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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
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
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
KIJELENTJÜK, 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!
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Pável Márta

Boldog új évet minden kedves olvasónak!
Pár tanács az ÚJ ÉVRE, hogy lelkileg megtörhetetlenek legyünk
Új év, újra itt az első szám, mit is mondhatnék…
A tavalyi év tele volt manipulációval, ijesztgetéssel, járvánnyal, lezárással,
maszkkal, mindennel, ami rossz. Nem tudom, hogy ebben az évben ezen túl
tud-e lépni az emberi társadalom? Sokan nem, mert elképesztően zárt, elbutított emberekkel is lehet beszélni, de ők úgysem olvassák az AQUILA Magazint.
Örülök, hogy akik olvassák, megértenek.
Nagyon jó lenne, s nagyon szeretném – nem nekem, hanem Önöknek lenne hasznos –, ha egy dolgot
mindenki megpróbálna megtenni.
Magam már hónapokkal ezelőtt eldöntöttem, hogy nem hallgatom
végig a TV-ben és sehol sem, bárhol
is akarnak manipulálni oltással kapcsolatos agymosó információkkal.
Nem leszek partner abban, hogy
bármivel is riogassanak. Innentől lezártam ezt a „kapcsolatot”, tovább
számomra nincs. Nem fognak semmivel sem befolyásolni, igaz, elég
erős tudatom van, így amúgy sem
lenne könnyű művelet. Eddig se hatottak rám, sőt az erőszak csak növelte az ellenállásomat. Mindenkinek javaslom, tegyék ezt, mert ha nem adunk energiát ezeknek a riogatásoknak, ha
nem adunk energiát a járványnak, ha nem adunk energiát azoknak, akiknek
ez valamiért jó, akkor energia hiányában megpusztulnak, s erre várok. Be fog
jönni, főleg, ha sokan így teszünk. Ezzel lehet elgyengíteni, eltüntetni őket, ha
a félelem erejével nem tápláljuk, mert ez az erőnk leszívása. Ne menjünk bele!
Ne egyezzünk bele, ne féljünk! Tartsuk be az egészségügyi szabályokat, és bízzunk Istenben, véletlenül senki sem hal meg. Ha pedig meghal, akkor ez kivédhetetlen, a sorsában benne volt.
Nem azt mondom, hogy nincs, mindig volt és még lesz is influenzajárvány. És
mindig haltak bele emberek, most is fognak. De ennek nem muszáj elébe
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menni – amit a félelem fokozni fog –, inkább erősíteni kell az immunrendszerünket egészséges ételekkel, életvitellel, imával és győzni fogunk. Nem muszáj
lelkileg sem tönkretenni magunkat. Tényleg ne menjünk olyan közösségekbe,
ahol sok beteg lehet. Igen, normálisan vigyázni kell, de nem hisztérikusan. Ne
adjuk bele a tudatunkat, ne egyezzünk ebbe bele, és ha kollektívan elutasítjuk, akkor nem fog rajtunk a manipuláció, s abba fogják hagyni, erről csak mi
tehetünk. Ez olyan, mint amikor a gyerek a színházban böködi az előtte ülőt,
ha az nem reagál rá, abba fogja hagyni, és a másikat fogja piszkálni. Nos, ez
ilyen, tudom, hogy így működik. Csak össze kell fogni, s ha nem lesz részünkről
(lakosság felől) félelem, lihegés, akkor ez az egész le fog állni!

