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Hol van a figyelmed?
Egy meglehetősen szomorú felismerés vált éretté
bennem a minap. Éspedig az, hogy imádjuk a se-
bességet, szinte szenvedélyünkké vállt a szágul-
dás. Bizonyára sokaknak feltűnt az e jelenség,
amit úgy nevezünk meg, „hogy felgyorsult a
világ”. 

Ez a dolog az én figyelmemet sem kerülte el. De iga-
zából akkor rémültem meg, amikor ráébredtem arra,
hogy ezt a száguldást erényként emlegetjük, valóság-
gal dicsekszünk vele. Azt hiszem, van egy olyan mes-
terségesen kialakított sablon a fejünkben, miszerint,
minél elfoglaltabbak vagyunk, minél inkább megosz-
lik a figyelmünk, annál fontosabbak, annál értékeseb-
bek leszünk. Emberek találkoznak egymással és arról
dicsekednek, hogy mennyi mindent csináltak az el-
múlt napokban, és úgy általában milyen sok fontos fel-
adatot hajtanak végre egyszerre. És arról is említést
tesznek, hogy szűk két nap alatt még milyen sok fon-
tos feladat vár rájuk. Engemet meggyőztek! Én elhit-
tem nekik, hogy ők úgy gondolják, hogy minél több
mindent csinálnak egyszerre, annál fontosabbak, annál
többet ér az életük. Vajon ez valóban így lenne? Egyál-
talán honnét származik ez az érdekes felfogás? Beval-

lom, még én is jól emlékszem azokra az időkre, ami-
kor egyszerre három telefon koncertezett a zsebem-
ben. Egyértelmű volt számomra is, hogy minél több
irányba kell figyelnem egyszerre, annál összetettebb
az egyéniségem, annál értékesebb a létem. 

Úgy nevezném ezt a korszakot, amiben most
élünk, hogy az Eszeveszett Száguldás Korszaka. Min-
denki száguld, siet, rohan valamerre, és közben az jár
a fejében, hogy miután célba ért, melyik irányba kell
továbbrohannia. Este meg hullafáradtan rogynak össze
a gépek. Már csak arra marad egy kis energia, hogy
megnézzenek egy agytompító valóság showt a televí-
zióban.Ezek után csodálkozunk, hogy az élet igazság-
talan, hogy sok minden történik értelmetlenül. Nagyon
sok információ bombáz minket száguldó hétköznap-
jaink rengetegében. Érdekesebbnél érdekesebb esemé-
nyek és rendezvények sokasága zajlik körülöttünk.
Kirakatok, reklámok, plakátok kiabálnak, hogy rájuk
figyeljünk, és ráharapjunk az általuk közölt nagyon
fontos információkra. Na de mit kezdünk mi ezzel a
sok információval? Hogyan reagálunk rájuk? 

Vajon az élet valóban igazságtalan és értel-
metlen, vagy csak mi nem látjuk az értelmet és az oko-
kat a történések mögött? Azt hiszem, már nem is
tudnánk a „KELL” nélkül élni. A mai világban ha a
„KELL” szócskát nem használhatnánk, leállna az agy-
működésünk. Nem tudnánk kifejezni magunkat. Arra
vagyunk beprogramozva, hogy „AKARUNK” és
„KELL”. Nem vesszük észre, hogy az „AKARÁS”-
ból és a „KELL”-ből ered a száguldás, ez a fergeteges
sebesség. Ebben a nagy rohanásban már azt sem vesz-
szük észre, hogy pont a SZÁGULDÁS az okozója
annak, hogy már lassan semmit nem értünk, és az élet-
ünk szinte egyfolytában igazságtalan. 

A LASSÚSÁG fogalma már-már elavulttá, 
ismeretlenné válik. Hadd mondjam, el kedves olvasó,
hogy veszélyes a lassúság, mert általa elkezdesz meg-
érteni dolgokat, rájössz, hogy az élet nem igazságta-
lan, megérted, hogy az ember a teremtője a jónak és a
rossznak, az örömnek és a szomorúságnak, az ünnep-
nek és a tragédiának. De sajnos ennek a világnak nem
jó, hogy te érts! Ha értesz, ki fog helyetted robotolni,
ki fog birka módra, gondolkodás nélkül utasításokat
végrehajtani? 

Ne lassulj le! Száguldj tovább! Ne pihenj!
Dicsekedj azzal, hogy te mennyire elfoglalt vagy!
Légy nagyon fontos! És aztán majd csodálkozz, hogy
az élet megint mennyire igazságtalan, és hogy már
semmit nem értesz. 

Vagy lassulj le, pihenj, légy egyedül néha!
Keresd a csendet! Láss! Érts! Fejlődj! Gyönyörködj a
lét nagyszerűségében, melyben egy fűszál sem görbül
meg ok nélkül, melyben mindennek ami létezik, ami
történik megvan az értelme és a helye. 

(Túróczy Zoltán)

Ma még Tied körülötted minden, 
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, 
Mert jön egy nap, talán nemsokára 
S kihull kezedből minden földi kincs. 

És nem lesz tied többé semmi sem. 
Tollad, virágos párnád másra vár, 
Mit maga köré épített egy élet, 
Nem lesz több mint összeomló kártyavár. 

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval 
Testvéredhez, ki szenved, szomorú, 
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája 
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú. 

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, 
Harmatként hulljon szerető szavad, 
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad 
És soha többé szóra nem fakad. 

Ma kezed még erős, a lábad fürge, 
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget, 
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet: 
Óh, most segíts, ha teheted! 

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, 
Azt nem teszed meg többé soha már. 

De ma még Tied körülötted minden, 
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs! 
Hisz jön egy nap, talán nemsokára, 
S kihull kezedből minden földi kincs. 

Csak az lesz Tied, amit odaadtál, 
Csak az, mi minden kincsnél többet ér: 
A tett, a szó, mit szeretetből adtál, 
Veled marad, s örökre elkísér... 

A száguldás Tanács
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A
Szabad Gondolatot bárki nyomtathatja, bárki terjesztheti, 

akinek tetszik, és fontosnak tartja, hogy üzenete másokhoz is eljusson.
Eredeti oldalméret: B4

Érdekes az, ha feltesszük a kérdést, hogy mi a sze-
retet ellentéte, akkor leghamarabb a gyűlöletre
gondolunk. A napokban volt alkalmam egy érdekes
gondolattal találkozni, melyet azóta nemcsak hogy
megértettem, de mélységesen át is érzem: a szeretet
ellentéte a félelem. Még ha nem is olyan egyszerű
elfogadni, de megélem azt, hogy, ha bármilyen el-
lenérzés, tiltakozás, vagy éppen harag, düh, gyű-
lölködés jelenne meg bennem, jó feltennem a
kérdést magamnak: mitől félek? Ha elég őszinte
vagyok önmagamhoz, hamar válaszra találok.
Mintha ez lenne az első lépés a félelmem eloszla-
tásában. Ahogy tudomást veszek félelmeimről,
amikor őszintén tudni/ismerni kezdem a félelmei-
met, olyan, mintha már választottam volna, mintha
döntöttem volna arról, hogy vállalom azokat és
szembe nézek velük. Most éppen az úszás jut
eszembe. Még nem sikerült megtanulnom úszni, és
bár nem erőltetem, érzem, hogy jó lenne megta-
nulni úszni. Nem azért, hogy valami nagyot pro-
dukáljak. Egyszerűen úgy gondolom, hogy egy
fordulópont lenne az életemben. Eggyel kevesebb
dolog, amely kötöttséget tart fenn bennem, a féle-
lem kötöttségét… 

Mintha hirtelen értelmet nyerne az a gon-
dolat, hogy a szeretet felszabadít, szabaddá tesz, és
nemcsak engem, aki szeret, hanem azt is, akit sze-
retek.Tudom, hogy egyik nagy félelmünk a vesz-
teségtől való félelem, attól, hogy elveszítünk
valakit/valamit. Ez egy kicsit olyan, mintha „ön-
magunkat” veszítenénk el, mert ahogy a másik va-
lamelyest részünk lett, egy kicsit mi is azzá lettünk,
ami ő. Ez a félelmem azt juttatja eszembe, hogy en-
gedjem el/hagyjam szabadon azt, akinek/aminek
az elvesztésétől tartok. 

Valahogy félünk visszatalálni igazi „ön-
magunkhoz”. Régebb volt már, hogy eltöltött egy
érzés, mely így jött ki szavakban: ha valamit/vala-
kit elveszítenék, amiről/akiről azt hittem, hogy az
enyém, akkor be kell látnom, hogy az igazából
soha nem volt az enyém, és ami/aki igazán az
„enyém”, azt pedig, nem veszíthetem el soha.

ViLÁGVÉGE
(Müller Péter)

---“Aki szeret, meggyászol egy kidőlt fát is. 
Aki nem szeret, kipusztít egy erdőt. Nem tudja,
hogy a fa él. Azt hiszi, „nyersanyag”. És a föld is
nyersanyag, az állatok is, és te is nyersanyag vagy
számára, még akkor is ha szerves, és mozogni lát.
Ez a szó, hogy „elidegenedés”, azt jelenti, hogy
nincs szeretet. Vagy ami ugyanaz: nincs értelme a
világnak. Mostanában tapasztaljuk, hogy szeretet
nélkül az élet: halál.” 

Budapesten egy könyvesboltban teljesen
véletlenszerűen bukkantam rá a fenti sorokra. Le-
nyűgözött, ahogy Müller Péter ennyire röviden, tö-
mören de egyben sokatmondóan megfogalmazta
korunk egyik legsúlyosabb problémáját. Látjuk,
ahogy lassan már teljesen kihalnak a kicsik és a kö-
zepesek. Csak a nagyok és az igen picik maradnak.
Csak az ipar menjen, a többi nem számít!
Nagyjából ugyanezek a gondolatok fogalmazódtak
meg az én fejemben is, amikor megnéztem egy do-
kumentumfilmet, mely bemutatja, hogyan gyártják
le számunkra a mindennapi betevőfalatot. A negy-
ven napos csirke összerogyik a saját súlya alatt. És
ugyanez a jelenség megtalálható a többi állatnál is,
melyeket halálra hizlalnak különbnél-különb csoda-
szerekkel. A csirke, a disznó, a szarvasmarha már
nem állatok! Nincs már állat csak termék. Vagy
ahogy Müller Péter fogalmazott: nyersanyag. Las-
san minden csak nyersanyag. Az állatnak nincs
lelke, a növénynek sincs lelke. De vajon annak az
embernek van lelke, aki már az embertársát is lélek-
telen eszközként, nyersanyagként használja? Azt su-
gallja a szerző, hogy a veszély ott kezdődik, amikor
az ember csupán nyersanyagot lát az élő fában. Azt
hiszem, valóban fontos észrevennünk, hogy az aki

a fában csak a nyersanyagot látja, az az erdőben, az
állatokban, és a dolgozó emberben is csak azt látja.
Talán önmagában sem lát többet ennél. Lehet, hogy
már számára semmit nem jelent embernek lenni. 

