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Pável Márta

Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi
felületeinken követhetik írásinkat. Köszönjük!
http://www.sasmarta.eoldal.hu
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu
https://tullepes.blogspot.com
https://sasgondolat.blogspot.com
Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk és így próbáljuk az emberek
lelki színvonalát emelni.

Pável Márta

A RACIONALITÁS HASZNOS-E NEKÜNK?
Az ember furán van megteremtve, az irracionális dolgok a
tudatában károsnak tűnnek, míg a racionális dolgok végtelen
hasznosnak, viszont ez nem egészen így van. Általában az
ember törekszik arra, hogy racionális legyen, mert ugye az az
észszerű, az a logikus, így van kevesebb hiba az életében, kiszámíthatóbb. Nem
úgy, mint az emocionális, esetleg mellé még hisztis ember, aki nekem olyan,
mint egy megvadult lepke, kiszámíthatatlan, csapong, azt sem tudjuk, mit fog
tenni.
Az ember egyáltalán arra született-e, hogy csak racionális legyen, vagy a
racionalitása mellett megengedjen olyan dolgokat is magának, amelyeket a józan
racionalitás nem fed? Nem férhetne bele például; a csoda, a hit, a szerelem, a
szeretet az iránt, akit nem is kéne hogy szeressen, mert olyan tulajdonságai
vannak, s egy csomó olyan dolgot tesz, ami inkább dühöt válthatna ki. Iszonyú
hosszú a sor, de nem sorolom fel mindet, amelyik irracionálisnak tűnhet, mégis
megtesszük.
Ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy a humanoid lény, aki az ember,
csak racionalitásra született-e, vagy racionalitásra és egyfajta emocionalitásra
is. Emocionális / irracionális viselkedés például az, mikor valaki olyan emberbe
szerelmes, aki egy kívülálló szemében – akit nem vakít el a szerelem – egy
tragédia. De az is irracionális, hogy akkor is szeretjük a gyerekeinket, hogyha
szemtelenül beszélnek, rosszat tesznek velünk stb. Vagy megbocsátunk az
ellenségeinknek, holott károsnak tűnik megbocsátani, mert tudjuk, hogy
legközelebb is újra meg fogja tenni ugyanazt, a tapasztalat ezt sugallja. Ugye
milyen érdekes teremtmény az ember, nem lehet azt mondani, hogy csak a
racionalitás működteti az embert.
Úgy tűnik, ha valaki csak racionális, idő kérdése csupán, mikor fog kiégni, saját
magát elpusztítani, a környezete pedig távolságot tart tőle, mert egyfajta
szívtelenségi érzést sugall. Túlzott racionális viselkedés az embertelenség érzetét
kelti, és lehet, hogy az is. Viszont az irracionalitás sokszor idegesítő és nagy
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türelmet igényel, talán a középút lehet a helyes irány, nagyon jól megválogatva,
mikor mi az, ami jó.
De térjünk rá a konkrétumokra, például ott van a hit területe. A hit, ha első
szinten nézem, irracionális dolog, földi szinten 3 dimenziós érzékeléssel elhinni,
hogy van az, aki a LEGFŐBB, olyan valaki, akit szemmel nem lehet látni. Az
érzékszerveink általában más dimenzióban, vagy a transzcendens létben lévő
lényeket nem látják. Ehhez a racionalitásunkat túl kellene fejleszteni, és
kiterjeszteni, transzcendálni kéne, de ez igen nehéz feladat, önirányítás,
rugalmasság szükséges. Mindehhez nagyon össze kéne szedni magát az
embernek, hogy meggyőzze magát is, és elfogadja azokat a tényeket, amiket a
három dimenzión túlról összeszed. Ez nem egészen tipikus emberi működés,
mert nagyon kevesen tudják megcsinálni, nagyon kevesen hisznek benne, pedig
– szerintem – ez a jövő útja. Miután ezt ismerem, tudom merre visz, mit ad,
ehhez nem mérhető az a lebutított szint, ahol sehova sem vivő felszínes vallási
gyakorlatokat tesznek. Az nem elég, hogy néha könnyes szemmel csak
hiszegetnek. A dolgokat mai szintemen ismerve az ilyen hit nem sokat ér, nem
írom, hogy semmit sem ér, mert Isten kegyelme hatalmasabb, jóságosabb, mint
eddig gondoltam.
A transzcendens létet racionálisan kell megélni, de ehhez kell lennie a rációban
egy megengedő fázisnak, amely alatt az ember azt mondja, hogy nyitott vagyok.
S ha nyitott vagyok, akkor ebbe a racionális megengedésbe belefér az a
várakozás, hogy jó, én most azt mondom, hogy átrendezem a racionalitásom
szorítását, kinyitom magam. Engedem, had történjen meg az, amit a
transzcendens létből megmutatnak. Megélem, „visszajövet” elgondolkodom
rajta, majd utána ellenőrzöm ennek a logikáját, ennek a valóságtartalmát, és
utána beépítem. A mi Aquila módszerünk eszerint működik. Azt gondolom, hogy
