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BÉKÉT AKARUNK!
EZ A SZÁM A BÉKE MAGAZINJA LET T.

-------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja.

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk.

BÉKÉT A VILÁG MINDEN NÉPÉNEK!
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Pável Márta: Kérés

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét,
hogy az alábbi felületeinken rendszeresen
olvashatják írásinkat. Köszönjük!
https://sasmarta.blogspot.com/
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.
KIJELENTJÜK, BÉKE PÁRTIAK VAGYUNK! NEM
VAGYUNK
VÍRUSTAGADÓK,
SEM
OLTÁSELLENESEK, DE A DISZKRIMINICÁIÓ ELLEN ÉS A DÖNTÉSI SZABADSÁGUNK
MELLETT KIÁLLUNK. OLTÁSSAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜNK: MINDENKI TEGYE,
AHOGYAN JÓNAK LÁTJA, ESZE- SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, DE SENKI NE
KÉNYSZERÍTSEN, NE PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE.
SZABADOK AKARUNK MARADNI!
Pável Márta

SZERETET KELL MINDEN ÁRON
Tisztogatás és rendet tevés …, de hogyan?
Már réges-rég azon gondolkodom, hogy lehetne rendet tenni, mondjuk
az emberek lelkében, a Föld nevű bolygón, a privát családi életben vagy
egy-egy ország , egy-egy nemzet életében. De eddig nem jutottam hathatós megoldásra.
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Most még jobban igény lenne rá, a kitört harcok következtében látszik, mindenhol sürgősen rendet kéne tenni. Legfőképpen a fejekben! A főparancs a szeretet, ez az, amit ez a
világ, a kapitalista, materialista világ annulált.
Mint valami fölösleges tényezőt, kiiktatták az
emberi társadalom életéből. Vissza kellene állítani a beleérző képességet, és a szeretetet
megerősíteni, visszahozni ezt az érzést. Kiskortól gyakoroltatni a megbocsátással és a
nagylelkűséggel együtt. Mindez hiányzik! Rávilágítani, gyakoroltatni, hogy ha teszek valami
önző, helytelen dolgot, mennyire fáj a másiknak. S úgy kell élni, hogy azzal ne okozzak kárt
a másik embernek. Belátni; az én vágyaimat,
vagy elképzeléseimet a szeretettel és a másik
szemével nézve is megvizsgálni. A szeretet, ez
a fogalom, ami a főparancs is, ez a cselekvő
tett úgy látszik, kifogott az emberiségen. Nagyon nehéznek tűnik, nehezebb, mint fegyvert
fogni, s ölni, pusztítani. A szeretettel le lehetne
ülni s megbeszélni a problémát. De a világ vezetői nem békét akarnak, hanem harcot, hogy
több fegyvert eladhassanak, földeket, energiát
szerezhessenek stb. Nem érdekük a béke,
csak a szavak szintjén! Mindent meg lehetne
oldani, de erről hallani sem akarnak. Az emberek -egymásnak akarnak menni…? -, nem akarnak szeretni, mert akkor a kisded játékaikat,
az anyagi gyarapodást, a másik kárára a fegyverek eladását, a gonosz természetüknek a
gyakorlását fel kéne függeszteni!
Márpedig attól félek, hogy az emberiség sorsa megpecsételődött. Ha nem takarítjuk ki a
lelkeket, ha nem takarítjuk ki a világunkat, s ha nem veszi vissza az ember az életébe az
isteni normákat, vége van az emberiségnek! Ezt biztosra vehetik! S ez mindenkire vonatkozik.
Nézzük, most mi történik, és ez fog történni a továbbiakban, csak erősebben, egyre többször, menthetetlenül tűzbe borul a földi létünk.
Nagy vonalakban ez van, pusztulásba fut az emberi társadalom. Nincs hova menekülni, ha
a gonoszságot hagyjuk elburjánzani, kiirthatatlan lesz.
SZERETET, rend, józan önzetlen ész! Ez kellene, ma nincs! Tegyünk rendet, de nagyon sürgősen a fejekben, a lelkekben, a társadalomban, mert az utolsó percekben vagyunk.