Egyébként teljesen természetes, hogy az
ember minél inkább elsüllyed az anyagi világban,
minél beljebb hatol a pénz országába, annál inkább
elveszíti önmagát mint embert. Lehet, hogy a kez-
detekben még volt sejtése, hogy mit jelent embernek
lenni, és talán jó lett volna teljesen megérteni ezt a
fogalmat, de valami történt, valami közbeszólt. El-
fogyott az idő, elfogyott a figyelem. Magával ra-
gadta az anyag, és maga alá temette. Érdekes módon
a kereskedő is meggondolta magát, amikor Jézus
megmondta neki, hogy mi a módja annak, hogy őt
követhesse. Néha történik egy-egy nagy csoda.
olyan személyek, akik korábban nyakig benne vol-
tak az anyagi világban, hirtelen száznyolcvan fokos
fordulatot tesznek, gyökeresen megváltoznak. Bi-
zonyára hülyék! Vajon, tényleg azok, vagy csak egy
bizonyos sokk hatására olyan megértésre tettek
szert, hogy már nem tehetik azt, amit eddig tettek? 
Az interneten terjengenek bizonyos sci-fi történetek,
melyek arról számolnak be, hogy ott, ahol ők élnek,
senki nem vesz magához semmiből többet, mint
amennyire szüksége van, és a szükségesből soha
senkinek nincs hiánya. Nem romlik el semmi, nem
vész kárba semmi, mert senki nem tartalékol. Min-
denki tudja, hogy mindig meglesz számára a szük-
séges és az elegendő. Ezzel szemben az ember mit
tesz? 
Néha arra gondolok, hogy ha hirtelen tudatosulna
bennünk, hogy mennyi értékes időt és energiát pa-
zarlunk a gyűjtögetésre, a halmozásra, a harácso-
lásra ahelyett, hogy több időt fordítanánk a lét
csodáinak megismerésére és megértésére, olyan
súly nehezedne vállainkra, mely alatt összeroskad-
nánk, földbe süllyednénk. Hol a te figyelmed? Mire
fordítod? Te mire gyűjtögetsz?

Ritkán emlékszem az álmaimra, amikor felébre-
dek. Ezért, ha megjegyzem, mindig arra gondo-
lok, hogy valami fontos üzenet az számomra. 
Egy tiszta és kerek álom volt.

Életkép: az emberek munkába mentek,
egyformán időzített munkaprogrammal, ugyan-
abban az órában kezdődött és végződött a munka
mindenki számára. Én egy óvodában voltam és
egy kis piros ajkú kislányra emlékszem az óvoda
termében meg az óvónőre. Nem volt egyértelmű
számomra, hogy gyerekként vagy felnőttként va-
gyok ott, de bámultam az ablakon kifele. Ren-
geteg cigányt láttam és rengeteg követ a földön
elterülve előttük. olyan egyforma méretű, tojás
nagyságú kövek voltak. Ahogy lejárt a munka-
program (mint annak idején, amikor fújtak a
gyárak) :),  mindenki megindult hazafele. De a
cigányok mindenütt ott voltak, és a kövek…
Ahogy az emberek megindultak, a cigányok
sorra ragadták kézbe a köveket és dobálták az
emberek irányába. Érdekes volt, ami ezután kö-

vetkezett. Némely kő „út közben”, még mielőtt
embert ért volna, szép piros almává változott és
ártalmatlanul érintette az embereket, mások kö-
vekként értek célba és életveszélyesek voltak. Ez
olyan volt, mintha a megcélzott ember formálta
volna, azáltal, ahogy fogadta és értette a „követ”.
Volt még egy mozzanat, aminek életmentő sze-
repe volt az álmomban. Amikor esni kezdett az
eső, leállt az egész folyamat. (Később hallottam
egy olyant, hogy az eső a kegyelem jelképe) :)
Érdekes egy álom volt számomra, és emlékszem
akkor arra gondoltam, hogy bármilyen változás,
emelkedés vagy süllyedés következik is be az
emberiség életében, a cigányoknak fontos sze-
repük lesz benne.
Tudom, hogy mindenki önmaga szerint hallgatja
és hallja, hisz másképp nem lehet. Velem is így
történt. Te mit gondolsz, hogy téged azok a
kövek koponyát behasító kemény tárgyként ta-
lálnának vagy piros, ártalmatlan, életet adó al-
maként?

GoNDoLAToK A SZERETETRőL

CiGÁNyoKAT LÁTTAM ÁLMoMBAN

Mi A SZERETET ELLENTÉTE?
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Ha anyagi vagy más okok miatt nem jelenne meg lapunk nyomtatott formában, 
a letölthető/nyomtatható PDF formátum továbbra is elérhető lesz a

www.SZABADGoNDoLAT.woRDPRESS.CoM oldalon.

AZ ÚJ SZüLő
igazi élményt jelentett számomra az a találkozás,
melyben a napokban volt részem. Egy kedves gyergyó-
alfalvi fiatal családnál voltunk egy barátnőmmel láto-
gatóban. Borozgatás közben az élet nagy kérdéseit
boncolgattuk. Az est fénypontja számomra az volt,
amikor a fiatal anyuka meg apuka kijelentették, hogy
már nagyon sokat tanultak gyerekeiktől. Nagyot dob-
bant a szívem eme kijelentés hallatán. Végre-valahára
megértem, hogy szülőföldemen is elhangzik ez a bűvös
gondolat. Éreztem, hogy van remény. A változások itt-
hon is elkezdődtek. Haldoklik az ókori felfogás, mi
szerint a gyereket meg kell nevelni, ilyenné vagy
olyanná kell idomítani. A fiatal szülő már érzi, hogy
nem ez az ő kötelessége. Alázattal megfigyeli gyereke
viselkedését, és ő maga is tanul gyerekétől. istenem,
milyen szép dolog ez! A szülő egyenjogú partnerként
tekint gyerekére, tudja, hogy gyereke által ő is jobbá
válhat. Nem elítéli, nem bünteti gyerekét, hanem meg-
figyeli, és megpróbálja megérteni, hogy mit, miért csi-
nál. És ez által ő is olyan felismerésekre tesz szert,
melyek eszközül szolgálnak számára, hogy napról
napra jobb, szerethetőbb, boldogabb emberként élje az
életét. Kibeszélhetetlen öröm számomra az a gondolat,
hogy az új szülő már nem valamivé akarja nevelni gye-
rekét, hanem ellenkezőleg: az önmegvalósításban, az
egyedi megismételhetetlen vonásai kibontakoztatásá-
ban, fejlesztésében segíti őt. Gratulálok kedves fiatal
apák és anyák! Gyönyörűek vagytok! Csak így tovább!

MiÉRT SZENVEDüNK?
Írásaimban többször utaltam arra, hogy ha valóban van
örökletes bűn, az nem más mint a hazugság, amibe be-
leszületünk, amiben nevelkedünk, amit fejlesztünk, és
amit átadunk utódainknak. Mondtam már azt is, hogy
nincs kicsi és nagy hazugság. Csak hazugság van. A
hazugság gyökere bennünk van, a külvilág pedig a
hazug belső tükörképe. ismételten hangsúlyozom,
hogy a hazugságnak nincs mértéke. Ezt mi találtuk ki,
hogy felmentsük magunkat a hazugság terhe alól. Én
nem mondhatom magamról, hogy hazug disznó va-
gyok, legfeljebb csak annyit mondok, hogy jól van na,
szoktam én is füllenteni néha. Na ez épp elég. Ez a leg-
kisebb hazugság és a legnagyobb hazugság is egyben.
Az a kis füllentés is öl! Azt is mondtam, hogy addig,
amíg az emberben ott a hazugság, nincs ahogy őszinte
dolgokat tapasztaljon kintről, mert az általunk tapasz-
talt külvilág belső világunk valósághű tükröződése. Ezt
majd egy esetleges előadás alkalmával bővebben is ki-
fejtem. Tehát a hazugság belülről indul. Azok a füllen-
tések, amelyeket magammal elhitetek, hozzák létre a
hazug világot, amelyet magam körül tapasztalok. 
Kérdések, melyek segítenek eldönteni, hogy te, kedves
olvasó, hazug vagy, vagy őszinte: 
Van olyan, hogy valamit nem szívesen teszel, de mégis
megteszed, mert azt úgy kell, vagy úgy szokás? 
Cselekedeteid harmóniában vannak érzéseiddel, meg-
győződéseiddel? 
Van olyan, hogy mást mondasz, mint amit érzel, vagy
amit gondolsz? 
A fenti kérdések alapján próbáld meg eldönteni, hogy
mennyire vagy őszinte, és mennyire veszel részt a
külső hazugságok megteremtésében. 

A szabad-gondolat weblapján található inter-
júban azt mondom, hogy az ember tragédiája az, hogy
két élete van, amelyek teljesen különböznek egymás-
tól. De azt hiszem, nyugodtan mondhatnám azt is,
hogy néha egymás ellentétei. Amolyan kétéltűek va-
gyunk. Van a belső életünk, amely nem más, mint az
érzések és a gondolatok világa. Van egy külső életünk,

ami a cselekvés, a színjáték világa. A két élet szétvá-
lasztására van egy eszközünk, amit félelemnek neve-
zünk. Ettől van az, hogy a két élet gyökeresen
különbözik egymástól. Nem mondjuk, nem cseleked-
jük azt, amit érzünk, amit gondolunk. Helyette az je-
lenik meg a felszínen, amit megtanultunk, hogy „kell”,
„szabad”, „illik”, stb. Szóval őszinték vagyunk vagy
sem? 
Nem merjük ezt a két életet egyesíteni! Így lesz igaz-
ságtalan, hazug, és szenvedésekkel teli a mi világunk.
Addig, amíg mi nem változunk, nem szabad mást ta-
pasztalnunk, mint amit tapasztalunk. Fontos értenünk,
hogy az élet kegyelméből szenvedünk! A szenvedés
okozói mi vagyunk. De a szenvedés egyben a mi aján-
dékunk, mely rávezethet minket az igaz létre, megmu-
tathatja számunkra az igazság felszabadító erejét,
megtaníthat minket önfeledten boldognak lenni. Ha
megértjük a forrását, megszüntethetjük a szenvedést
magát. De nagyon fontos a figyelem, az alázat, a nyi-
tottság. Ezek nélkül, amint már sokszor mondtam,
nincs felismerés, nincs megértés, csak eszeveszett
hánykolódás, vergődés, idegesség, harc, szívrohamok,
rákos daganatok, …, stb. Ne félj őszinte lenni. Fontos
vállalnod önmagad, fontos a felszínre juttatni az igaz
érzéseket, az őszinte gondolatokat ahhoz, hogy igaz
válaszokat kapjál kintről.

