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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6.
évfolyam 5. 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.
TAVASZ, A MÁJUS A SZÉP VIRÁGOK HÓNAPJA
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Varga Péterné, az AQP elnöke
Gondolkodás az ország békétlenségéről
Ebben a szép, májusi virágos magazinban, hogy őszinték legyünk és ne
csak a természet szépségeit nézzük, láthatjuk, el kell mondanunk, hogy az
országban néha úgy tűnik, mintha már beindult volna a választási
kampány. Jól tudom, mi is párt vagyunk és nekünk is, ha szokványos párt lennénk, akkor
oda kéne állni, táblákkal vonulni, visítozni, gyűlölködni, mindenkit szidni stb.!
DE az AQUILA PÁRT nem ilyen, mi elitnek tartjuk magunkat, és jó lenne egy olyan politikai
kultúra, amiben mi is megélnénk = látszódhatnánk, és nem csak a fajsúlytalanoké lenne a
jövő. Tudjuk, mikor a bor forr, mi úszik felül…! Mi valóban keresztények vagyunk, és így is
élünk, ez mindig is látszani fog abból is, ahogyan pártként (is) viselkedünk. Nincs
hatalomvágyunk, csak rendet, tisztességet, egyenlőséget, békét szeretnénk ebben az
országban, ez az egyszerű oka annak, amiért párt lettünk.
Az AQP távolról nézi a nekünk erősen színvonaltalan eseményeket, a felszított indulatú
embereket, akik idejük nagy részét újabban az utcán töltik. A www.aqp.hu honlapon
olvasható, látható, tüntetések helyett mi mindig közöljük az álláspontunkat, úgy véljük, ez
sokkal kulturáltabb. De ehhez már csak az kell, hogy Önök, kedves Olvasóink, el is olvassák
ezeket az írásokat. Onnan pontosan tudni fogják, hogy mit gondolunk mi
Magyarországról, a lezajlott eseményekről, a jelenlegi kormányzásról stb.
Megvalljuk, olyan értelemben félünk a jövőtől, hogy tudjuk, hogy mi kis párt vagyunk és
semmi esély nincs arra, hogy az ország helyzetét befolyásoljuk, viszont nem látunk olyat és
félünk, hogy nem biztos, hogy valami igazán korrekt, becsületes, jó változás jön. Amit
látunk, az féktelen, mindent romboló hatalomvágy,
pénzéhség, hazudozás, semmi sem számít, csak közel
kerüljenek a mózeskosárhoz.
Viszont nagyon kellene a változás: a haverok
pénzelésének beszüntetése, a nép felé való tisztességes,
őszinte, konzekvens beszéd, pl. ha azt mondjuk, hogy
nem engedünk be migránsokat, akkor utána egy
szorongatás után ne egyezünk bele, hogy mégis
beengedjék a 14-18 éveseket stb.! Már agylobig megy,
hogy milyen jól jártunk a rezsicsökkentéssel, amikor azok
az emberek, akik fával fűtenek, azok nagyon rosszul
járnak, s ebből van több. Nem hinném, hogy télen
fázva, sokan megfagyva hallelujáznának. De hosszasan
sorolhatnám a bajokat.
Elgondolkozva megállapíthatjuk, hogy még a jelenlegi
helyzetünk lehetne ettől rosszabb is, és attól tartunk, hogy akkor lesz rosszabb, ha baloldali
liberálisok kerülnek hatalomra. A haveroknak osztogatás nem fog megszűnni, csak a
személyek változnak, akik most 8 évig „éheztek”, nagy „feltöltekezésre” lehet számítani.
Országmentő ötleteik soha nem voltak és most sincsenek, olyan szlogenek hangzanak el,
hogy fizessenek a gazdagok, ami röhejes, mert ez nem koncepció, főleg amikor az
önként jelentkező egyik jelöltnek Rolex óra feszül a kezén. Az egész még azzal lenne
díszítve, hogy az országba beengednék a migránsokat, látható, ahogy a határon
tüntetnek, hogy ők majd EU-s migránspolitikát folytatnának. Jönnének a kölcsönfelvételek,
az ország eladása, fosztogatása ugyanúgy menne, mint anno pl. a Nagykőrösi
Konzervgyáré stb.