a mi hitünk racionális is, amellett hogy igen nagy szereteten, elfogadáson és
átadáson alapszik Isten felé. Adódhat a kérdés, hogy lehet ezt megcsinálni az
embernek? Kemény önmunkálkodással, amit nem sokan szeretnek. Az
embernek ehhez fel kell magában számolni egy csomó ellenérzést, és nagyon
rugalmasnak, ugyanakkor elemzőnek is kell lenni, hogy mi hathasson „egy
lebegő fázisban”, azt hogyan fogadja be a gondolkodásába.
Ha megyünk tovább a racionalitás témában, el kell ismerni, hogy a racionalitás
tükör is lehet. Meg egy nagy csapda is, ha lélektelen viselkedést produkál.
Például sok embertől hallom, hogy ő nem szánja a hajléktalanokat, miért kezdett
el valaki inni, miért kezdett el úgy viselkedni, miért nem dolgozik, miért engedte
magát leépíteni stb. Nézzük meg, hogy ő dolgozik, teszi a dolgát, tehát ő minek
segítsen, a hajléktalan maga okozta ezt a helyzetet. Hát így gondolva még
valamennyire igaz is lehetne, de vannak olyan tényezők, amit mi nem ismerünk.
S itt jön be az, hogy a földi létben kb. fele-fele arányban oszlik meg a racionális
és emocionális lények aránya, de kb. ±30% eltolódás is lehet. Így pl. 80%
emócióval nem tudja végig gondolni mi, mit szülhet. Ez az ember miután nem
racionális lény, azt hiszi magáról, jót tesz. Így olyan dolgokat követ el, amiket
például nem kéne megtennie; mondjuk családosan másba lesz szerelmes, és
mivel a szerelem az egyáltalán nem racionális dolog, uralkodni nagyon nehéz
rajta. Akinek nem sikerül, az könnyen az utcán végezheti. Mondjuk előzőleg
benősült egy gazdag familiába, jóképűen, de szinte pucéran, és közben másba
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esik szerelembe, mikor kiderül, kidobják. Akkor nincstelen lesz, és a szerelmével
együtt az egyik híd alatt alszanak, találkoztam ilyen konkrét esettel. Nem azt
mondom, hogy hibátlan…, messze nem az. De azt látom, hogy a racionalitás és
a becsület hiánya könnyen az utcára vezethet. Mégis mi, akik esetleg a
racionalitásban erősek vagyunk, nem lehetünk irgalmatlanok a másik felé sem.
Ki tudja, mikor, mi csap le ránk? Aki áll, az is eleshet, ezt tudjuk jól.
A sors sokféle dolgot tartalmazhat még, ez lehet egy próbautunk is, így légy
irgalmas, hogy neked is irgalmazzon az Isten. A Miatyánkban ott van; bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
tehát egymás mögé van téve, hogy mi kérünk bocsánatot, és mi is
megbocsátunk. Ha ezt szociálisan
végig gondoljuk, ez teljesen így van.
Tehát, ha valaki nagyon racionális,
akkor erre is kell gondolni, és itt a
racionalitásnál helyet kell hagynunk
az irgalomnak. Nehéz ügy ez, mert az
emberek – mostanában úgy érzem –
inkább
szívtelenek,
hálátlanok
szeretnek lenni. Elgépiesedtek, a
humánus érzések kihalóban, ezzel az
emberiség saját pusztulását hozza
magára. Az igaz szeretet, az
egymásnak való megbocsátás, a hála
érzése, az idősek tisztelete, a
kötelességtudat és a jogok/követelőzések arányának teljes felborulása jellemző
ma. A kötelezettségek ismerete sajnos hiányzik. Nagyon sok mindent tudnék
még a racionalitás témakörében írni, ami talán elferdülten, túlzottan
elburjánzik, az emberiség mint lelkes, felsőbbrendű lény halálát is okozhatja.
Ontológiailag az ember nem ilyen lény, és saját minőségének károsodása nélkül
nem is élhet így. Ugyanis az emberben dominánssá kell lennie bizonyos
irracionális dolgoknak is, mint pl. a szeretetnek. Főleg így karácsony és újév
táján, akkor is, ha – úgy véljük…– nem érdemli meg a másik. Mégis helyének
kell lennie annak a bolond érzésnek, ami a szeretet, a szerelem, stb., mert nem
„normális” érzés, mégis csodálatos felemelő, lerobbantják az ember lelkéről a
„köveket”, utat nyitnak a Végtelen felé.
Amikor úgy érezzük, hogy büszkék vagyunk arra, hogy racionálisok vagyunk,
vigyázzunk tehát, hogy ez a racionalitás ne menjen át szeretetlenségbe,
szívtelenségbe, embertelenségbe, kegyetlenségbe. Lássuk be azt is, hogy az
ember sokféle, hogy minden visszajár nekünk, a Bibliában is benne van; ne ítélj,
hogy ne ítéltess. A nagy racionalitásunkban azt is be kell látni, hogy nem tudunk
mindent, nem tudjuk az embereknek a múltját és a jövőjét sem. Ezért részletek
alapján nem lehet nekünk ítélkeznünk, akármennyire is racionálisak vagyunk.
Ezt nem gyakorolhatjuk a más ember kárára, hanem irgalomnak és szeretetnek
kell bennünk lennie. Ha ez lenne a szívünkben mindenkor, ez is a legnemesebb
racionalitás jele lenne.
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Szeibert Márton

