bűnös tetteikre. Tudom, nem vagyok egy kedves, bűnnek, földnek bólogató lény, de nem
is akarok az lenni, és csak az Isten igazságát szeretném elmondani az embereknek.
Önfejűségünk helyett, hallgassunk, figyeljünk rá, hogy minél kevesebb baj érjen minket.
Példabeszéd 19,
21. Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

-

Vargáné Pável Márta
Látvány és beszélgetés (riportom)
A Budafoki úton, a piros lámpától nem messze, a forgalmas
utat elválasztó szakaszban tűző napon egy kutya fekszik.
A kocsiban ülő útitárssal megdöbbenve nézzük, mi ez. A
kutya erősen liheg, egy szem árnyék sincs felette, úgy
láttam, vize sem volt, ki tudja, mióta aszalja itt ez a lelketlen
kéregető nő. Kérdem az útitársamat:
- Jól látom, se víz, sem semmi nincs a kutya előtt, ez a nő
meg a kocsik között kéreget?
- Úgy tudom már egyszer elvették ettől a nőtől a kutyát
kínzásért, nem tudom, hogy került vissza.
Lehet, hogy nem is ugyanaz a kutya, hanem szerzett egy másikat, hogy
felhasználhassa kéregetéshez.
Nem húzom le neki az ablakot, mert csúnyákat mondanék.
Be kellene jelenteni az állatvédőkhöz.
Igen be, de reménykedem, már tudnak róla.

