
 

1 

 

 

 

 

 2015. december 

 IV. évfolyam 12. szám 

  

 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja www.aquilapart.hu 

1222 Bp., Zakariás J. u. 3., 3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 
 

A legfontosabb földi érték az ember! 
 --------------------------------------------------------------------------- 

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – im-

már a 4. évfolyam 12. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA 

Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi szám megta-

lálható a www.aquilapart.hu, www.aqp.hu honlap maga-

zin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol 

a teljes pártprogram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-

tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-

jük.  
 

KARÁCSONYI SZÁMUNK 

 

Békés, 

boldog, 

Istentől 

megáldott 

ünnepeket 

kíván az 

AQUILA 

Párt 

minden 

tagja! 

 
 

 

 

 

http://www.aquilapart.hu/
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Vargáná Pável Márta 
A.Szt Teréz  

„Jézus és én, mi vagyunk a többség.” 

Karácsonyi gondolatok, elmélkedésem 

 

 

Isten vezetésével egyfolytában nagyon más utakon járok, ez 

sokaknak érthetetlen, felesleges, csak a fejüket fogják. Magam pedig nagyon is tudom – 

az összes emberi vélekedés ellenében is … –, ha nem hagyom magamat arrafelé vezetni, 

amerre Isten akarja, akkor nem vagyok engedelmes, sőt örök vesztes leszek. 

Megszoktam már ezt a rohanást, ezt halálos iramban való haladást, tudom nincs megállás, 

csak a halállal, így már az életemben nem is akarnám Istent korlátozni. Hagyom és örömmel 

befogadom azt, amit meg akar mutatni, megéletni, engem elváltoztatni. 

Az akaratom már rég az Övé. 

Míg a karácsonyi üzenetemet fogalmaztam, hirtelen megláttam Kung Mester írását. 

„A Mester így szólt: – A határt mindenki saját módján lépi át. Mondd meg, hogy milyen 

határsértést követtél el és megmondom, hogy ki vagy.” 

Kérdésem; ki is vagyok én? Azt nem tudom. Mi az, amit tudok; hogy Jézus Krisztus  hűséges 

gyermeke akarok lenni, s remélem vagyok is, bennem hordozom Őt! A napokban téves 

nézeteket hallottam Jézusról és annyira fájt, hogy nem is gondoltam volna, hogy az én 

végtelen örök „szerelmemről”, mindenemről hallott, meg nem értett vélekedés, Őt 

emberek közé lehúzó, lealacsonyító nézet ennyire tud fájni. Tudom, ezzel is kirívok, ez az 

érzés az emberek között többnyire ismeretlen, de ez már jó ideje nem érdekel. Az én 

„határsértésem” ilyen mértékű. 

 A napokban Jézus Krisztus egy nagyon szép elmélkedést adott, amiben 

megmutatta, hogy közelített felénk, az emberi világ felé. De ahhoz, hogy ezt azok is 

megérthessék, akik nem a tanítványaim, előzetesben el kell pár dolgot mondanom. 
(Tisztázzuk az ember és az Isten közötti távolságot. Röviden; felmérhetetlen, megérthetetlen, kimondhatatlan. 

Ha Istent egy hasonlattal akarnám érzékeltetni, akkor azt kellene mondani, hogy Ő az anyagtalan, végtelen, 

tér-idő nélküli, abszolút Fény. Amikor Istenből a lények eljöttek, ők egyrészt a Fényből jöttek el, kikerült 

halhatatlan, örök részek, az Isten „darabkái”. De ez a darabka hosszú vándorlásunk folyamán annyi burkot 

vett fel, annyi világosságot, annyi erőt és fényt vesztett, hogy már felismerni is nehéz. Sokan magukban sem 

hiszik, hogy halhatatlan Istentől származó lelkük van. Pedig ez a valóság, és ez lélek, ha nem halad, akkor 

szenved. Van egy jó mondás: ha engedsz a sorsodnak, vezet, ha nem, akkor kényszerít.) Hát igen, ez nagy 

valóság, hogy a tények elöl elfutni nem lehet, maximum struccpolitikát lehet játszani, de 

ennek semmi értelme sincs. 

Ha Isten az anyagtalan fény, aminek az „erősségét jelezni szeretném azzal, hogy 

vannak a Napunknál 100 000x erősebb fényű napok is, ami ugye nekünk elképzelhetetlen, 

milyen lehet. Nos, és ez még ebben a három dimenzióban van. De Isten Fénye ettől 

kimondhatatlanul több, „fényesebb”, és nem is az anyagi világban van, hanem fölötte, Ő 

a legfelső, dimenzió nélküli dimenzió (ha így mondhatjuk). Ami itt anyag, az az Istenből 

fényt, erőt vesztett fényutánzat, ami annyira rezgést/erőt vesztett, hogy anyaggá szilárdult, 

s ilyen a Napunk is, meg mi is. 

Elmélkedésben Jézus megmutatta, milyen iszonyú mélységbe kellett jönnie utánunk, hogy 

szót értsünk Vele. Ennek a jelképe, ami nekünk – az összkomfortos cifra nyomorunkban – 

olyan „jaj” élmény, hogy kivetve, be nem fogadva, jászolban dideregve, birkák között 

születik. 