A VÁLTOZATOSSÁG ÉS A BÉKE
Az ember gyorsan megun bármit, ha sokáig kell ugyanazt az ételt
ennie, ha sokszor kell ugyanazt a zenét hallgatnia vagy ugyanazt
a verset olvasnia. Hiába volt elsőre tökéletesen harmonikus az íz,
felemelő a zene, megindító a vers, az ember be tud telni vele. Kell
a változatosság, kellenek a színek, kellenek a hullámok, legalábbis
az emberi embernek. Mert az ember hullámok ezreit hordozza
magában, és hullámok millióiban él. Rezgés minden. Békét akarsz a földön? A rövid
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ideig tartó béke lényegében nem más, mint a sok-sok hullám interferenciájaként
létrejövő rövid idejű kioltás, amikor a hullámok lenyugszanak. Ritkább ez, mint egy
bolygóegyüttállás. Aztán minden indul újra. Amikor a déli és északi szél találkozik,
és mindent elsöprő vihar keletkezik, na ilyen az ember is. Ott benne jelen van a jó
és a rossz, ami eleve belső hullámokat generál az emberben, de minden egyes
élőlényben is, és a földön ezek a miliárdnyi lelkek mind hatnak egymásra. A föld
nem a béke helyszíne, sosem lesz az, csak ideig-óráig. Nem csak az ember tehet
erről. Az ember nélkül a természet ugyanúgy ciklikus és viharos. Az élőlények
egymással táplálkoznak, harcolnak. Brutális körforgás. Erre jön még több miliárd
ember. Elég egyetlen gonosz lélek, és olyan vihart indít el, ami végigvonul az egész
emberiségen. De nem csak egy van, ezért aztán folyamatosan vihar-tengerben
élünk.
Békét akarsz? Lehet béke, önmagadban. Először csak rövid ideig, de ha kitartó
vagy, akkor egyre elmélyítheted magadban a békét. Béke, ami az önzőség, hiúság
feladásával érkezik, ami tökéletes mértékben csak Istenben van jelen. Ő az egyetlen
fix, stabil pont ezen a tengeren. Ha békét akarsz, hozzá kötöd ki magadat. Ha békét
akarsz, az ő fényével lelkesíted magadat. Hozzá kötődni, őt szeretni, bele
kapaszkodni, benne elmerülni, ez mind az imádság szinonimája, a belső imáé, a
nyugalmi, szemlélődő imáé. Nem érint annyira a külső vihar, ha Istenben
megbékéltél.

