
Gyergyószentmiklós, 2011. január 14. / 2. szám.

A megértésért,
a másság és önmagad elfogadásáért!

Dalos naplemente
Érzem, hogy néha elragad a Létet megérteni akaró
gondolatok játéka. És én szeretek játszani. A minap
is, egy ilyen játék alkalmával, egy érdekes irányba in-
dultak el a gondolatok, és én követtem őket. Ezek
most azok a szavak, amikkel őket lejegyeztem.
Szeretem a zenét. A dallam, a harmónia, amivel meg-
ajándékoz egy dal, az egyik legszebb élmény, amiben
valaha is részesültem. Olyan, mint amikor egy csodás
természeti tájban gyönyörködik az ember, vagy egy
lenyűgöző naplementét kísér szemeivel, de minden
más olyan érzés is, amire jön, hogy azt mondja: „Ez
igen!”
De lelkem aktuális állapota, a zene hatását megélve,
annak a belátására vitt, hogy az ilyen élményt okozó
dalok, festmények, naplementék, vagy bármi is le-
gyen az, nem féltékenyek egymásra, és nem tesznek
semmilyen jövőre vonatkozó ígéretet. Miközben egy
dalt hallgatunk, és eltöltenek azok a fenséges érzések,
ez nem jár együtt valamilyen ígérettel, mely azt
mondja, hogy „Én vagyok az, aki mindig boldoggá

teszlek!”, hanem egyszerűen megéljük a dal szépsé-
gét. Nem várunk el a daltól semmit. Szabadon éljük
meg az élményt, és jól esik. Egyik dal sem akarja,
hogy mindig csak őt hallgassuk, és azt sem ígéri, hogy
senki másnak nem mutatja meg magát, hogy ő is cso-
dálhassa szépségét.
Ha pedig a napnyugtákat nézzük, azt látjuk, hogy
egyik sem olyan, mint a másik.  A napnyugták meg-
ismételhetetlenek, egyediek, és nagyon átadják ma-
gukat a mulandóság örvényének. Van, amikor a
naplemente nem is adja magát nekünk. Felhők mögé
bújik, és nem is akar találkozni velünk. Mindegyik
napnyugta önmagát adja, és csak az kapja meg, aki
megengedi magának, hogy ítélkezés nélkül szemlélje.
Visszatérve a dalokhoz, azt látjuk, hogy ha netán újra
meghallgatjuk azt a dalt, évek múlva, és megint eltölt
a szépségével, akkor mindig valami többet is ad, mert
már más a lélek, amelyik befogadja.
És olyan sok a szép dal, a szép naplemente, hogy ne
is beszéljünk arról a napnyugtáról, amit egy csodála-
tos dallam kíséretében élünk meg. Mennyi lehetőség
a csoda megélésére…

Míg egy férfi új autóját fényezte, a
kisfia felvett egy követ és        vo-
nalakat karcolt az autó

oldalára.Haragjában, a férfi megfogta a
gyermek kezét és többször ráütött, nem is-
merve fel, hogy a franciakulccsal üti.A kór-
házban a gyermek elveszítette az összes
ujját a törés miatt. Mikor a gyermek meg-
látta az apját, szemében fájó tekintettel kér-
dezte: "Apa mikor fognak visszanőni az
ujjaim?"Az apa felismerve tettének súlyát,
szólni sem tudott.Visszament az autójához
és többször belerugott.Saját cselekedetétől
feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat
nézte.A gyermek azt írta:"SZERETLEK
APA!"A tárgyak használatra vannak, az em-
berek szeretetre! A probléma a mai világban
az, hogy az EMBEREK VANNAK HASZ-
NÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!

Kirtana: Aki valójában vagy
Lehet-e, hogy több ez az élet
amit "enyém"-nek nevezünk, 
mint egy utazás a téren át
vagy egy történetecske?

Több-e az élet,
mint amit a test érez?
Mint amit az elme ki tud következtetni
a megtapasztaltakból?

Vajon mi, akik lélegzetvétellel kezdjük,
függünk-e a formától,
és végünk ér-e a halállal?

Vesd le magadról e szerepeket és neveket, 
és nevezd meg nekem azt, ami visszamarad. 
Az aki valójában vagy,
aki valójában Vagy. 

folytatás a 2. oldalon

Fotó: blue  Libán tető
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Azzal mérjük a sikert,
amit felhalmozunk, 
vagy a kötődésekkel amiket kialakítunk, 
vagy a tettekkel, amiket megteszünk. 

Ám ezek is tovatűnnek, 
bárhogy is próbálunk 
a formához ragaszkodni. 
A forma el fog pusztulni. 

De a forma e táncában benne rejlik a lehetőség, 
hogy meglássuk a még megszületetlent. 
És az is, hogy eldobjuk ezt a lehetőséget, 
és beleragadjunk annak eljátszásába,
akinek magunkat gondoljuk, 
akinek magunkat gondoljuk. 

Ez az életed
véget érhet bármikor. 
Hol a figyelmed? 
Hol az imád? 
Hol van a dalod? 

Egy szerencsés életben 
hangot hallasz amely arra hív, 
hogy szabadulj ki leláncoltságod 
és téves énképed köréből. 

Hogy fölébredj az álomból, 
és végre fölfedezd 
lényed igazságát, 
mielőtt a test meghal. 

Hogy mielőtt lepereg az utolsó jelenet,
meglásd a vásznat, amire az vetül. 
Lásd azt mi lát engem és téged, 
s akkor tudni fogod,

hogy valójában ki vagy Te. 
Hogy valójában ki vagy Te, 
Hogy valójában Ki Vagy Te, 
Hogy valójában Kik Vagyunk. 

folytatás az 1. oldalról

Különös állapot az, amikor nem jön, hogy bármit is
mondjál. Mintha a szavak értelmetlenek lennének, a
valakivé válás legkézzelfoghatóbb eszközei..., köny-
nyen érezhetem magam máris valakinek, ha csak va-
lamit is mondok másoknak. Az az érzésem, hogy nincs
szó, amit már ne hallottam volna, amit már ne mondott
volna valaki, valahogy. És mégis nagy szükségét érez-
zük annak, hogy beszéljünk, újra meg újra beszéljünk,
de oly keveset élünk csak meg abból, amit mondunk.
És az az érzésem, hogy minél többet beszélünk, annál
többet hazudunk. Egy kicsit olyan, mintha azért be-
szélnénk, mert félünk nem hazudni, vagyis azért be-
szélünk, hogy megerősödjünk önmagunkkal és
másokkal szembeni hazugságainkban. Van, hogy
mások megítélésében kimondjuk a lehengerlő "nagy
igazságot", és az a becses érzésünk támad, hogy fején
találtuk a szöget, pedig mit sem tudunk a "nagy igaz-
ságról". Nagyon drasztikus módon vagyunk képesek
becsapni önmagunkat csak azért, mert félünk... Esküt
is teszünk az igazságnak titulált hazugság nevében,
kemény esküket és az eskühöz való hűségünk miatt
szenvedünk akár egy életen át. Nem könnyű elcsen-
desedni és vállalni az őszinteség kockázatát önma-
gunkkal szemben. Pedig az felszabadítana a hazugság
terhe alól és valami folytán egyszer csak igazán sze-
retnénk. A hazugságban, olyan, mintha a szeretet meg-
élése kötelesség lenne, ezért kínlódunk a "nagy
szeretetünkben".  Mert milyen könnyű valakit szeretni,
aki megfelel az előírt feltételeinknek... És szeretethi-
ányunk, vagy szeretetéhségünk miatt, vállaljuk a fel-
tételeket, de sajnos legtöbbször az előírt feltételek
vállalása pontosan önmagunk legigazibb becsapása.
Megszabott normákhoz alkalmazkodunk és amikor
már fojtogat a megfelelés és egyúttal a hazugság terhe,
menekülünk. Lehet, hogy alkoholizálni kezdünk, de
folyamodhatunk bármilyen hangulatmódosító vagy
másképp mondva, az igazság vállalásától eltávolító el-
járáshoz, ahelyett, hogy vállaljuk az őszinteséget, még
akkor is, ha  annak következtében elesünk a "szere-
tet"-nek címkézett valamitől. Borzasztó az, ahogyan
eljátszunk a szeretettel, az, ahogyan kimondatjuk má-
sokkal, megígértetjük, bizonygattatjuk, hogy végre el