Ha jól belegondolunk, ez mindmáig így van, az emberek többségétől Jézus haláláig 

alhatna istállóban – persze ez sokszor talán Jézus Krisztusnak tisztább lenne, mint abban a 

koszban, ami az emberi lelkekben lakik… – megfagyhatna, nem érdekli a többséget, már 

az egón, az önzésen, a buta önfényező pislogáson kívül alig maradt valami az 

emberekben. Az Istennek magát kiüresítése, már-már veszélyes lehalkítása alapfeltétel volt, 

hogy elbírjuk az ettől sok billiószorta nagyobb erőt, Fényt, ami Ő maga!  
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Láttatta velem, ha a maga valóságában született volna ide ebbe a homályba, 

durva anyagba, akkor mielőtt nekiindult volna is, már dimenziók pusztultak volna bele, az 

Ő végtelen erejébe. Gyenge hasonlat, ha egy selyempapírra higanycseppet – nem kell 

sok, kb. 10 cm-ról is  elég – cseppenünk, akkor az gond nélkül lukasra átüti. 

De Isten, ha a mi formánkban is, meg akarta magát mutatni, lehetőséget 

akart adni nekünk a Vele való konzultációra, akkor ezt a maga lehalkítását, 

a mi végtelen anyagba süllyedtségünk, sötétségünk miatt kénytelen volt 

megtenni. Szó szerint megalázta, kiüresítette magát értük. 

A világ világossá közénk érkezett. 

Gyalázatnak érzem, amikor az emberek nem jutnak el ennek a 

megértésére, és emberi megközelítésű, hazug könyveket írnak – ezzel butítják 

a többi naiv embert is – Jézus Krisztusról. Fogalmuk nincsen arról,  hogy Ő 

valójában Isten, aki sohasem szakadt el önmagától, 

nem úgy, mint mi, a Tőle távoljáró lények.  

Karácsony ennek az elképzelhetetlen értünk lejövő, miértünk 

harcoló, önmagát adó isteni szeretetnek a földre születése. 

Vegyünk részt ebben a szeretetben. Jó lenne, ha végre 

valamennyire felfognák embertársaim, hogy mennyire nagy tett 

az, hogy Isten emberi alakban megjelenik köztünk, és az is, hogy 

ez a tett örökké van, mindig van lehetőség mindent nekiadva, 

elégetve hazamenni az örök isteni hazánkba. 

„Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és 

érzi a világ minden emberével való közösséget is.” 

Tolsztoj 

 

Boldog, örömmel teli, békés Karácsonyt, és hathatós 
megújulást az új évre. 

 

Szeibert Márton 

A matematika mint példa az őszinteségre – a teológia első 

lépcsőfoka? 

John D. Barrow: „Ha "vallás" alatt olyan gondolatrendszert értünk, ami 

bizonyíthatatlan állításokat tartalmaz, akkor Gödel megmutatta 

nekünk, hogy a matematika nem csak hogy vallás, ez az egyetlen 

vallás, ami be is tudja bizonyítani magáról, hogy az.” 

 

Ezzel az idézettel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Karácsony, 

azaz Krisztus születésének közeledtével fontos, hogy őszinték legyünk magunkhoz. Ezt pedig 

talán úgy könnyű elkezdeni, ha látjuk, hogy mit jelent az őszinteség. A matematika a lehető 

legőszintébb valami a földön, így érdemes róla példát venni. A matematika tisztán 

megmutatja, hogy egy-egy tétele milyen feltételezésekre, axiómákra épít. A matematika 

az egyetlen, ami az igazságait úgy fogalmazza meg, hogy előtte tisztázza az igazság igaz 

voltának a feltételeit, és így nem tekinti a rendszereit abszolút érvényűnek. A matematika 

az egyetlen, amely nem köntörfalaz, nem homályos, hanem azt és úgy mutatja meg, ami 

és amint van. Távol áll tőle minden képmutatás. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor 

eljuthatunk odáig, hogy belátjuk, hogy minden tudásunk a fizikai világról a levegőben lóg, 

amit bármikor elfújhat a szél. Ide sorolhatjuk nem csak a fizikai ismereteinket, hanem minden 

elképzelésünket is például az ismerőseinkről. Amikor másokat meg- vagy elítélünk, akkor 

vajon tényleg a másik embert ítéltem el azok alapján, amiket a másik ember tett, vagy 

azok alapján az elképzelések alapján, amiket én ruháztam rá, s ezért valójában magamat 

ítéltem el? Amikor a saját igazamat hajtogatom valaki(k)nek, akkor valóban az igazságot 
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képviselem, vagy csak a saját rendszeremet? Azt gondolom, példát vehetünk a 

matematikáról. 