4

Szeibert Márton

KONTEÓ1, FAKE NEWS, DE HOL AZ IGAZSÁG?
Az álhírek világában nehéz eligazodni. Most, ha elkezdem beírni a Google
keresőbe, hogy „fake news”, egyből felajánlja, hogy rákeres nekem a „fake
news generator” szavakra. Azonnal letölthetek vagy online használhatok
ügyes hírszerkesztőket. Tehát ma már szinte akárki tud álhíreket generálni,
amik kinézetre semmiben nem különböznek a többi hírtől. Ráadásul az embereknek igényük van arra, hogy tudják az igazságot, és ezt sokan meglovagolják úgy, hogy kitalálnak
valami oltári nagy blődséget, megcsavarják a sztorit háromszor, és eladják úgy, mint valami titkos bölcseletet, amit a nagyhatalmak eltitkolnak előlünk. Van is rá vevő. Én is vevő
vagyok, mert én is keresem az igazságot. Egy dologban biztos vagyok, amit már hamar
megtanítottak az iskolában is, hogy a történelmet a győztesek írják. Ha az igazságot szeretném megtalálni, akkor bizony nem a fizetett hirdetéseket kell bújnom, hanem azoknak
a gondolkodóknak az írásait, videóit, akik mernek elrugaszkodni, mernek másképp látni, és
nem utolsó sorban, el merik mondani a véleményüket. Ugyanis ezek után biztosan jönnek
a megbélyegzések, hogy „őrült konteó mániás”.
Ezekből a sorokból már érezhető, hogy menynyire nehéz dolga van egy hétköznapi embernek
(de egy komoly hírszerző ügynöknek is), aki a
valóságot szeretné megismerni, főleg akkor, ha
az politikai érdekekkel átszőtt. A politikai hatalmakat kiszolgáló hírműsorok nem az igazság
szolgálatában állnak, hiszen nem tőle kapják a
fizetésüket. Az alternatív hírekből viszont olyan
sok van, hogy nagyon nehéz megtalálni köztük
azt a keveset, akik függetlenek, jószándékúak,
értelmesek egyszerre, pedig ezek fontos kritériumok.
Számomra például sokat jelent, ha a hírt közlő
ember vállalja a nevét és arcát, mert idővel talán kiderül, hogy kiktől származtak hiteles információk. Most hagyjuk, hogy ma már a számítástechnika odáig jutott, hogy a videóknak sem
lehet hinni. Viszont ha valaki már régóta vezet
egy műsort vagy ír cikkeket, és ott van mellette
a neve, arca, és a régi írásai is visszanézhetőek,
akkor már sejteni lehet, hogy nem egy jött-ment hírgenerátorral van dolgunk, és akkor már
elkezdhetjük vizsgálni, hogy a fent nevezett három kritériumnak mennyire tesz eleget.
Sajnos, ennél többet nem is nagyon tudok a témában nyilatkozni, általában az érzéseinkre
hagyatkozunk, amikor egy-egy hír hitelességét vizsgáljuk, de mindig kérdés, mennyire
megbízhatóak az érzéseink. Itt mindenkinek magának kell eligazodnia.
Végezetül, nem tudom megállni, hogy ne tegyek említést az ukrán-orosz háborúról. A hírek
itt Magyarországon és a nyugati világban többségében Putyint szidják, ő lett a megtestesült
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gonosz, az új Hitler, aki miatt a 3. világháború küszöbére kerültünk. Szerintem ez egy primitív hozzáállás, az igazság biztosan bonyolultabb, árnyaltabb. Az érmének két oldala van,
és az orosz hírek alapján teljesen más megvilágításban, más megközelítésben is nézhetjük
az eseményeket, például, hogy ez a háború nem most kezdődött, és nem Putyin tette az
első lépést, háború már régóta van... Az ukrán média köztudottan nagyon erősen torzít, a
nyugat-európai hírek mintha az amerikai érdekeket szolgálná, az oroszok pedig az ország
egységét féltve szintén központosított propagandával rendelkezik. Ebben a helyzetben csupán hit kérdése, ki-mit gondol erről a háborúról. Esetleg az isteni megvilágosító kegyelem
segítheti a szentéletű bölcseket az eligazodásban. Nagyon remélem, hogy egymás pusztításának mielőbb vége lesz, hogy végre békében élhet mindenki, de sajnos ez a társadalom
át van itatva a gonoszsággal, és ahogy eddig sem volt, úgy félek tőle, ezután sem lesz globálisan béke...