higgyük, hogy szeretnek és aztán mindent megteszünk
azért, hogy kiderítsük, hogy mégsem. A feltételes sze-
retet, folyamatosan újabbnál újabb feltételeket szab,
aminek soha nincs vége és ezek a feltételek újabb ha-
zugságokat szülnek. Így ítéljük boldogtalanságra ma-
gunkat, így szenvedünk. Hmmm..., azt hiszem,
legbelül mindenki érzi az igazságot, mindenkor, csak
valamiért biztonságosabb a hazugság, talán azt hisz-
szük, hogy így több a kapnivalónk. Elképzelem, hogy
az igazság vállalása, a hazugsággal szemben, a feje te-
tejére állítaná a világot, a másik feje tetejére, mint
amelyiken most van... Azt hiszem, hogy az életünk a
saját választásunk és élhetjük azt  félelmeink rabjai-
ként hazugságban, vagy a mindenségbe vetett biza-
lommal az igazság útján.
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Mérgező szégyen a nevem
(Leo Booth/John Bradshaw: Toxic Shame)

Ott voltam fogantatásodkor
Anyád szégyenének noradrenalinjában
A magzatvízben ott éreztél engem
Rád törtem, mielőtt beszélni tudtál volna
Mielőtt értettél
Mielőtt bármilyen tudásod lett volna
Rád törtem, amikor járni tanultál
Amikor védtelen voltál és kiszolgáltatott
Amikor sebezhető voltál és rászoruló
Mielőtt határaid lettek volna.
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Rád törtem, amikor mágikus voltál
Mielőtt tudtad volna, ott voltam
Megsértettem a lelkedet
Átszúrtalak legbelső csírádig
Azt az érzést keltettem benned, hogy hibás vagy és
károsodott
A bizalmatlanság, csúnyaság, butaság, kétség, érték-
telenség,
kisebbrendűség, méltatlanság érzését hoztam rád

Azt éreztettem veled, hogy más vagy
Azt mondtam, hogy valami baj van veled
Beszennyeztem hasonlatosságodat az Istenhez
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

A lelkiismeret előtt léteztem
A bűntudat előtt
Az erkölcs előtt
Én vagyok a legerősebb érzelem
Én vagyok a belső hang, amely megvető szavakat
suttog
Én vagyok a belső borzongás, amely átcikázik raj-
tad
Minden értelmi előkészület nélkül
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Titokban élek
A sötétség, depresszió és csüggedés mély, sötét part-
jain
Mindig felsettenkedem hozzád, elcsíplek, amikor
őrizetlen vagy, besurranok a hátsó ajtón
Hívatlanul, nem kívántan.
Elsőként érkeztem
Ott voltam az idő kezdetén
Ádám atyával és Éva anyával

Káin bátyával
Ott voltam Bábel tornyánál és a betlehemi
gyermekgyilkosságnál
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Jövök "szégyentelen" gondozóktól, elhagyatottság-
ból,
nevetségességből, visszaélésből, elhanyagoltságból,
tökéletesítő rendszerekből
Erőt nyerek a szülői düh sokkoló erejéből
A testvérek kegyetlen megjegyzéseiből
Más gyerekek gúnyoló megalázásából
A tükörbeli visszaverődések félszegségéből
A tapintásból, ami csiklandozó és félelmet kelt
A pofonból, a csípésből, a megrázásból, ami eltépi
a bizalmat
Megerősödöm
A rasszista, szexuális kultúrától
A vallásos bigottak igazságosságának megvetésétől
Az iskolázás félelmeitől és nyomásaitól
A politikusok álszentségétől,
A nem működő családi rendszerek sokgenerációs
szégyenétől
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Fotó: blue  Jerez de la Frontera, Spanyolország

Beszélünk, mert félünk?
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Át tudom alakítani az asszonyt, a zsidót,
a fekete bőrűt, a homoszexuálist, a keleti embert,
az értékes gyereket
Szajhává, bibsivé, niggerré, buzivá, füstös cigánnyá,
önző kis fattyúvá,
Tartós fájdalmat hozok
fájdalmat, ami nem múlik el
Én a vadász vagyok, aki rád cserkészik éjjel, nappal
Mindennap, mindenütt
Nincsenek határaim
Megpróbálhatsz elrejtőzni tőlem
De nem tudsz
Mert benned lakom
Elérem, hogy reménytelennek érezd magad,
Mint, ahol nincs kiút
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Fájdalmam olyan elviselhetetlen, hogy át kell adj be-
lőle másnak
ellenőrzéssel, tökéletesítéssel, megvetéssel,
kritikával, hibáztatással, irigységgel,
bírálattal, hatalommal és dühvel,
Fájdalmam olyan átható
Hogy el kell fedjél szenvedélyekkel,
merev szabályokkal, kiéléssel
és tudattalan én-védelemmel
Fájdalmam olyan átható
Hogy el kell fásulj, hogy többet ne érezz engem
Meggyőztelek, hogy elmentem, hogy nem létezem,
akkor hiányt és ürességet tapasztalsz
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

A ko-dependencia magva vagyok
Én vagyok a szellemi csőd
Az abszurditás logikája
A kényszer ismétlése
Én vagyok a bűn, az erőszak, a vérfertőzés, a meg-
erőszakolás
Én vagyok a falánk lyuk, ami a szenvedélyeket
hajtja
Én vagyok a kielégítetlenség és a kéj
Én vagyok Ahasvérus a Bolygó Zsidó,
Wagner Bolygó Hollandija,
Dosztojevszkij odúlakója, Kierkegaard csábítója,
Goethe Faustja
Abból, aki vagy azzá csavarlak, amit teszel és amid
van
Megölöm a lelked és nemzedékeknek adsz át engem
MÉRGEZŐ SZÉGYEN A NEVEM.

Egy hűvös karácsony előtti reggelen ked-
vem támadt megnézni, hogy készülünk az ünne-
pekre. Egyesbe kapcsoltam és még a felezőt is
használtam, hogy lassúságom által alkalmassá vál-
jak a megfigyelésre, a látásra.  A nagyáruházban
megtudtam, hogy bizonyos helyeken az árulás a
régi értékek töredékére csökkent. Előre láthatóan
és szakvélemények szerint is még jobban fog csök-
keni.