PUSZiBiZNiSZ, 
AVAGy NE öLD MEG
AZ ÁRTATLANSÁGoT!
Az előző cikkekben a gyereknevelésről, valamint a ha-
zugságról írtam. Folytatásként egy egyszerű kis példát
fogok bemutatni az életből arra, hogy hogyan is örök-
lődik a hazugság:
„Milyen aranyos kis baba! Gyere adjál egy puszit a né-
ninek!” A nénik és a bácsik imádják kényeztetni ma-
gukat az aranyos, ártatlan kis teremtmények
puszijaival. (Ha teheted, olvasd el a Szabad Gondolat
blogon „A koldulás művészete” című bejegyzést). Sze-
gény gyermek! Mindenkit meg kell puszilnia! Elvárjuk
tőle. Elvárásokkal bombázzuk, már gyerekkorában.
Nem érti, miért kell puszilódznia. Csak annyit tud,
hogy így szokás. Ezt kell neki tenni. Amikor már vég-
képp nem esik jól neki minden borostás, esetleg sza-
gos, vagy izzadt bőrt végignyalogatni, akkor mit tesz
az okos felnőtt? „Na, mit hoztam én neked?”, „Kell ez
a csokoládé?”, „A tied lehet, de előbb kérek egy pu-
szit”. Mindenesetre jó idejében beleneveljük az üzleti
érzéket gyerekeinkbe. Ezek után majd valaki tanítsa
meg neki, mi az a feltétel nélküli szeretet. :) Humoros,
nemde? A gyerek hamar megtanulja, hogy vannak
olyan kérések, óhajok, melyeknek még ha nem is esik
jól eleget tenni, mégis érdemes, mert jutalom jár érte.
Legközelebb már ő jön az ajánlattal, hogyha ezt és ezt
megteszed érte, akkor ő cserében végrehajtja a te óha-
jodat, ami egyébként semmi örömöt nem okoz szá-
mára. Ekképp tanulja meg időben becsapni saját
magát, és hazudni másoknak is. itt kezdődik a kétéltű-
ség. Megtanulja a kompromisszumokat, és megtanul
beletörődni olyan dolgokba, melyeket megértés és kér-
dések nélkül el kell fogadnia. Ne feledjük el, hogy pont
ilyen gyerekekre, majd ilyen felnőttekre van szüksége
a hatalmak piramisainak. 

Kedves, felnőtt felebarátaim! Ez egy nagyon
egyszerű és hétköznapi példája annak, hogyan nevel-

jük gyerekeinket hazugságokra. Valósággal jutalmaz-
zuk a hazugságot. Ha azt gondolod, hogy a gyerek örö-
mére szolgál mindenféle ember arcát végignyalni,
akkor kérlek próbáld ki te is! Puszilgass végig te is na-
ponta tíz-húsz ismerős vagy idegen, borostás vagy iz-
zadságos, szagos  vagy illatos arcot. Ha jól esik neked,
akkor neveld továbbra is arra a gyereket, hogy egy cu-
korkáért megpuszilja a bácsikat és a néniket! :)

iSMERKEDÉS
Már sokadjára találkozok azzal a jelenséggel, hogy a
szülőnek halvány lila fingja sincs arról, hogy ki az ő
gyereke. Más szóval: a szülő nem ismeri a gyerekét.
ismeri jól a barátjait, a szomszédjait, sokat tud a leg-
több közéleti személyiség titkos vagy nyilvános élet-
éről, ismeri a valóvilág szereplőit, de nem ismeri saját
szülöttjét, a gyerekét. 

Megpróbálom példákkal is szemléltetni,
hogy miről beszélek. indiában, egy jó barátom édes-
apja az antidohányzás mozgalom vezetője. Meg sem
fordul a fejében, hogy az ő gyereke is cigarettázik. Tra-
gikomédia! A gyerek nyilván nem beszél erről a szü-
leivel, mert tudja jól, hogy nekik nem a valóságra van
szükségük, hanem arra az illúzióra, amihez ők ragasz-
kodnak, amit hinni akarnak gyerekükről. Tudja a gye-
rek, hogy nehéz, vagy épp lehetetlen lenne szüleinek
elfogadni, hogy a gyermekük cigarettázik. Így ő titok-
ban cigarettázik, ha jól esik, még egy kis füvet is elszív.
Az apuka a másik oldalon meg azt ordibálja a fiatalok-
nak, hogy abba kell hagyni a dohányzást, mert káros
az egészségre. Az apuka saját világát nem volt képes
megváltani, de készen áll a nagyvilág megváltására.
Micsoda cirkusz!

A fenti példából kiderült, hogy azért alakul-
hatott ki ez a viszony a szülő és gyerek között, mert a
gyereknek nincs bátorsága felvállalni önmagát a szülő
előtt. A szülő a parancsnok, diktátor. Annak minden
óhaját teljesíteni kell (legalábbis látszólag). Szülő és
gyerek között nincs megértés. De hogy is lenne, ha
nincs nyitott, őszinte kommunikáció. A szülő leoszto-
gatja a parancsokat, az elvárásokat, és azzal véget is ér
a konverzáció. A gyerek meg nyel egyet, és megta-
nulja, hogy mi az a kép, amit a szülőnek folyton mu-
tatni kell, ahhoz, hogy az ne veszítse el nyugalmát. Így
mérgesedik el a kapcsolat, nő a felületi feszültség, a
család daganata egyre terebélyesedik. Ki okozza ezt?
Ki tanítja a gyereket hazudni?

Kedves szülő! Te ismered a gyereked? A te
gyereked őszinte tud lenni hozzád? Mit tettél, mit te-
szel, és mit fogsz tenni ezért? Ajándékokat, pénzt adsz
neki, hogy ő cserében úgy viselkedjen, ahogy te azt
tőle elvárod? Szigorú vagy vele, és megmutattad neki,
hogy ki az úr a háznál? Vagy esetleg játszótársa vagy,
nyíltan beszélsz vele mindenről, hogy értsétek és érez-
zétek egymást? Elfogadod, és megpróbálod megérteni
azt is, ami nem nagyon tetszik, ahelyett, hogy büntesd
és terrorizáld őt? Tud a gyereked őszinte lenni veled,
vagy csak a barátaival? A gyerekednek is, éppen úgy,
mint neked, egy helyett két élete van. Van egy külső (a
színjáték élete), mely arról szól, amit tenni kell, illik,
vagy muszáj. És van egy belső (a gondolatok és az ér-
zések élete), mely az egyén lelkének a valóságát tük-
rözi. Te ismered a külsőt, de tudod-e, hogy a színfalak
mit takarnak? Fontos tudnod, hogy amennyiben táplá-
lod a színjátékot, ahelyett, hogy felfedezd ki is valójá-
ban a te gyereked. Felelős vagy minden rosszért,
minden kellemetlenségért, minden tragédiáért, mely a
családod életében történt, történik, és történni fog.

GoNDoLAToK A CSALÁDRÓL



Az
Ez Van Kiadó könyvei sok értékes anyagot tartalmaznak testi és lelki

egészségünkről. A könyveket meg lehet találni a Kínai Klinikán. 
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Többször emlegettem az alázat fogalmát, mint egyik
legfontosabb eszközt, mely ahhoz szükséges, hogy
tisztán lássuk, és megértsük létünk misztériumát.
Nem nagyon tanulmányoztam az alázat eddigi de-
finícióit. Csupán arról tudok egy két gondolatot
megosztani, ahogy én értelmezem az alázatot.
Bízom benne, hogy hasznosnak találod.

Az alázat helyett használhatnám a harcnél-
küliség, harcmentesség fogalmakat. Tehát ha úgy
érezzük, hogy szükségünk van az alázatra a tisztán-
látáshoz, a minket körülölelő környezet és annak
történéseinek megértéséhez, akkor fontos abba-
hagyni a harcot. ismételten abból a felismerésből in-
dulok ki, hogy minden okkal történik. Semmi sincs
ok nélkül. Semmi nem értelmetlen. Minden, amit
tapasztalhatunk ebben az életben értelemszerű. Az
a jelenség, hogy mi nem értünk dolgokat, még nem
jelenti azt, hogy nincs is értelmük. Az csak annyit
jelent, hogy mi még nem találtuk meg azt. De ho-
gyan is tudnánk az okokat és az értelmet megis-
merni, ha nem vagyunk alázatosak, tehát
ellenkezünk, harcolunk, viaskodunk, küzdünk egy
olyan dologgal, amit nem értünk. 
A megértéshez vezető utunk legelső és legfontosabb
lépése az elfogadás. A harc, a küzdelem, az ideges-
ség, a külső és belső viaskodások, az alázat ellenté-

tei. Ha ezek léteznek, nincs elfogadás. Ha nincs el-
fogadás, nincs amit megérteni. Hogyan érthetnék
meg egy olyan dolgot, amit visszautasítok, ami ellen
harcolok, amit nem tudok elfogadni? Lehetetlen!
Ezért utaltam többször is arra, hog y az igaz gyógyu-
lás, egy testi vagy lelki betegségből, sem következ-
het be, amíg annak a teljes elfogadása meg nem
történik. De alázat nélkül nincs elfogadás. Tehát alá-
zat nélkül nincs gyógyulás, nincs megértés, nincs
lelki fejlődés, nincs újjászületés, nincs élet.
Veszekedsz valakivel? Ellenkezel egy elkerülhetet-
len történéssel? Frusztrált vagy? ideges vagy? Me-
nekülsz valami elől? Tűzön-vízen keresztül,
eszeveszett sebességgel száguldasz, hogy elérj va-
lamit? Valamit nagyon akarsz? Akaratos vagy?
Harcolsz! Nincs benned alázat. Nem jön a megértés.
Nem jön a lelki béke. Nem jön az igazi öröm. Nem
érted meg a lét misztériumát. Visszautasítod a fej-
lődést. Nem élsz. 
Kedves olvasó, állíthatom, hogy egy olyan világban,
melyben erény a harc és a száguldás, nehéz aláza-
tosnak lenni. Ha az életet választod, nem lesz köny-
nyű dolgod, mert szinte az ellenkezőjét kell tedd
mindannak, amire eddig nevelt téged a társadalom.
Te melyiket választod? Az életet vagy a halált? Az
alázatot vagy a harcot? Légy szabad minden kötő-
déstől. Engedd el a félelmet. Adj fel mindent! En-
gedj el mindent! Ez az egyetlen módja annak, hogy
mindened meglegyen, hogy megismerd azt, amire
mindig is kíváncsi voltál: az ÉLETET.