LELKISÉG
Pável Márta

BÉKE KELL!
Napok
óta rémülten nézzük, mi történik a szomszédságunkban. Kutatjuk, kérdezzük,
hogy mik az igazi okok, vagy lehet-e bármi is ok háborúra, az
emberek életének kioltására,
családok szétrombolására, árvák gyártására, a nyomor fokozására. Nem értem, hogy mehet
eddig a primitívség, hogy miért
nem lehetett ezt rendesen megbeszélni. Átlátható, hogy nagyhatalmak keveregnek a háttérben, önző érdekek miatt, s olyan butának lenni, hogy ezt nem
veszik észre, hogy csak kiszolgáló bábok, ez szomorú. Tisztázni kellene - még akár most
is -, kinek mi fáj, mi sérti az érdekeit, mit szenvedett a másiktól stb. Tiszta víz kellene a
pohárba. Most, amikor látja az ember a menekülőket, hogy anya jön két gyerekkel, a férje
ott maradt, és lehet, hogy sosem látják viszont…! Ezt már nem lehet semmivel sem megmagyarázni. Nem lehet nem együtt érezni azokkal az emberekkel, akik látják a házukat
levegőbe repülni. Nem lehet semmivel magyarázni azt, hogy miért nem tudnak uralkodni
magukon.
Divattá vált a nagyhatalmak részéről a maffiázás, hogy semmi sem számít csak az ő végtelen önző, egoista érdekeik. Ezt maffia módszerekkel el is veszik a többi embertől, jog,

6

szabad akarat, pénz, vagyon, egészség, élet stb., itt már semmi sem számít. Az uralkodó
réteg emberei - akik nem erre lettek megválasztva – visszaélnek jogokkal, az élettel, a
szabadsággal! Eszementség, ami itt folyik, azonnal abba kell hagyni a háborút, s le kell ülni
az asztal mellé tárgyalni. Azt nem is merem írni, hogy SZERETETTEL! Nem elég templomba
járni, papokkal jóban lenni, gyertyákat gyújtogatni, mindez színház, ha közben ölök. Ki kell
zárni mindenféle zavaró tényezőt, mindenféle érdeket, csak azt kéne nézni, hogy az emberek békességben, nyugalomban építhessék a saját életüket, amit most nagyon is szétromboltak.
Nem értem ezt az egészet, tudom, kis pont vagyok, s nem áll mögöttem több millió ember
akarata, érdeke. Nem tudok ilyen nagyvonalúan gondolkodni, de tudom, mi a jó és mi a
rossz. Nekem eddig Putyin megfontolt, ravasz, okos embernek tűnt, mi történt? Nem tudjuk, mitől csordult ki a pohár.
Azt tudom, a sakkban a legjobb védekezés a támadás, de itt
mi van? Mi történt vele, hogy nekik támadt? Nem tudjuk, hogy
ez a harc meddig folytatódik, már félek, hogy világháború
lesz a vége, s azzal mindennek a vége jön el. Meddig lesz,
meddig terjed ki? Most, hogy már beavatkozik mindenki - az
is kedvet kapott, aki eddig csak fontolgatta, mert fertőző a
rossz is…-, akár világháború is lehet, és akkor vége a világunknak! Megvalósul az „elit” uralkodói vágy, hogy minimalizálja az emberiség létszámát! Remélem, tudnak szántani
is, meg WC-t pucolni is.
Ne legyen háború, mert vége lenne csaknem egy évszázados viszonylagos nyugalmunknak, ami eddig Európán belül
háború nélkül folyt