Hazafele jövet eltűnődtem, hogy milyen
nagy lehetőség ez számunkra. Micsoda ajándék ez
a gazdasági válság.  Hatalmas esélyt látok arra,
hogy az anyagi értékeket megint felváltják az em-
beri értékek. Még ha nem is helyettesítik teljesen,
de ellensúlyozzák valamennyire őket. Egyeseket
az anyagi hiány az őrületbe fog kergetni. Igen, sze-
rintem sokan beleőrülnek majd. De mások meglát-
ják, hogy ez mekkora lehetőség arra, hogy újra
emberként élhessünk.
A kapzsik, a birtokolni vágyók nagyon fognak
szenvedni. Az elégedettek, azok akik hisznek a te-
remtés nagyszerűségében, meg fognak nyugodni
és visszatér az öröm a szívükbe.
Meg kell szűnjön a vásárlási idiotizmus, a vásár-
lási kényszer.  Észre kell vennünk, hogy minél töb-
bet vásárolunk, annál több a szemét. A legtöbb
csodadolog, amit megveszünk, néhány hónapon
belül veszít a varázsából és a szemétben landol. Ez
az irományom nem lesz túlságosan reklámbarát,
de fontosnak tartom, hogy néha szó essék azokról
a dolgokról, melyek kőfalat állítanak lelki szabad-
ságunk köré.
Neked, aki ezt olvasod már most sokkal több min-
dened van, mint amennyire szükséged van. Vedd
észre! És ez a többlet szennyezi a környezetedet
de főleg a lelkedet. Bepiszkítja az őszinte örömet,
meggátolja a szívből jövő mosolyt!
Eljött az ideje, hogy nekifogjunk újból egymást
kölcsönösen kiegészíteni! Meg kell tanulni EGYé
válni, egymást segíteni. Amid van, ne sajnáld más-
tól. Ha kérik, add oda vagy adjál belőle és ne  várj
cserébe semmit. Folyamatosan kapni fogod te is
azt, amire épp szükséged van. Ha tudsz hajat
vágni, tedd azt és kapsz cserébe tejet, tojást, vagy
akár pénzt kapsz attól akinek abból több van. Az
állam ezt nem fogja megadózni. Ajándékot kaptál
meg adtál. Az ajándékot vagy annak egy részét ön-

kényesen senki nem nyúlhatja le tőled.
Az orvosoknak ne adjál semmit! Nem szabad!
Megvan nekik is a fizetésük épp úgy mint neked!
Adjál csak akkor, ha szívből jön és ha szívből jött
a gyógyítás! De nem szabad őket elhalmozni pénz-
zel! Egy cseppet sincs fontosabb szerepük ebben
a társadalomban, mint neked utcaseprőnek, fod-
rásznak, tanárnak, péknek! Az orvoslásnak vannak
más, úgynevezett alternatív formái is. Nekem pél-
dául nem kitűzött célom a gyógyítás, de ha valaki
megkér rá, segítek a gyógyulásban, és ami ennél
fontosabb, a betegség megértésében, mert más-
kepp a gyógyulás nem lehet teljes soha de soha!
Nem lehet a betegséget levetkőzni azon a “rezgés-
szinten”, amelyen megszereztük azt. Ne hidd el,
hogy egy betegségből ki lehet csak úgy gyógyulni,
anélkül, hogy egy kicsit is változzon az életvite-
lünk, a magatartásunk. A betegségeknek is megvan
az értelmük, még ha mi ezt nem is látjuk legtöbb-
ször, mert túl “okosak” vagyunk. Ha az értelmet
nem találjuk meg, a gyógyulás csak ideiglenes
lehet, mivel a betegség okozóját nem találtuk meg,
és újra meg újra felüti a fejét. Sokan vannak, akik

természetgyógyászattal, energiagyógyászattal fog-
lalkoznak. A legtöbbjüket nem az anyagi célok ve-
zérlik, hanem a szeretet, a munkájukkal szembeni
odaadás. Így sok esetben nem kerül olyan sokba a
gyógyulás, mintha a drága szintetikus, természet-
ellenes gyógyszereket, antibiotikumokat tömnénk
magunkba amíg meghalunk.

Ne feledjük, hogy Jézus is gyógyított!
Fontos ehhez hozzáfűznöm, hogy valójában nem
gyógyított, hanem alázatos eszköze volt a gyógyí-
tásnak! Ez lehetséges nekünk, embereknek is, ha
megvan bennünk a kellő tisztelet és alázat a terem-
téssel szemben. Ha tudsz gyógyítani, ha gyógyí-
tottal már, menj és gyógyíts, ha kérnek (légy a
gyógyítás eszköze)! De ne kérj érte semmit, mert
csak így lehet meg minden, amire szükséged van!
Mindenki egy nagyon fontos eleme az őt körül-
vevő  közösségnek! Mindenki végezze azt, amit a
legjobban szeret csinálni, tegye meg amire meg-
kérik és ő is megkap mindent, amire neki szüksége
van. Adj esélyt magadnak, hogy megtapasztalhasd
a gondviselés csodáját!

Fotó: blue  Gibraltári határ felé

Gazdasági válság, egészség és autonómia

folytatás a 4. oldalon

www.szabadgondolat.wordpress.com
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Politikusaink beszélnek az autonómiáról.
Én tudom jól, hogy az nem más, mint hóbort, kam-
pány és az emberek hülyítése.
Az autonómia lehetséges! Kezd el te! Most! Légy au-
tonóm, gondolkozzál saját magadért, ne hagyd, hogy
más tegye meg ezt helyetted és autonóm lesz a kör-
nyezet, amiben élsz. Buddha azt mondta: tégy rendet
a lelkedben és rend lesz a fejedben. Ha rend van a fe-
jedben, rend lesz a házadban. Ha rend van a házad-
ban, rend lesz az utcádban. És így tovább. Csak így
lehetséges az autonómia! Kezd el te is. 