Hogy mit várhatunk és hogy mi lesz, az csak a nép bölcsességétől függ, de azt is láthattuk
– mi, akik már részt vettünk egy választáson –, hogy egy egész falu lakossága megígéri,
hogy ránk szavaz, s a végén egyetlen egy szavazatot sem kaptunk! Ide visszamenve
érdekelődtünk, mi történt? Csak homályos képekben tudtuk meg, hogy másnap
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megérkeztek azok, akik valami módon, így vagy úgy, de elintézték, hogy szinte 100
százalékig az övék legyenek a szavazatok. Nos, ezek nem fair játékok.
Igazából, ha Isten minket nem bízott volna meg azzal, hogy mondjuk el, hirdessük, hogy
lehetne tisztességesen egy országot vezetni, akkor ennek az egész pártoskodásnak nem
sok értelme lenne, mert számunkra végtelenül undorító! A politika kétszínűség, hazugság,
nem a nép igazi döntései élnek, mert megvezethetőek, nagyrészt érzelem vezérelte
bábok. A ”megválasztott” vezetők sem tartják a szavukat, mert egyrészt nem is akarják –
ide jutottunk… –, másrészt többnyire nem a maguk urai. Hol is a demokrácia? Nincs is
ilyen. Nem a depresszió szól belőlem, nem is lehetnék depressziós, hiszen Istennel élek, de
a józan ész nem hallgathat.
Mint pártelnök elgondolkoztam, szeretnék-e nyerni? Látom, hogy igazából mi megy, és
szerencse, hogy nem állunk közel ahhoz, hogy valami lényeges nyerésben legyünk, mert
lehet, hogy a mi lelkiségünkkel ebbe a koszba belepusztulnánk. Lehet, hogy nem evilágra
valók vagyunk az idealisztikus tisztaságvágyunkkal. Hisszük: ahhoz, hogy továbbra is élhető
legyen a Föld, az Istenre nézést kell ebben a végtelen nagy zűrzavarban erősíteni.
Mit tudunk tenni? Szüntelen hirdetni, tenni a jót, imádkozni, s folyamatosan leírni, hogy mit
lehet tenni, akár figyelnek ránk, akár nem. Ültetni/vetni kell a jó magvakat. Azt hiszem,
ennél több nem adatott meg nekünk.
Ettől függetlenül négy jelöltünk lesz – hogyha csoda folytán bekerülne bármelyikjük is –,
legyen kovász és jóra kelesszék meg a parlamenti „kenyeret”.
A jelölteket a következő számokban részletesen bemutatjuk, addig a honlapon van a
fotójuk.
Lelkiség
A csend
SATCHITANANDA
"Tombol, küzd mindenütt
az élet; érvényesülni,
alkotni, teremteni akar
minden
irányban
e
látható,
hallható
és
érzékelhető
anyagias
világban.
Mint
a
föld
is
születésének
kezdetén
kavargó,
cseppfolyós,
izzó gáz volt, majd
dühöngő
kráterek,
orkánok és tengerek
harsogó
tombolásai
következtek, mire a föld kihűlt és megszilárdult formájában elcsendesedett.
Megelégelte a sok küzdelmes formálódásait, elcsitult kialakulásában, már nem
működnek, hanem elaludtak a kráterek, csak a néma, égbenyúló hegyek hirdetik, hogy
valamikor törekedtek felfelé.
A hegyek között pihennek az elfáradt völgyek, melyeknek mélységeiben folyók, patakok,
tavak és tengerek megnyugodott csendben többé nem akarják elhagyni medreiket, mint
egykoron.
Megpihent a föld, talán a forgása is már majd lassúbb lesz és eljön az idő, amikor a nap is
majd elalszik és a sötétség néma csendje borul a tájra.
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Elmúlik, elcsendesedik minden. Szétporlad, megsemmisül az egész naprendszer is a
jövőben. És a világmindenség helyén marad az aether nyugodt, hangtalan,
érzékelhetetlen és láthatatlan csendje…
Elmúlik a mai lázas, lüktető vad hajsza. Megszűnnek a forrongó háborúk vérfürdői. Leomlanak az országok határai, a föld népei békés szeretettel egyesülnek.
A lélek, az Isten és az élet ezen harmóniájában bekövetkezik a vágytalan nyugalom
megelégedettsége.