A matematika mint a legtisztább földi tudomány, feltételezésekre, hipotézisekre épít, de 

ezeket nem próbálja elrejteni, hanem inkább kihangsúlyozza. A teológia szintúgy. A 

különbség abban áll, hogy a teológia hiszi, hogy az alaptételei igazak, ezért nem építget 

magának sok-sok rendszert, hanem csak azt az egyet csodálja, amiben hisz. A hit viszont 

ebben a vonatkozásban nem vak és nem zárt, hanem a végtelenre nyitott lelki 

tapasztalatokra építkezik. Ez a transzcendens tapasztalat abban különbözik a fizikai 

tapasztalatoktól, hogy az utóbbiakat az agy dolgozza fel és közvetett, melynek 

valódiságában az ember kételkedhet, de a lelki tapasztalat annyira közvetlen, hogy – Avilai 

Szent Teréz szavaival élve – lehetetlen képzelődésnek gondolni. Aki ezt megélte, az tudja, 

hogy ez az egyetlen bizonyosság a földön. És éppen ezt – tudniillik, hogy a lelki valóságon 

kívül nincs biztos pont – bizonyítja a matematika is az által, hogy nem rejti el, hogy igazságai 

végső soron a levegőben lógnak. Ha pedig a tudományok segédtudományát, a 

matematikát nem tekinthetjük biztos pontnak, akkor egyik földre néző tudományt sem. De 

a matematika az, amelyik ezt az igazságot nem csak hogy alázatosan, de büszkén vállalja, 

s ezzel mutat rá a még nagyobb igazságra, mely bárkit elindíthat a teológia mint égre néző 

tudomány útján. Tehát legyünk olyanok, mint a matematika, őszinték, ami ebben a 

vonatkozásban a teológia földi előszobája! 
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Rizmayer Péter 

Szókratész haláláról egy rövid gondolat 

Platón Phaidón című művének vége Szókratész haláláról ír. Mint azt 

bizonyára a kedves olvasó is tudja, Szókratészt istentelenséggel és az 

ifjúság erkölcseinek megrontásával vádolták meg és ítélték halálra. 70 

éves volt. A műből teljesen világosan belátható – vagy ahogyan Platón 

bemutatja, abból gyakorlatilag bizonyítást nyer –, hogy Szókratész teljes 

egészében tisztában van azzal, hogy mi várja odaát a túlvilágon. Halálfélelemnek nyoma 

sincs, ismeri és derűsen várja, hogy elmenjen a „boldogok örömeibe”. A szolga is (aki a 

mérget hozta, hogy megigya) elmondja, hogy míg mások – akiknek ugyanígy elhozta a 

mérget – átkozták, addig Szókratészről (aki szerinte a „legnemesebb és legszelídebb és 

legjobb férfiú” mindazok közül, akik valaha is ide kerültek) tudja, hogy nem fog haragudni 

rá. Tanítványai mély megrendüléssel, könnyüket visszafojtva búcsúznak tőle, illetve Kritónnal 

–barátjával és tanítványával – történő párbeszédén keresztül is jól láthatóvá válik, hogy 

Szókratész milyen messze állt felfogásában az átlagembertől. Olyan ember volt, aki 

felkészült a halálra, és képes volt itt hagyni mindent, minden olyan kötődéstől 

megszabadult, ami visszatarthatta volna. Utolsó szavaival arra figyelmezteti Kritónt, hogy 

egy kakassal tartozunk még Aszklépiosznak (a gyógyulás istenének), ne felejtse el azt 

megadni. Kakast akkor áldoztak Aszklépiosznak, amikor valaki visszanyerte az egészségét. 

Ez alapján Szókratész az életét betegségnek tekintette, amelyből most kigyógyult. 

Ha a platóni világfelfogást nézzük, amelynek része a lélekvándorlás, akkor ez a mondat azt 

is jelenthette, hogy soha többé nem fog újjászületni, minden vágya (betegsége) végleg 

megszűnt. 

Hamvas Béla ezt a részt másképp értelmezi, Scientia Sacra című művében azt írja, hogy „A 

kakas, amit Aszklepiosznak fel kell áldozni: az éberség.” Szerinte Szókratész a méregpohár 

kiivása után, közvetlenül a halála előtt (a méreg hatására először a lába hűlt ki és 

merevedett meg, majd haladt felfelé, amíg el nem érte a szívét) „felébredt”. Ez azt jelenti, 

hogy rájött, hogy az érzéki világ egy álomkép, vagyis egy illúzió, nem igazi valóság. Emiatt 

– hálából, hogy felébredt – kérte, hogy kakast áldozzanak a nevében. Hamvas szerint ez 

volt az egyetlen dolog – „ez a kakas ébersége” –, amit magával akart vinni a túlvilágra. 

Nemrég beszélgettem egy öreg nénivel a kórházban, aki nagyon félt a haláltól. Pont ekkor 

olvastam a fenti művet Platóntól, és elgondolkodtam azon, hogy mennyire más szinten van 

a két halálhoz való viszonyulás egymástól. Olyan, mintha az idő pont visszafelé haladna és 

– legalábbis ebben a tekintetben – most élnénk meg az őskort, szemben Szókratésszel, aki 

a haladó, lelkileg fejlett, jó értelemben vett „modern” ember volt. 

 

 

E havi igaz, szép, lelket emelő gondolatok 

Reviczky Gyula: Karácsonykor 

A zúgolódás, gúny, harag 

Rég halva már szívemben. 

Egy szóval sem panaszkodám, 

A kis Jézus ellen. 