A másik autonómiához cselszövés kell, akár
fegyverek, erőszak és halál. A másik autonómiához
POLITIKÁra van szükség, PÉNZre. LOBBIzni kell.
Emberi értékeket kell eladni hozzá. Becsületről kell
lemondani, közösségeket, népeket elárulni az ˝auto-
nómia˝ a ˝jó˝ nevében.
Emlékezzünk csak a keresztes hadjáratokra! Ömlött
a vér a ˝jó˝ nevében. Erre tanított minket a keresztény
Istenünk? Hol mondta, hogy a jóért ölnünk kell? Mi-
lyen jó lehet az, amiért harcolni, gyilkolni, verse-
nyezni kell? Egy dologért harcolt az ember amióta
ember: a HATALOMért. 
Meg volt írva a nagy könyvben, hogy kard által vész,
ki kardot ránt. Gondolkozz kétszer mielőtt megraga-
dod kardod markolatát azért, hogy hatalmas légy!
Próbálja ki mindenki az egyéni autonómiát és auto-
nóm lesz a világ, amelyben él! 
Nem szaporítom tovább a szót! Kívánom, hogy le-
gyen szép napotok és meglássátok a felhők mögött a
fényt!
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Gondoltam, egy néhány szóban össze-
foglalom Erőss Zsolt Gyergyószentmiklóson tar-
tott legutóbbi előadását egy "másabb"
perspektívából is. Biztos vagyok benne, hogy a
többi újságban nem ezt fogjátok olvasni.Rövi-
den:Zsolt a januári balesete eredményeképpen
elveszítette az egyik lábát. A média elkezdte kö-
vetni a felépülését, azt, ahogy lehetősége nyílt
Zsoltnak visszakanyarodni a baleset előtti élet-
vitelhez.Műlábat kapott. Elkezdett botokkal
járni, majd bot nélkül, majd elkezdett szaladni,
majd a családdal kisebb túrákra járni, majd visz-
sza a hegyekbe, vissza a Gyilkos-tó szikláihoz....
"Így készül a Himalája 8201 méteres, Cho Oyu
csúcsának augusztus végére tervezett meghódí-
tására. Magunk között „rehab expedíciónak" ne-
vezzük"Kérdések: Mi lett volna, ha a Zsolt
balesete még a régi időkben történik, ahol még
nincsenek HiTech műlábak? Mi lett volna, ha a
baleset nem Zsolttal történik, hanem egy kevésbé
ismert hegymászóval? Mi lett volna, ha Zsoltot
nem környékezi meg a mass média? Mi lett
volna, ha a sajtó nem akar hőst csinálni belőle?
Mi lett volna, ha Gyergyószentmiklós őt nem
avatja díszpolgárává? Az előadás végén két
kérdést tettem fel Zsoltnak:1. Zsolt, te szerintem
egy igazi harcos vagy! Kíváncsi lennék, hogy
megfordult-e a fejedben annak lehetősége, hogy
baleseted után egy teljesen új fejezet induljon az
életedben, ami ugyan életvitelileg teljesen eltér
az előzőtől, de lehet hogy épp olyan jó, épp
olyan tartalmas és épp olyan boldog, netán még
egy kicsivel boldogabb, mint az előző?Válasz
erre a kérdésre röviden: ragaszkodott ahhoz, ha
lehetőség van rá, ugyanazt csinálhassa mint a
baleset előtt.2. Úgy gondolom, hogy mindennek
megvan a maga miértje. Tehát minden történik
valamiért. Számodra ennek a balesetnek mi volt
a hozománya? Kaptál tőle valami megértést, va-
lami újat, valami útmutatót, hogy hogyan to-
vább?Válasz röviden és tömören: nem.
Összegzés:Zsolt méltán egy felkapott magyar
sztár: első magyar, aki megmászta a Csomolung-
mát.Talán minden idők legnagyobb "magyar"
hegymászója. Gyergyó díszpolgára, akire büsz-
kék a helyiek. Bizonyára több nagyon fontos
címet kapott ő már a társadalomtól, "segítséget"
és bíztatást, hogy ne hagyja abba amit csinált. Az
őt körülvevő média is ebben erősítette meg. Kér-
dés: hogy is hagyhatná ő már abba, amit eddig
csinált? Ő már tartozik neked, nekem, nekünk és
nekik, hogy nem hagyja abba és akár fél lábbal
is megmássza a Csomolungmát, hogy ő lehessen
az első magyar, aki fél lábbal megmászta a Cso-
molungmát. A hitelt törlesztenie kell,
nemde?Adtunk mi és a média esélyt neki, ha
netán a balesete élete egy újabb felvonása kez-
detét hivatott jelenteni, ami akár eszköz is lehe-
tett volna Zsolt "erősebbé" válásában, hogy ezt
ő felfedezhesse, megláthassa? Hogy is bíztathat-
nánk mi Zsoltot „nem”-el? Személyes kö-
vetkeztetés: gratulálhatunk magunknak, hogy
Zsoltból egy igazi harcost neveltünk. Székelysé

günk, magyarságunk nagy "erénye?" a harcias-
ság! Erre tanít minket Istenünk, 
nemde?!?AZ ELŐADÁS NAGYON TANUL-
SÁGOS VOLT! Egyébként, ha jól emlékszem,
Zsolt egy újabb himalayai csúcs meghódítására
készül, (és most figyelem!) ahol még magyar
nem volt. Ő lesz az ˝első magyar˝ és nem
te!Zsolt igazi bizonyítéka annak, aminek igazi
bizonyítéka Hollywood: vannak igazán fontos
emberek mint ˝ők˝, és vagy te, az egyszerű,
szürke hétköznapi halandó, aki nem sokat érsz,
mert nem hallott rólad még a világ, nem csinált
belőled különlegeset még a sajtó.Hangsúlyozom,
hogy neked, kedves olvasó, vannak olyan érté-
keid, amelyek egyetlen egy emberben sincsenek
meg az égadta világon. De van egy tragédiád: te
ezt nem tudod. Miért? Azért, mert te mindig egy
Erőss Zsolt szerettél volna lenni, vagy egy Brit-
ney Spears, vagy egy Madonna, vagy egy Di
Caprio, vagy egy Angelina Jolie. Soha nem kér-
dezted meg a belső Ént, hogy mi rejlik benne, mi
az ami csak benne van és másban nincs. Telje-
sen biztos vagyok benne, hogy a Zsolt segítsé-
gével megfogalmazódott üzenetem nem fog
eljutni mindenkihez. De bízok benne, hogy van-
nak akiknek pont erre az üzenetre volt szüksé-
gük, hogy egy elveszett kincset megtaláljanak:
ÖNMAGUKAT. 
Megjegyzem, hogy amit írtam, nem rosszindu-
lattal írtam, hanem tiszta szívvel, bízva abban,
hogy ezúttal Zsolt akarva-akaratlanul hozott egy
másik üzenetet is a gyergyószentmiklósi ember-
nek és neked, kedves Szabadon Gondolkodó.Van
egy magasabb csúcs, mint a Csomolungma! Kí-
vánom neked, hogy te is megtaláld!

A Hazugság
Túl sokat beszélünk az igazról, az igazság-
ról, az igazságosságról mostanában. Ez kissé
igazságtalan a hazugsággal szemben,
nemde? Micsoda megkülönböztetés... A ha-
zugság épp olyan fontos mint az igazság.
Hogy lehetne igazság hazugság nélkül?
Mi az a hazugság? Hogy vesszük észre a ha-
zugságot, a hazugot? Van egy tippem: a ha-
zugság, mivelhogy ellenségként kezeli az
igazságot, fellázad az igazság ellen, hadat
üzen neki! Ezzel szemben az igazság nem
harcol, könnyed, spontán, természetes, sze-
retetteljes. Viszonyulása a hazughoz: egysze-
rűen csak nem táplálja, nem támogatja őt.
Ha nem tapasztalok lázadást, igaz minden,
ami körülvesz engem. De figyelj oda jól arra,
ami ellenem lázad! Ügyelj, mert megtéveszt,
megoszt, haragot ébreszt benned, a szabad-
ságodra tör majd! Mélyül a hiány benned, nő
a fenyegetettség érzése, könnyed csorog,
nincs vissza út...Eladtad az igazat, eladtad a
jókedved, eladtad a természetességet, elad-
tad a harmóniát, eladtad a szívből jövő sze-
retetet, az örömet,  eladtad a szabadságod. A
hazug volt rá a vevő! Pénzzel fizetett érte,
dupla áron megvette, hazavitte, tűzön égette,
elveszett,....nincs már.... A könnyeid nem
tudják pótolni azt, amiről könnyelműen le-
mondtál... Az igaz veszély az, amikor
a nem igazak igazgatnak, igazgatni akar-
nak.