Pável Márta

Kezdjük az évet több önbizalommal!
Kétféle ember van: hívő és nem hívő. Az
utóbbinál, amit elővehet, az csak a hatalmasra nőtt egója, mert ők azt hiszik,
minden rendben, jól elvannak magukkal, s ezzel nincs is
dolgom.
A másik fele a hívő emberek rétege, akiknek most írok,
itt érdemes még tenni, így bíztatni szeretném Önöket.
Amíg élünk, minden nap mélyíteni kell a hitünket, így
sürgősen neki kell állni.
Az önbizalom Isten nélkül üres hordó, ami kong. Ha valaki nem hívő, hát akkor csak az egója működik, a matéria a fontos. Ha valaki hívő, akkor az jobb, mert talán tudja, hogy a végtelen
Isten lelke van benne, ettől halhatatlan, és Isten soha, de soha nem hagyja
magára, csak ha a lény úgy akarja. Ha ezt az ember tudatosítja magában,
akkor oka sincsen arra, hogy porban kúszva, szőnyeg alatt közlekedjen a világban. Mi, emberek egy hatalmas Léthez tartozunk, az Istenhez! Sajnos ez
többnyire nem látszik se viselkedésben, sem a magunk felé való elvárásokban.
De a tény az tény, akkor is Hozzá tartozunk, ennek a más emberekhez való
viszonyban is tükröződnie kéne. Ez a tény mindenkinek erőt kellene, hogy
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adjon, hogy felemelt fejjel járjunk, s
ne engedjünk semmiféle zsarolásnak, hatóságnak, manipulációnak,
akárhonnan is jön. Lényeges az
egyénre nézve, hogy emelkedett
emberek vagyunk, illetve azzá lehetünk, ha tudatosítjuk Istentől való
lelkünk létét. Semmi, de semmi ok
nincsen elkeseredésre, csak hinni
kell. Ki kéne használni ezt a tehetséget, ezt a lehetőséget, amit az Úrtól
kaptunk. De hiába van egy aranybányánk, amit még egy rövid időre
sem vagyunk képesek tudatosítani,
mert így mellette fogunk nyomorogni, szenvedni, éhen halni. Ha viszont tudjuk, tudatosítva élünk, ennek megfelelően viselkedünk, akkor ezt a végtelen lehetőséget igen
nagy eredménnyel hasznosíthatjuk: pl. könnyebb az élet, állandóan Isten tenyerén érezhetjük magunkat, halálunk után egyenes utunk lenne
hazafelé, Hozzá. Ez a tudat ergo életmentő lehet, ezt az új évet ennek a jegyében kéne végig élni. Köszönöm.