Pável Márta

A BANKOK VISSSZAÉLÉSE A BETETT PÉNZÜNKKEL
Tele van mocsokkal a világ, most, hogy covid „fasizmus” elleni tüntetések vannak, emberi döntéseiket, jogaikat védik a felvonulók. Közelünkben a háború is
kitört, ez a szenny csak még jobban nyilvánosságra került.
A média mindenkit becsap, fizetett bértollnokok írnak, s aki nem az, azt elhallgattatják,
nincs állása. Kinek hihetünk? A közösségi oldalakon is vannak igaz és álhírek, de én jobbára
csak azoknak hiszek, amiket a barátaim leírnak és tapasztalnak, hála Istennek sokan vannak. Tőlük tudom pl. mit tettek a kanadai bankok a kártyáik befagyasztásával is. (Erről
alább.)
Az eddig történtek a média tolmácsolásával be vannak kenve különböző ideológiákkal, politikai érdekekkel, így valószínűleg időnként csak a jéghegy csúcsát láthatjuk. A különböző
keleti és nyugati tálalásban elhangzottak mögött nem tudhatjuk, hogy mi a teljes igazság.
Látom, az emberek szeretethiányból akár egymásnak is mennek véleménykülönbségek
miatt, s majd az ilyenek fajulnak kisebb és egyre nagyobb háborúkká. S mivel mindenkinek
van elképzelése, és az sem biztos, hogy igaz, ez nagyon jó megosztásra: könnyebb megosztott embereken uralkodni. Régi trükk.
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Cirkusz megy, különösen nálunk, választási hazugságok zagyva beszédek, szüntelen covidos riogatás, és most a háború, sajnos ez valós. A baloldal MZP üdvöskéje nagy pofával
harcolni küldené a magyarokat, majd miután valószínűleg szóltak neki, hogy „kuss legyen”,
most erről egy időre hallgat. De ha hatalomra kerülnének, mit tenne? Hát, Isten kegyelmezzen meg nekünk!
Márki-Zay Péternél – véleményem és meggyőződésem – valami hibádzik az agyában, de
ezt nagy öntudattal, és még nagyobb pofával pótolja, és harsogja mindazt, ami rossz lenne
nekünk. Istenem, ennek sohasem lesz vége? Ki akasztotta ezt a szerencsétlent a nyakunkba?
Bankok: Eddig többségében azt gondolták az emberek, hogy ha bankba teszik a pénzüket,
ott biztonságban van, tolvaj nem viszi el. Ma kérdezem, ki a tolvaj? Nem az-e, aki nem adja
vissza, amit betettünk!?
Reklám, presszió, vásároljunk kártyával, milyen szuper stb. és majd szépen
kártyát osztanak, aminek jó drága az
éves díja. Ha kivesszük azért is fizetünk, tiszta haszon, csak nem nekünk,
hanem a bankoknak. Majd jön a hátulütője, látható mi volt Görögországban,
Kanadában, most az ukránoknál: kifogy
a pénz belőle, vagy nem működtetik,
vagy embereket büntetésből (???) eltiltanak a saját betett pénzüktől. Megáll az eszem, a saját pénzétől eltiltják. Igazi ORWELLI
világ! Kik ezek? Milyen jogon? Milyen alapon? Mit hisznek magukról?
Tudatom velük, nem ők a „jóisten”, attól iszonyú messze állnak.
Most, amikor nagyon kellene a pénz a meneküléshez, akkor láthatjuk Ukrajnában, hogy a
bankautomaták kifogytak, vagy nem működnek! Rettenetes: a bankokban van a pénzük ugye ezt „rendes ember” így teszi, ezt sulykolták beléjük. Most menekülhetnek a pénzük
nélkül, még jó, ha a hatalom bukása esetén le nem nyelik végleg az egészet. Ki tudja, mi
jön még…?
Tény, az emberek nem jutnak a pénzükhöz, ugyanezt
láthatjuk Kanadában is. Aki valamit szólt vagy tüntetett, annak befagyasztották. Láthatjuk, a bankkártyát „büntetésből”, akár Putyinét is (megjegyzem, ha
külföldön tartotta a vagyonát, akkor baj van vele is)
vagy bárkiét letiltják. Hát ezen is nagyon el kell gondolkozni: az ember hogyan tartsa nyugodtan bankban a pénzét? Kik ők, a bankárok, hogy rendelkezzenek a fölött, amiért megdolgoztam, amiért megadóztattak, hogy majd utána zárolják a saját keresetemet? Azt a pénzt, ami mára alig kamatozik,
de ők jól élnek belőle, hogy forgatják.
Milyen jellemtelen, korrupt világ ez? Ezen mindenki gondolkozzon el, ha sok pénze van,
fektesse be valamibe, vegyen aranyat, tartós élelmiszert, földet vagy bármit, amitől kedvük
szerint nem tilthatnak el. Ha a pénz a bankban nem garantált, akkor hol? Ha ezek a szerencsétlenek kirobbantják a világháborút, mit fogunk vele csinálni? Kevés pénznek van
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aranytartaléka, s akkor csak papírrá válik. Volt olyan világ,
hogy aktatáskányi pénzért adtak kenyeret!
Nagyon és józanul el kell gondolkodni. Nem riadalmat
akarok kelteni, csak gondolatokat ébreszteni, hogy van
egy csomó hiábavalóság, amiben eddig hittek. Hol az érték, ami nem lopható el, nem zárolható?
Nos, ez a társadalom nem azt gyűjtötte, ami örök, nem is
hiszi, pedig elég gyorsan eljön az az idő, amikor látni fogják, mekkorát tévedtek. Aki soha semminket sem lopja el,
nem kényszerít, és mindig szeret és bízhatunk Benne, az
egyedül az Isten. Pont tőle fordult el ez a végzetesen eltévedt emberi társadalom.
Pável Márta
NEM SZOKTAM LAPOKAT BEMÁSOLNI, DE GONDOLOM EZ
IS EGY NÉZET, hogy a dolgok középre kerüljenek, persze
ez csak nyitott, intelligens embereknek számít.
Ezt sem 100%-ig osztjuk, de van köze az igazsághoz.
Nekünk Nyugat és Kelet véleménye közt kellene józan
véleményt alkotni, ha ez lehetséges.