Fotó: blue London

Úton a CSÚCS felé
www.szabadgondolat.wordpress.com
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A következő történet meglehetősen régi már, de
mégis jónak tartom feleleveníteni. Nem szó 
szerint mondom. Úgy igazából arra sem emlék-
szem már, honnét származik.Egy egyszerű sze-
gény emberke fohászkodik a teremtőhöz. Azt
mondja neki: uram, ha közel engedsz magadhoz,
leszedem a tetveidet, megfürdetlek, megmosom
a ruháidat, főzök neked finomat.Arra jár Mózes.
A fenti szavak hallatán ráförmed a szegény pa-
rasztra: - mit képzelsz te? Azt hiszed, hogy a te
Istened is egy olyan büdös koldus, mint te? Még
hogy megfürdeted, enni adsz, leszeded a tet-
veit...Tanuljál meg szabályosan imádkozni!Azt
válaszolja erre a szegény ember. Ne haragudjál
rám! Egyszerű ember vagyok, tudatlan. Én csak
azt adhatom neki, amim van, amiről úgy gondo-
lom, hogy jó dolog. Mi állandóan küszködünk a
tetvekkel és a feleségem nem főz valami jól. Gon-
doltam, a finom étel meg a tiszta ruha neki is jó
lenne. De bocsáss meg, hogy így imádkoztam! Ha
megtanítasz a szabályos imára, megfogadom,

hogy ezentúl úgy fogok imádkozni. És Mózes
megtanította őt a szabályos imára. Ezután, mint
aki jól végezte dolgát, büszkén továbbállt, várva
az Úrtól az elismerést a nemes cselekedetért!Így
szólt hozzá a Teremtő: Mózes, én téged nem azért
küldtelek a földre, hogy eltávolítsd tőlem az em-
bereket, hanem ellenkezőleg, hogy közel hozd
hozzám. Te éppen most elvetted tőlem azt az em-
bert aki engem a legjobban, a legőszintébben sze-
retett.Én azt mondom nektek, kedves
felebarátaim, hogy hagyjátok a szabályos imát,
nyissátok meg szíveiteket, és engedjétek útjára az
önzetlen, alázatos, szívből jövő imát! Meglátjá-
tok, hogy ha már teljesen ráhangolódtok a sza-
bálytalan imára, az felszabadít és megtörténik
veletek a csoda, a teremtés csodája! Öröm önti el
szíveteket, boldogságotok kimászik a hullám-
völgyből, folyamatosan emelkedni fog, és magá-
val ragad titeket is, elvisz oda, ahonnét származik,
és meglátjátok a fényt. 
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Fotó: blue   Gibraltár

Köl Róbert: A kitaszított
Hátat fordítasz az életnek,
Lassan a drogok éltetnek.
Nem tudod, mi a valóság
Erőt vesz rajtad a fáradtság.

Mindenkitől félsz, rettegsz,
A tűző napon is remegsz.
Vérmes szemeid sugallata:
Kedvenced az élet másik oldala.

Izzadsz és félsz.
Azt sem tudod, hol élsz.
Teljesen más ember lettél,
Háttérből hallik: elvesztél .

Nem is figyelsz oda,
Csak nézed ahogy a porba
Belekap a szél,
És orrodból csöpög a vér.

Időközben magadhoz térve,
Nézed, mindenki húzódik félre,
Mintha embert öltél volna...
Ítélkeznek ostoba módra.

Utoszó helyett végső búcsú
Csendes a táj, szürke fennt az ég
Egy kérdés jut eszembe, létem mit ér?
Magányomban elsüllyedve, nem érdekel semmi
Nem találom helyemet, s csak taszít a végzet

Gyűlik a könnycsepp, s nem gondolok másra
Egyedül az elmúlásra
Mire jó az ébredés
Ha mindenütt csend és sötétség

Azt kérdezem magamtól
Nekem miért csak ennyi jár?
Hisz ami most van
Az tényleg nagyon fáj

Egyetlen menedék a változás
Hisz az emberi értelem a jövőről való gondosko-
dás

Mennyire félek a változástól
Nem tudom mi vár!

Egy belső hang azt suttogja: Ne félj!
Ne félj, van segítség!
Ne félj! Megtalálod a fényt!
Ne félj, hisz az élet szép, nagyon szép!

Nem akarnék jobban semmit,
Ilyen gyorsan hirtelen
Mint a tévedésnek tűnő képzelettől
Megszabadulni végérvényesen

Hallom, érzem a lelkem sóhaját: Ne félj!
Ne félj, hisz a könnycsep új erőt ad
Ne félj, s SOHA ne hagyd el magad!
Ne félj, hisz az élet szép, nagyon szép!

Marschalkó Lajos: 

Könyörgés akácvirágért

Hidd el Uram, én nem tudok már kérni
Csókot, vagy bort, se darab kenyeret;
Csak szeretnék még egyszer Böször-
ményben
Elbeszélgetni, halkan, Teveled.
Az ó-templomnak szú-rágta padjában
Elmondani, hogy jó vagy Istenem,
Hisz' visszaadtad ingyen kegyelemből
Az otthonom s a nyaramat nekem.
Nem tudok én ember bálványoknak
Meghajtani már se térdet, se főt,
De szeretnék még meghajolni egyszer
A Nagyerdőn - egy gyöngyvirág előtt.
Vagy hanyatfekve, kint a Hortobágyon
Nézni, nézni a kitárult eget,
S az otthon látott csillag sugáránál
Hálát sóhajtani, Istenem, Neked.
S ha szarvas bőg a Szent Anna tó táján
És őszbe hullnak a tusnádi fák,
Az Olt-kanyarnak hajnali ködében
Horogra lesni egy öreg csukát.
Én nem akarok már az égbe törni
Lázadó tollal, szárnyas paripán,
Hisz szebben beszél minden poétádnál
Egy kis rigód a mátraházi fán.
Nem kérek én már márvány-obeliszket,
Jókai leplet, nagy hírt: - emberit!
Elég lesz ott a hullt akác-szirom,
Mit egy síron a szél majd szétterít.

Imádkozz szabálytalanul!
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Itt a lét a tét! 

Multikulturális, oktató jellegű műsorral fer-
tőzik a nézőket a kereskedelmi csatornák,
akarva akaratlan bekapcsolódsz, először

a reklámok vesznek rá, majd lesed minden lépés-
üket, majd függőként leköti egész napodat, minden
szabadidőd. Marketingstratégia 10 pontos, elérik
amit szeretnének. Országnyi ember kap belátást egy
maréknyi szereplő perceibe, nyomon követve lépés-
eiket, azoknak, akik a materializmus uralta világban
a pénz reményében eladták az egyetlen dolgot, ami
csak az övék volt, de lehet sosem kapják vissza: az
életüket. Az ókori cirkuszok modern változata, ke-
vesebb véres áldozattal, annál több lelkisérült áldo-
zattal. 
Hírportálok, pletykalapok vannak már tömve, az
aktuális játékosok titkos titkairól, amik, ha nincse-
nek is tudhatunk már róluk. Ovis gyerekek beszélik
névre pontosan az előző esti történéseket, nagyma-
mák zilált felháborodással elmélkednek a kötögetés
közben. Mégis jó valamire, szocializálódunk, anél-
kül, hogy felkelnénk a karosszékből. Érzelmeket
válthat ki belőlünk, mikor már azt hinnék, hogy
semmi sem érdekel.