A GoNDoLAT SZABAD
(Reményik Sándor)

Bilincs a kézen, az ajkon lakat,
De felhők felett, de vizek alatt
örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!

Legyen tanyám kietlen szirtorom
Vagy börtönöm pokolmély vártorony,
Én amit akarok, azt gondolom!

Ó, mi gyönyör, Ó mily isteni kép:
Repülni! Dús képzeletem, ne félj,
Nem gátol ebben zsarnoki szeszély.

Repülj képzelmem, csillagokig szállj,
Az isteneknek lángitalt kínálj!
Durva őrszem rád nem rivallhat: „állj!”

Repülj, semmi se szegje kedvedet,
Repülj, szakítsd magadra az eget,
Építs, vagy ronts; neked minden lehet!

Repülj, oltsd ki a földi lángokat
És népesíts be új világokat,
Nincs porkoláb, aki meglátogat!

öltözz hulló csillagok ezüstjébe,
Köd oszlopába, áldozat füstjébe,
Rögbe nem botolsz és nem lépsz tüskébe!

Te tövistelen téped a virágot
S nyomodba kémek serge meddőn hágott,
Műhelyedben, Mester – téged ki látott?

Fölötted nincs Cézár, nincs imperátor,
Se rongy tömeg, babért tépdesni bátor,
S nincs, aki Téged bekerít, határol.

Szabad vagy, mint űrben a fénysugár,
Szabad, mint a morajló tengerár,
S csak öntörvényed s korlát, határ.

Élet, Halál: minden beléd merül,
És bíróul fölötted ki sem ül,
Csak aki lát – az isten egyedül.

ALÁZAToSSÁG

A MÉDiA
„Azt mondhatnám, hogy ön nem áll semmiféle kap-
csolatban az úgynevezett tudománnyal, a technikai
fejlesztéssel, az űrkutatással vagy a kormányzattal –
csakis a médiával. Mindent onnan „tud”. A média
két részből áll össze: az egyik a tartalom, a másik az
eszköz, amivel terjesztik. A tartalom a legtöbb eset-
ben csupán ideológia, vagy olyan közlemény, ami egy
ideológiát támaszt alá; az eszköz pedig a tömegkom-
munikáció. A média nem csak a tévé, a rádió és a
sajtó. A média technikai oldalához tartozik minden
olyan csatorna, amelyen át tömegeket lehet elérni. A
média részét képezik a színházak és a mozik, éppúgy,
mint a tankönyvek, regények, az internet, az osztály-
termek és a nyilvános tömegmegmozdulások. Mindez
a tömegkommunikáció részét képezi, amin keresztül
gondolatokat lehet eljuttatni a tömegekhez.

Ön néhány évet iskolában töltött el, ahol el-
olvasott x számú oldalt, meghallgatott n számú elő-
adást, és esetleg még néhány szemléletes kísérletet is
módjában állt végignézni vagy elvégezni, majd az is-
kola után újabb könyvek elolvasása következett, és
még nézte a tévét is, meg hallgatta a rádiót is, és iz-
galmas vagy unalmas beszélgetéseket folytatott arról,
amit látott és hallott – majd szentül meg volt győ-
ződve arról, hogy tud valamit a világról.”

Ezt írta a médiáról egy Julius Andan neve-
zetű író a “Világ a színfalak mögött” című könyvé-
ben. Ezek a sorok jutottak eszembe a minap, amikor
megnéztem egy meglehetősen népszerű hollywoodi
filmet. Arra lettem figyelmes, hogy a filmben több-
ször is megjelenik az a motívum, hogy a főhős min-
dig rosszul jár, miután segít valakinek. Egy idő után
a néző is azt a tanulságot vonhatja le a filmből, akár
a tudat alatt, hogy a mai „megromlott” világban nem
érdemes senkin segíteni, mert nincs fizetség. Amikor
először felfigyeltem erre a motívumra, 

azt gondoltam, hogy csak én képzelődök, bizonyára
nem tudatosan volt az beletéve a filmbe. De miután
az többször is megismétlődött, kissé eltűnődtem,
lehet, ezek a rejtett tanítások is azt a célt szolgálják,
hogy az emberek minél jobban eltávolodjanak egy-
mástól. Ugyanabból a filmből azt is megtanulhattam,
hogy nem túl egészséges őszintének lenni a mai vi-
lágban. A főhőst, miután őszintén elmondta, mit
miért tett, rögtön üldözőbe vették, menekülnie kellett.
Egyetlen filmből két nagyon fontos tanulságot szűr-
hettem le: veszélyes jót tenni, segíteni embertársai-
mon, és igazat mondani sem hasznos egyáltalán, mert
én járok porul a végén. A film által alkalmam adódott
elgondolkodni azon, hogy a média milyen kitartóan
munkálkodik azon, hogy félelmet, bizalmatlanságot,
gyűlöletet ébresszen az emberekben. Egyszerűen hi-
hetetlen! Az a legszörnyűbb az egészben, hogy oda
jutottunk, hogy már fizetünk is az ilyen „tanításo-
kért”, és lehetőségként éljük meg a találkozást az
ilyen figyelmeztető üzenetekkel. 

Kedves olvasó! Nem arra biztatlak én
téged, hogy mostantól ne nézz filmet, ne nézz televí-
ziót. Egyszerűen csak arra hívnám fel a figyelmed,
hogy ne csak nézz, hanem láss is. Figyelj magadra,
hogy a híradók, a filmek, milyen hatást gyakorolnak
a lelkiállapotodra, életszemléletedre, milyen irányba
változtatják felebarátodhoz való viszonyulásodat.
Természetesen neked kell eldöntened, hogy mit vá-
lasztasz: az együvétartozást, vagy pedig az elkülönü-
lést. Egy dolgot, ha lehet, tarts szem előtt, amikor
döntesz: az a régi filozófia, hogy „oszd meg és ural-
kodj” sajnos most is él, és szórja magvait. Ha rab-
szolgaként, robotként szeretnéd élni az életedet,
hallgasd a rémhíreket, engedd Hollywoodot, hogy
formálja az „értékrendedet”. Ha meg emberként sze-
retnél élni emberek között, a televízió helyett figyelj
jobban embertársaidra, akik körülvesznek téged.
Kellő figyelemmel és alázattal általuk megismerhe-
ted a létezés legmélyebb titkait.
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oldalon olvashatsz hasonló írásokat, töltheted le az eddig nyomtatásban is megjelent számokat.
e-mail: szABAdgondolATunk@gmAIl.com

LEVEGőADÓ
A média bejelentette, hogy talán már 2013-tól meg-
adózzák az egyéni hőközpontokat is. Legalábbis az
unió ilyen javaslattal állt elő. Biztos valami környezet-
szennyezési adónak nevezik majd. Amikor erről olvas-
tam, egyből az futott át a fejemen, hogy „és a levegőt
mikor adózzák már meg?”. Lépésről-lépésre újabbnál
újabb adókon és kötelező biztosításokon keresztül las-
san oda jutunk, hogy a levegőt is megadózzák. Még az
is lehet, akkorra már annyira be leszünk melegítve,
hogy teljesen természetesnek fog tűnni ez számunkra.
Kedves olvasó! Javaslom feltenni a következő kérdé-
seket: Ki dönt így helyetted? Ki határoz önkényesen
úgy, hogy az amúgy is szűkülő pénztárcádat még job-
ban kiüríti? Mi ez, ha nem diktatúra? Mi az, amit de-
mokráciának nevezünk? Akit te képviselőnek
választottál, hogy bizonyos kérdésekben döntsön he-
lyetted, valójában kinek az érdekét képviseli? A média
hétről hétre, napról napra közli veled az újabbnál újabb
kötelezettségeidet. Derült égből csak úgy cikázik a vil-
lám. Nem tudod, honnét jön, és miért. Csak annyit
tudsz, hogy mától ez meg az meg amaz kötelező. Ked-
ves felebarátom, kérlek, ne érts félre! Nem lázítani
akarlak. Én csupán arra bátorítalak, hogy ne száguldj
folyton, mert aki gyorsan jár, az keveset lát. Néha las-
sulj le, és gondolkodj el. Lásd, hogy mindenért, ami
veled történt, történik, és történni fog, felelős vagy! Ha

majd holnap panaszra nyílik a szád, jusson eszedbe,
hogy te vagy az oka!
Kedves embertársaidat képviselő és döntési joggal ren-
delkező testvérem! Tisztelettel megkérlek, hogy mi-
előtt a voksodat adnád valamiért, szállj magadba, és
nézd meg, hogy a döntéseddel mennyire képviseled a
téged bizalmukkal megtisztelő felebarátaidat! Tudom,
hogy nagy a kísértés. A pénz, az anyagiak csábításának
nehéz ellenállni. De ne feledd, hogy abból, amit em-
bertelen módszerekkel gyűjtesz, és halmozol, semmit
nem fogsz magaddal vinni, ha eljön a számonkérés
ideje. És az jöhet bármikor. Jöhet két év múlva. Jöhet
két hét múlva. De jöhet a következő pillanatban is.
Lehet, az utolsó percen el fogsz tűnődni, hogy mit kap-
tál, és mit adtál annak a társadalomnak, mely téged be-
fogadott, számodra otthont biztosított.
Kedves politikusok, akik a globális felmelegedés, a
környezetszennyezés miatt aggódtok! Próbáljátok
meglátni, hogy a fent említett problémákra vannak más
megoldások is, mint például az emberek segítése annak
megértésében, hogy milyen módszerekkel pusztítjuk
környezetünket, és általa önmagunkat is. Ha látjuk, és
értjük a problémák gyökerét, könnyebb őket orvosolni.
Az újabbnál újabb adókkal meg „kötelező biztosítá-
sokkal” csak büntetitek az embereket, nyomorba dön-
tötök már amúgy is nélkülöző családokat. Nem lehet
ez a legintelligensebb megoldásjavaslatotok a környe-
zetszennyezés problémájára. Az adók, meg a biztosí-
tások évről évre szaporodtak. A környezetszennyezés
meg évről évre csak nőtt az emberektől önkényesen el-

vett pénzösszeg növekedésével egyenes arányban.
Még meddig erőltetjük a nem működő megoldásokat?
Mikor fogunk emberhez méltóan, összefogva, emberi
megoldásokat keresni emberi problémáinkra? Mikor
helyezzük előtérbe emberségünket, és mikor fosszuk
meg a pénzt a hatalmától, mely megoszt, gyűlölködést,
ellenszenvet, harcokat, szenvedést és nyomort szül?