E csendben elalszik a föld, megáll a forgása, kialszik a nap és az éjszakában, az örök elmúlásban eltűnik az érzékelhető, hallható és látható világ és marad, mi volt előtte: a
nyugalmas béke megelégedett harmóniája, az örökkévalóság állapota: a csend…
Megértették a magány, a csend hangját, mely így szólt:
A csend harmónia, a lárma diszharmónia. A csend a magány, a megelégedettségben,
az örökkévalóságban való élet.
Nem tudják ezt azok a lelkek, kik az anyagiasság útvesztőiben bolyongva, elkápráztatva
zajban, küzdelemben élnek.
Mivel nem ismernek engem, elmerültek az anyagi lét szépségeinek és rútságainak változásaiba.
Ezek az élő halottak szánalmas lelkek, kikben én, az örökkévalóság, a mulandósághoz, az
élet az enyészethez vagyok leláncolva.
Ha megértenének, nem kápráztatná el a lelküket a világi élet, mint valami színes
üveggyöngy hamis csillogása; belátnák annak értéktelenségét és hiábavalóságát, nem
cicomáznák fel vele magukat, hanem hozzám menekülnének, az örökkévalósághoz, az
élet igazi értékéhez, a valódi gyöngyhöz, a boldogsághoz.
Ezt mondja a magány csendje. Nagy gondolkodók a bölcsek, művészek és a szentéletű
remeték megértik az ő szavát. Gyakran keresik fel a magányt és a csendet, megszeretik
és elfordulnak a világi élettől és nem hagyják el többé sem a magányt, sem a csendet.
Ezért elnyerik a béke és nyugalom megelégedettségének a harmóniáját. Az
örökkévalóság megértésének a boldogságát."

Pável Márta
Megmentenek-e minket az
idegen /UFÓ/ lények a
pusztulástól?
Ez a téma folyamatosan foglalkoztat, így
most 2 részből álló hangos gondolkodásra
hívom Önöket.
Közelítünk a pusztuláshoz, ez nagyon sok
jelből kitűnik, ezt azonban most nem
részletezném. A Földön nincs lehetőségünk – a
mai tudásunk szerint – hathatós és hosszan tartó
menekülésre, sem védekezésre, főleg hogy az emberiséget nagyrészt önmagától
kellene megvédeni.
Hogy kapunk-e valami pozitív irányú beavatkozást, őszintén megvallom, nem
tudom – annak ellenére, hogy tudom, vannak idegen lények –, tudom azt is, hogy
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ők nagyon-nagyon sokan vannak körülöttünk. Itt nem csak három dimenzió,
hanem több dimenzió is egymáson van, és mindegyikben léteznek a megfelelő
módon kialakult élőlények, akik messze nem humanoidok. Többségüket,
bármennyire is transzcendens egy-egy ember, nem érzékelheti. Ugyanis nem lehet
őket szemmel észlelni, sőt a legmélyebb elmélkedésben is alig-alig. Mi sem tudunk
annyira finomodni, odáig elmenni, hogy mindet észleljük. Így nekünk nagyon
óvatosnak kell lenni, hogy miről beszélünk, és nagyon óvatosnak kell lenni, amikor
azt mondjuk, hogy megvédenek vagy nem védenek meg minket.
Első kérdés, első ok: Milyen irányú legyen a segítség? Valóban szükségünk van
megmentésre, pl. ilyen ok a természetünk/lelkiség elfajulása miatt kellene. Ebben
nem hinném, hogy akarnak segíteni – hacsak nem kísérleti telep vagyunk…–, mert
itt az okosság, a bölcsesség, az igazság felismerési képesség stb., mind kiveszőben
van.
Sajnos röviden, de kicsit ki kell térnem a gazdasági, társadalmi és politikai kérdésre
– s közben kérdezgessék maguktól, hogy ettől bármilyen ufólény meg tudna-e
minket menteni.
A tömeg emberi butasága olyannyira nagy, hogy a jelenségeket és
következményeit nem tudják egymás mellé tenni. Az, hogy egy meg egyből kettő
lesz, nem jön a képbe, és nem tudják egymás mellé tenni a nyilvánvaló dolgokat.