Ilyenek a békés, boldog kutyusok.
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Márkus Edit:
A patak
Gyermekkorom meghatározó élménye volt a patak-meditáció.
Azóta is sokszor alkalmazzuk, nem véletlenül.
A patak, amikor a nagyobb szikláknak nekicsapódik, a víz szétfröccsen, az addig egybefüggő víztömeg felhígul, vízcseppekre
esik szét, a Nap fénye is jobban éri. Nagy változás ez a kis patak
életében, hiszen addigi megszokott medréből kilöki egy váratlan esemény, akadály. Még sincs más megoldás, mint az út
folytatása. A kis patak felgyorsulva vagy lelassulva, de folytatja útját, immár a
sziklán túl. Más minőségben folyik tovább.
A párhuzam nagyon találó. Mi is így
megyünk az életünkben, vagy legalábbis meg kellene tanulnunk így
menni tovább, mint a patak. Nem
megállni, folytatni, s megtanulni a
’szikláinktól’ a leckét. Véletlenek nincsenek, megoldható minden elénk
kerülő akadály, csak a jó helyre kell
magunkat helyeznünk a rendszerben.
Nem tudjuk arrébb tenni a patak
medrét, abból a helyzetből kell győztesen kikerülnünk. A sziklának való
nekicsapódást fájdalmas ütésként éljük/élhetjük meg először. Másodszor
azonban már azon kell gondolkoznunk, ez most miért ért bennünket:
mit tettünk eddig rosszul vagy mit kell
megoldanunk ebben a helyzetben.
Rugalmasság, rugalmasság, rugalmasság, csak ez a három dolog szükséges az úthoz , illetve egy csipetnyi, vagy mondhatnám kanálnyi alázat és odahallgatás. A szikla a pataknak azt adja, amit magától talán már
nem tudott elérni, elnehezült, megszokott útján. Frissességet, kreativitást,
az akarat megerősödését, kitartást.
A patak célja – túl minden sziklán és
akadályon – az, hogy folyó legyen, a
folyó célja, hogy folyam legyen, a folyam célja, hogy a tengerbe ömöljön.
Egyértelmű cél, senki nem kérdőjelezi meg. Az ember életében sajnos nem ilyen
egyértelműen látszik a cél, mert a sokféle tevékenység, elfoglaltság elfedheti
előlünk a valóságot. Kívánom, hogy mindannyian ismerjük föl, és érjük el az igazi
célunkat.
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Lelkiségi rovat
Hamvas Béla: Konfu-ce (Kungfu-ce): Lun Yü Kung mester beszélgetései
- Mindenekelőtt Kung nem szent. "Nincs állása, s ezért ráér a fontos dolgokkal foglalkozni." A Li Ki feljegyezte, amikor így szólt: "Titkos mesterséget űzni, csodákat tenni,
hogy az utókornak legyen miről fecsegni - ez nem az én dolgom." Mongdsi, a kései
tanítvány pedig ezt tudja róla: "Dsi Kung a Mestertől azt kérdezte: Mondják rólad,
hogy szent vagy. A Mester így szólt: Erőmön felül van. Türelmesen törekszem és
szüntelenül tanítok. Mire Dsi Kung azt mondta: Aki türelmesen törekszik, az bölcs, aki
szüntelenül tanít, az jó. Aki a bölcsességet és a jóságot egyesíti, az szent."
…………..
- Kung mester, mint Pythagoras, vagy Platón, látta, hogy az államban a muzsikának
döntő szerepe van. A muzsika (yüo) lényege a hang. "A hang az ember szívében
keletkezik." A külső világ csak a hang oka, s a fül ezt az okot fogja fel. A zene belül
kezdődik. A muzsika az a hatásos módszer, amely "külső eszköz, de amellyel az emberi szívet befolyásolni lehet". Az őskor nagy és szent királyai tudták ezt. "Az ember
természettől fogva néma. Ez a némaság az Ég lelke (Sing) benne." A külső világ
benyomásai azonban tettre szólítják. Az uralkodó kötelessége, hogy e szólításban
szépség, ütem, kedély, méltóság, mélység legyen. Semmi úgy az embereket nem
tudja egybefűzni és egybeforrasztani, mint a muzsika. "A muzsika az Ég és a Föld
összhangja." "A muzsika az az együttélés, amelyben nincs semmi szenvedés." Ahol a
muzsika megjelenik, ott harmóniát teremt.
….
Az igazi erkölcs nem társadalmi jelenség vagy termék, nem kiválóság és nem
érdem, hanem az égnek a földdel és az embernek az örök világrenddel való
egybehangzása (muzsika). Az erkölcs alapja metafizika. A kormányzás sem politika,
nem fogás, csalás, macchiavellizmus, hatalmi ösztön, hanem a legmagasabb rend
emberi metafizikai aktivitás. Az államkormányzás vallásos tevékenység. Az állam
kormányzásához három dolog kell: hadsereg, táplálék és hit. A hadsereget, ha kell,
el lehet hagyni; ha kell, a táplálékot is el lehet hagyni. Ha nincs hit, nincs vallás,