És íme, egy meglepő kis jelenet, amivel bárki szem-
besülhet(ne):

–Mit csinálsz kisfiam?
- Játszom, apa.
- Mit játszol kincsem?
- Valóságshow-t.
- Igen? Jópofa! Meséld, hogy kell azt játszani?
- Látod, ezek a bábuk itt a lakók, a macik a kemény
fiúk, a barbiek a cicababák, a gumijátékok a szür-
kébb, hétköznapi figurák. Csak egy győz a végén,
aki mindent visz. Ezek meg itt, hátul, a kiskatonák
és kirakósok a tv nézők.
- Aha! Értem. Olyan ez, mint a tv-ben?
- Nem. Ez jobb! Izgalmasabb. Itt, ha valaki kiesik,
nem számoljuk a szavazatokat, azt azokkal a színes
rajzszöggel le lesznek szúrva.
- Miért?
- Mert a nézők azt akarják, hogy a vesztes, az tűnjön
örökre! Az szégyenkezzen, sírjon. És a nézőknek
kedvében kell járni, mert ha nem jó a műsor, akkor
nem vesznek tv-t, és ha nem vesznek tv-t, akkor
nem fogják tudni, hogy melyik fogkrém a legjobb,
meg, milyen betétet érdemes venni a nehéz na-
pokra, meg egyéb fontos dolgokat. Ha meg ezt nem
látják, azt sem tudnák hol és mit kell vásárolni, no
meg, hogy mi mennyibe kerül.
- De azért nem kéne megölni a veszteseket! Nem
lenne elég, ha a kieső egyszerűen csak beülne a
nézők közé és mondjuk ő is szurkolna, szavazna?
- Dehogy! Miért ülnének oda, hiszen a nézők utál-
ják őket! Meg amúgy sem számítana a szavazatuk,
sem a nézőké, mert én azt akarom, hogy az a tarka
panda, ott a bokor mellett, győzzön, és úgy is
fogom játszani. A nézők úgy fognak majd szavazni,
ahogy én akarom, hiszen csak bábuk, és egy bábu
csak azt tudja csinálni, amit én akarok, hogy csinál-
jon, a kirakós darabjait én és CSAK ÉN döntöm el,
hogy rakosgatom, Érted? Ez a lényege. Apa! Ez
olyan jó játék!

Fotó: blue Félelem

A jobbik részt választotta
Barátok között is  fontos , hogy egymás javát keres-
sük. Így kerültem pap létemre  nagyon furcsa hely-
zetbe. Egy család pótházszentelésre hívott meg a
valamikori plébániámon. Beutaztam a városba a
megbeszélt estén és a szertartás elvégeztével leül-
tünk beszélgetni, közben borozgattunk. A feleség
nagy hévvel kezdte leckéztetni férjét a pap előtt,
mert jó alkalomnak bizonyult megnevelni egy fél óra
alatt a férjet, aki egy nagy cég fele részvényeseként
több időt töltött a munkahelyén, mint a családban.
Úgy nézett ki, hogy a munkájával, a pénzkeresésével
csalta meg a feleségét  és hanyagolta gyerekét. Köz-
ben a gyerek is be-be szaladt közénk, időnként lese-
perve előlünk a poharakat. Magamban duzzogtam:
milyen neveletlen kölyök, mindjárt a kezére csapok,
ha a szülei nem teszik meg. A vitát lezártam azzal az
ígérettel, hogy még eljövök, hogy a családjuk hely-
zetéről beszélgessünk vádolások nélkül. A megígért
idő bekövetkezett. Ismét a barátomék házában talál-
tam magam, de a férj nem volt otthon. Ismét a 'csa-
ládért '  fáradozott. Közben a gyerekkel elkezdtem
játszadozni, a földre kerültünk, motoroztunk, hem-

peregtünk. Nagyokat kacagtunk. Eltelt egy és fél óra,
amikor a gyerek hirtelen megszólalt: Pap bácsi
vegye el édesanyámat feleségül és legyen az édes-
apám! Megdermedtem. Nem a gondolattól, hanem a
helyzettől. Az öt éves Ferike ennyi együtt töltött idő
után képes lett volna felcserélni az édesapjával. Most
megértettem, hogy a poharak leseprése az asztalról,
az asszony vádolása mennyire megalapozott. A
nővel döbbenten néztünk egymásra. Elbeszélgettem
és ajánlottam egy jámbor közösséget, ahol a hűségét
ápolni lesz lehetősége. Nemsokára a férj is érkezett,
akivel barátian kezdtünk beszélgetni, vádolások nél-
kül. Külön is leültünk  és én elmondtam a fia kérését,
amitől benne is megfagyott a vér. Rádöbbent, hogy
valóban ő kell a családjának és nem a pénze, a drága
játékok. Inkább az apára, a férjre van szükségük oda-
haza. Eltelt egy bizonyos idő és egy karizmatikus lel-
kiségi találkozón együtt volt a házaspár. Kiderült,
hogy a férfi elgondolkozott, és a nagy cég ötven szá-
zalékáról lemondott, csak két kisebb üzletet működ-
tet és a családja mellett döntött. Ferike már nem akar
felcserélni az apjával, mert együtt játszanak, bicik-
liznek a szabadidejükben. 

Bartos Károly plébános tapasztalatából 

Együtt, magányosan
"Magamban élő, furcsa, vad gyerek voltam. Kifelé megneveltek, s ezáltal sokszor becsaptam a kör-
nyezetemet, kik kedves buzgósággal fáradtak azon, hogy eloszlassák magányomat, s nevettetésemre
sokféle mókát kieszeltek. Nevettem nekik, szorgalmasan és udvariasan, de belül egészen egyébre gon-
doltam, és nem figyeltem rájuk. Éltem a magam külön belső életét, s mert nem volt senki, akinek el-
mondhattam volna, lassan megnőtt ez a bennem lakó élet, széles lett és nagy, mint egy fekete vadaskert,
és fallal zárta el tőlem azokat, akikkel együtt éltem."

Wass Albert

Társadalmunk nagy százalékban jegyez magányos embereket, akiknek tán fogalma sincs róla,
hogy mi is az. Legtöbben előszeretettel egyeztetik az egyedüllét és a magány fogalmát, véleményem
szerint, tévesen. Aki egyedül van, az magányos...ami igaznak is titulálható, ha a fizikai értelemben
használjuk a kifejezést, de inkább hívjuk szónak, amelyet kiragadtunk az értelmező szótárból, mivel
számomra egy kifejezés kifejez valamit. Tele van tartalommal.  Én nem hiszem, hogy az lenne a ma-
gányos, aki egyedül van. Az egyedüllét olykor üdítő, pihentet, szükségszerű, hogy időt kapjunk arra,
rendezzük önmagunkkal a felgyülemlett „számlákat”. 