Nem vádolnám balgán azért, 

Hogy engem kifelejtett. 

Hogy nem hozott ajándékot, 

Szemem könnyet nem ejtett. 

Lelkem nyugodtan, csöndesen 

Átszáll a nagyvilágon. 

Imádkozom, hogy Jézusom 
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Minden szegényt megáldjon. 

Ágyamra dőlök, s álmodom 

Egy régi szép, édes álmot: 

Boldog, ki tűr és megbocsát, 

S ki szenved, százszor áldott! 

http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/UnnepiVersekTartalommal.pdf 

 
József Attila  Nem emel föl 

  

Nem emel föl már senki sem, 

belenehezültem a sárba. 

Fogadj fiadnak, Istenem, 

hogy ne legyek kegyetlen árva. 

  

Fogj össze, formáló alak, 

s amire kényszerítnek engem, 

hogy valljalak, tagadjalak, 

segíts meg mindkét szükségemben. 

  

Tudod, szívem mily kisgyerek - 

ne viszonozd a tagadásom; 

ne vakítsd meg a lelkemet, 

néha engedd, hogy mennybe lásson. 

  

Kinek mindegy volt már a kín, 

hisz gondjaid magamra vettem, 

az árnyékvilág árkain 

most már te őrködj énfelettem. 

  

Intsd meg mind, kiket szeretek, 

hogy legyenek jobb szívvel hozzám. 

Vizsgáld meg az én ügyemet, 

mielőtt magam feláldoznám. 
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Pável Márta 

 

Miért vonzódik az emberiség az UFO jelenségekhez? 

 

Miért olyan izgató, miért lehet ez ennyire titok, amire olyan nagyon kí-

váncsi az ember? 

Rögtön az elején tisztázom: 

 Magam is vallom, hogy vannak „UFO-k” – így kissé elfogult lehetek 

ebben a kérdésben –sok okom van arra, hogy ezt mondhassam. 

 

Ebben a témában a hazugság, a riporteri, írói kóklerkedés, ebből való haszonhúzás stb. 

nekem súlyos erkölcs elleni cselekedetnek számít. 

fotó: https://www.google.hu/search?q=UFO+képek+jelensé-

gek&client=opera&hs=4tC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjroabysTJAhVm_nIKHUscAJAQ_AUIBygB&biw=1091&bih=

487#tbm=isch&q=UFO+f%C3%A9les%C3%A9gek+%C3%BCvegl%C3%A9nyek++&imgrc=AsypmNnR6-SYYM%3A  

 

Két fogalom tisztázandó: 

1. Mi az, hogy vannak? Azt senki sem zárhatja ki, sőt biztosan állítható /bizonyítékok nél-

kül is, logikai érvek alapján/, hogy vannak értelmes lények rajtunk kívül is a világegye-

temekben. Ha ezt tagadnánk, kb. olyan lenne, mintha azt állítanánk, nincs is Nap az 

égen. http://idex.hu/tudomany/2015/04/08/nasa_mar_a_mi_eletunkben_talalkozunk_a_foldonkivuliekkel/ 

„Ellen Stofan /NASA/egy Washingtonban tartott fó-

rumon állt elő a bejelentéssel: a jelek szerint már a 

mi életünkben létrejöhet a találkozás a földönkívüli 

lényekkel. 

Azt hiszem, hogy egy évtizeden belül határozott je-

leket találunk a Földön kívüli életre, 20-30 éven belül 

pedig bizonyítékaink is lesznek.” 

uo. „A közelben vannak – Az Independent cikke 

szerint – a kutatók biztosak abban, hogy a földönkí-

vüliek itt vannak a saját naprendszerünkben, és a 

Tejútrendszer valamelyik bolygóján is.” 

2. Mi az, hogy UFO? Mai fogalmi használatban 

(nem a rövidítés jelentését írom, azt mindenki 

tudja) minden olyan jelenség, ami valami szinten 

értelmes lényeket takar. Pl. mikroorganizmusokat 

találnánk a Marson, azt nem neveznénk UFO-

nak. 

Négy elgondolkoztató kérdés: 

1. Miért tagadják az illetékesek létüket, ha vannak? 

2. Miért izgatja ez az emberiséget mégis, minden tagadás ellenére évezredek óta? 

3. Miért félnek az emberek attól, hogy szembekerüljenek más világokból származó ér-

telmes lényekkel, ugyanakkor szent borzadállyal, de mégis miért vágynának látni 

őket? 

4. Mennyi valószínűsége van annak, hogy teljesen egyedül vagyunk az Univerzumok-

ban „értelmes” lényként.(Szerintem semmi, de sokan ezt szeretnék különböző okok 

miatt sugallni.) 

 

http://idex.hu/tudomany/2015/04/08/nasa_mar_a_mi_eletunkben_talalkozunk_a_foldonkivuliekkel/
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Nagy kérdés, hogy mi az oka annak, ha van információja egy-egy kormánynak az föl-

dönkívüli, vagy éppen rejtőzködve itt élő intelligenciákról, akkor miért hallgatnak, vagy 

nem fedik fel a valóságot, vagy csak részben csepegtetve? Viszont, ha nincs kapcsola-

tuk, információjuk, akkor miért nem közlik megbízható módon, vagy kell a népnek a 

cirkusz? 