Szeibert Márton

Miért szeretik sokan A Gyűrűk Ura című regényt, illetve filmet?
„Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen,
Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen.”
Kicsit visszagondolok a december végi ünnepekre. Ilyenkor, akik
megtehetik, sokszor töltik el az időt a pihenés különböző formáival, például
olvasással vagy manapság inkább filmnézéssel, és ez utóbbi esetben gyakran
előveszik a már ismert kedvenceket is. Ezek közé tartozik szerintem A Gyűrűk
Ura is. Nem biztos, hogy igazam van, de az jutott eszembe, hogy a nagy
kedvencek közé bekerülni, olyan sikert aratni, mint amilyen ez a regény és a
regény alapján forgatott film, ahhoz kell valami több mint puszta írói tehetség,
több mint egy jó stáb, több mint pénz. Alapvetően a történetben van valami,
ami egy állandó értékként jelen van, és ami köré fel lehet építeni mindenféle
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akciódús jelenetet, izgalmas epizódokat. A Gyűrűk Ura történetében van egy
csomóféle lény, de ez a fantasy regények egyik közös jellemzője, mégsem
aratnak ekkora sikert. Azt gondolom, a karakterek nagyon jól vannak felépítve
ebben a történetben, de most mégsem erről szeretnék beszélni. Egy olyan
fonalat ragadok meg, ami számomra egy erős jelentéssel bír, és ami olyan
igazságot hordoz, ami szintén alapja lehetett a sikernek. Ez pedig nem más,
mint a cím alá beidézett mondat. Ez volt ráírva a hatalom gyűrűjére, amit a
történetben szereplő démoni erővel bíró főgonosz készített. Ezt a gyűrűt, aki
megtalálja, ragaszkodni kezd hozzá, nem bírja elengedni, mindennél
fontosabb szerepet kap az életében. Ez a gyűrű elszakít a józan észtől, a
valóságtól, és látszólagos hatalmat ad, a környező emberek, lények fölé emel,
miközben a démoni erőket, akik a gyűrűt keresik, elkezdi vonzani. A platóni és
gnosztikus irodalomból ismerjük a Démiurgosz fogalmát, a látható világ
alkotóját hívták így (még korábban a görög világban többek között a
kézművesek megnevezése is volt). A gnosztikus fogalom alapján tehát egy
Isten alatti lény, aki megfeleltethető az ószövetségi teremtő Istennek, de mivel
a földi világot építi és így az Istentől való elszakadás eszköze, ezért a gnosztikus
irodalom sok esetben negatív lényként tekint rá szembeállítva őt a Jézus által
hirdetett Jóistennel, aki az egyetlen tökéletes és abszolút lény, a Lét maga. A
Gyűrűk Ura ebbe a párhuzamba úgy illeszthető bele, szerintem, hogy a
gyűrűkészítő főgonosz megfeleltethető az illuzórikus világot alkotó
Démiurgoszszal. Mindkettőről mondható, hogy a megtévesztés szelleme. A
történetben nagyon erősek azok a képek, amikor egy-egy szereplő próbál
megszabadulni a gyűrűtől, de nem bírnak, vagy csak nagyon nehezen bírnak,
mert a lelküket nagyon mélyen áthatja az a birtoklási vágy, amivel a gyűrűt a
magukénak akarják tudni. Minden embernek a saját hétköznapjaiban meg
kell tapasztalnia egy-egy dologról
való lemondást, és ez néha fájhat is.
Ennek a nagyon felerősített képét
láthatjuk ebben a történetben,
mintha
az
összes
vágyunk
belesűrűsödne egyetlen tárgyba, és
erről az egyetlen tárgyról kellene
lemondanunk. A keresztény misztika
alapvető eleme a lemondás. A
lemondás,
a
világtól
való
elszakadás,
hogy
kiüresítjük
magunkat, mind azt a célt szolgálja,
hogy minden illúziótól eltávolodjunk,
és képesek legyünk befogadni az
igazi
isteni
energiát.
Ezt
a
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párhuzamot erősíti az a kép is, ahogy a film végén, a gyűrűtől való
megszabadulás után a főhőst a tündék birodalmában találjuk, és hogy
szembetűnően több fényt használtak ezeknél a jeleneteknél, ami a felüdülés,
a valóság, a tiszta boldog állapot megnyilvánulása.
A karácsonyi illúziók talán még most januárban is még vakítanak mindenfelől,
de a boldog lelkek száma sajnos alacsony. Az ünnep megélésének igazán
fontos eleme kellett volna, hogy legyen az elcsendesedés, az életünk
értelmének átgondolása, ami ha kimaradt a mi ünnepünkből, akkor próbáljuk
meg most az új évben pótolni, mert a lelkünk éhezik, azt is táplálni kell.