További szabad gondolatok:
www.szabadgondolat.wordpress.com
www.bleedinbride.blogspot.com

folytatás a következő oldalon
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Mert manapság mindent megteszünk, csak a lelkivi-
lágunkra nem szánunk egy percet sem.  Másrészről
viszont a folyton emberek között nyüzsgő, vagy épp
kapcsolatban élők is érezhetik magányosnak magu-
kat. Épp ezért sokkal inkább valamiféle belső, sze-
mélyes vagy társadalmi folyamatnak kell tekinteni a
magányt magát, mint külső megjelenési formának.
Meglátásom szerint a magány önmagában nem más,
mint egy fajta kényszer, a megfelelni akarásé, és a
folyamatos „vállba-veregetős” visszajelzések igény-
léséé.  Egyesekben erős az alkalmazkodási kényszer,
azt akarják, hogy elfogadják, szeressék őket, min-
denki, bárki. E cél érdekében akár azt is vállalják,
hogy engednek az önmegvalósításból, valamit vala-
miért alapon. Bár, tekinthetjük úgy, hogy a közvéle-
mény kellemes fogadtatása maga az önmegvalósítás
számukra. Akkor megtalálom a helyem a világban,
ott, ahol először adódik egy rés, amit ki tudok tömni
a társadalmi rétegződésben. Persze, hogy ehhez
mennyit kell engedni, s miből, az nem látható előre.
Ha pedig próbálom megvalósítani önmagamat,
akkor nagy esély van rá, hogy öntörvényűnek, kü-
löncnek bélyegeznek. Olyan magának való ember-
nek. Ebben meg már majdnem ott van a magány,
akkor sem lennék meglepve, ha a magánynakvaló
szóból alakult volna ki az évszázadok során. Aki
pedig beleroskad, hogy megfeleljen másoknak, a tár-
sadalomnak, de az abban lévő közösségek kirekesz-

tik őt, akkor biztos, hogy magányosnak érzi magát. 
Így akár azt is mondhatnánk, hogy a magány az, ha
nem kapjuk meg, amire szükségünk van. Lehet ez a
házastárs figyelme, munkahelyi megbecsülés, de
ugyanúgy lehet a csend, a békesség,vagy bármi más,
mire akkor, abban az élethelyzetben úgy érezzük
borzasztó szükségünk van. 
Ekkor jön az, hogy az emberek bezárják magukat a
saját belső világukba, a kis magán(y)zárkájukba.
Oda, hol  a békét várják, csak sajnos még az elzár-
kózás pillanatában sem tisztázták, hogy valójában
épp ott benn, a lelkük mélyén dúlnak a legnagyobb
harcok, a legnagyobb ellenségük, aki miatt nem bon-
takozhatnak ki, amiért rosszul érzik magukat, magá-
nyosnak, az önmaguk, az énjük. Ha sikerül egy
személynek egyezséget kötnie magával, boldognak
lenni saját magával, elfogadva, hogy ki és mi ő, a ke-
serű magány érzése is távozik a szívéből. Ezáltal ki-
egyensúlyozottá válhatnak, ami az egész
életszemléletüket megváltoztatja, vidámabbak, ru-
galmasabbak, nyitottabbak lesznek a világ fele. Szo-
ciális kapcsolataik is javulhatnak ily módon, hiszen
már nem a savanyú, önsanyargató magányos farkas
lép színre. A magány árnyéka eltűnhet a napsugárba
és ráébredhetünk, hogy a kirekesztő társadalmunk
azon tagjai, akik elsőként a magány keserű ízét meg-
ízleltették velünk, valójában épp úgy harcban állnak
önmagukkal, egyenként elzárkózva sajátos magán-

zárkájukba. Észrevesszük, hogy míg nem változunk
együtt leszünk, kéz a kézben az olykor fájdalmas
magánnyal.

Fotó: blue  Elmúlás

Az Ez Van Kiadó könyvei sok értékes anyagot tartalmaznak testi és lelki egészsé-
günkről. A könyveket meg lehet találni a Kínai Klinikán. Cím: Csíkszereda, Bras-

sói út 43/2 Tel: 0266-372186.

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 írományainkat:
Ezzel a nem rendhagyó gesztussal azt szeret-
tük volna elérni, hogy a cikkekben megfogal-
mazott gondolatra helyezzük a hangsúlyt, ne
önmagunkra. Nem a hírnév, a polgárpukkasz-
tás vagy netán a világ-megváltás hajtott min-
ket, amikor a kiadvány 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 szabá-
lyoktól. Már az is szabálytalan, hogy egyikünk
sem újságíró, de mégis kezünkbe vettük a tol-
lat. A szakma avatott emberei valószínűleg
több kivetnivalót, szokványostól eltérő formát
találnak újságunkban.
De ismételten hangsúlyozzuk, hogy továbbra
is a gondolatra szeretnénk fektetni a hang-
súlyt, nem pedig annak formájára.
Köszönjük, hogy olvasnak, és elfogadnak
minket ilyennek, amilyenek vagyunk, kissé
szabálytalannak.

Bármiféle kérdés, kétely, javaslat felmerül
önökben, kérjük írják meg nekünk elektroni-
kus formában, vagy az újság hátlapján felso-
rolt helyeken található gyűjtődobozainkba
tegyék be.

Szeretnél írni?
Ha valaki úgy gondolja, már erzi, hogy
miről is szól a Szabad Gondolat és a név
hallatán kikívánkozik belőle egy érdekes
kis történet, gondolat vagy elmélkedés,
ossza meg velünk! Ha mi is úgy érezzük,
hogy  szívből jövő a gondolat, és odavaló,
betesszük az újságba.
Azt nem igérem, hogy a nyertes történet
szerzőjének adunk egy iphonet, egy lapto-
pot vagy valami ehhez hasonló jutalmat,
mert egyelőre örvendek, ha van annyi pénz,
hogy kifizessem a nyomdának a papírt és a
festéket.
Tehát ez nem egy versenyre való felszólí-
tás, hanem egy jelzés, hogy mi azt szeret-
nénk, hogy az olvasók is résztvegyenek a
Szabad Gondolat írásában.

ALAPELV: nem akarunk semmit sem írni
az újságba, de ha spontánul, természetsze-
rűen kikívánkozik belőlünk valami, utat en-
gedjünk neki. Az ilyen írásoknak jó esélyük
van, hogy bekerüljenek a nyomdába. Ha vi-
szont egy cikk túl szép, túl jó, túl okos
AKAR lenni, annak gyakorlatilag zéró esé-
lye van, hogy az újságban olvasható legyen.
Tehát ha valami túl mesterséges, az nem
való oda. A Szabad Gondolat valami termé-
szetes, szívből jövő jelenség szeretne lenni.
A mesterkélt írások, pletykák, reklámok
közlésére  millió más eszköz létezik. Az
igaz szívből jövő gondolatokra meg annál
kevesebb.

Aprólék
Az igazság megtalálása gyakran kegyetlen
harccal jár,... szomorúsággal, tragédiával,
fájdalommal, szenvedéssel. Az EGO a vég-
sőkig küzdeni fog, mint egy fejevesztett ke-
resztes vitéz. Ha már feladta a küzdelmet,
elmennek a fekete felhők, előbújik a nap és
örökön ragyogni fog. 

A csend 
Engedj útat a csendnek! Ha rád talál, fogadd
szeretettel ajándékát. Élvezd szépségét, hall-
gasd üzenetét, ne ellenkezz! Ha már megér-
tetted, add tovább!