Ha rajzokat, szobrokat, köveket nézünk, rá kell jönni, 

hogy évezredek óta benne van az emberiség tudatá-

ban az UFO jelenség, és az mai napig tart. Ez ügyben – 

tudomásom szerint- nem indult széleskörű autentikus 

vizsgálat, hogy miért van annyi sok UFO jelenség.   Amit 

kivizsgálnak, annak nagy része megmagyarázható, de 

minden nem, sőt minden nem lehet meteorológia bal-

lon. 

Az alábbiakban direkt többféle jelenséget, többféle 

kapcsolatot mutatok be, de mind egyfelé mutat, az ér-

telmes intelligencia léte felé. Fotó: tvn.hu 

 

Pár példa, amit még sehol sem publikáltak:  

1. Magam láttam vagy 25 éve a Kairói Múzeumban egy kb. 10-12 cm kis arany „madár” 

szobrocskát, ami kimondottan úgy nézett ki, mint egy vadászrepülőgép a legmoder-

nebbek közül. Biztosan véletlen. 

2. Az Alföld közepén van egy kis nyaralónk, ahol eddig háromszor láttuk ugyanazt a 

jelenséget. Ezt volt úgy, hogy egyszerre 2-2 ember látta, egyszer pedig egyedül láttam. 

Este nagyon csillagos tud lenni az ég, nincs fényszennyezés, a házunk felett – a jelenség 

idején – egy nagy csillag állt. El is csodálkoztam, mi lehet ez? Nagy volt és egészen lent, 

egy helyben állt! Pár perces szemlélés után hirtelen kis robajjal felgyulladt, igen fényes 

lett, majd kifelé, a világűr felé iszonyatos sebességgel távozott és eltűnt. Ezt a jelenséget 

háromszor láttuk, talán a távozás hangereje volt egy kicsit más! Mindig csak ugyanott, 

ugyanazon a helyen volt, a ház felett. Tisztára olyan, mint amikor egy rakéta begyújt és 

kilövi magát, és mindez igen gyorsan történik. 

3. A másik az ismeretlen lények vidámságáról tanúskodó jelenségek: Van úgy, hogy el-

tűnik az összes karórám (van vagy 10 db, mert a kezemen hosszabb használat – 1-2 nap – után mindig 

elromlanak, így váltani kell őket). Volt olyan, hogy az egész család kereste, de senki egyet 

sem talált. Majd 1-2 nap múlva ezek az „eltűnt” tárgyak (szemüvegek is járnak így…) szépen 

sorba, egymás mellé rakva előkerülnek. Ilyenkor csak vigyorogni tud az ember, incsel-

kednek velünk, tehát nem rosszindulatúak. Azt gondolom, mindenkihez olyan lények 

mennek – ha mennek –, amilyen ő maga is…! 

Hosszasan sorolhatnám a tapasztalatokat, de némelyik jelenség annyira személyes, és 

a jóságukról tanúskodik, hogy nem szeretném primitív emberek elé célpontnak kitenni, 

hogy a gúnyolódásuk tárgya legyen, vagy én. Figyelem felkeltőnek Önök felé ennyi is 

elég. Viszont mégis /igaz visszafogott mértékben/ kiteszem magamat gúnyolódóknak, 

beállt agyúaknak is célpontul, reménykedve hátha az írásomat okos, lelkileg intelligens 

emberek is olvassák és elgondolkoznak, fogékonnyá válnak, a másfajta szemlélésre, 

másfajta felfogásra. 

Csendesen megjegyzem, ezek, amiket leírtam, csak a három dimenziós jelenségek. Ah-

hoz, hogy finomabb érzékelés is lehessen, finomabbnak kell lenni, és ahol igazán ezek 

a lények érzékelhetőek, magunkat engedni kell, hogy érzékennyé váljunk. Akkor a cso-

dák háza megnyílik. 

Miért is vágyik az emberiség arra, hogy szembekerüljön másfajta élőlényekkel, hogy 

kommunikálhasson velük persze, ha tud…! Tudom, ha megkérdeznénk embertársain-

kat, mit szeretnének jobban: 3 millió Ft-ot vagy egy személyes UFO találkozást, a nagy-

többség a találkozás mellett döntene. (Más vélemények, szerint, ha pl. egy plázában kérdezném meg, akkor 

meg nem…) Miért? Talán, mert mélyen az emberek tudata legmélyén tudomásuk van és 
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valahogyan érzik, hogy nincsenek egyedül. Részemről biztos vagyok abban, hogy so-

kan vannak értelmes és tőlünk még értelesebb lények az Univerzumokban. 

Meg kell fordítani a gondolkodásunkat, kissé más irányból is kell szemlélni. Hogyan? Se-

gítek. Sok-sok „irodalom” van ebben a témában, és többsége a fantázia terméke. Ne-

héz kiválogatni, mi lehet belőlük igaz. Mégis érdemes olvasni, mert ha egy-egy találkozik 

azzal, amit magunk is megtapasztaltunk, akkor oda kell figyelni, de ekkor sem biztos, 

hogy az egész közlés igaz, és nem innen-onnan összeollózott. Könnyen becsaphatóak 

vagyunk, mert ezt akarjuk, mert hinni akarunk a más lények lététben. 

