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A legfontosabb földi érték az ember!
--------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 7. évfolyam 1. 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.
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Vargáné Pável Márta
Újévi köszöntőnk
Békés, boldog, erőben, józan észben teljes, gazdagabb új
évet kívánunk Mindenkinek!
Kedves magazinunkat Olvasók!
Új év, új lehetőségek a jóra és a rosszra is.
Nézzük előbb a kilátásainkat. Nem túl jók, de lelkünk mélyén
tehetünk ez ellen, viszont ehhez józanul kell gondolkozni és nem
emócióból.
Mindenkinek kívánom – azt, amit magunknak is megteszünk –; hogy ne a mának
éljen, tegyen félre, öngondoskodásra próbáljon meg beállni: ez vonatkozik a
kiskertek művelésére, a fizetésekből öregebb korunkra való félretevésre, nagyobb
mértékű
megtakarítások
képzésére;
kevesebb
fogyasztásra
és
több
önmegtartóztatásra. A pénzt nem a bankokban kell tartani, hanem ingatlanokban,
nemesfémekben, pl. aranyban stb. A helyzet egyre inkább úgy néz ki, ha mi nem
gondoskodunk magunkról, 20-30 év múlva már senki sem fog, s ennek több oka is
van. /De most erre nem térek ki./
Ez az év a választások miatt erősen döntő lesz. Kérjük, mindenki megfontoltan, s ne
emócióból, kis megvesztegetésből, hamis ígéretek alapján döntsön. A józan ész
nekünk legalább is azt diktálja, hogy olyan legyen hatalmon, olyat szavazzunk meg,
aki az alapvető érdekeinket valóban teljesíti. Itt egy gond van, egy párt sem
megbízható teljesen, persze kivéve az AQUILA-t, de sajnos, ha realisták vagyunk, ezt
is addig mondhatjuk el, míg ilyen kevesen vagyunk, míg kontroll alatt tudjuk a
tagságunkat.
Persze nem mindenkinek azonosak az elvárásaik, s ezt nem is lehet senkire sem
erőltetni.
A mi elvárásainkból pár dolog, amit mi teljesítenénk, ha lenne annyi szavazónk:
 A korrupció teljes visszaszorítása
 Orvosi ellátás teljes reformja, hálapénz megszüntetése
 Oktatási rendszer hathatóssá tétele
 Országunk megvédése minden kéretlen beáramlóval szemben
 Egyenlő lehetőségek azoknak, akik dolgozni akarnak
 Magasabb fizetések levétele, alacsonyabbak felemelése
 Országosan kb. 30%-os nyomorgás megszüntetése (lásd programunkat
http://www.aquilapart.hu/program.pdf)
 Nyugdíjakat a minimálbér emelésével arányosan kellene emelni
Mivel ez egy köszöntő, ezért nem a programbeszédünk akar lenni, csak egy ötlet,
miket kellene figyelembe venni, mielőtt bárkinek is behúzzák a szavazatukat.
Kívánjuk a Népünknek, hogy ne engedjenek a megtévesztésnek,
gyűlöletkeltésnek a szívükben, mert az maguknak is pusztítóan ártalmas.

a

Emeljék fel a fejüket, mert mi olyan nép vagyunk – még akkor is, ha színtiszta magyar
már nagyon kevés van…, de aki itt élt századok óta, valami szinten magyarrá
változott –, szóval olyan nép vagyunk – s itt nem a hajladozó, liberális, nemzetietlen,
hitetlen népségre gondolunk…–, akikben van valami lelki nemesség, hozott
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büszkeség, józan paraszti okosság, Istenértés, remélem, szeretet is, ami minket
életben fog tartani, győzelemre fog segíteni.
Kívánom népünkre Isten áldását, megtartó, bőséges kegyelmét!
Isten áldja meg Önöket!
2018 januárjában, Budapest
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A kép eredete: FB