Kis Enikő

Új év, új kezdet
Az új esztendő kezdetéhez rengeteg babona, hagyomány, népi
hiedelem kapcsolódik. Ebben a pár napban mindenki zsizseg,
mindenki tervez, előre vetít vagy csak egyszerűen szeretné tudni,
hogy mi vár rá, mit hoz a jövő...
Rengeteg népi jóslat, praktika fűződik az óév utolsó és az űj év első napjaihoz.
Van például egy régi népi hagyomány, amely szerint, amilyen az év első
tizenkét napja, olyanok lesznek az egyes hónapok. Ha szomorúak ezek, akkor
bánatos, ha szorgos munkával telnek, dolgos, munkás hónapjaink lesznek.
Próbáljuk a bizonytalant biztosabbá tenni, hiszen minél inkább akar a maga
ura lenni az ember, annál kevésbé tudja elviselni a saját esetlegességét. És
annak ellenére, hogy minden nap minden pillanatában a bizonytalanság
szakadékának szélén állunk, ezt a katarzisos élményeken kívül leginkább talán
ilyenkor érezzük meg, Újév napján.
Az ember bizonytalanságát az ismeretek, a tudás hiánya okozza: az ismeretek
hézagait találgatásokkal, misztifikálással pótolja. Innen erednek aztán a
babonáktól napjaink összeesküvés-elméletéig sok fikciónk, mesénk és (urbán)
legendánk.
A mai világ egyik gyakori tévképzete, hogy a hívő ember babonás, de bezzeg
az ateista: ő csakis gyémánt kemény érvekkel megalapozott, bizonyítható,
megfogható anyagi tényeken alapuló nézeteket vall. Elárulok egy titkot.
Minden ateista ismerősöm rendkívül babonás. Van, aki az „átment a fekete
macska előttem, óriási balszerencse fog érni”-szintű babonák megszállottja,
van, aki meglehetősen szűk látókörűen materiálisan korlátozott tudományos
eredményekben hisz, vagy akár csak a covid elleni oltásban. De abban
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nagyon. Úgy gondolom, hogy a babona ott kezdődik, hogy egy bizonyos
ponton az ember a saját korlátozott elméje alapján behatárolja magának,
hogy mit hisz el, és ahhoz a végsőkig ragaszkodik, bármely erős ellenérvvel
szemben is.
Napjaink nagy bizonytalansági tényezője közismerten a covidjárvány.
Tapasztalatom szerint minden ember a saját módján áll hozzá. Mik lehetnek a
konkrét tények? Adott egy koronavírus, amely fejetlenül száguldozik a
világban, fertőz, és bizony vannak, akik nagyon betegek lesznek tőle, és
vannak, akik belehalnak.
A halál egyébként egy kőkemény
valóság, eddig kevés emberről tudok,
aki kikerülte, ők mind bibliai személyek.
Így vagy amúgy, előbb vagy utóbb el
fog érni mindenkit. Egy vírusnak
általában az a sorsvonala, hogy, ha
talál egy újabb gazda testet, akkor
vígan tombol egyet, aztán könnyen
lehet, hogy meg is öli, de nála nem ez
számít sikerélménynek, hanem az, ha
a gazdája kövéren tartja, körbe
hordozza,
és
minél
többfelé
továbbadja. Ezzel a járvánnyal is ez
lesz: remélhetőleg mielőbb (talán már
ez az omikron változat ilyen lesz)
átmegy egy "aranyos kis náthába". Mit
csinálnak az emberek ezzel kapcsolatban? Pánikolnak, bizonytalanok,
befogják a fülüket a tudományos érvekkel szemben, s helyette féltudományos
babonasággal létrehoznak egy politikai válságkezelést. A politikusok pedig
hamis biztonságba ringatják az embereket, elhitetik velük, hogy urai a
helyzetnek és tudják a kiutat.
Mire alapoznak? A bizonytalanság érzetből fakadó irracionális félelemre. Mi a
nagy megoldásuk? Három évvel ezelőtt még törvényeket hoztak, hogy nem
lehet GMO-s termékeket árulni Magyarországon. Világbotrányt okozott a kínai
tudós esete a génmódosított kisdedekkel. (Jól be is zárták, amúgy persze,
jogosan.) Ma hírvivő RNS alapú oltással oldanák meg a járványt - beviszik egy
alig ismert új vírus fehérjéjét kódoló genetikai anyagot az emberi szervezetbe.
A világjárvány tulajdonképpen egy hatalmas tudományos áttörést hozott: a
genetikailag módosított emberi szervezet találmánya világszinten teret nyert.
Mennyire hisznek benne az emberek! Hogy mi lesz az ebben a cikkben leírt
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tudományos érvekkel? Gyorsan elfelejtik őket. Ha meg nem, akkor a szerző
kap egy "oltásellenes" bélyeget, mert politikailag úgy korrekt.
Másik példa lehetne az ateista orvosé, aki nem hisz a pszichoszomatikus
betegségek egy részében, pusztán, mert nem olvasott róla a tankönyvekben.
Mi ez, ha nem korlátozott materialista babona? Hiszen a daganatos
betegekkel foglalkozó orvostársa számtalan esetről be tud számolni, ahol a női
szervek daganataiban szenvedő betegek nagy része gyógyulás után elválik.
Vagy, szentül meg van győződve arról, hogy gyakran a nagyon altruista és
érzékeny emberek szervezetében fejlődik ki tüdődaganat – ezt le is tudja 10
vezetni teljesen elfogadható érveléssel, amelyben a dohányzásra való
rászokásnak sem csekély a jelentősége. Mi a különbség? Az egyik hívő és figyel
a lelki okokra, a másik nem hívő és, mivel tart tőlük, babonásan tagadja
azokat.
Miképpen lehet megállapítani, hogy mi magunk babonásak vagyunk-e vagy
sem? Szerintem nem kell. Több mint valószínű, hogy kisebb-nagyobb
mértékben azok vagyunk. Honnan veszem ezt? Mindannyian bizonytalanok
vagyunk valamennyire valamiben.
Az egyetlen biztos pont pedig csak az Isten.
Az Ő tudásának tárháza végtelen: mindent
tisztán lát és ismer. Minél inkább távolodunk
tőle, minél inkább elhatároljuk magunkat
az ego fátylaival, majd később a falaival,
annál kevésbé látjuk tisztán a dolgokat,
annál inkább elbizonytalanodunk és félünk.
Próbálunk
magyarázatot,
megoldást
találni ezekre a dolgokra, és, mivel emberi
korlátaink nem engedik, hogy tisztán
lássunk: óhatatlanul belefutunk abba,
hogy a magyarázataink, megoldásaink
helytelenek.
Az egyetlen kiút rábízni magunkat arra, aki
mindenben tisztán lát. Ő alig várja, hogy
végre felé forduljunk, hogy tévelygő
gyermekei hazatérjenek hozzá, hogy ránk boríthassa a végső nagy igazságot.
Ez lehetne akár egy újévi elhatározás is: a bizonytalanból a biztosba.