2020-2021 évforduló alkalmával minden Olvasónak imádságos és békés új évet
kívánok!
Rizmayer Péter

REPÜLÉS
Tegnap beleolvastam Mérő László Észjárások című könyvébe. Ahol
felnyitottam a könyvet, Srinivasa Ramanujanról 1 volt benne szó, a
matematika történetének egyik kiemelkedő alapjáról (Szeibert Márton
írt róla cikket az AQUILA Magazin 2020. júniusi számában). Mérő
László leírja, hogy Ramanujan barátja rábeszélésére 1913-ban levelet írt a kor egyik
legjelentősebb matematikusának, Geoffrey Harold Hardynak. Levelében írt
szegénységéről és mellékelt 120 képletet. Hardy végtelenül lelkes volt, és azt hitte,
hogy bizalmatlanság miatt nem küldött a tételekhez bizonyításokat. Később
kiderült, hogy nem bizalmatlanság miatt nem küldött bizonyításokat, hanem mert
soha nem is írt. Intuitív módon „űzte” a matematikát. Mikor Ramanujan Hardy
segítségével már a Cambridge-i egyetem munkatársa lett, Hardy figyelt arra, hogy
ne veszítse el az intuícióját, és csak azt tanította meg részére, ami feltétlenül
szükséges a krónikus hibák elkerüléséhez. (Ezt olvasva az ember elgondolkodik
azon, hogy vajon hány lélek szárnyait szegte az iskolarendszerünk azzal, hogy
beléjük nevelte a materiális szintű bizonyítás kötelességét, és ezzel együtt
megfojtotta a velük született magasabb szintű intuíciót.) Visszautalva a cikk címére
Ramanujan – szerintem – repült. Tudott repülni. Ennek a repülésnek a
matematikája a bizonyíték. Lélekben repült, messze felette a problémáknak, és nem
alulról, millió számítással, szuperszámítógépekkel (számítógép persze az ő korában
még nem volt) oldotta meg ezeket, hanem fentről nézett rájuk, magasabbról,
ahonnan a földi perspektívából megoldhatatlannak látszódó matematikai probléma
hirtelen megoldhatóvá válik.
Nekünk is így kellene megközelíteni a saját problémáinkat, feléjük emelkedve,
könnyedén megoldva őket, hogy ne tudják belénk mélyeszteni a karmaikat. Minél
magasabbra emelkedünk lélekben, az isteni fény annál jobban átvilágítja az adott
problémát, annál jobban szublimál, míg végül Istenben megszűnik. Ideje
elgondolkodnunk azon, hogy melyik probléma az, amelyikhez érdemes a
halhatatlan lelkünket odaláncolni.
Biztos mindannyian voltunk úgy, hogy egy adott probléma, amin sokat
idegeskedtünk, hirtelen magától (olyan módon, ahogyan azt soha nem gondoltuk
volna) megoldódott, és az aggódásunk – így, utólag – nevetségessé vált. Szerintem
ez Isten gondoskodása és humora is egyben. Ilyenkor látszik, hogy akkor tesszük a
legjobban, ha nem a földi síkon akarjuk az igazán súlyos problémákat megoldani
(gyakran nem is lehet, maga a probléma túllép az ember hatókörén), hanem átadjuk
Istennek. Sajnos ezekből ritkán tanulunk, mindig mi akarunk megoldani mindent.
Tegnap (2020. 12. 26-án) szüleimnél voltam. A házban, ahol laknak, korábban a
nagyszüleim éltek. Régen ott, náluk ünnepeltük a karácsonyokat, húsvétokat.
Édesapámék közel 20 éve a házat átépítették, megváltozott a beosztása. Ahogy
ránéztem szüleim karácsonyfájára, hirtelen belém hasított, hogy bár a ház
1