Szeibert Márton
Újévi gondolat
A mai gondolataim mottója, amit Néri Szent Fülöp hallott egy látomásában: „Isten akarata szerint a világba kell menned, és Rómában kell élned, de úgy, mint a sivatagban!”
Azt hiszem, hogy Isten ennél nehezebbet nem is
kérhet az embertől. Szent Teréz is kifejti a Tökéletesség útjának 3. fejezetében, hogy a világban
élni, a világiak viselkedéséhez alkalmazkodni, és
közben bensőleg a világtól távol lenni és idegenkedni tőle, sőt ellenséges érzülettel lenni a
világ iránt, azaz számkivetésben élni, az nem
emberi feladat, az már angyali szint. Lényegében ezt az utat választotta mindenki,
aki az AQUILA közösségben tett fogadalmat. A világban élni, multiknak dolgozni,

felvállalni ezt a túlhajszolt életet, de közben nem ragadni sem pénzhez, sem ranghoz, sem feladathoz, sem emberhez, sem emberi érzésekhez, sem vágyakhoz, sem
emberi célokhoz, sem önmagamhoz, egyszóval semmihez sem, hanem csak egyedül Istenhez, és ahhoz, ami hozzá irányít.
Persze ez csak azért működik, mert tudjuk és tapasztaljuk, hogy az igazi öröm, boldogság és szépség mind Istenből származik, és ez a megélt igazság tart meg minket
akkor is, ha nap mint nap bukdácsolunk. És ez a boldogság az, ami miatt együtt
mondjuk Jézussal, hogy ez az iga valóban édes, ez a teher valóban könnyű. A legnehezebb és a legkönnyebb egyszerre.
2018 januárjában azt kívánom mindenkinek, hogy találjuk meg a boldogság egyetlen útját, az önmegtagadás útját, és éljünk ebben a világi cirkuszban úgy, mint a
sivatagban. Hogy pedig a boldogság egyetlen útja az önmegtagadás, azt egy záró
idézettel bizonyítom:
Eckhart mester, Leválni a világról:
„… Én azonban úgy vélem, hogy
még a szeretetnél is előbbrevaló,
hogy leváljak a világról. Először is
azért, mert a szeretetben a legfőbb
jó éppen az, hogy arra kényszerít
engem, hogy Istent szeressem, míg
ha leválok a világról, Isten kényszerül
szeretni engem. És annál, hogy Istenhez kényszerüljek, többre való,
ha Istent kényszerítem magamhoz.
Éspedig azért, mert Isten mélyebben tud áthatni engem és tökéletesebben tud
egyesülni velem, mint ahogy én tudnék egyesülni Istennel. S hogy pedig a világról
való leválás Istent énhozzám kényszeríti, ezt azzal bizonyítom: Minden létező a maga
legsajátabb, természetes helyére törekszik. Isten legsajátabb, természetes helye pedig az egység, a színtisztaság... Így azután Istennek szükségképpen oda kell adnia
magát a világról levált szívnek.”

Prohászka Ottokár: Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged
,S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
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Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő áldást hozott.
Pável Márta
Külföld vagy hazánk?
5

Most olvastam az indexen egy interjút, a menjek vagy maradjak
téma kapcsán. Nekem ez a cikk nem volt eléggé kimerítő, s talán
elég szókimondó sem. Pont ezért gondolom azt, hogy hozzátenném
az
általam
látottakat.
Előzetesen megjegyezném, hogy
én nem tudnék tartósan elmenni
Magyarországról, honvágy miatt
sem – ami pusztító tud lenni –, de
engem minden ideköt. Vallom,
hogy ha gyökerestől kitépik a fát,
az sérülni fog, főleg ha felnőtt az,
aki elment, már gyökerei voltak.
Tudom, a mai oktatási nihil nemzeti
öntudat nélküli embereket nevel,
akik internacionalisták, s nem fáj a
szívük, ha nem a magyar hon van
körülöttük. Ez egy tudatos sötét
leépítés,
mert
mindenki
könnyebben megtörhető, ha nincs
neki gyökere, öntudata.
Sok ember ezekkel szemben – azt
hiszi, vagy ez a látszat…-,
úgyszólván közömbös.
Most attól függetlenül, hogy
hazudik magának valaki vagy
nem, előbb vagy utóbb meg fogja
érezni, nem tette jól. Ez még akkor
is igaz, ha onnantól kezdve, hogy
elment,
önigazolásként
végig
hazudik önmagának és a környezetének. Ez pont olyan, mint a drágán megvett,
semmire sem jó kütyük, azt dicsérni kell, mert különben kiderülne, hogy az illető
megtévesztett balek.
Sokszor elgondolkodtatott, hogy miért van az, hogy ha itthon csődöt mondott – az
esőfelhőit mindenki viszi magával…–, azt hiszi, ott másként lesz, pl. nem fog
szerencsejátékozni és nem veri el az öröklött 50 millióját? (Sajnos a napokban ilyen
ismerősömről is hallottam.) Az igaz, ha nyelvtudás nélkül, csupasz hátsóval kimegy,
két ablakpucolás között nem fog tudni gépezni, na meg miből? Jellemző az is, ha