akkor nincs állam, csak gyülevész tömeg, amit a butaság és a félelem tart össze
ideiglenesen.
Az uralom nem ismeret: Az egyik tanítvány azt kérdezi a Mestertől, hogyan kell
művelni a földet? A válasz: az öreg paraszt jobban tudja. És hogyan kell a kertet
művelni? A válasz: az öreg kertész jobban tudja. Mit kell tudni az uralkodónak? "Az
emberi Én-t szüntelenül művelni kell." Tanulni kell. "Gyakran éjjel-nappal
gondolkoztam. Nem használt. Tanulni jobb." De tudjuk, hogy tanulni (hsüo) annyit
jelent: a szellemi élet alapjait megtalálni, begyakorolni és realizálni. Ez a Nagy
Tudomány. Azért kell ezt így tenni, mert valóban és igazán csak a szellemi erők
hatnak. Külső eszközökkel még soha senki sem ért el semmit. Az államban a külső
eszközök alkalmazása: az erőszak. Az erőszak hatása egyetlen brutális pillanat. A
belső eszközök alkalmazása: a szeretet. "Légy a néppel olyan, mint a
kisgyermekkel", szól Kung. A Li Ki-ben azt mondja: "Ha a szellemi erők élnek, akkor az
életet ápolják. Ha a szellemi erők nem élnek, a büntetőtörvényeket ápolják. Ha a
szellemi erők élnek, van törvény és rend. Ezt hívják uralomnak." Az uralkodás
szellemi tevékenység. Ezért vallásos tevékenység. Ezért metafizikai tevékenység.
Platón tudja, ha a filozófus király - aki nem egyéb, mint Kung mester Güntsi-je - az
őskor rendjét helyreállítani nem tudja, csak a "demokrácia és az önkényuralom
folytonos váltakozása következhet." Tapasztalatuk, hogy Platón jóslata bevált. A
kínai mester ezt a gondolatot így fejezi ki: uralkodhat az arisztokrácia is, de ez az
uralom legfeljebb háromszáz évig (tíz nemzedék) tarthat; uralkodhat a nemesség
is, de ez az uralom legfeljebb százötven évig (öt nemzedék) tarthat; uralkodhatnak
a szolgák is, de ez az uralom legfeljebb száz évig (három nemzedék) tarthat. A
történet elég példát szolgáltatott rá. Igazi uralom csak egy van: a királyi uralom.
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"Ha igazi király születne, egyetlen nemzedék alatt nem lenne más, csak erkölcsös
ember. Az uralom nem törekszik haszonra.
Mongdsi, Kung kitűnő tanítványa egyszer egy herceg elé került, s ez azt mondta
neki: Mondj valamit, öreg ember, amivel országomnak használhatok. A bölcs így
felelt: Mit beszélsz haszonról? Ha a király haszonról beszél, a főnemes is haszonról
beszél, ha a főnemes haszonról beszél, a nemes, a polgár, a földműves, a
kereskedő is haszonról beszél. Mindenki a hasznot fogja keresni és egymástól
elragadja, így lesz az államban úrrá a rendetlenség.
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Oroszi Kuzmich Kinga
Elkorcsosult emberi faj?
Nagyon érdekes cikket olvastam, ami elgondolkoztatott. Hamvas
Béla Titkos jegyzőkönyvének egy részlete jelent meg a Vigilia
1987/3. számában. Itt egy olyan elkorcsosult emberi faj víziója jelenik meg, ami talán az írás születésekor (1947) még csak jövőbetekintés volt, de manapság élő valóság. A keselyű-rovarlét, az istentelen, önző, szeretetlen életvezetés, az embertelen, bestiális létforma ma már nem valami esetleg a jövőben fenyegető rémkép,
hanem valóban köztünk él.
Valóban beszennyezi a mindennapjainkat és megpróbál befurakodni a gondolatainkba.
Aljas dolog ez. Mert a humánus felszínen mindenki (mindenki?) elutasítja, mindenki megbotránkozik, de hall róla, látja, mellette történik, akaratlanul is megéli, mert ez zajlik körülötte. Beszivárog. Akkor is, ha ellenkezel. Itt csak nagyon tudatos, teljesen Isten fényében
élő, abszolút céltudatos léleknek van esélye. Csak akkor van esély, ha mindezen kívül helyezkedünk. Ha a világban él az ember, nagyon nehéz, szinte lehetetlen nem kenődni ezzel az egésszel. Csak ha Istenben élünk, ha minden nap Hozzá térünk, ha minden nap
Benne megújulva lépünk ki a világba, Belőle merítünk erőt, fényt, tisztaságot, csak akkor
élhetjük túl ezt a fekete áradatot.
Hamvas szavaival élve: "Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak és a nagy szent
vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Halade mystai! – tengerbe
mystések! A tengerbe avatottak. Merüljünk el és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk,
nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni és ha jön az ár – Halade mystai!" (Vigilia
1987/3 226.o.)