Az üzlet
Az üzletről beszéltünk egy barátommal.
Mondtam neki, lenne egy új lehetőség ha ér-
dekelné. Jó pénz van benne. Lehetne nyítani
egy valamilyen fajta üzletet. Erre ő azt
mondja: sajnos az van, hogy minél több
mindent nyítasz, annál több mindent zársz
be abban amit életnek nevezünk. (Te meny-
nyit nyítottál és mennyit zártál be?)

Teremtés
Figyeld csak meg: mi, emberek teremteni
akarunk, alkotni valami nagyot, felemel-
kedni, miközben nem vagyunk kiváncsiak
arra a teremtésre ami velünk történik.
Fura, nemde?
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Fontos tudni:
Újságunk mindenféle, politikai, kereskedelmi, anyagi és vallási érdekeltségektől mentes. Teljesen önerőből, barátjaink, családtagjaink támogatásával született. Fontos ismételnünk,
hogy nem célunk lapunkat minden áron életben tartani. Alapelveink közé tartozik a természetesség, a könnyedség, erőszak mentesség. 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 Gondo-
lat számára.
A Szabad Gondolat továbbra is teljesen ingyenesen elérhető szeretne maradni. Aki viszont úgy érzi, hogy kapott tőle valamit, és fontosnak tartja, hogy továbbra is megjelenjen
nyomtatott formába, és önzetlenűl szeretné támogatni, az megteheti a követ kező formában:
- Banki átutalás: RO64BTRL02104201W34291XX EUR (eurós számlaszám), RO89BTRL02101201W34291XX RON (lejes számlaszám)
- Szabad Gondolat dobozok segítségével
- Személyes kapcsolatfelvétel útján
- PayPal: hunmails@yahoo.com
Az újság barátok, barátok barátjai meg azok barátjai segítségével terjed, olyan emberek által, akik fontosnak tartották egy ilyen Szabadabb újság jelenlétét a nyomtatott sajtóban.
Ha szívesen résztvennél a lap más magyarlakta településeken történő terjesztésében, megkérünk, jelezd szándékodat a szabadgondolatunk@gmail.com címen.

Írásaikkal közreműködtek, szerkeztésben segítettek: Bodó Juliánna, György László, Köl Róbert, Bartos Károly plébános, 
BleedinBride (Miklós Réka) & blue (Bodó Attila) Tördelte: Köl Róbert Fotók: blue

A második Szabad Gondolat létrejöttében segített nekünk: Dezső Edit (Mark House nyomda), Jaszenovics Botond barátom, Dr.Guzrány Ferenc kínai orvos, Nagy Tibor,
a család és a barátok, akik bíztatása, bátorítása nélkül nem születhetett volna meg lapunk.

Elérhetőség: szabadgondolatunk@gmail.com, www.szabadgondolat.wordpress.comszabadgondolatunk@gmail.com, www.szabadgondolat.wordpress.com A fenti email címen kérheted felvételed a Szabad Gondolat levelezőlistára,
ahol te is résztvehetsz lapunk írásában, valamint szabadon beszélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodású

emberekkel. Észrevételeket, üzeneteket, adományt hagyhatsz a Szabad Gondolat dobozában.
Lapunk teljesen ingyenesen megkapható a k   övetkező helyeken:

Gyergyószentmiklós: Nagyáruház (Papyrus, Paloma Impex cipős bolt), Nosztalgia Kávéház, Mark House
Székelyudvarhely: MÜTF (Magyar Üzleti Tudományok Főiskolája)

Csíkszereda: Sapientia EMTE, Auto Motor A&J – Hargita utca 3/3, Kínai Klinika – Brassói út 43/2, Ave Art Galéria(Szív utca)

Fordítsuk komolyra a szót!☺

Háború az, amikor a fehér ember elküldi a
feketét harcolni a sárga ellen azért a földért
amit a rézbőrűtől vett el.

***

- Móricka, nyitva van a szád!
- Tudom, én hagytam nyitva.

***

- Miről volt híres Kolumbusz? - kérdi a tanár
Mórickát.
- Arról, hogy vízum nélkül ment ki Ameri-
kába!

***
Két szőke nő beszélget:
- Képzeld tegnap vizsgám volt autóvezetés-
ből, és meghúztak.
- Hogy-hogy???
- Bementem a körforgalomba, ki volt írva
hogy 30. Hát én körbe is mentem 30-szor,
mégis meghúztak.
- Nem lehet hogy elszámoltad?!?!! 

***

- Miért sírsz Pistike?
- Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a kala-
páccsal és... és...
- De kisfiam, ezért neked nem kellene így
ordítanod!
- Hááát, először én is röhögtem...

***

Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tar-
tozik a gyülekezetünkhöz? Először is az
öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar,
aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére
Szabo Tál, akik folyton ellenszegülnek és
mindent meg akarnak változtatni.
A húguk, Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a
két fiával, Inzul Tállal és Molesz Tállal
együtt. Valahányszor felmerül egy új kérdés,
Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni akar
vele még egy évet. Aztán ott van Imi Tál, aki
folyton arra törekszik, hogy a mi gyüleke-
zetünk pontosan olyan legyen, mint az ösz-
szes többi.
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról.
Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig
hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalo-
gatni a gyülekezethez . De azért nem min-
den családtag rossz.
Asszisz Tál testvér például kifejezetten se-
gítőkészen intézi  az egyházi ügyeket.
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz
Tál anyagi hozzájárulására mindig lehet szá-
mítani. A remek politikai érzékkel megáldott
Reprezen Tál kiválóan képviseli a közösség
ügyeit diplomáciai körökben .
Az elkötelezett Agi Tál nővér élen jár a térí-
tésben.

Egy férfi tíz év szabadságvesztés után ki jön
a börtönből. Úgy dönt, hogy gyökeresen
megváltoztatja életét, többé nem fog bű-
nözni, egy teljesen más fajta életvitelbe
kezd. El szeretne menni vasárnap temp-
lomba, hogy megbocsátásért imádkozzon te-
remtőjéhez. Az öreg pap már messziről
felismeri a börtöntölteléket a közeledő férfi
személyében és úgy dönt, nem engedi be a
templomba. Bezárják a templom ajtóját
előtte. A férfi kint áll elkeseredve, kéri a
bentlévőket, hogy őt is eresszék be, de senki
nem figyel rá. Odamegy hozzá Isten és azt
kérdi: mit csinálsz te idekinn? Erre ő azt vá-
laszolja: beszeretnék menni én is a temp-
lomba, de kizártak, nem akarnak
beereszteni. Erre azt mondja az Úr: hagyd a
fenébe! Velem is ezt teszik.

***

A rendőrhöz odamegy egy kisfiú és megkér-
dezi tőle, hogy hány óra. A rendőr azt
mondja:
- Fél tizenkettő.
- Akkor 12-kor megcsókolhatja a seggem.
A gyerek elszalad, a rendőr utána. A követ-
kező utcasarkon találkozik a kollégájával.
- Hová rohansz? - kérdezi.
- Képzeld az a gyerek azt mondta, hogy 12-
kor megcsókolhatom a seggét.
A másik ránéz az órájára és azt mondja:
- Akkor hová sietsz annyira, még van hu-
szonöt perced.

***
Az anyós látogatóba megy a vejéhez.

- Meddig marad anyuka? - kérdezi a veje.
- Hát fiam, ameddig szívesen láttok.

- Jaj, anyuka már a kávét se tetszik meg-
várni?

Az ember soha nem lehet elég óvatos:
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