Mi az a másik szemlélet, ez is egy logikai gondolat, de ezt is hipotetikusnak kell felfognia, 

amit most írok. 

Mi is az anyag, miért van, hogyan lett, s hogyan lett a lények sokasága? (Erre a kérdésre a 

Túllépés lapunkban többször írtam cikkeket, mely megtalálható – többek közt – a www.aqp.hu lapon.) 

Így csak röviden: tegyük fel, hogy azon közlések, fantáziálások egy része akár igaz is 

lehet, hogy a fizikai létünk (nem a lelki vonatkozás) egy értelmesebb civilizáció beavat-

kozása nyomán lett ilyen, amilyen. Pl. ezzel megmagyarázható lehetne az is, miért ala-

kult ki viszonylag ilyen gyorsan az értelem a Földön.   

Nem változtatna semmin, ha ez igaz lenne, de mégis sok mindenen igen. 

Amin nem változtatna: a hitünkön, mert ezek a testek, akár evolúció folyamán, akár 

génmanipulációval, vagy bárhogyan alakultak is ki, mind egy-egy léleknek adnak he-

lyet, mondjuk 100 évre és kész. Testek igazi célja csupán az, hogy a lélek magához té-

rését, Isten akarását megélhesse. Nekem teljesen lényegtelen, hogy hogy keletkezett. 

Amin változtatna: az a világszemléletünk. Azon a felfogáson, hogyan viszonyuljunk egy-

máshoz, az UFO lényekhez, hogy lehet, hogy a testileg manipulált lények vagyunk, ami 

az elménkre is hathat, de nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Egy dologban biztos 

vagyok, hogy ha valaki el tud „menni” Istenig elmélkedésben, annak semmi gondja 

sem lehet, bárki manipulációjával szemben ellen tud állni. Isten minden anyag, minden 

lény felett van, akár UFO, akár nem. Ilyen értelemben az, hogy vannak UFO lények, 

nekem kb. azt jelenti, hogy ha kiderül – azzal szemben, amit addig hittek –, hogy a Föld 

mellett, pl. a Szíriusz is lakott, nem ráz meg, legfeljebb jót szórakozom rajta. Minden csak 

méret és rugalmas szemlélés kérdése. 

Ha netán kísérleti, telepített, manipulált lények vagyunk, vagy az egész egy vetített kép, 

amibe a tudatunk belement, még ez sem jelent semmit, csak annyit: pont azért tudni 

kell, hogy hogyan éljünk ezután. Innentől elveszne a primitív gondolkodású, rabszolga-

sorsokba süllyesztett embertömeg, helyette tudatosabb lények lehetnének. Nos, talán, 

éppen öncélúan, ezt nem akarnák a kormányok. 

Tegyük fel, ha az ember „felébred”, és ezt az őt esetleg DNS manipulációval létrehozott 

lények – mivel figyelik – észreveszik, sőt örvendezve szemlélik az újat, ami nekik is fontos 

jelenség lehet. Szerintem segíteni is fogják az ilyen lényeket, mert ez egy fontos tanul-

mány nekik is. Nem kell félni ettől sem. Gondoljunk bele, milyen öröm lenne, ha csinálunk 

egy robotot, ami egyszerre sokkal többet produkál, mint gondoltuk? (De ha nem…, mit 

tennénk?) 

Azt végképpen nem hiszem, hogy a lények sokasága, ami – feltehetően – van, és ezt 

csak Önök miatt írom így –  – rossz indulttal lenne felénk, mert akkor már rég nem 

lennénk! Ugyanis aki ide eljön, azzal mi a fegyvereinkkel nem bírnánk el, kiszolgáltatot-

tak vagyunk. Mégis felesleges aggódni, aminek el kellett pusztulni, már eltűnt, ami meg 

pusztulásra ítélt – akár a magunk tettei miatt – az ellen sem tehetünk.  

Egyetlen fegyver az értelmünk csillogtatása lenne, nos, erre ösztönözném Önöket, ked-

ves olvasóim. Ma a sok, szinte állatias viselkedéssel élő, csak szaporodó ember – amit 

rengeteg állatfaj is megtesz…– minimális intelligenciával nem vonzó, inkább taszító, és 

csődöt jelenthetnek azoknak, akik ezt a variációt kikísérletezték. Javaslom; ne ingereljük 

őket – ha vannak – arra, hogy megszüntetésünket határozzák el, vagy egy új, jobb fajjal 

lecseréljék az egész földi brigádot. Szétnyílt mára a földi lét ollószára. 

http://www.aqp.hu/
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Kérdés, kinek mi vonzó, mi a jövőbeli célja? Az biztos, hogy esztelenül túlszaporodó, 

egyre primitívebb, egymást ölő, korrupt emberiségre senki sem lehetne büszke, senki 

sem akarhatná a megmaradásukat. Nos, ezen a variáción is el kell gondolkozni, mert 

ez is lehet egy opció! 