Például a butákra hallgatnak, azokra, akik jobban harsogják a hülyeségüket, az a
menő. Így negatív erőket engednek be. Pl. nem kellene ahhoz érettségi sem, hogy
belássák, ha a migránsok között főként életerős, harcedzett 30-40 év körüli muszlim
férfiak jönnek a kereszténységében haldokló Európába, abból nekünk a pusztulás,
a halál következik. Mivel a muszlim vallás erősen térítő, nincs okunk naivnak lenni,
hogy nem akarják magukat érvényesíteni. De nem csak ez a veszély fenyeget
minket – amire teljesen vakok…! Ha csak az éhínség elől menekülnek, akkor is
veszély fenyeget bennünket, mert ha nem csak a segélyekért jönnének, hanem
dolgozni is akarnának – amit a többségénél erősen kétlek…–, honnan adnánk a
szakképzetleneknek munkát, mikor a romáknak sem tudunk adni?! A migránsoknak
erősen más a munkamoráljuk, és fel is vannak bujtogatva, nem biztos, hogy itt
ugyanúgy akarnak dolgozni, mint mi. Kérdezzék meg maguktól, hogy a több száz
éve velünk élő cigány embereket mennyire lehetett integrálni, megsegíteni,
munkához juttatni. Ha ebben kételyeik vannak, kérem, menjenek el Borsodba, a
válasz meglesz! Mi lenne, ha annyi muszlim
jönne be, amennyi akarna? (Lehet, hogy
még a fő cél nem mi vagyunk, de ha nem
fogadják be őket a többi országban –
ugyanis egy ország sincsen gumiból –, mi
következünk. Ehhez sem kell sok ész, hogy ezt
valaki belássa!) Ha ez bekövetkezik, kb. 5-10
év a maximum, valószínűleg az ország
lakossága 20 százalékának kellene eltartania
az összes többit! Remélem, mindenki tudja,
hogy ez nem megy!
Nos, ilyen és hasonló önpusztító emberi
tetteket látván, ismét megkérdezem: meg tudnak-e bennünket menteni külső
lények (önmagunktól), azért, hogy megmaradjunk?
A másik szomorú kérdés az, hogy meg kell-e maradnunk? Mert van egy nagyon jó
közmondás: hogy aki „benga”, haljon meg! Tudom, hogy mi is abba a rétegbe
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tartozunk, aki még meg fog halni, még ha nem is tartom magunkat eszementnek,
ugyanis mi látjuk a problémát. El is mondom, BAJ VAN, és még nagyobb lesz! Még
akkor is, ha sokaknak nem tetszik, vagy engem tartanak eltévedtnek, de ez engem
nem érdekel, viszont biztos vagyok benne, hogy ennek az önmagát becsapó
társadalomnak el kell mondanom.
Második ok: A társadalmunk az emberi faj szaporodásában elég erősen Istent
játssza; befolyásolja, tehát minden olyan gyermeket, akinek igazából nincs
életképessége, erőszakkal megtart. Szinte mindenkit inkubátorba teszünk, minden
olyan gyermeket, aki normális úton el akar menni, mert ő „tudja”, hogy
genetikailag beteg, nem egészséges életre való – ez a természetes szelekció…!
Tetejében a menni készülő magzatot olyan gyógyszerekkel tartjuk az anyaméhben,
amitől ‒ bármi baja is van ‒ maradni fog, s esetleg súlyos betegen vagy halva
születik meg. Ez nekem hamis humánum, mert az elkorcsosulás felpörgeti magát, és
egyre életképtelenebb lesz az emberi nem. Az elsilányulás már erősen látszik;
gyenge fizikum, gyenge idegrendszer, a logika, a szeretet, a humánum mintha
kiiktatódna, az életképesség a mobiltelefonok nyomogatásában merül ki stb.! Ha
magukra hagynák őket, még 18 évesen is életképtelen lenne nagyrészük. Az
állatvilágban megvan a természetes szelekció, az emberek világában kiiktatódik,
ezzel együtt a média még fokozatosan butítja népet. Megint felteszem a kérdést,
meg kéne minket tartani? Hát, nem vagyok benne biztos!
A harmadik ok: Olyan vallási működések mellett, ami semmi támaszt sem ad az
embereknek, sem valós iránymutatást a létük célját illetően, csak pusztul a
spirituális emberiség. Ha valami „hasznunk lenne” más lények felé, ez lehetne az. A
mai vallások többsége csak a maguk rangjának meglétét stabilizálja. S
hangsúlyozza, hogy az ember milyen kiemelt lény, hogy mennyire fontos stb.