Mérő László: ÉSZJÁRÁSOK A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia, Tercium Kiadó, 188-190 o.
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átalakult, a karácsonyfa pont azon a helyen állt, ahol régen is állt a nagyszüleimnél
gyerekkoromban. Az égők színvilága is ugyanolyan. Azon gondolkodom, hogy maga
az emlékezés nem halvány lenyomata-e az egykori repülni tudásunknak, hiszen
akár évtizedeket képesek vagyunk a segítségével ugrani az időben.
Kedves Olvasó! Kérem, hogy fentieket gondolja át, kezdje úgy ezt az új évet
(amennyiben még nem tette meg), hogy a problémáit átadja Istennek, és ha
elfelejtett lélekben repülni, úgy újra megtanul Isten segítségével, mert meg
tudja tenni, a lélek számára ez természetesebb, mint a testnek a levegővétel.
Pável Ágnes

ÖRÖKBEFOGADOTT KUTYÁNK TÖRTÉNETE
Az ember társas lény, ezért szüksége van rá, hogy
szeretteivel vegye körül magát. Az ünnepek alatti családi,
meghitt hangulat, a barátokkal folytatott őszinte
beszélgetések mind ezt támasztják alá. Ahogyan az is, hogy
olyan közösségek tagjai vagyunk, amelyek a magas szintű
lelki-szellemi életet nyújtják, ezzel célt és értelmet adva az
életünknek és a hétköznapjainknak. Amikor találkozunk, és beszélgetünk, jól eső
érzés, feltöltődünk, és hálásak vagyunk a Gondviselésnek, hogy együtt lehetünk,
és társak vagyunk egymásnak a földi életünk során. Az emberi kapcsolatok tehát
pótolhatatlanok, ezek nélkül életünk értelmetlen és meddő lenne.
Az emberi kapcsolatokon kívül, a
civilizáció során úgy alakult, hogy
négylábú
társakat
is
fogadtunk
magunk mellé. Egy-egy kutyus hűséges
szeretete, vagy egy öntörvényű, mégis
hihetetlenül kedves, néha meglepő
megérzésekkel
rendelkező
macska
társasága egy új színt, új érzéseket hoz
életünkbe.
Így került családunkhoz tavasszal
Elly, a kiskutyánk, akit örökbe
fogadtunk. Mivel már volt egy örökbe
fogadott kutyánk, aki tizennégy évig
volt velünk, és hálás, mosolygó barna
szemeit sosem felejtjük el, tudtuk, hogy
ismét egy menhelyről szeretnénk kutyát
magunkhoz
venni.
Olyan
sok
gazdátlan, szeretetre vágyó kis élet
reménykedik
gazdiban,
legyen
egyiküknek boldog élete ezután –
gondoltuk.
Tavasszal, a karantén ideje alkalmasnak tűnt arra, hogy a bezártság miatt
felszabaduló időnkben összeszokjunk egy új kutyussal. A helyzet bizonytalan volt,
de azt már akkor tudtuk, hogy egy kutya befogadásával 10-15 évnyi felelős
gondoskodás is jár! Mivel személyesen nem tudtunk ellátogatni a menhelyre,
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fénykép alapján választottuk ki Ellyt. Rövid kis kutyaéletéből ekkor már kb. négy
évet töltött egy alföldi gyepmesteri telepen és egy tárnoki menhely kennelében.
Mivel nagyon félős kis kutyalány, aki nagyon ragaszkodott gazdának tekintett