Forrás: Hetek (Országos közéleti hetilap)

KIKÉNYSZERÍTETT HÁBORÚ
Joe Biden szeretné elhitetni a világgal, hogy Putyin azt műveli, amit ő előre jelzett. Úgy
tűnhet, mintha az orosz elnök pontosan az lenne, aminek a sok sajtóhír bemutatta: csak
ürügyet keresett, hogy megszállja Ukrajnát. Az más kérdés, hogy ezt az ürügyet készséggel
megadta neki a NATO. Éppen ezért a helyzet csöppet sem ilyen egyszerű.
Putyin taktikus: a kelet-ukrajnai területek jogi státuszának megváltoztatása által próbálja
meg elejét venni a súlyosabb beavatkozásnak: független és oroszpárti köztársaságokba
békefenntartó célból bevonulni máshogy hangzik, mint lerohanni egy szuverén országot.
Amerika ebben a helyzetben nem a kompromisszumot keresi, hanem akit csak tud, az
oroszellenes táborba próbál bevonni, még ha ez a szövetséges országoknak nem is érdeke.
Európa csak veszíthet egy ilyen konfliktuson. Ennek ellenére mintha még az orosz
kereskedelemben egyik legérdekeltebb fél, Németország is kezdené átvenni a washingtoni
kommunikációs paneleket. Bár eddig könyörögtek Amerikának, hogy az Északi Áramlat 2
gázvezetéket ne torpedózza meg, most a német gazdasági miniszter nevezte azt súlyos
veszélyforrásnak.
Magyarország alapvető érdeke, hogy a kelet-ukrajnai területvitáknál megálljon ez a válság,
és ne robbanjon ki nemzetközi szintű fegyveres konfliktus. Ehhez pedig minden fél
gazdasági és főleg biztonsági érdekeit meg kellene hallgatni. Illetve arról is érdemes
elgondolkodni, hogy a Nyugat miért támogat feltétel nélkül egy korrupt, központosított és
rasszista törvényeket hozó államot, mint amilyen Ukrajna, miközben olyan közép-európai
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demokráciák (nem mellesleg EU-tagtársak és NATOszövetségesek) ellen jogi ostromot
indít, mint Lengyelország vagy Magyarország.