És egy zárógondolat/kérdés mindenkihez:
Azt a szennyezést, amelyet a fejünk felett egyre sűrűb-
ben repkedő repülőgépek okoznak az akár több száz
repülőhossznyi füsttel és méreggel, milyen adóból fog-
juk majd helyreállítani? Azt a kárt, melyet ez a méreg
okoz a termőföldjeinkben, az ember egészségében, ki
fogja majd helyreállítani. Egyáltalán feltesszük-e a kér-
dést magunknak, hogy milyen szörnyek ezek, melyek
füstje hosszában teljesen kettészeli az égboltot, és akár
órákig nem tűnik el? Miért vannak ezek? Azért, hogy
lefényképezzük őket, és gyönyörködjünk bennük, vagy
azért, hogy néha feltegyük a kérdést, hogy mik ezek,
honnét és miért jönnek? Úgy gondolom, hogy, ha már
folyton ott vannak a fejünk felett, jogosan választ kér-
hetnénk kérdéseinkre. Egyáltalán, miért nem foglalko-
zik ezekkel a média? Vajon, van összefüggés a csíkok
és az egyre növekvő számú rákos és légúti megbete-
gedések között? 

Kedves olvasó, te miért várakozol felelőtle-
nül addig, amíg a te családodba is beköszönt a halálos
betegség? Miért csak az utolsó percben akarod a fo-
lyamatot megfordítani? Mit csinálsz addig? Hol a fi-
gyelmed? Kinek dolgozik, és miért?

Azt kérdi az öreg néni, hogy vajon muszáj aláírni
azt a bizonyos szerződést? Hozzáteszi, hogy a szom-
szédban úgy igazából senki nem szeretné aláírni. A
fiatal hölgy válasza: nem. Az öreg néni erre azt
mondja, hogy azt hallotta, hogy tíz millióra bünte-
tik, ha nem írja alá.

Milyen az a rendszer, melyet csak büntetés-
sekkel, megfélemlítéssel, és zsarolással lehet fenntar-
tani? Tudtad, hogy ez a rendszer én és te vagyunk?
Nincsenek „ők”, csak mi! Mindenért, ami velünk tör-
ténik, csak mi lehetünk felelősek! Nem „miattuk”
szenvedünk, ha szenvedünk, és nem „általuk” leszünk
boldogok! Nem! „ők” nem hibásak! Mi adunk nap
mint nap enni, a mi verejtékeinkből táplálkozik „az a
rendszer”. Mi bólogatunk gondolkodás nélkül, zsiger-

ből, megszokásból. Tetszik nekünk a büntetés? Tetszik
nekünk a megfélemlítés? Tetszik nekünk a zsarolás?
Mi ebben hiszünk? Ha igen, mit várunk, és kitől?
Kedves olvasó! „ők” nem léteznek, csak te meg én,
kik becsukott szemekkel, bedugott fülekkel, lesütött
fejjel teremtünk felelőtlenül. Mikor fogod már végre
azt mondani és cselekedni, amit gondolsz, amit érzel,
ahelyett, hogy azt mond és cselekedd, amit „kell”, amit
illik, ami elő van írva? A robot azt teszi, amire progra-
mozzuk, mert őt mi teremtettük. Nem tudtunk szívet,
lelket és értelmet lehelni belé. De te miért teszed azt?
Félsz? Mid van neked, amit félsz elveszíteni? Félted
az aranyad? Félted a palotád? Félted a tested, melyből
a lélek egyik pillanatról a másikra csak úgy kiröppen-
het? A lelked egyáltalán nem félted? őt egyáltalán nem

sajnálod? Mikor fogsz őszintén beszélni, ha nem most?
Mikorra tervezed? 

A jelen az van. Az biztos. A jövőd, láthatod,
hogy egyre bizonytalanabb….Miért? Azért mert nincs
jó fundamentuma. A jelen repedezik, és töredezik
alatta. Nem lenne jó azt a fundamentumot egy kicsit
megszilárdítani, egy szebb jövő érdekében? Az őszin-
teség minőségi cementként viselkedne benne, meg-
kötne, és megszilárdítaná azt. Ne sajnáld a cementet a
fundamentumból, mert a házad egy szép nap összeom-
lik!

Szerinted én jobban tudom, hogy neked mi a
jó? Szerinted jogomban áll helyetted eldönteni, hogy
te mit tarthatsz jónak, hogy te mit mondhatsz, hogy te
mit cselekedhetsz? Elvehetem tőled a felelősséget azt
mondván, hogy te ne gondolkozz, mert megteszem én
azt helyetted? Megfoszthatlak téged a megszületésed
lehetőségétől? Kérlek, adj választ magadnak!

MM i Ly E Ni Ly E N A ZA Z AA R E N D S Z E RR E N D S Z E R ??

TTANÁCSoKANÁCSoK
“Itt és most csak annyit mondhatok önnek, hogy
van megoldás. lehet biztonságban élni ebben a
világban, ebben a Rendszerben, és fölfelé lehet
nőni. A jog adta kereteken belül mindössze né-
hány tanácsot adhatok át önnek, amelyeket 
megfogadhat, ha akar, de el is vethet, kedve és
belátása szerint. 
1. Ne alkosson véleményt arról, amit nem tud. Ha vé-
leményt alkot, biztosan belesétál a kaszt csapdájába. 
2. Találja meg azt, ami tényleg érdekli önt, és ami hasz-
nára válhat a világnak, és sajátítsa el mester szinten. 
3. Kutasson fel olyan technikákat, amelyekkel megta-
nulja kezelni a stresszt, és ne menjen bele a felkínált
konfliktusokba. 
4. Keressen olyan módszereket, amelyekkel fejleszteni
tudja a szellemét, és váljon ezen módszerek szakértő-
jévé.
5. Keressen új utakat és új válaszokat.

6. Keressen alternatív megoldásokat a problémáira.
7. Tegye félre az indokait és a reményeit, és vizsgálja
meg, mi felé viszik a tettei. Ha nem tetszik az útirány,
változtasson magán.  
8. Ne vegye készpénznek a „hivatalos állásfoglalást”.
Minden emberek találnak ki és hoznak létre. A kormá-
nyokban, a tudományos akadémiákban és más szerve-
zetekben nem bodhiszattvák ülnek. olyan emberek
ülnek, akik pontosan ugyanúgy ki vannak téve a kaszt
hatásainak, mint ön. 
9. Higgyen a saját szemének. Legyen elég önbizalma
ahhoz, hogy saját maga vizsgálja meg a dolgokat, és
ne fogadja el mások állításait. 
10. Keresse meg saját világát. Lehet, hogy nem az
önnek való közegben él, és ez felelőssé teszi ezernyi
hibáért és kudarcért. Gondoljon bele: Elvis Prestley
volt a Király, de mi lett volna belőle egy olyan közeg-
ben, ahol az emberi érték egyetlen fokmérője az, hogy
ki hány fát tud kivágni, vagy ki hány gólt tud belőni?
ön talán nem abban a világban él, ahol méltányolják
azt, amit ön tud; azt, ami ön. Keljen útra és keresse
meg az igazi otthonát. 

11. Ne nézzen híreket a tévében, ne hallgasson híreket
a rádióban, és ne olvasson híreket az újságokban. Ezek
csak azért vannak, hogy összezavarják vagy felzaklas-
sák önt. 
12. Ne díjazza a rossz példát. Ne vegye meg és ne hall-
gassa olyan emberek lemezeit, ne nézze meg olyan em-
berek filmjeit, ne olvassa el olyan emberek írásait, akik
az életvitelükkel nem jó példát közvetítenek, és nem
egy épelméjű értékrendet terjesztenek. 
13. Ne verje magát adósságokba. Ez olyan csapda,
amellyel emberek milliárdjait hajtották rabigába. 
14. Ne szegje meg a törvényt. Ha megteszi, felfalják
önt. Ha egy ország törvényei elviselhetetlenek az ön
számára, akkor menjen más országba. A Föld az ön
igazi hazája. Ezen a bolygón minden globális, és min-
den mindenkire tartozik. 
15. Járja be a világot, mert amit nem látott még a saját
szemével, arról nem is tud semmit. A médiából nem
tudást kap, hanem közleményeket. Ne keverje össze
ezt a kettőt..”

részlet Julius Andan “A világ a színfalak mögött”

című könyvéből. (Keresd az interneten!)
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Tanárokkal, közéleti személyekkel beszéltem
az elmúlt napokban politikáról, gazdasági kér-
désekről. Ami meglepett, az a hatalmas feszült-
ség, harag, elkeseredettség, – és ha nem lennék
ferences szerzetes, akkor talán azt is kimonda-
nám, hogy gyűlölet, – mely újból és újból fel-
csapott a beszélgetés során. szidták a politikai
csoportosulásokat, a bankokat, a gazdasági
életszereplőit, az iskolarendszert, az egyházat,
mindenkit. A beszélgetés újból és újból ugyan-
abba a témába torkolt: "kevés a pénz! meg
egyáltalán mit gondol a kormány, ennyi fize-
tésből meg lehet élni?" Én próbáltam jópofa
lenni és viccel elütni az élét a durva beszédnek.
A székely ember régebb is kikacagta a feléje
tornyosuló gondokat, és jókedvű, vidám szem-
mel nézve, legtöbbször kiderült, hogy nem is
annyira megoldhatatlanul félelmetes az a foj-
togató gond, mely elnyeléssel fenyeget. megle-
pett, hogy mennyire nem vették a lapot,
nagyon mélyen ül az emberekben a feszültség
és a harag.