Pável Márta

TÁRSADALMI ÉSZREVÉTELEK 2021 UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN
Az emberi kapcsolatok 2021 utolsó hónapjaiban nemhogy
javulnának, hanem plusz rárakódik a türelmetlenség, a szeretetlenség, az egymás hülyének nézése, s ez elég feltűnő
jelenség.
EGYMÁS IRÁNTI TÜRELMETLENSÉG

Menjünk sorba. A vásárlás első atrocitása egy áruházban történt, ahol való- 11
ban nem tartottam meg a nagy távolságot, viszont sose szoktam az emberek
szájába lihegni, tehát a bevásárlókocsi távolságát tartottam meg, de lehajoltam egy kicsit az előttem lévő felé, hogy megláthassam az árat, csak azt szerettem volna megnézni. Erre az előttem álló hölgy úgy ugrott fel, mintha éppen
tűvel beleszúrtam volna, és visítozva, ugrálva elkezdett üvöltözni, hogy én miért lihegek a nyakába stb. Nem tudtam, hogy a hasán hordja a nyakát, meg
csak egy pillanatig hajoltam le, hogy megnézzem az árat. A nő nem hagyta
abba, üvöltözött, elmondott mindennek. Becsületemre legyen mondva, egy
szót sem szóltam, hallgatagon tűrtem. (A türelem rózsát terem…)
De még ugyanaznap átmentem egy másik áruházba, ahol egy hyperolszőke, 30 év körüli nő
kezdett ki. Toltam a kocsimat, és meg mertem a
csirkés pultnál állni, hogy egyet kivegyek. (Ez nálam kb. 10-20 másodperc.) A kis „cicus” üvölteni
kezdett: minek álltam meg, minek akadályozom
őt, miért nem megyek tovább stb. Na, ekkor kirobbant belőlem az előző atrocitás is, és megkérdeztem tőle, hogy mondja már meg, hogy
karácsony közeledtével mindenki elmebeteg
lesz? Mindenkinek elmentek otthonról, s ha idegbeteg, akkor kezeltetni kéne magát, mert ez tűrhetetlen, hogy így beszélünk egymással. Sajnos
ez van, engem elhagyott a béketűrésem.
FELMONDÁS… KÖTELEZŐ OLTÁS

A Facebook felületén olvasom, hogy rendőrök, katonák, tanárok felmondásra
készülődnek a kötelező oltás miatt. Nem tudom, hogy Orbán Úr miért nem néz
körbe, miért nem figyeli meg, hogy az erőszaknak semmi, de semmi értelme
nincs, sőt ellenállást szül. Statisztikák szerint az ország alig kevesebb mint fele
ellenzi a kötelező oltást. Így akar választást nyerni? Nem beszélve arról, hogy
az idén a nagy „oltakozással” több beteg volt, mint tavaly beoltatlanul! Ezt
sem látják meg, hogy a kísérleti oltóanyag többet árt, mint használ (lásd a sok
mellékhatást és a hatástalanságát)! Így ezért is el kéne gondolkozniuk, hogy
ez hogy is van? Kérdés, mi van a jéghegy csúcsa alatt, mi van a háttérben?