Kérdésem az, hogy ameddig ilyen fontos lehet az ember, hogy merik ennyire
silányul tanítani az Istent? Itt nincs logikus összefüggés. Miért nem néztek szembe a
vallások azzal, hogy ameddig megteszik, amit Isten akar, elmennek a dolgok. De
az ószövetségi iratokból láthatták azt, amikor a nép nem tette meg, amit Isten kért
tőle, akkor jött a fogság és a különböző csapások. Ma is elpártolás van, s nem
tudom, ezt bármiféle ufólények meg akarnák-e akadályozni.
A negyedik ok: Ezt az okot lehet, hogy csak a jó szándékom vezeti, mert nem
jellemző az egész emberiségre, hanem csak egy nagyon szűk rétegre. Ha ennek a
kis rétegnek a tevékenysége a földi vallási vezetők előtt kiderül, akkor jönnek a
rágalmak, hogy piedesztára emelik magukat. Ez a különleges érzékenységgel és
transzcendens képességekkel rendelkező szűk réteg valóban nagyon fontos lehet
más, idegen lényeknek is. Elég ritka lehet ez a spirituális érzékenység más lények
között is, pont ezért erre a
számunkra
ismeretlen
lények
fokozottan figyelnek, mert ez egy
nagy érték. A transzcendens
elmélkedésben
megtapasztalt
isteni vezetés az, ami őket is
lelkileg magasabbra viheti. Egy
nagy kérdés merül fel, hogy ők
ezekért az emberekért segítenek a
megmenekülésben
az
emberiségnek, vagy csak nekik?
Véleményem szerint nem érdemes
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az egészet megmenteniük, mert már így is óriási a szakadás a többi ember és lelki
szakadárok között. Lehet, hogy inkább ezeket az embereket fogják kimenteni
valahova, mert az idegen lények is sokfajta spirituális, emocionális gonddal
küzdenek, kellenek nekik azok, akik ezeket jól kezelik. Amikor egy civilizáció
elgépiesedik és egy társadalomban domináns az információhalmaz, de már
egyebek nem motiválják, és nincsen mögötte „humánus” tartalom, onnantól
bajban lesznek, s ha nem lépnek, akkor rájuk is pusztulás vár. Fontossá válhat az
idegen lények számára, hogy itt a Földön vannak olyan lények, akik ezt tudják,
működtetik és ők nagyon nagy spirituális erők lehetnek, ami univerzális
messzeségbe sugárzik. Éppen ezért ez a kis földi spirituális réteg különböző
dimenziókon áthatoló kapcsolatokkal rendelkezhet, és megint érvényesülhet az
ószövetségben elhangzott igazság: hogy ha egy vagy két igaz van, érdemes
megmenteni a Földet. Tudomásom szerint nem egy-két ilyen ember van a Földön,
hanem reményeim szerint /rajtunk kívül/ még van pár száz. Kérdés az, hogy ezért
úgy gondolkoznak az idegen lények, hogy az egészet érdemes megmenteni, vagy
csak ezeket fogják elvinni.
Ötödik ok: Van-e még a Földön olyan emberi közreműködés, amit nem ismertünk
fel, amiért érdemes lenne ezt a generációt megőrizni? Hát ezt nem tudhatjuk,
ahogyan azt sem, ami – remélhetőleg – csak hipotézis, hogy valamilyen fejlettebb
idegen lényeknek a kísérleti telepe vagyunk bizonyos okból. Itt figyelik, mi mit okoz,
genetikailag azokat a tulajdonságokat fejlesztgetik, kutatják, amelyeket később
egy másik életben is felhasználhatnának? S talán a Föld egy genetikai génbank?
Minden lehet. Félő, mikor döntik el, hogy ez egy zsákutca, és nemhogy védenének,
hanem bezárják az egészet, főleg, ha visszanézzük a történelmünket, amely során
állandóan csak gyűlölködés, háború, hazugság, paráznaság és egyebek történtek.
Most térjünk rá arra, hogy kik lehetnek itt velünk, még akikkel közvetlen érintkezünk
– annak ellenére, hogy nem
tudunk
róluk.
Ez
számomra
rendkívül fontos kérdés, mert
többféle lényről van tudomásom,
és tudom, hogy nekik mennyire
szükséges
a
Föld
a
mai
állapotában. Viszont az is igaz,
hogy a nagy része nem is
anyaghoz, illetve nem ennyire
anyaghoz
kötött,
és
a
világegyetem tele van rendkívül
változatos,
többdimenziós
élőlényekkel. Sajnos nem tudok az
ő fejükkel gondolkozni, lehet, hogy
ez elmúlik, de ha lenne hely nekik
máshol, kérdés, hogy ezt hagyják-e
pusztulni, vagy inkább lábbal
szavaznak, és odébb állnak.