Próbáltam mondani, hogy az állam csak
azt oszthatja szét, amit mi termelünk. „Ha nincs
elég pénz, kérjenek kölcsön!” – jön kapásból a vá-
lasz. Ennél több kölcsön már könnyen Görögor-
szág nyomdokába viheti a mi országunkat is, itt
is államcsőd lehet, – próbáltam mondani. "Kit ér-
dekel? Azért kapják a fizetést, – mondja egy főis-
kolát végzett személy, – hogy nekünk is fizetést
adjanak!"
Hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet és
szinte minden internetes oldalon vitákról, tünte-
tésekről, fenyegetőzésekről olvashatok. 
Jön a fűtésszámla és vele az utóbbi húsz év leg-
nagyobb sztrájkja, mondja egy elkeseredett
ember. Nézem a híreket, az indulatokat, és látom,
hogy sokan készek politikai érdekekből, egy kis
fizetésemelésért szétverni akár saját hazájukat is.
Nézem a megbolydult világot, és nem értem, hogy
okos szónokok miért nem magyarázzák el érthe-
tően, hogy mit jelent, ha egy állam eladósodik, és
mivel jár, ha már állampapírjait nem tudja a pia-
con értékesíteni és emiatt államcsődöt jelent be?
Tavasszal Argentínában voltam, és egy asztaltár-
saságot megkérdeztem, hogy az egyszerű em-
berek számára mit is jelentett az államcsőd?
Tudtam, hogy az argentin kormányok folyamato-
san átgondolatlanul kölcsönöket vettek fel, végül
2000-ben már nem tudtak több hitelt felvenni,
senki nem akart Argentin állampapírokat vásá-
rolni. Az állam nem tudta kiadni a fizetéseket,
nem tudták kiegyenlíteni a költségeket, törleszteni
az adósságokat. Ezért elismerték, hogy az állam
csődben van. Persze ettől az élet nem állt meg, a
nap másnap is felkelt. Addig egy USD, egy Ar-
gentin peso volt, de másnap már csak négy peso-
ért adtak egy dollárt. Így az emberek nem
fizetésük 25%-át vesztették el, hanem egyik nap-
ról a másikra mindenüknek 75%-át. A bankokban
lévő pénzeket az állam befagyasztotta, és most 10
év után talán kis részletekben kezdik kiadni az

embereknek a megtakarításokat. Persze az em-
berek lázadoztak, hatalmas megmozdulások vol-
tak. Megkérdeztem azt is, hogy a kormány mit
tett? Az egyik férfi azt mondta, hogy: „a hatalom
mindent megtett!” Mire a felesége csak annyit
mondott, hogy: „elég durván tette azt, amit tett”.
Kíváncsian rákérdeztem, hogy mégis mit tett a ha-
talom durván? „Hát – jött a kitérő válasz – mikor
mentem reggel a munkába, biza itt is – ott is le
volt takarva tíz–húsz halott az úton.” Az élet nem
áll meg! Eltelt tíz év, és most minden  öt−tíz ház
előtt egy őrbódé áll, az emberek fizetik az őrt, ki

azonnal telefonál, ha gyanús alakok jelennek meg
az utcán, és akkor nem egy – két rendőr jön,
hanem egy állig felfegyverzett különítmény.

Az elszegényedett emberek mit csinál-
hatnak? Elmentünk a nyomornegyedbe is. Én azt
hittem, hogy mindent tudok a szegénységről. El-
vittek egy homokbányába, melyből a vizet leszí-
vatták és ahol most is zakatolnak a szalézi
szerzetesek által működtetett szivattyúk, mert
másképp újból bányató lenne a kisvárosnyi ember
otthonából. Ebben a nyomornegyedben most
negyvenöt – ötven ezer ember él, utcák, házszá-
mok, papírok nélkül. Bementünk néhány bódéba.
igaz, hogy Buenos Airesben a higanyszál nem
megy 0 fok alá télen sem, de szinte sehol nem lát-
tam ajtót, ablakot, a földön raklapok voltak, és
alatta folyt a nagyon zavaros kinézetű víz. Tizen-
évesek szopogatták a külföldre eladott, finomított
kábítószer után visszamaradó kokain malátát,
mely nem csak elmezavart, de halált is hoz szá-
mukra. Néztem a parttalan nyomort és megkér-
deztem a kedves nővérektől, hogy e nagyvárosban
körülbelül hány ilyen nyomornegyed van? Velük
volt egy jól informált, szociológiát tanító egye-
temi tanárnő is, aki bennünket felvilágosított,
hogy körülbelül még 200 ilyen negyed van a fő-
városban, és annak közvetlen környékén. Argen-
tínának jelenleg olyan elnöke van, aki ezelőtt 15
évvel, az őserdőben fegyverrel a kezében gerilla-
harcot vívott a gazdagok ellen. Félve megkérdez-
tem, hogy milyen elképzelései vannak a
kormánynak a nyomor felszámolására? „Sajnos –
jött a szomorú válasz, – nincsenek tervek, elkép-
zelések.” Egy szerzetes paptól hallottam, – bár
nem jön, hogy elhiggyem – mikor a nyomorne-
gyedben az emberek elkezdenek hangoskodni,
akkor fegyveres dzsipekkel behajtanak álarcos
emberek, és akiket elöl – hátul kapnak, azokat le-

lövik. Kegyetlen az élet!
Ez történt, ez van Argentínában, a világ egyik leg-
nagyobb országában. Persze lehet azt mondani,
hogy mi, a civilizált világ központjában, Európá-
ban élünk, és mindez nálunk nem történhet meg.
Adná az isten, hogy valóban így legyen. De saj-
nos, ha a világháborúkra gondolok, akkor azt kell
mondanom, hogy a hatalomért, a pénzért, ennél
szörnyebb dolgokat is követtek el már Európa
földjén az emberek.
Angol vendégekkel beszéltem a tegnap. Az elmúlt
hetekben szinte megmagyarázhatatlan elementáris
erővel tört fel Londonban és sok más angol nagy-
városban a gyűlölet, az erőszak. Tizenéves fiata-
lok, olyanok, kiknek szülei nagy pénzeket
fizetnek, hogy előkelő egyetemeken taníttassák
őket, kimentek és bandákba verődve törtek, zúz-
tak, raboltak, gyújtogattak. Senki sem érti, hogy
honnan van ez a hatalmas feszültség a fiatalság-
ban? A gyermek, a fiatal olyan a családban, mint
a kiolvadó biztosíték a házban. Ha nő a feszültség,
akkor egyszerűen, ahol a legvékonyabb a hálózat-
ban a vezető a biztosítéktáblában, ott elolvad és
megszakad az áramfolyás. Sajnos, mi felnőttek
játszunk a gyűlölettel, a haraggal, de gyermeke-
ink, fiataljaink szívén is keresztülmegy ez a sok
feszültség, mely betölti otthonainkat, intézménye-
inket, és ez szörnyű következményekkel jár, jár-
hat.
Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad olajat ön-
teni a lángokra! Választottunk egy kormányt,
hagyjuk, hogy dolgozzanak, bízzunk bennük!
Kapcsoljuk ki a televíziót, és szépen menjünk el
dolgozni. Nagydiákjainkat elvittük egy – egy
napra napszámba krumplit szedni. Egy napi mun-
kabérük egy nagy zsák szép krumpli volt, egy
napi munkáért annyi krumplit kaptunk, mennyit
egész télen egy fiatal elfogyaszt. A nyári vakáci-
óban elmentünk 20 diákkal erdőt tisztítani. Egy
heti munkánk után annyi fát kaptunk, amellyel
egy 20 fős otthont a télen ki lehet fűteni. Persze,
lehet veszekedni, háborogni, de tudnunk kell,
hogy egy ingatag lélekvesztőben hánykódunk a
tengeren, és ha egymásnak esve rúgkapálunk,
akkor könnyen felborul a csónakunk, ingatag ci-
vilizációnk összedől, és sokunkat maga alá fog te-
metni.
Meg kell nyugtatnunk magunkat és egymást, ha
pánikolva, kapkodva vezetjük az autónkat, rán-
gatva a kormányt, szinte borítékolni lehet a bal-
esetet. Nincs olyan baj, mit ne lehetne nagyobbá
tenni az ideges indulatokkal, de nincs olyan nagy
gond, mit ne lehetne gyógyítani, mérsékelni,
békés nyugodt döntésekkel. Rajtunk múlik, hogy
az elmúlt húsz év felelőtlen költekezése milyen
következményekkel jár. Én nagyon szeretném, ha
el tudnánk kerülni a társadalmunk alapját jelentő
gazdasági élet összeomlását, mert az anarchiánál
rosszabb semmi sincsen!
istenem adj békét az emberek szívébe, add, hogy
a nehézségeket elviseljük, és csendes szorgalmas
munkánkkal kis világunk gondjait megoldjuk!

BöJTE CSABA: GoNDoLAToK AZ ÁLLAMCSőDRőL

Valaki fontosnak tartotta, hogy te most ezt az ingyenes lapot a kezedben tarthasd.
Ezért támogatta megjelenését nyomtatott formában.

Ha szeretnéd, hogy másokhoz is eljussanak a szabad gondolatok, lehetőségeidhez 
mérten te is segítheted. Bővebb információ a 8. oldal alján.



7.
 o

ld
al

Reméljük, hogy hasznosnak 
találtad az itt olvasott gondolatokat, és segítségükkel egy kicsivel több jut

neked is az élet örömeiből :)

kik írhatnak?
Ha valaki úgy gondolja, már érzi, hogy miről
is szól a Szabad Gondolat, és a név hallatán
kikívánkozik belőle egy érdekes kis történet,
gondolat vagy elmélkedés, ossza meg velünk
e-mailben vagy a levelezőlistán! Ha mi is úgy
érezzük, hogy szívből jövő a gondolat, és oda-
való, bekerülhet az újságba. Azt nem ígérjük,
hogy a nyertes történet szerzőjének adunk egy
„iphone”-t, egy laptopot vagy valami ehhez
hasonló jutalmat, mert egyelőre örvendünk, ha
van annyi pénz, hogy kifizessük a nyomdának
a papírt és a festéket. Tehát ez nem egy ver-
senyre való felszólítás, hanem egy jelzés, hogy
mi azt szeretnénk, hogy az olvasók is részt ve-
gyenek a Szabad Gondolat írásában.
ALAPELV: nem akarunk semmit sem írni, de
ha spontánul, természetszerűen kikívánkozik
belőlünk valami, engedjünk utat neki. Az ilyen
írásoknak jó esélyük van, hogy bekerüljenek
a nyomdába. Ha viszont egy cikk túl szép, túl

jó, túl okos AKAR lenni, annak gyakorlatilag
zéró esélye van, hogy az újságban olvasható
legyen. Tehát, ha valami túl mesterséges, az
nem való oda, ha valami be „akar” kerülni,
nem való oda. A Szabad Gondolat valami ter-
mészetes, szívből jövő jelenség szeretne lenni.
A mesterkélt írások, pletykák, reklámok köz-
lésére millió más eszköz létezik. Az igaz, szív-
ből jövő gondolatokra meg annál kevesebb.
Válasz a kérdésre
Az első szám megjelenését követően több ol-
vasónak is szemet szúrt, hogy a cikkek java
nincs aláírva, és eme kérdésre úgy érezzük, il-
lendő válaszolni. igen egyszerű elgondolás
alapján döntöttünk úgy, hogy a névtelenség
homályába burkoljuk irományainkat. Ezzel a
nem rendhagyó gesztussal, azt szerettük volna
elérni, hogy a cikkekben megfogalmazott gon-
dolatokra helyezzük a hangsúlyt, és ne önma-
gunkra. Nem a hírnév, a polgárpukkasztás,
vagy netán a világ-megváltás hajtott minket,

amikor a Szabad Gondolat ötlete megszületett,
hanem az, hogy van bennünk valami, amit szí-
vesen megosztunk bárkivel anélkül, hogy el-
ismerést várjunk cserébe. Lapunk több
vonatkozásban is eltér a szabályoktól. Már az
is szabálytalan, hogy egyikünk sem újságíró,
és mégis kezünkbe vettük a tollat. A szakma
avatott emberei valószínűleg több kivetniva-
lót, szokványostól eltérő formát találnak újsá-
gunkban, lehet meg is ítéltetünk. ismételten
hangsúlyozzuk, hogy továbbra is a gondolatra
szeretnénk fektetni a hangsúlyt, nem pedig
annak formájára.
Köszönjük, hogy olvastok, és elfogadtok min-
ket olyannak, amilyenek vagyunk, kissé sza-
bálytalannak. 
Bármiféle kérdés, kétely, javaslat felmerül
bennetek, kérünk írjátok meg nekünk elektro-
nikus formában, vagy az újság hátlapján fel-
sorolt helyeken található gyűjtődobozainkba
tegyétek be.