– Surjányi Dávid

HAMVAZÓSZERDA UTÁN

A BÖJTRŐL

A böjt olyan régi, mint az emberiség: a paradicsomban írták elő. Az első parancs, amelyet
Ádám kapott: „A jó és rossz tudásának fájáról ne egyetek”, a böjt és megtartóztatás
törvénye.
Ha Éva megtartóztatta volna magát a fától, most nem lenne szükségünk böjtölésre. Mert
nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. A bűn megsebzett,
a bűnbánat meggyógyít bennünket; de a böjt nélküli bűnbánat erőtlen és terméketlen.
Mivel nem böjtöltünk, kiűzettünk a paradicsomból. Böjtöljünk tehát, hogy visszatérhessünk
bele. Ne utánozd Éva engedetlenségét és ne fordulj ismét a kígyóhoz tanácsért, aki étellel
puhítja el a tested.
Nagy Szent Vazul
KERTÉSZET

Rizmayer Péter

KERTÉSZET
Édesapám tanácsai
A 2022. év beköszönte nemcsak naptári, hanem új évkezdet is a kiskertek tulajdonosainak. Két hónappal a január elseje után ismerőseim, szomszédaim (akiket a gyümölcs-szőlő termésből
esetenként megajándékozok) ismét "felköszöntenek", finom
és jó termést kívánnak erre az évre is. Márciusi teendőink
sokrétűek és szerteágazóak: a metszéseket be kell fejezni, a lemosó permetezéseket, a
talajerő utánpótlást el kell végezni, az új növények ültetését előkészíteni, és ha lehet, elültetni.
A sok feladat közül az éves termés minőséget megalapozó permetezésről írok részletesebben. A sorban az első a lemosó permetezés. Nagyon fontos, különösen akkor, ha az
őszi lemosás elmaradt. A standard összetétel a réz-kén + "ragasztó anyag". Ez utóbbi lehet
a Nonit, gyümölcsfa, vagy akár étolaj. A fentiekhez még hozzá szoktam keverni kontakt
rovarölőt. Amennyiben a lemosó permetezés késve történik, rügypattanás után, akkor réz
helyett nem perzselő szert (pl. Dithane) javaslok. Március végétől, a sziromhullás kezdetekor javasolt a következő permetezési "forduló" a monília, varasodás és rovarkártevők
ellen. Ekkor már a kontakt szerek helyett felszívódó szereket használok.
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Néhány javaslat a permetezés végzéséhez saját gyakorlatomból:
- ha korábban esetleg nem tettem volna, akkor legelőször a hullott leveleket, gyomot kell
eltakarítani a fák alól,
- a permetezést +10-25 °C között a reggeli és a késő délutáni órákban kell lehetőség szerint
végezni,
- a permetezőszereket langyos vízbe oldom, és a tartályt is langyos vízzel töltőm fel (az
ideális víz az esővíz)
- a tartályszűrőre egy "finom szűrőt” helyezek (pl. női harisnyanadrág), és ezen keresztül
végzem a feltöltést,
- nagy fák esetén először a belső részt permetezem, és úgy jövök kifelé a külső felületekre,
- a fák törzsét is végig permetezem,
- a permetezést bő lével és teljes felületet beborítva kell végezni, és a megfelelő védőfelszerelés (kalap, maszk, köpeny, védőkesztyű) használatával,
- a munka végeztével a permetező alapos kiöblítése, és a védőruházat lemosása szükséges.

AQUILA HUMOR
Sajnos vidámodástól ebben a számban elment a kedvünk, így inkább elmés idézeteket közlünk.
Ne utasítsd el a korlátoltat és ne követeld, hogy az ember mindenben tökéletes legyen.
Az igazságot mindenki tudni véli, de mindenki csak a magáét. A sok fény viszálya – sötétség, s csak ahol egyetlen nap süt, van világosság. Su-king
Ne végy fel álarcot olyannal szemben, aki rád akar nézni.
Ne taszítsd el azt, aki segítségedet kéri.
Nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal. Mert nem szíve szerint
veri és szomorítja meg az embernek fiát. – Siralm3,31-33
A Tao soha nem harcol, mégis mindig győz. A Tao soha nem beszél, mégis mindig válaszol.
A Tao soha senkit nem hív, mégis minden lény eljön hozzá. A Tao csendben van, mégis ő
irányítja a Mindenséget.
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Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az
AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult, átvéve a megszűnt párt feladatait.
Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisztaság védelme fontos. 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
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