Az biztos, hogy a lakosság viszont elégedetlen és az erőszakot nehezen tűri,
inkább felmond. De ezt körülbelül hússzor leírtam, pusztába kiáltó szó. Úgy látszik, semmit sem ér. Most beígérték a rendőröknek és a katonáknak a 10%-os
emelést, meg hat havi fegyverpénzt, ha beolttatják magukat. Micsoda zsarolás ez? Olvasom egy rendőr kommentjét, iszonyú kiábrándultság, elkeseredés.
Micsoda egy undorító világ ez, miért kell erőszakolni valamit? Ha valóban az
én érdekem, bízzák rám – az már kiderült, hogy az oltott is fertőz! Ha nem az,
de nem is fertőzök jobban, mint a beoltott, akkor pedig pláne!!! Miért kell erőszakolni? Ez csak az oltóanyaggyártóknak meg a közvetítőknek jó, szerintem!
Több orvosi vélemény szerint az omikron nem rosszabb, mint egy kicsit kemé- 12
nyebb influenzajárvány. Vigyázni kell, be kell tartani a szabályokat, úgy, mint
egy járványnál, viszont abba kéne hagyni ezt az egész cirkuszt, de nagyon
sürgősen.
BETEGEK MŰTÉSE

Ha valakinek porckopás miatt fájnak a tagjai, az tudja, milyen az éjjel-nappal
állandósult fájdalom és a mozgásképtelenség. Ahogyan a többi komoly betegségnél, pl. rákosoknál, a beavatkozás nem bagatellizálható el. Tudom, javarészt megint leállították a műtétek nagy részét, többek közt „muníció” hiányában is… Állítólag a protézisek is hiányoznak, nem is szállítanak, és egyéb
gond is van. Talán év elején javul az állapot. Gondolom, majd januárban
megindul a szállítás, illetve most nem vagy alig szállítanak külföldről. Ennek az
oka is sokféle, de ebbe ne menjünk bele. Azt olvasom egy Veszprém megyei
panaszban, hogy egy nőnek két éve nem műtik meg a térdét. Nem tudom,
ez hogy lehetséges, mert az ország középső részén, vidéken én másfél hónap
alatt eljutottam a műtétig. S profi módon, közkórházban, szuperül műtötték
meg, hála az orvosnak. De hát azt gondolom, hogy miután még lehetséges
az orvosválasztás, a betegnek is mobilabbnak kell lennie. Nem várnék 2 évet,
ha szenvedek, hanem megpróbálnám másutt keresni a megoldást. Van olyan
is, aki magánklinikára megy, de nem feltétlenül kell három millióért műtetni –
hacsak nem számít a pénz, mert sok van –, hanem az egészségügyön belül is
megkeresheti – külön pénz nélkül is – a megoldást. Nagymamám arra tanított,
hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Nagyon ajánlom, hogy hosszú
szenvedés helyett nézzenek körbe.
NEM TÁPLÁLÓ ÉTELEK?