rövid időre hazajön, kb. egy hétre, akkor villog és túlköltekezik, és játssza a
csekonicsot, azért, hogy nehogy rájöjjenek, hogy eltévesztette, hogy vesztes!
Na jó, ennyit arról, hogy menjek vagy maradjak. Minden honfitársamnak azt
mondanám, menjél ki, nézz körül, gyere vissza és harcolj! Vedd a kezedbe a
dolgokat, harcolj az irányításért! Te magyar vagy, győzz Magyarországon! Aki tanul,
dolgozik (minden nap elmegy dolgozni, normálisan költekezik), normálisan
gazdálkodik, annak itthon is
lesz mindene. Lehet, hogy
nem fogja a kacsalábat a
kastélya alá tuszmékolni, de
ez normális embernek nem is
hiányozhat, hiszen úgyis
csak átutazók vagyunk itt a
Földön.
Aki sznob, az meg menjen
Isten hírével.
Igen,
küzdeni
kell
Magyarországért,
a
hazánkért, létünkért. Kint is,
itthon is. Persze pro és contra
mindenről meg lehet egy
embernek magát győzni, s
hogy mi az igazság, azt
majd, ha fölbukik, mint a
bogár, megtudja. Pucéran megy el, ahogyan jött is, de a lelkének semmit sem
gyűjtött, mert a nagy külföldözésben erre nem maradt ideje. Meg is győzték, hogy
ez idejétmúlt dolog. Nos, akkor majd megtudja, mi volt az igazság, ami ebben az
esetben szó szerint odaát van.

Marton Janka
Istenben újrarendezett kapcsolatok
A karácsonyi rokoni, baráti látogatások alkalmával pár nap alatt
tizenhat különböző család ünnepek körüli életébe csöppenhettem
bele, az ország több pontján, és ismét megdöbbentem, mennyi feszültség rejlik az emberek egymáshoz kapcsolódásában.
Egyfelől csodálatos olyan szociális hálóban élni, mint egy olyan családi vagy baráti
társaság, akiknek a tagjai segítik egymást, bízhatnak egymásban, támaszkodhatnak
egymásra, ugyanakkor mennyi féle formája van az egymástól való függésnek, egymás direkt vagy akár tudattalan kihasználásának. Mennyi pozitív és negatív energia
tombol egy-egy mosoly vagy mozdulat mögött.
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Tisztán látom ismét, mennyire csakis Istennél van a kiút: csak Istentől
szabadna függenünk, nem szabadna a másik embert sanyargatnunk, sem pedig megalázottan
élni, lelkünk nemességét megtagadva mások mellett.
„Az ember elesettségének legszerencsétlenebb tünetei közé tartozik a szeretet eltévelyedése, a szeretet természetfölötti eredetének
félreismerése, ennek a lélekbe vetett isteni magnak földi vetésekkel
való elnyomása. Isten úgy akarta, hogy Isten-szeretetünk fáin teremjenek emberszeretetünk virágai, az ember pedig nem hagyja fává nőni a magot, hanem céljukat
önmagukban kereső emberi vonzalmakat ültet köréje, melyek elisszák tőle a lélek
talajának életnedveit.”1 Minden kapcsolatunknak abban a szeretetben kellene nyugodni, amelynek a szálai Őnála érnek össze: hogy ne az egónk kívánságai irányítsák
kapcsolatainkat, hanem az őszinte odafigyelés a másikra. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha nem arra vágyunk, hogy egy másik emberrel való kapcsolatból táplálkozzunk, hanem felismerjük, hogy Istentől jöttünk, Hozzá tartunk, és az Ő kezét fogva
éljük a földi életünk napjait. Nagyon nehéz felismerni és beismerni, hogy esetleg bizonyos helyzetekben ideiglenesen vagy tartósan mások kárára éltünk vagy egyszerűen csak önzően, a másik szenvedését meg sem látva. Ugyanilyen nehéz kiszakadni
abból a függésből, ami a mi kárunkra épült ki.
A kiszakadást nem is feltétlenül fizikailag értem, mert vannak olyan kötelezettségek,
amik alól nem vonhatjuk ki magunkat. Ám lélekben: szakadjunk ki. A szenvedéseinkből és önzőségeinkből egyaránt. Szárnyaljunk lélekben magasra, mint a sasok, lélekben szabadon kitörve a fonalakból, amikkel az emberek egymást kötik, húzzák-vonják. Tehetjük így is a dolgunkat: szabadon lélekben Istennel. És akkor meg fogjuk
látni, igazán mire van szüksége a körülöttünk élőknek, ugyanakkor nem sorvadunk
el attól, ha mi ezt a figyelmet esetleg nem kapjuk meg – mert mindent megkapunk
attól, aki végtelenül szeret.
Lehet ez egy programunk az új évre: minden kapcsolatot az Úr kezébe adni, és szabadon, az Ő akarta szerint rendezni a földi kapcsolatainkat. Hogy ne az önzéstől,
hanem attól a tudattól vezérelt szeretet irányítsa a kapcsolatainkat, hogy mindanynyian egyformán vagyunk Isten gyermekei. Vajon hány ember kívánta, hogy a 2018as évben több boldogságban legyen része és kevesebb szenvedésben? Itt a kulcs:
szíved helyezd Jézus szívébe. „Ébredjen, ujjongjon fel a lelked, övé vagy, szabad, kell
1

Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása

7

az övének lenned, ez a dobogó Istenszív megvásárolt téged az örökkévalóságnak.
Szeretetébe hív, fölemel, megszentel, boldogít. Édes öröm lesz a lelkedben otthon.
Ha magadra maradsz, szétmálló mocsár vagy, mely csak fertőzetet termel, ha pedig
Krisztussal egyesülsz, olyan vagy, mint a hatalmas eleven folyó, mely méltóságosan
és feltarthatlanul hömpölyög tengere felé.”1

Lelkiségi rovat
Válogatta: Pável Márta
Anthony Strano Alfa Pont: Isten pillantása
A csend
Amikor a csend mély, csordultig telített teljességgel, amikor megszűnik a hang utáni vágy, amikor tökéletes az Egyre való koncentrálás, akkor a gondolat olyan, mint a nyíl, eléri és szinte beleolvad
a célba; ott az emberi lélek nemcsak megpillantja Istent, de teljesen, egészen, abszolút módon beleolvad az Ő Lényének tisztaságába. Feltöltődik a tiszta fénnyel,
ami a lényévé válik, és ezt az energiát, békét, szeretetet sugározza mások felé.
Ilyenkor olyanok vagyunk, mint egy élő világítótorony.
A csend a kommunikáció hídja Isten és az emberben lévő isteni között. A csendben a legértékesebb, a legkifinomultabb dolgokat találhatjuk meg…
A csend gyógyít. A csend olyan, mint a tükör. Beletekintve minden világos. A tükör
nem vádol, nem kritizál, hanem segít a dolgokat olyannak látni, amilyenek azok
valójában. Olyan diagnózist tár elénk, amely megszabadít a helytelen gondolkodásmódtól. Hogyan teszi ezt a csend? A csend felszínre hozza az énünk eredeti békéjét, a velünk született isteni békét. Amikor ezt meghívjuk, a béke átjárja az egész
lényünket, az összes egyensúlytalanságot harmonizálja és meggyógyítja. A csend
teljessé tesz és feltölt; gyengéden és mégis erőteljesen aktívvá tesz…
Kapcsolatok
"Istenről nemcsak gondolkodnunk kell,
koncentrálnunk is kell Rá;
Ha csak gondolkodunk, elméletek teremtődnek,
míg ha koncentrálunk, kapcsolat keletkezik.
A tapasztalatot csak a kapcsolat hozza létre."
A kapcsolat a lényeg megértése, a lét összeolvadása, a hasonlóság egységbe
rendezése és főleg a barátság, amely a szereteten és az egyenlő látásmódon
alapszik; egy olyan szereteten, amely mindig hozzásegít önmagunk értékeinek a
tudatosításához…
Ha a szeretet jelen van, akkor nincs vágy a versengésre, vagy a másik feletti uralomra, mivel valamilyen módon az a másik is én vagyok. Ahogyan a másikat értékeljük és megbecsüljük, az egy tükör arra, hogy hogyan becsüljük és értékeljük önmagunkat.
A szeretet minden iránt állandó tiszteletet jelent. A tisztelet nélküli szeretet nem szeretet, hanem bizalmaskodás és hitvány szükségletek keveréke, ami előbb-utóbb,
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fokozatosan megteremti a másik kizsákmányolását. Ilyen körülmények között a másik létének a tisztelete elvész…
Aki a szellemi ösvényen halad, elfogadja és megérti, hogy a másik fele Isten. A
misztikusok, jógik, szentek, az Istennel való egységük alapján egy pozitív, kreatív
életet teremtettek. Istennel nem csak az a tapasztalatuk, hogy Ő a jobbik felük, hanem az Egyetlen a Mindent jelenti számukra…