gondozóihoz, sosem vonta magára a gazdijelöltek figyelmét, mert mindig elbújt, ha
látogató érkezett. Ebben a járványos időszakban azonban, internetes fényképe
alapján eljött az ő nagy napja is! Amikor megérkezett hozzánk, nagyon izgatott volt,
és az is hamar kiderült, hogy cicáinkkal nem lesznek ellenségek, ez fontos szempont
volt, amikor kiválasztottuk. Persze az elválás a régi gondozójától nem volt mentes a
szomorúságtól… Napokig leste, várta vissza gondozóját a kerítésnél, szomorú
szemekkel. Mi persze próbáltunk neki kedveskedni, finom falatokkal, sétával, ami
először
egy
laposkúszáshoz
hasonlított, ahogyan Elly megpróbált
pórázon közlekedni, a járda egyik
felétől a másikig, eléggé mókás látvány
voltunk. Szép lassacskán azért oldódni
kezdett, először a család lány tagjaival
kötött barátságot, a vacsorát már a
fiúktól is elfogadja. A nap fénypontja
továbbra is a sétálás, akármilyen
fáradt vagyok én is, rám ragad az
öröme, amikor mint a villám, csaholva,
lógó nyelvvel, szinte vigyorogva futja a
boldogságköröket a mezőn. Az pedig
különösen megható, hogy hazaérve a
kapu előtt is csóválja a farkát, és
beérve a kertbe mindig fut egy kört,
mintha azt mondaná: „Úgy örülök,
hogy itt van az otthonom!”. Persze, fél
év elteltével is akadnak kihívások,
egyszer-egyszer még előfordul, hogy
Elly bepisil a lakásba, vagy a nyári
zivatarkor zavarodott pánikba esik, és
senki sem tudja megnyugtatni, de sok
türelemmel és szeretettel ez is enyhülni
fog.
A mi családunk így áll kétlábú és négylábú családtagokból. Akinek lehetősége
van, mindenképpen ajánlom, merjen belevágni, hogy megtapasztalja ezt a
szívmelengető érzést, amit egy kutya vagy cica nyújtani tud!
Pável Márta

LELKISÉG
Motto -- Vivekananda
Az, aki a keresztényeknek a ,,Mi Atyánk'',
a zsidóknak Jehova,
a moszlimoknak Allah,
a zarathusztriánusoknak Ahura Mazda,
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a buddhistáknak Buddha,
a hinduknak Brahma,
ez a mindenható és mindentudó Lény,
akit mindannyian Istenünknek ismerünk,
adja meg az embereknek a békét,
és egyesítse szívünket
lelki testvériségben.
Indiai dicsérő himnusz. Visnu-Purana (8.század) részlet
10
Egyedül te vagy minden
fényre jutó lény menedéke!
Aki megszüntetsz minden
bajt, légy hozzám is kegyelmes, és tisztíts meg minden
tisztátalan dologtól! Tenger
vagy és hegység, erdőség és
folyó, ég és föld, levegő és
víz és tűz: lélek vagy és tudás, az, ami minden tudást
meghalad, te vagy a lélegzet, az élet ura, az örökkévaló és minden, ami az örökkévalóság fölött van! Te vagy
mindenek fönntartója, fölötte állsz minden születésnek és elmúlásnak, érzésnek és
érzékelésnek: el nem múló vagy, határtalan, változatlan, nem növekszel, nem
fogysz. Lényed egy Brahmával, kezdet és vég nélkül való…