Nagyon sok ember beteg, és úgy tűnik, az étkezés pedig nem fedezi a szükséges tápanyagot. 50 éve – a faluban, ahol éltem – senkinek sem kellett sem
magnéziumot, sem kalciumot, sem C-vitamint szednie, mert minden meg volt
az étkezésben, a kerti gyümölcsökben, zöldségekben stb. Az igazság az, hogy
közben nagyon szenvedtünk, mert akkor még nagyon erős volt a kommunizmus utóhatása, beszolgáltatás, egyebek. Nem volt semmi luxus, pl. banán, narancs. Csoda volt, ha a karácsonyfa alá került egy-egy szem belőlük. Mégis,

akkor nagyon boldogok voltunk. Igaz, hogy most a szegényebbek majdnem
ott tartanak az árak miatt, de erről alább majd írok.
Ma az ételeknek a tápértéke teljesen más, nem olyan, mint régen volt, és így
a különböző vitaminokat áruló cégeknek viruló helyzetük van. Magam is tapasztalom, hogy ha nem veszem be a magnéziumot, akkor görcsöl a lábam
stb. Mi történt a különböző növényekkel, az ételekkel, hogy eljutottunk idáig,
hogy már az étel sem fedezi a normál szintű testi igényünket? Azt nem mondhatom mindenkinek, hogy menjen vidékre, termeljen maga, és csak jó ételeket egyen, mert sajnos nem mindenki tudja megtenni. Sajnos pillanatnyilag
csak ez lenne a legol- 13
csóbb, az egyetlen mód
arra, hogy, azt együk, ami
helyes és használ.
MINIMÁLBÉR ÉS NYUGDÍJAK
EMELÉSE

Most ez van, de MZP belebegtette, hogy ezt mind
el fogjuk veszteni. Örülhetünk? Nem, felháborító! A
minimálbér emelésének
összegét a kiskereskedők
csak az árak emelésével
tudják kompenzálni. Örülhetünk? Nem hinném. A felső többtízezer gátlástalanul duplázza a havi 1 milliós fizetését is. Örülhetünk? Nem!
Az mind szép és jó, hogy felemelték a nyugdíjat és a minimálbért. Folytathatnám a sort, kiknek mit emelnek és mennyi államadósság lesz ebből is, de nem
akarok itt kampányt csinálni a Fidesznek. De ha rövidesen választás van, és
esetleg nem a józan ész kerekedik felül, megválasztják mondjuk Márki-Zay Pétert és népnyúzó bandáját, akkor nézhetünk és még jobban panaszkodhatnak. Ahogy megválasztották Karácsony Gergelyt, akit nem győznek ma szidni,
ugyanúgy megtörténhet MZP-vel is, aki már előre beharangozta mennyi szociális engedményt fog megszüntetni. Most innentől fogva valószínűleg a 13.
havi nyugdíj is el lesz törölve, az árak viszont megmaradnak, jó magasan, s
egyre növekvően. Nem kell ide vírus, az éhségtől kipusztul az idősebb réteg
magától is. Sőt, még ha törölnék a kompenzációkat is, így megfizethetetlen
lesz az élet. Magyarország negyedének biztosan, a másik része, a felső negyede meg nagyon jól ellesz, nekik tök mindegy, hogy mi lesz, annyi pénzük
van, hogy a fülükön folyik ki. Nekik sem Isten, sem kereszténység, sem haza,
semmi sem számít, csak a pénz és a hatalom, meg az ego.
Csendben figyelmeztetek mindenkit, hogy akinek annyi pénze van, az gondoljon arra – úgy sem teszi… –, hogy ha meghal, ebből a sok harácsból egy

fillért nem visz magával, de a többi emberrel gőgösen, embertelenül viselkedik. Tudom, úgysem fognak rám hallgatni, de be fog következni.
Visszatérve az árakra, elképesztő mértékben növekszenek, a kenyér és az
alapvető élelmiszerek is, még egyedül a hús van jó áron, még, de hát, ki tudja,
meddig marad így. Szóval az emelkedő béreknek, nyugdíjnak ne nagyon sokáig örüljünk, mert szerintem rosszabbul fogok járni, mint két évvel azelőtt. De
már az is szép, hogy ezt adják.
Kérem a lakosságot, gondolkozzon – most függetlenül az érzelmeitől –, csak
logikusan közelítsen, csak arra szavazzon, aki az ő anyagi érdekeit szolgálja és
szavahihető. Nem szabad azt nézni, ki hogyan táncolgat, vagy hogyan hazu- 14
dozik. Sajnos pillanatnyilag más meghatározást/szelekciós tényezőt nem tudok mondani.
VÉGEZETÜL: DIVAT LETT AZ ISTENTELENSÉG, A HÁLÁTLANSÁG, A SZERETETLENSÉG