Kissebb-nagyobb apróságok
Az ember kora

Az ember annyi idős emberségében, ahány
életévet töltött teljes szabadságban félel-
mek, küzdelmek és ragaszkodások nélkül,
szeretetben. 

***

Amíg ön azt hiszi
Amíg ön azt hiszi, hogy a tudomány az,
amit beleírnak a tankönyvekbe, meg hogy
a politikának nincs hatalma a tudomány
felett, addig elképzelni sem tudja, hogy
emberek milyen kincseket fedeztek már
fel. (Julius Andan: A világ a színfalak mö-
gött)

***

Tetteink
Bárhol legyünk is, valahol mindig va-
gyunk, és valahová mindig tartunk. A két
pont között (elhelyezkedésünk és célunk
között) egy út található, melyen végig kell
mennünk, hogy eljussunk a célhoz. Ezen
az úton a tetteink a lépések, és nem a sza-
vaink. 
Az alkoholista, aki állandóan a leszokásról
beszél, de aki mégsem hagyja abba az 
ivást, nem fog leszokni, mert a tettei nem
a leszokás irányába viszik. Nem a szavak
számítanak, hanem a tettek. Milyen cél
sejlik fel a távolban, amely felé az embe-
riséget saját tettei viszik?
olyan könnyű látni, hogy milyen állapot
felé tartunk, de annál nehezebb felfogni,
hogy valóban ez az útirány. 
ön mit gondol? Felejtse el a hangoztatott
terveket és a reményeket, mert sem a sza-
vak, sem a remény nem lépések az úton.

Csak a tetteket figyelje. Mit jósol, mi vár
ránk, emberiségre? ön szerint a bűnözés
egy szép napon eltűnik majd? Csak úgy,
egyik napról a másikra? Mit gondol: lesz-
nek a jövőben nemzetközi konfliktusok,
helyi háborúk, zavargások, éhezés, világ-
járványok? ön szerint vár még ránk világ-
háború? Mit jósol a terrorizmust illetően?
Gondolja, hogy a jövőben valahol bevet-
nek majd tömegpusztító fegyvert a lakos-
sággal szemben? Eljutunk odáig, hogy
többé már egyetlen betegség se fenyeges-
sen bennünket? Véleménye szerint egy
szép napon beköszönt majd a világbéke?
Felejtse el a reményt, a szavakat, a bizal-
mat, és csak arra figyeljen, hogy a 
TETTEK merre vezetnek minket! 
Nos, merrefelé megyünk, mi az útirány?
(Julius Andan: A világ a színfalak mögött)

***

A fejlődés
„A technikai fejlődést nevezik FEJLő-
DÉSNEK, és az ember kapott tévét, szá-
mítógépet, repülőt, és hajfestéket, de
cserébe el kellett felejtenie a lelkét.” (J.A.)

***

Eltaníttatunk
„Mi emberek arra voltunk tanítva, hogy az
igazságot a körülöttünk levők szájában ke-
ressük, hogy istent az égben keressük,
hogy embereknek tartsuk magunkat, akik
hibákat követnek el, hogy rosszat csele-
kedjünk, és aztán megbocsájtásért esedez-
zünk, hogy álarcokat vegyünk fel, hogy
másoknak tetszelegjünk. Ezeknek a taní-
tásoknak most el kell tűnniük. Az igazság
bennünk lakózik, ahogy isten is; emberek

vagyunk, de a tökéletesedés útját járjuk,
jóvá kell válnunk, hogy a jó felénk fordul-
hasson, saját magunkká kell lennünk, hogy
azok lehessünk, akik voltunk. Senkire,
rám és másokra, hozzám hasonlóakra sem
hallgathattok vakon. A szavaknak a lelken
és az elmén keresztül kell keresztülhatol-
niuk, mert a szívben található az igazság
Szent Helye. Ahhoz az elmének nincs hoz-
záférése, és egyetlen elme se juthat be oda.
Így tehát azt mondom nektek, hogy lélek-
kel hallgassatok, szívvel gondolkodjatok
és istenben éljetek.”
(Julius Andan: A világ a színfalak mögött)

***

idézetek:
“Ha rugalmas vagy, és hagysz másokat
olyannak lenni, amilyenek, akkor egy
rakás stressztől kíméled meg magad. A
lelki béke a megváltozott hozzáállásból
származik, nem pedig a megváltozott kö-
rülményekből.”

***
“Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog
elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol éppen
most vagy, és használj bármilyen eszközt,
ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb
szerszámokat útközben úgyis meg fogod
találni.” 

***
“Amikor a változás szelei fújnak, a kétke-
dők falakat húznak föl, az optimisták
pedig vitorlákat.”

***
“A lehetetlen nem tény, hanem vélemény”

***
“Az akadály, maga az út.”

***

“Vicces az élet: másokról azt hisszük,
hogy velük minden rendben van, ők vi-
szont rólunk hiszik ugyanezt. Végered-
ményben olyanoktól tartunk, akik tőlünk
tartanak.”
Szerintem igaz az is, hogy amíg másokról
azt hisszük, hogy valami nincs rendben
velük, addig ők ugyanezt gondolják ró-
lunk.

***
“A bölcs nem az, aki soha nem szenve-
dett, hanem aki átélte, és legyőzte a két-

ségbeesést!”
***

“A gyáva nap mint nap meghal, a bátor
csak egyszer.”

***
“Jó dolog, ha néha minden támaszték

kidől alólunk. ilyenkor láthatjuk, hogy
mi a kő talpunk alatt, és mi homok.”

***
“Ha meg akarod ismerni a múltad, vizs-
gáld meg jelenlegi körülményeidet. Ha

tudni akarod a jövődet. Figyeld meg a je-
lenlegi cselekedeteidet!”

***
“Akkor szeress, amikor legkevésbé ér-

demlem, mert akkor van rá nagy szüksé-
gem. (Kínai közmondás)

Aki meg akar tenni valamit, talál rá
módot, aki nem, az talál kifogást.”

***
“Általában az az ember jut a legmesz-
szebb, aki hajlandó merni és csinálni.

Egy óvatos hajó soha nem jut messze a
parttól.”

***
“Amit a cél elérésével kapunk, közel sem
olyan fontos, mint az amivé válunk, amíg

azt elérjük   ”

Az AmBícIóTól Az ÉRTElEmIg
-az életcélod megtalálása-
(Ambition to Meaning – The Shift)

Egy vidám hangvitelű film, mely könnyeket is csalhat a sze-
medbe. Segíthet abban, hogy másképp értelmezd az olyan ta-
pasztalatokat és élményeket, amelyek eddig frusztrációt,
idegességet és feszültséget okoztak számodra. Látva láttat, és
ezért nagyszerű eszköz lehet arra, hogy megtaláld azt az utat,

mely számodra a legjárhatóbb. A filmet megnézheted a 
www.SZABADGoNDoLAT.woRDPRESS.CoM címen,
most már magyar felirattal is György László barátom jóvoltá-
ból.

Julius Andan: 
A VIlág A színFAlAk mÖgÖTT
Ez az olvasmány segít egy másikfajta, sokak által már régóta
nem használt látásmód újraélesztésében. Mi a valóság, és mi
az amit, valóságnak hiszünk?
A könyvet szintén megtalálod a fent említett címen.

FiLM & KöNyV AJÁNLÓ FoNToS!
Nem várjuk el senkitől, hogy gondol-
kodás nélkül elfogadjon bármit is
abból, amit itt olvasott. Nem szeret-
nénk senkit kitéríteni a hitéből. Mi
csupán egy másik perspektívát kíná-
lunk az olvasó számára, azzal a szán-
dékkal, hogy arra ösztönözzük, hogy
vállalja a felelősséget a saját életéért,
és ne bízza másra a döntést, meg az
olyan kérdések megválaszolását, me-
lyek kizárólag csak őt illetik. 
Fogadd el azt, ami tetszett, amit kö-
vetni tudtál az értelmeddel. A többit
utasítsd vissza, vagy raktározd el ma-
gadnak, hogy esetleg majd később
felhasználhasd. 
Mindaz, amit ebben a lapban olvastál,
csupán egy kis ízelítő a blog tartalmá-
ból. Ha szeretnél többet olvasni, mé-
lyebb betekintést nyerni a szabadabb
gondolatok világába, látogass el a

www.szABAdgondolAT.
woRdpREss.com

oldara, ahol kedvedre vállogathatsz
más gondolattágító írások, és filmek
közül.



Kívánok fényt, 
világosságot, 

jó kedvet, boldogságot!
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KKeeddvveess   oo ll vvaassóó !!
Ha tetszik lapunk, ha kaptál tőle valami jót, kérlek,

oszd meg másokkal is, hogy az üzenete máshová is eljus-
son, másokat is elgondolkodtasson.

Hogy igazán szabad lehessen a gondolat, igyekszünk
őt mindenféle politikai, kereskedelmi, vallási és más ér-
dekektől távol tartani. Nem szeretnénk pénzért reklá-
mozni benne bármit is, mert nem a pénzszerzés a cél. Az
emberi értékeket szeretnénk előtérbe helyezni és hangsú-
lyozni az anyagiakkal szemben. Lapunk ajándékként je-
lenik meg mindenki számára, aki szeretettel olvassa, és
befogadja őt. Teljesen önerőből, barátaink, családtagja-
ink támogatásával született. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy nem célunk lapunkat
minden áron életben tartani. Alapelveink közé tartozik a
természetesség, a könnyedség, az erőszakmentesség. Nem
akarunk mindenképp írni, szaporítani a szót. Minden
egyes cikk ami a lapunkban megjelent, teljesen spontánul
jött. Nem kerestük, nem hívtuk. Teljesen természetes
módon, megmutatta, felkínálta magát a Szabad Gondolat
számára.

Lapunk továbbra is teljesen ingyenesen elérhető sze-
retne maradni, hogy mindenki elolvashassa, akinek épp
rá van szüksége talán egy fontos lépés megtételéhez. 