------------------Szeibert Márton
Megállni a rohanó világban, avagy a kaszálás szépségei 
Itt a nyár, aki teheti, elmegy 1-1 hétre nyaralni, kikapcsolódni, eltávolodni a
rohanó tébolytól, családdal együtt lenni, vagy egyedül pihenni, vagy a
rég elmaradt otthoni teendőket elintézni, fellélegezni. Én még nem
mentem el, de a hétvégén két napra kikapcsoltam magam. Ide tartozik,
hogy hajnalban kimentem kaszálni. A hagyományos, bevált módszerrel,
kézi kaszával. Nem kell hozzá fülvédő, nem ébreszti fel a szomszédokat,
nem szívom a kipufogógázt. Megfelelő nyéllel – amit sajnos nem könnyű beszerezni –
izom- és derékfájdalmaktól mentesen lehet kaszálni, élvezni a felkelő napot, és a munka

azonnal látható gyümölcsét, a rendre kaszált füvet. Nekem, mint „nejlon-parasztnak” és
kezdő kaszásnak, sok koncentrációt igényeltek a megfelelő mozdulatok és a penge
megfelelő fenése, de így is nagyon élvezetes tevékenységnek tartom, és ráadásul kiváló
testmozgás a reggeli hűs és friss levegőn. Mint mindenben, ebben is sok bölcsességet
találhat az ember. Régi mondás, amit az idősebb bölcsek mondtak a fiatalabbaknak:
„Fiam, ne csak kaszálj, fenjél is!” Igen, 5-10 perc kaszálás után fél perc fenés, amit nem
csak a penge igényel, de a kaszásnak is kiváló pihenési lehetőséget nyújt. És itt egy kicsit
belegondolhatunk, milyen mély bölcsességet sugall ez a mondás, mely épp arra hívja fel
a figyelmet, hogy a rohanásban időről-időre meg kell állnunk! A kaszálás periodikus
mozgássorozatból áll, melyben ezek a félperces fenések, pihenések és az óránkénti
folyadékpótlások olyan ritmust adnak, melynek köszönhetően a munka nem annyira
fárasztó. Hálás vagyok, hogy bár városi életformában élek, mégis volt és van
lehetőségem belekóstolni ennek az ősi munkának az örömeibe, mely számomra
fellélegzésnek, nyaralásnak tekinthető.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedés
Földművelés elég bizonytalan kenyérkereset
Elborzadva gondolok arra, mikor fehér az udvar a jégtől, mi lenne,
ha ebből kellene megélnem. Így hobbi szinten elmegy, mert ha
nem jön be a termelésem, akkor kimegyek a piacra és megveszem! De ha valakinek az egy évi megélhetése van a földeken,
ahol a dió méretű vagy ettől nagyobb jég elveri a termést, akkor
komoly gondok vannak. Tudom, van kárenyhítés, de mi az a kárhoz képest?
Még a kiskerteseknek is gond, ha a szél letöri az ágakat, kicsavarja a fákat, elveri a
jég a dédelgetett termést stb. Pedig ma egyre gyakrabban fordulnak elő ezek a
jelenségek. Aki ebből él, annak a megélhetése kerül veszélybe, nem beszélve ar-
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ról, mennyit dolgozott egy-egy területen. Tudom, az időjárás ellen nem sokat tehetünk, pedig úgy néz ki, egyre vadabb lesz az egész.
Azt gondolom, hogy ha többféle növényt termesztenek, valamivel biztonságosabb bevétel szempontjából, mert talán nem egy időben vannak a növények
olyan fejlődési szakaszban, ahol jóvátehetetlen kárt okoznak az égi és a fertőzési
lehetőségek.
E pár gondolat után kérek mindenkit, becsülje meg azokat, akik a földeken görnyedeznek, hogy nekünk legyen ennivalónk, ha sok munkanélküli csavargónak
szóban adom a lehetőséget és elküldöm a földekre dolgozni, felháborodva közlik;
inkább kéregetnek, de ilyen nehéz munkát nem vállalnak, ennyiért meg főleg
nem… Mikor a kenyér, a gyümölcs stb. kerül az asztalunkra, az emberek nagyon
sokat kidobnak, nem becsülnek semmire. Pedig hálával és köszönettel kellene kezelni minden falatot, ami az asztalunkra kerül.
Kis ötlet
Kezd beérni a paradicsom és lassan jön a befőzés ideje is. Az elmúlt évben arra
jöttem rá, ha a félig megfőtt paradicsomot leturmixolom, akkor passzírozás után
kevesebb kidobandó rész marad és sokkal sűrűbb lesz a végeredményem. Tudom,
vannak akik ezt már felfedezték, de akik még nem, azok próbálják ki, megéri.

AQP humor
Összevert ember támolyog este az orvoshoz. A doki szörnyülködve így szól:
- Magával meg mi történt?
- Nekem jött egy hattyú!
- Egy hattyú?
- Utána elütött egy ufó!
- Hm, egy ufó...
- Aztán oldalba csapott egy angyal!
- Aha értem. És utána?
- Utána kikapcsolták a körhintát...
- Uram, Ön 4 hűtőszekrényt hozott, Izrael állam törvényei szerint 1 hűtő
behozatala vámmentes, a másik 3vámot kell fizetnie.
- Jó, jó, de a tejes és a húsos ételeket
hitünk szerint külön kell tárolnom.
Ehhez viszont 2 hűtő kell!
- Hmm, ha Ön és a családja ennyire
vallásos, akkor nem bánom, 2 hűtő
vámmentes, 2 vámköteles.
- Aha! De ha ideje van, akkor a maceszt is külön kell tartanom a többi
ételtől!
Na jó legyen, ha Önök ennyire ortodoxok, akkor 3 hűtő vámmentes,
de a negyediket el kell vámolni.

ra

-
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- Nem úgy van az! Aztán ha egy kis sonkára támad kedvem, azt tán tegyem a kóser kaják közé?
- Miért van a Parlamenten kupola?
- ???
- Ki látott már lapos tetejű cirkuszt?!

Hirdetményünk, felhívásunk
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 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.
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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.
Impresszum:
Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3.
Honlap: www.aquilapart.hu
E-mail: aquilapart@aqp.hu
Telefon: +36 20 – 327-47-93
Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, AQP elnöke
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit
Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella,
Marton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga
Képi anyag szerkesztése: Horváth Olivér
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.

13