Mindezt nem tudom, hogy hova vezet, de tragédiába, az biztos. Lásd mennyi
fiatal akar öngyilkos lenni, cél, hit, remény stb. nélkül. Ha így folytatjuk az új
esztendőben, meggyorsítjuk a pusztulást. Nem tudom, hogy meddig bírja egy
emberi társadalom tolerálni az alapvető erkölcsi normáktól elszakadó viselkedést, gondolkodást. S mi lesz az embert életben tartó erővel Isten nélkül, mi
lesz a nélkül a cél nélkül, amiért érdemes lenne megküzdenie? Talán depreszsziós állapotban fetrengve különböző pótszerekhez nyúl? Tudom, hogy nem
mindenki hívő.
Azt gondolom, hogy el kéne azon gondolkozni, hogy mi a boldogság abban valakinek,
ha nem hisz és nincs transzcendens egzisztenciája? Minden más öröm rövid életű, elmúlik.
A hála minden és mindenki felé nagyon fontos lenne, mert kinyitja a szívet és befogadóvá
tesz.
Azt gondolom és vallom, Isten nélkül nincs
élet. Isten nélkül ebben a pusztuló világban
biztos véget vetnék az életemnek, mert mi értelme lenne? Terror, manipuláció, kizsákmányolás, hazugság a mai emberi társadalom fő
jellemzői. Ezzel a mentalitással sürgősen szakítani kell.
Észhez kellene térni, mert nem lesz folytatás,
nem kell mindent felélni, tönkretenni. A fölösleges dolgok – amik ma a legfontosabbak lettek –, hívságok, pénz, rang, sznobkodás, az
mind-mind itt marad, a sírban, a „kitüntetett”
test el fog pusztulni. Csak egyetlenegy dolog
megy tovább, amit a lelkünkbe tettünk. Kérem, a következő évre ne tartsunk be

magunknak. Aki él, még mindig megfordulhat. Gondolkozzanak el, kedves
embertársaim, hátha sikerül valakit visszafordítani, s az öröklétnek megmenteni. Ha gondolják, keressenek meg, szívesen segítek.

KERTÉSZET
Varga Márta
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A kert rendezése
Már most kiszűrhetőek az elszáradt ágak, jöhet a levágásuk, feldarálásuk. Ha trágyát szórtunk ki, amint kienged a fagy, azt is szét lehet szórni, majd bekapálni/
szántani..
Elmehetünk magokat válogatni, vásárolni.
Fontos tudnivaló, ahol a mag neve után F1 jelzés van
a csomagoláson, ott a termésből általunk szedett maggal nem szaporítható
tovább, így fontos erre odafigyelni.
Javaslat: ne ültessünk hamar palántákat, mert az elmúlt évek tapasztalata
alapján késő tavasszal is fagyott, így vége lett a kamikáze módon kiültetett
palántáknak. Ha pedig nem ültettük ki, akkor nagyon felnyurgultak a házi palánták. Részemről eldöntöttem, április első hetében fogok csak palántázni.
Jó munkát.

Varga Márta

AQUILA HUMOR
Orvosnál:
− Azért hoztam el önhöz a férjemet, professzor úr, mert azt
mondják, ön kiváló diagnoszta. Csak azt szeretném megkérdezni: Ön még sohasem tévedett? Annyi esetet hall az ember, hogy valakit
vesebajjal kezeltek, és mégis tüdőrák vitte el…
− Sose aggódjon, asszonyom! Akit én vesebajjal kezelek, az vesebajban is hal
meg.
− Drágám! Hol van a tea?
− Jaj, ti, férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni! A tea a gyógyszeres fiókban van, egy kakaós dobozban, amire az van ráírva, hogy só!

Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton, és a kocsiban beszélgetnek a
parasztokról és a munkásokról.
Azt mondja Rákosi:
– Te Ernő, valami olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is
lenne a népnek.
Megszólal erre a sofőr:
– Elvtársak, hajtsak a Dunába...?

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.
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