Aki viszont úgy érzi, hogy kapott tőle valamit, és fon-
tosnak tartja, hogy továbbra is megjelenjen nyomtatott
formában, és önzetlenül támogatni szeretné, az megteheti
a következő formában:

- Személyesen odaadhatja a Szabad Gondolatnak szánt
adományt annak a személynek, akitől a lapot kapta.
- Banki átutalás:
RO64BTRL02104201W34291XX EUR (euró)
RO89BTRL02101201W34291XX RON (lej)
RO62BTRL02112201W34291XX (forint)
név: Bodó Attila
- PayPal: hunmails@yahoo.com
Bővebb információkért: szabadgondolatunk@gmail.com

A lap olyan emberek segítségével terjed, akik fontos-
nak tartották egy ilyen “szabadabb újság” jelenlétét a
nyomtatott sajtóban (barátok, barátok barátjai, meg azok
barátjai). Ha szívesen részt vennél a lap más magyar-
lakta településeken történő terjesztésében, megkérünk,
jelezd szándékodat a fenti email címen.

írásaikkal közreműködtek, szerkesztésben segítettek: Bodó Juliánna, György László,
Miklós Réka, Bodó Attila  (blue). Fotók: Bodó Attila

A Szabad Gondolat létrejöttében és terjesztésében segített nekünk: Dezső Edit (Mark House
nyomda), Jaszenovics Botond barátom, Dr.Guzrány Ferenc kínai orvos, Nagy Tibor, Vass Kinga,

Zsoldos Júlia, a család és a barátok. Külön köszönet Jezsunak a tanácsokért!
Elérhetőség: szABAdgondolATunk@gmAIl.com. Ezen az e-mail címen kérheted felvéte-

led a Szabad Gondolat levelezőlistára, ahol te is részt vehetsz lapunk írásában, valamint szaba-
don beszélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodású emberekkel. Észrevételeket,

üzeneteket a dobozokba vagy a fenti e-mail címre várunk.

lapunk teljesen ingyenesen megkapható a következő helyeken:
Gyergyószentmiklós: Nosztalgia Kávéház, Mark House, Kárpátikum, 

Living Room, Nagyáruház (Papyrus, Paloma impex cipős bolt)
Székelyudvarhely: MüTF (Magyar üzleti Tudományok Főiskolája)
Csíkszereda: Sapientia EMTE, AutoMotor A&J – Hargita utca 3/3, 

Kínai Klinika – Brassói út 43/2, Ave Art Galéria (Szív utca)
Budapest: Magyar Újságírók országos Szövetsége - Vörösmarty u. 47/A 

Fordítsuk komolyra a szót!☺
Az orvostudomány rövid története: 

- Fáj a torkom!  
Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyöke-
ret!  
Kr.u. 1000: Az a gyökér pogány dolog,
mondj el egy imát!  
Kr.u. 1850: Az az ima babonaság, idd meg
ezt az elixírt!  
Kr.u. 1940: Az az elixír kígyóolaj, nem
tesz jót, nyeld le ezt a pirulát!  
Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan, vedd be
ezt az antibiotikumot!  
Kr.u. 2001: Az az antibiotikum nem termé-
szetes! Tessék, itt egy gyökér...  

***
A Nemzet Golyóstollának szeretettel:
Ne gondolkodj!
Ha gondolkodtál, ne mondd el!
Ha elmondtad, ne írd le!
Ha leírtad, ne írd alá!
Ha aláírtad, ne csodálkozz...

***
Két öreg néni eteti a galambokat. Így szól
az egyik:
- Ezek a galambok, olyanok, mint a politi-
kusok.
- Miért?- kérdi a másik.
- Mert amíg lent vannak a földön, addig a
kezünkből esznek, aztán ahogy felkerül-
nek, csak sz@rnak a fejünkre!

***
Két ügyvezető igazgató beszélget:
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől be-
lépődíjat szedni?

***
A kormányfő ellátogat egy általános isko-
lába, hogy válaszoljon a gyerekek kérdé-
seire. Egy kis srác felteszi a kezét, mire a
kormányfő megszólítja:
- Mi a neved, kisfiam?
- Móricka.- Mondd a kérdésedet!- Nekem
három kérdésem van:
1. Miért vette el a kormány a magán-nyug-
díjpénztári tagok pénzét?
2. Miért akarja elvenni a kormány a szol-
gálati nyugdíjakat?
3. Mikor fogja végre a kormány ténylege-

sen az emberek érdekeit szolgálni?
Ebben a pillanatban kicsöngetnek, de a
kormányfő megígéri, hogy a szünet után
folytatják. Szünet után a kormányfő visz-
szatér, és megkérdezi, hol is tartottak.
- Ja igen, a kérdések. Kinek van kérdése?
Egy másik kis srác is felteszi a kezét.
- Hogy hívnak, kisfiam?
- Pistike.
- Nos, Pistike, mik a kérdéseid?
- Nekem öt kérdésem van:
1. Miért vette el a kormány a magán-nyug-
díjpénztári tagok pénzét?
2. Miért akarja elvenni a kormány szolgá-
lati nyugdíjakat?
3. Mikor fogja végre a kormány ténylege-
sen az emberek érdekeit szolgálni?
4. Miért csöngettek ki 20 perccel a szünet
előtt?
5. Hová tűnt Móricka?

***
Megy János bácsi a szekérrel, a szekér
mellett a kutyája baktat. János bácsi meg
időnként rácsap a ló hátára: „Gyí, te!”
Egyszer csak a ló megáll és rászól János
bácsira:
– Te János, miért ütsz annyit, én is egy
érző lény vagyok, nekem is fáj…
János bácsi beijed a beszélő lótól, futásnak
ered, a kutyája is vele. Mikor kifárad, leül
pihenni. Ekkor megszólal a kutya:
– Bazzeg, hogy megijedtem mikor meg-
szólalt a ló!

***
Egy vasúti kupéban utazik egy anya a
nagylányával, egy katonatiszt és egy kis-
katona. Az alagútba beérve elcsattan egy
pofon.
– Mire gondol az anya: „Milyen tisztessé-
ges lányom van!”
– Mire gondol a nagylány: „Milyen attrak-
tív még az anyám!”
– Mire gondol a tiszt: „Ez a kiskatona
szemtelenkedik és én kapom a pofont!”
– Mire gondol a kiskatona: „A következő
alagútban megint behúzok neki egyet!”

***
kérlek, hazudj még!
A férj csak hajnalban ér haza. A neje vész-
jósló hangsúllyal kérdezi:
- Hol voltál egész éjszaka?

- Képzeld, drágám, az új titkárnőm mun-
kaidő végén behozott nekem egy kávét,
sejtelmesen rámmosolygott, majd amikor
lerakta a kávét az asztalra, szétnyílt a
blúza, én nem bírtam visszafogni magam,
és belecsókoltam a nyakába, erre ő teljesen
megvadult, egymásnak estünk, elvesztet-
tük a fejünket, végül a lakásán kötöttünk
ki, és egész éjjel szeretkeztünk.
- Hazudsz! Fogadjunk, hogy már megint
azt a qrva windowst akartad felinstallálni
a gépedre!

***
Férj vásárol egy robotot, ami tökéletesen
tudja detektálni a hazugságot. Alig várja,
hogy hazajöjjön a gyerek és kipróbálhassa.
Megjön a fia, és rögtön kérdőre is vonja:
– Hol voltál?
– Benn maradtunk a könyvtárban tanulni.
A robot erre odamegy a gyerekhez és ak-
kora pofont ad neki, hogy leesik a székről.
– Na, fiam ez egy hazugságdetektor robot,
úgyhogy ne hazudj többet. Hol voltál?
– Elmentünk Pistiékhez filmet nézni.
– Mit néztetek?
– Az Egri csillagokat. A robot erre oda-
megy a gyerekhez és akkora pofont ad
neki, hogy leesik a székről.
– Szóval, mit néztetek?
– Egy szexfilmet, amit Pisti az internetről
letöltött.
– Látod fiam, én a te korodban soha nem
hazudtam az apámnak. A robot erre oda-
megy az apához és akkora pofont ad neki,
hogy leesik a székről
– Na, látod. A te fiad. – szólal meg a fele-
ség is. A robot erre odamegy az asszony-
hoz és akkora pofont ad neki, hogy leesik
a székről.

***
Hozzáállás kérdése

Két szomszédasszony összefut a folyosón,
az egyik kissé rosszmájúan megjegyzi:
- Képzelje szomszédasszony, tegnap lent
voltunk a Balatonon, és a strandon a maga
férjét láttam egy feltűnően csinos fiatal
lánnyal.
- Nézze szomszédasszony, a férjem már el-
múlt 35 éves, hát csak nem mászkálhat a
strandon kis lapáttal meg vödörrel? 

***

Meghal a cigány, a túlvilágon találkozik
Kádár elvtárssal. Kádár megkérdi:  
- Te cigány, mikor volt jobb élni? Mosta-
nában vagy az én időmben? 
- A te idődben. A te idődben a politikusok
politizáltak, a munkások dolgoztak, a ci-
gányok meg loptak. 
Most a politikusok lopnak, a munkások
politizálnak és b.meg, azt akarják, hogy én
dolgozzak!

***
szerelem:

A nyomozó kérdi a csinos titkárnőt:
- Hölgyem, nincs valami ötlete, miért ug-
rott ki a főnöke az ablakon?
- Sajnos nincs. Pedig olyan kedves ember
volt. A múlt hónapban vett nekem  egy
igazi szőrmebundát, a múlt héten egy igazi
sportkocsit, ma pedig egy  igazi gyémánt-
gyűrűt. Aztán mondta, hogy szeretne lefe-
küdni velem, mit kérek  cserébe?
- És mit mondott neki?
- Azt, hogy az irodában mindenki 50 dol-
lárt szokott adni.

***
A legigazságtalanabb dolog az életben,
ahogyan az végződik. Úgy értem, az élet
kemény. Rengeteg idődet felemészti. És
mit kapsz az egész végén? Halált. Ez a ju-
talom?
Szerintem az élet körforgása visszafelé
megy. 
Először kellene meghalnod, hogy túl le-
gyél rajta. Aztán elmész egy öregotthonba.
Kirúgnak, mert túl egészséges vagy, meg-
kapod a nyugdíjad, és amikor elkezdesz
dolgozni, első napodon egy aranyórát
kapsz ajándékba. 40 éven át dolgozol,
amíg elég fiatal nem leszel, hogy élvezd a
visszavonulásod. Alkoholizálsz, bulizol és
felkészülsz a középiskolára.
Általános iskolába mész, gyerekké válsz,
játszol, semmi felelősséged, csecsemő le-
szel, visszamész, az utolsó 9 hónapodat le-
begéssel töltöd olyan luxuskörülmények
között, mint a központi fűtés, gyógyfürdő
vagy szobaszervíz, és végül orgazmusként
végzed!

***
A mai világban a növényektől türelmet, az
állatoktól emberséget tanulhatunk.