Kertészkedés
Vargáné Pável Márta
Most éppen csípős szél fúj kint, az embernek nem sok kedve van
kimenni, kertészkedni. De akinek kertje van, az nem ilyen, mert az
első jobb időre kimegy, és azt szemléli, hol mit vágjon le, mit ültessen át.
Pár napja láttam a szomszédot, mint egy akrobata kepesztett egy
4 méteres létrán és lemosó
permetezést végzett. Nem
mondanám, hogy mindenki most tegye.
Viszont lassan lehet venni magokat,
mert a készlet télen már nem fog sokat
változni. Meg lehet venni a palántázáshoz a földeket is, sőt ha van pl. gombatárgya, fele-fele arányba szoktam öszszekeverni – ez nekem nagyon bejött –
, és betöltöm az ültető edényekbe,
hogy mikor már lehet, csak ültetni kelljen.
Kis kedvesség. Pár hete a telekszomszédom két zacskó karalábéval araszolt,
adott mindenkinek, aki szembejött,
mert „túltermelési válságban” szenvedett, ja és volt salátája is. Nos, milyen jó az ilyen szomszéd. Igaz, nekem is sok
céklám volt, de a pestieknek elosztogattam.
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AQUILA HUMOR
Egy kisfiú levelet ír a Jézuskának:
> Kedves Jézuska, nagyon szegény családból származom. Kérlek, küldj
nekem 10.000 forintot karácsonyra!
A postások nem tudják kézbesíteni, ezért kibontják. Megsajnálják a kisfiút és
gyűjtést szerveznek, de csak 5.000 forint gyűlik össze, amit el is küldenek a
gyereknek. Egy hét múlva újra levelet küld a kisfiú a Jézuskának, a postások ezt is
kibontják.
Ez áll benne: Kedves Jézuska, te nagyon rendes vagy, de azok a szemét
postások lenyúlták a pénz felét...!
Ki a hideget nem szereti, hóember nem lehet.

Az állatvédő egyesület irodájában cseng a telefon:
- Jöjjenek gyorsan, a postás felmászott a fára, és onnan ingerli a kutyánkat!
Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása.
Három férfi beszélget:
- Engem, ha meghalok, fektessenek az anyám mellé – sóhajt az első. –
Addig volt nekem jó dolgom, amíg ő élt!
- Engem meg a feleségem mellé – mondja a második. – Áldott jó asszony
volt, hűséges a sírig.
A harmadik hallgat.
- Hát te? – faggatják a barátai.
- Engem fektessenek a postáskisasszony mellé!
- De hiszen ő még él!
- Na és? Én se vagyok éppen halott...!
*****************************************

Már előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban.
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Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon
tagnak az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme
miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is
mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
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.
Impresszum:
Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3.
Honlap: www.aquilapart.hu
E-mail: aquilapart@aqp.hu
Telefon: +36 20 – 327-47-93
Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, AQP elnöke
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit
Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella,
Marton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga
Képi anyag szerkesztése: Horváth Olivér
Az AQUILA Párt fogadó órái: szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig.
Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk.
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen.
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