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Rizmayer Péter
„Romlásnak indult hajdan erős magyar!”
Sokszor olvastam Berzsenyinek ezt a híres sorát, A magyarokhoz (I.)
című óda kezdését. Magyartanárként végeztem, öt évig tanítottam
gimnáziumban. Az órákon mindig lelkiismeretesen elemeztük, de a
verset – belül, mélyen – nem értettem meg. Ezt akkor – tíz éve – nem
tudtam, nemrég jöttem rá. Néhány napja ezt az egy sort ismételgetem. Olyan,
mintha valaki elhúzta volna a paravánt és mindaz a keserűség és bánat, ami
ebben a sorban benne van, kiömlött volna. Ahogy ebből az egy sorból ömlik ki az
egész vers. Ez nem pusztán egy jajkiáltás, hanem egy mélyen megérlelt
tapasztalat, egy belátás. Berzsenyi nagyon mélyen megélhette a régi magyarság
és az akkori magyarság közötti különbséget. Verséből úgy tűnik ki, hogy
helyrehozhatatlan törés keletkezett a régi és korának magyarsága között. De akkor
vajon mit szóljunk mi? Manapság már az sem jut eszünkbe, hogy magyarok
vagyunk, élünk a vakvilágba. Ritkán gondolkozunk el azon, hogy kik voltunk és kik
vagyunk ma.
Berzsenyi a romlást nem külső körülménnyel magyarázza: „Így minden ország
támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, melly ha megvész: / Róma ledűl, s rabigába
görbed.” Minden nép – és így a magyarság is – romlásának oka kizárólag saját
maga: erkölcseinek hanyatlása. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy az Isten szeretete
egyre jobban kihűl a szívében. Egyre jobban megszűnik a nyitottsága, magába
zárul és – mint egy fa, amely képet Berzsenyi is használja a versében – kiszárad.
Olyan ez, mint mikor valaki elszakítja magát az éltető folyamtól, és olyannyira
elveszti a látását, hogy már visszatalálni is képtelen. Vajon nem érdemes-e az ilyen
a pusztulásra? Egyedül az isteni kegyelem az, ami életben tart. Pedig a
magyarságnak – nekünk – jelentős történelmünk van (ezt Berzsenyi is leírja),
amelyben sok dicső tett is szerepel. Ahogy olvasom Berzsenyi versét, az az érzésem
támad, hogy ha nem is direkt (definíciószerűen), de indirekt módon megragadta,
beleírta a versbe a magyarság lényegét. Persze hogyan is venné észre a
magyarság romlását valaki, aki legbelül nem értette meg a magyarság lényegét.
Ez nem feltétlenül egy egzakt állítás, sokkal inkább talán leírható az „áramlás”
fogalmával. Gondoljunk el egy szürkés, matt, áthatolhatatlan közeget, amelynek a
közepén egy kútból fénysugarak törnek elő. Ha odaállunk és belenézünk ebbe a
kijövő fénybe, akkor egyúttal belelépünk a fény áramlásába és nem szavakkal
kifejezhető módon (a fényben nincsenek formák), de megértjük, mert az áramlás
azonos a forrásával. Persze csak az veszi észre ezt a „fénykutat”, aki már
bele/oda/elé tud állni olyan módon, hogy nem elállja a fény útját, hanem
megengedi, hogy a fény áthaladjon rajta, magából utat enged. Berzsenyi verse
olyannak tűnik számomra, mintha a „fénykútba nézés” lenyomata lenne. Mint ami
megpróbál hírt adni a többieknek arról, amit látott. A tiszta erkölcs így már nem
csak annak a feltétele, hogy tartásunk legyen és sikerrel vegyük fel a harcot a külső
ellenséggel szemben, hanem annak is, hogy mélyen meg tudjuk érteni
magyarságunk lényegét. Mert csak aki megértette a magyarság lényegét, tud
aszerint cselekedni. Mert nem cselekedhet mást az, aki magyarnak született. Ez
köti. Ha nem így tesz, akkor – ahogy Berzsenyi írja – „romlásnak indult”.