 

UFO-k és az Istenhit 

Nincs ezzel semmi gond sem. Isten minden léleknek adott lehetőséget, ilyen számtalan 

sok univerzumnak mi értelme lenne, ha csak egyedül mi téblábolnánk benne? Valószí-

nűleg sokkal lakottabb a világegyetem – és sokkal sokszínűbben nyüzsög valamiféle 

élet–, mint bárkis is gondolná, de nem csak humanoid lényekkel. Emberszerűek is van-

nak, de sokkal többen léteznek számunkra felfoghatatlan, elképzelhetetlenül más fajták 

is. Itt nem gyíkemberre, meg néhány horror filmre kellene gondolni. 

Isten egy nagy, világokon felüli, egyetlen valóban létező valóság. Ha lények sokasága 

létezik, okosabbnak tűnik ezzel számolni, hogy Isten mindenfajta lelki igénynek adott 

forma lehetőséget. Ez az igazság, nem lehetünk egoisták, szűklátómezővel rendelkezők. 

Tőlünk feljebb álló lények, és ez bizony nem ritka, még jobban tudják, ki az Isten, és mi 

a dolguk Vele. A mi hozzáállásunk is jelentősen befolyásolja a velünk való viszonyukat. 

A materialista világban dualizmus uralkodik a választás, szabad akaratú döntés lehető-

sége miatt is. A jó lények tudják a dolgukat, ahogyan a jobb emberek is. Mivel mindenki 

a maga fajtájához, vagy a maga lelki minőségéhez vonzódik, így az általunk UFO-nak 

minősített lények is.  

Nem kell félni a vallásoknak sem – ha igaziak és nem megtévesztőek–, sokkal nagyobb 

az Isten valósága, mint bármelyik anyagi világ. 
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Márkus Edit: Utazás 

 

Ahány országot megismersz, annyi em-

ber leszel. Ismert a mondás, mégis fon-

tos lenne tudnunk, miért van ez így. Ál-

talában nagy örömmel és izgalommal 

készülünk minden utazásra: valamit vá-

runk tőle. Vagy konkrétumokat, vagy 

még a magunk számára sem megfogalmazott pozi-

tív élményeket. Úgy érezzük, hogy a mindennapi rutin 

során ezen élményeket nem találjuk, vagy nem talál-

hatjuk meg (egyáltalán akarjuk?). 

Az, hogy az utazás során mi történhet velünk, illetve 

bennünk az tőlünk függ. Amikor a nyaralni megyünk, 

konkrét céljaink között szerepel, hogy kipihenjük ma-

gunkat. E cél érdekében szervezünk vagy nem szer-

vezünk magunknak programokat. Habitus kérdése: 

sokan az aktív pihenést választják, sokan inkább a 

semmittevést vagy napozást. A semmittevés is csak 

látszólagosan az, hiszen megfigyelni, szemlélődni a 

természetben, órákig ülni a napon, és mint a napra-

forgó magunkba szívni a nap energiáját, igenis aktív tevékenység, csak éppen 

nem az elme, hanem a lélek munkálkodik. 

Manapság már kevesen vállalkoznak zarándokútra. 

A középkorban azonban igen elterjedt és elismert eszköz volt a megújulásra, 

megtisztulásra. Ha az illető súlyos bűnt követett el, zarándoklatra küldték. Ez nem-

csak pusztán kaland volt akkoriban, mert az út során rengeteg veszély leselkedett 

a zarándokra. Ha azonban a mai terrorfenyegetettséget nézem, kimondható, 

hogy e tekintetben nincs fejlődés vagy inkább visszafej-

lődés tapasztalható a világban. A zarándoklat tehát 

egy testi-lelki utazás is, mely során az ember kimozdul, 

illetve kényszerül kimozdulni a komfortzónájából, új uta-

kat, embereket, gondolatokat, körülményeket ismer 

meg. Végleges a lépés a tekintetben, hogy visszatérése 

után már nem lesz a régi ember, már valami újjal, töb-

bel, gazdagabban tér vissza. Sokszor nem kellemes ez a 

tapasztalat, hiszen felforgató, addigi tetteinket, életün-

ket átgondolásra kényszerítő ereje van. Afféle transz-

cendentális tapasztalat ez, ahogy Rahner olyan szépen 

megfogalmazta. 

Nézzük meg egy kicsit közelebbről, mi is történik velünk 

az út során. Talán a lélek már túlságosan megszokta, 

hogy a test nélkül sehova sem megy, ezért van szükségünk testben is az elmoz-

dulásra. A test indul először, de a lélek követi, sőt egy idő után túlszárnyalja, s a 

mélyre evez. Ha nem takarjuk be folyamatosan az érzékszerveinket, nem fedjük 

be állandó ingerekkel, akkor, mint a virág szirmai, mind testi, mind lelki érzékszer-

veink kinyílnak, és befogadják a minket körbe fogó Végtelenből eredő transz-

cendens világot. Csak figyelni kell, csak szemlélni, nem adni, nem produkálni. A 

mai teljesítményorientált, sikerközpontú világunkban ez igen szokatlan. S ha így 
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csendesen ’fülelünk’, ráérezhetünk arra a dallamra, amit a természet is csak vissz-

hangoz, ami minden létező közös tulajdonsága, megsejthető a Lét csendje, és 

nyugalma. 

Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy életében sokszor élje meg ezt a lelki 

utazást, s eljusson majd odáig, hogy a test cselekvésére, utazására már nincs is 

szüksége, mert a lélek a maga határtalanságával elkezdi véget nem érő utazá-

sát. 

 
 

Tanulságos/cinikus mondások 

 A templomba járás nem tesz hívővé, mint ahogy a garázsban lakás sem tesz 

autóvá téged. 

 A karácsonynak nincsen semmi köze a valósághoz. És mégis, mégis... ahhoz 

túl öreg vagyok, hogy higgyek benne, ám ahhoz túl fiatal, hogy lemondjak 

róla. Túl cinikus, hogy átadjam magam neki, túl szeretetéhes, hogy kívül 

maradjak.  Robert Fulghum 

 Normális testsúly: nem szabad nehezebb legyél, mint a hűtőszekrényed. 

 Olvastam a minap egy könyvet a levitációról. Alig tudtam letenni. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vargáné Pável Márta 

Rövid feljegyzésem: gondolatok az emberi butaságról, ami már-már luxus… 

Tanulságos MEGTÖRTÉNT ESET.  

Tanulság; vegyük észre a környezetünk „rángatózásait” a primitív viselkedésünk mi-

att. 

Most csak egy, de nagyon buta hölgyről írok Önöknek. 

Mögöttem ült a buszon, és 2x3 órát hallgathattam rendkívülien primitív megnyilat-

kozásait. Komolyan azon gondolkoztam; az ilyen hogyan talál haza? 

Mit is tett szegény hölgyemény. Infantilis hangon (amúgy testvérek között is elmúl-

hatott 60, és ő már nem növi ki magát) mikor látott egy ölyvet – és sajnos rengeteg 

volt – azt mondta a mellette ülő hasonló képességekkel megáldott párjának, de az 

legalább nem beszélt – nézd egy sas, nem sólyom, nem… ez bagoly! 

Gondoljuk végig, milyen biológusi vénával rendelkezett, ha neki ez mindegy 

volt…! 

Nos, ezt kb. 15 x eljátszotta, mert elég sűrűn ültek a madarak. Amikor elhagyott a 

türelmem, hátraszóltam, „tévedések miatt tisztázzuk, ezek ölyvek.”  

Mi jött ezután? Nem fogják elhinni! Áttért a másik sűrűn látható egyedre, amit fel is 

ismert; nézd kánya, ez kánya, megint kánya és így folyt egész úton. 

Kedves Olvasóink vigyázzanak magukra, s vegyék figyelembe a másik embert is. 

Köszönöm. 
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Vargáné Pável Márta 

Kis kertészkedő ötletek 

Elővették a hólapátot, nem? 

Nos, az kérdés: az idén elő kell-e venni? 

Magam nem szeretem a telet, de mostanában azon veszem 

észre magam, ábrándozom gyerekkorom térdig érő havazásai-

ról. Jó lenne a vetésnek, a növényeknek a lassan beszivárgó 

hólé. Reménykedjünk, hogy lesz benne részünk még e télen. 

A kertben mit tegyünk? Olyan sok mindent most nem tudunk tenni, mint szemmel 

hizlalni a fákat, lélekben simogatni kell a növényeiket. 

BÉKÉS KARÁCSONYT ÖNÖKNEK IS! 
 

 

AQP humor  

 Két pulyka filozófiáról beszélget: 

- Szerinted van élet a karácsony után? - kérdezi az egyik.  

 

 Ceaucescu meghal, de rossz magaviselete miatt a pokolba kerül. Egy hét múlva 

három ocsmány ördög dörömböl a mennyország kapuján. 

- Mit akartok? A pokolban a helyetek! - förmed rájuk Szent Péter. 

Mire az ördögök: 

- Mi vagyunk az első menekültek. 

 

 - Na, ez milyen állat? - áll meg az oroszlánketrec előtt az apa a kisfiával. 

- Nufi! - vágja rá a gyerek. 

Mennek tovább és odaérnek a zsiráfhoz: 

- Na, ez milyen állat? 

- Nufi! 

Amikor a vízilóhoz érnek, az apa már biztos benne, hogy fia tudja ennek az állatnak 

a nevét. 

- Na, milyen állat ez? 

- Vízinufi! 

 

 Szulejmán és Brezsnyev találkozik a túlvilágon. Brezsnyev panaszkodni kezd: 

- Az hogy lehet, hogy ti, törökök 150 évig uralkodtatok Magyarországon, és mégis 

szerettek benneteket. Mi csak 40 évig voltunk ott, de mindenki utált. 

Mire Szulejmán: 

- Mi nem követtünk el két nagy hibát. Először is nem tettük kötelezővé az iskolákban 

a török nyelvet, másodszor nem kellett a magyaroknak megünnepelniük a moh-

ácsi csata összes évfordulóját. 
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Hirdetményünk, felhívásunk 

Kérünk minden intelligens, hívő vagy Istenre nyitott embert, 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 min-

denki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kér-

jük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megta-

lálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen 

bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és 

élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos 

pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért 

vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is 

ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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