Sir Alexander Flemming: Hiszek benned, Nagy személyiségek hite
végtelen világszellem...
Hiszek benned, végtelen világszellem,
egyedül a Te kegyelmed által lettem az,
amit kezdettől fogva lelkembe helyeztél, segítő!
Te adtad nekem azt a tüzet és azt a fáradhatatlan buzgalmat,
ami nélkül tevékenységem töredékes maradt volna.
Csak neked köszönhetem, hogy a tiszta akaratot,
amely lelkesített, úgy vethettem be,
hogy az emberek segítségére tudtam lenni.
Amint Te mindig vigaszt, örömöt és áldást adtál nekem,
Úgy tudtam én is hitet, reményt és szeretetet adni a világnak.
A Te neved dicsértessék mindörökké!

Vargáné Márta

KERTÉSZET
Január van, MIT TEGYÜNK MOST?
- Elnézem a rügyeket, legszívesebben nekiállnék metszeni,
de tudom, ez még nem lenne túl jó a fáknak.
- A faleveleket mind eltüntettem, de elfagyott páfrány stb.
szárakat is el kell még távolítani.
- Megvásárolhatjuk
az
összes
lemosó
és
egyéb
permetezőszereket.
- Tervezgethetünk, mit hova tegyünk át, vagy mi az, ami
túlburjánzott és el kell távolítani.
Vargáné Márta

AQUILA HUMOR
A súlyos beteg otthon fekszik az ágyában. Mellette
van az orvosa, az ügyvédje, a felesége és a gyerekei. Egyszer csak a beteg felül, szétnéz, és mérgesen így
szól:
− Gyilkosok, tolvajok, kurvák, szégyentelenek!
Aztán újból álomba merül. A doktor szólal meg először:
− Azt hiszem jobban van, felismert mindannyiunkat.
A
−
−
−
−
A
−
−

pszichiáter megkérdezi a páciensétől:
Mi történne, ha levágnám a bal fülét?
Nem hallanék.
És ha levágnám a jobb fülét is?
Akkor nem látnék.
pszichiáter meglepődve kérdezi:
Miért?
Hát, mert leesne a szemüvegem.

Két kisgyerek betéved a Modern Művészetek Múzeumába. A nagyobbik megragadja a kisebbik karját:
- Gyere, gyorsan szaladjunk el, mert még a végén ránk fogják, hogy mi festettünk
össze itt mindent!
A katonákat az életmentésre oktatja az őrmester, az óra után visszakérdezi az
anyagot, hogy lássa, mit tanultak.
– Na, Kovács, mit csinál, ha egy kisfiút lát fuldokolni a vízben?
– Utána ugrok, a tarkójára ütök, és a hajánál fogva kihúzom a vízből.
– Remek. Na, Lakatos, maga mit csinál, ha Rákosi elvtársat látja fuldokolni a vízben?
– Utána ugrok, a tarkójára ütök, és megvárom, amíg kinő a haja.
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Hirdetményünk, felhívásunk
Minden jóindulatú, nyitott ember csatlakozhat az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ.
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt
párt feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
A Civil Társaság jelmondata: Jézus Krisztust követve az emberekért dolgozni. SAS-ként szállni hazafelé.
Nálunk mindenki önkéntes.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó
munkához, jelentkezzen, várjuk.
Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője
Impresszum:
Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 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, Aquila h.R vezetője, hittanár
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton, ügyvezető
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: Varga Márta, Horváth Olivér
Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái: szerda este 6:30-9:00-ig, péntek este 6:009:00-ig. A változtatás jogát fenntartjuk, ezért javasolt a telefonos érdeklődés. Kérés
esetén soron kívül is fogadjuk.
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen.
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