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Utólag Húsvéthoz
Kis Enikő
Egyéni Nagypéntekünk
Gondolatok egy vasárnapi prédikáció margójára
Jézus halálakor, ahogy Máté Evangéliuma is írja, „a templom függönye
kettéhasad felülről egészen az aljáig”.
Ha meghal valaki, aki fontos a számunkra, akkor megreped az a kemény kéreg a szívünk
körül, azok a fátylak, sötétítő függönyök, amelyekkel körülvesszük lelkünk lényegét,
amelyekkel eltakarózunk Isten elől. Rés támad, s Ő beköszön az életünkbe. Az ember
összes rétegén keresztülvilágít: tudat alatt, tudatosan, lelkünkben és fizikailag is
szembesülünk a saját tehetetlenségünkkel, mert teljes mértékben tehetetlenek vagyunk
mind a saját, mind a mások halálával szemben. Nem ismerjük sem az órát, sem a helyet,
sőt, leggyakrabban még a módját sem. Ezen nem változtat az sem, ha hirtelen vagy
hosszas betegeskedést követően következik be.
Amikor haldoklik valaki a környezetünkben, ne zárjuk be előtte a szívünket. Tudom, nehéz
dolog szembenézni azzal, hogy ez az a vonal, ahol mi is állni fogunk egyszer. De a
haldokló most áll azon a vonalon. Mindkét fél lelkének szüksége van az elköszönésre, a
helyzet tudomásul vételére. Ne tegyük ki szeretteinket a „meghalató intézetek”
ridegségének, legyen az intenzív osztály vagy öregotthon. A fájdalom, ami végig hasítja
ilyenkor a lelkünket, elkerülhetetlenül bekövetkezik. Megélhetjük méltósággal és
szeretettel, Istenben vagy megfutamodhatunk gyáván: de nem menekülhetünk. Ez is egy
mérföldkő az életünkben, amelyben valódi énünk és sorsunk lejelentkezik.
A tehetetlenséget két dolog oldhatja fel szerves egységben: elhunyt szerettünk
maradványairól való gondoskodásunk és Istenbe és a feltámadásba vetett reményünk.
Jézus Krisztus halálakor az egyetlen zsidó templom kárpitja hasadt végig, a szentélyt
(„Szentek Szentjét”) takaró függöny. Ő minden ember fátylait feltépte, kinyitotta
szemeinket a túlvilágra, Istenre. Tette ezt egész életével, példájával, tanításával, s ezt tette
még a halál kapujának átlépésekor is. Ha még életében hallgattunk volna rá, erre az
áldozatra nem is lett volna szükség. Az emberek lelkének keménysége, sötétsége nem
bírta ki a mi Urunk fényes, tiszta jelenlétét, ezért kellett neki meghalnia.
De Ő túlmutatott a halál döbbenetén is, feltámadásával rámutatott a Valóságra: az örök
isteni fényre.

Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedés
MÁNIÁM A KERT…
Ezek a képek olyan palántákról készültek, amik csak
a nyitott teraszon voltak, és
a fagyosszentek után mehetnek ki a szabadföldbe. Igaz, ez is kockázatos, hogy elfagynak-e vagy nem, kétszer
tettem rájuk zacskót, mikor hidegebb éjszaka volt, így megmaradtak. Viszont nem
nyúlnak fel, mint a szobában neveltek.
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A másik, amit a figyelmükbe ajánlok, az edénybe ültetett dughagyma, ami szintén
szépre nőtt.
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AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
Azok az emberek, akik sokat nevetnek, egészségesebbek, mint azok, akik nem nevetnek
sokat.
Egy ember elmegy egy dokihoz.
- Doktor úr! Segítsen! Kisebbrendűségi komplexusom
van.
A doki megvizsgálja, majd így szol:
- Magának nincs kisebbrendűségi komplexusa.
Maga kisebbrendű!
A dög a rivális hölgy beceneve.
Orvos: Gratulálok a bátorságához! Az operációt hősiesen állta,
műtét előtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nővérekkel,
kiabált, káromkodott...
Beteg: Ne csodálkozzon rajta doktor úr, hiszen én csak az
ablakot jöttem megtisztítani...

de a

A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.
Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása.

Hirdetményünk, felhívásunk

Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található,
amikben változatos, érdeklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és
amelyeket állandóan frissítünk.
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tudományos lapunk, amiben 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 érdekességekről 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
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
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