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Az érem másik oldala

A legszebb virág
(Szerzője ismeretlen)

Egyedül ültem le olvasni a parkban, 
Szomorú fűzfának védő árnyékában. 
A csalódottságra volt elég jó okom.
Megbántott a világ, ezt vettem én zokon.
Ha ettől még nem lett volna elég rossz a
napom,
Elém állt egy kisfiú, izgatott volt nagyon.
Kipirult s kifulladt a játék hevében:
Felhevülten így szólt:
„Néni, ide nézzen!”
Kezében elhervadt virág kornyadozott,
Lankadt szirmai tán nem látták a napot?
Halott virágával küldtem volna tova,
Mosolyt színleltem hát, s bámultam, máshova.
Nem ment el, sőt inkább mellém ült a padra,
Virágját szaglászta, s mondta kisvártatva:
Az illata csodás, s bizony szép is nagyon
Itt szedtem magának, tiszta szívvel adom.
Haldokló virág volt, mit átadott,
Ragyogó színe rég megkopott.
Tudtam azonban, el kell fogadnom, 

A fiú különben tán sosem hagy nyugton.
Nyúltam a növényért, hogy elvegyem tőle, 
De ő csak tartotta fel a levegőbe.
Eddig nem tűnt fel, ekkor vettem észre,
A fiúcska nem lát, mert, hogy vak szegényke.
Hangom megremegett, szememben könny
égett,
Megköszöntem neki, hogy talált ilyen szépet.
„Szívesen” mondta, s vidáman elfutott.
Nem tudta, hogy bennem mily mély nyomot
hagyott. 
Eltűnődtem rajta, vajon, mint láthatta,
Hogy egy nő a fűzfa alatt önmagát siratta.
Honnan vette észre borús keservemet?
Talán a szívével lát jól ez a gyerek?
A vak gyermek szemével végre megértettem,
a világgal nincs baj, itt a hiba bennem.
Nem láttam meg, eddig, milyen szép az élet,
Megfogadtam, hogy ezután élvezem a szépet.
A hervatag kórót orromhoz emeltem,
Gyönyörű rózsának illatát éreztem.
Közben a fiúcska új gazzal kezében 
Egy gyanútlan öregembert készült felvidítani
éppen.

Az igAz boldogság titkA

Meg kell tanulnunk a jó dolgokat elengedni
magunktól. A jó dolgok egy idő után elve-
szítik garanciájukat. Lejár a szavatossági
idejük. Ha az után is ragaszkodunk hozzuk,
kizárjuk annak lehetőségét, hogy a legjobb
dolgok is ránk találjanak, életünkben helyet
kapjanak. Itt hibádzik legtöb                 bször az
ember. Találkozik valami nagyon jóval, és
annyira örül neki, hogy azt birtokolni akarja
egy életen keresztül nem véve észre a pil-
lanatot, amikor az a jó elveszíti jó beállított-
ságát és teljesen az őt birtokolni akaró
gazdája ellen fordul, hogy megszabaduljon
tőle. A jó dolgok teszik az embert a sírba. A
jó dolgok ölik meg az ember lelkét még a
fizikai halál előtt. Fogadj örömmel min-
dent, ami jó. De légy résen, hogy észre-
vedd, amikor eljött a pillanat, hogy
elengedd, hogy felszabadítsd a helyet a még
jobb számára, hogy azáltal te is jobb életű
halandóvá válhass. 

Assisi Szent Ferenc: Imádság
„Aki (én-ként) meghal, az felébred az örök

életre!”

Uram, tégy engem a békéd eszközévé,hogy

szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,

hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda,

ahol széthúzás van, hogy harmóniát hozzak

oda, ahol hamisság van, hogy hitet hozzak

oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt hoz-

zak oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add

meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahe-

lyett, hogy engem vigasztalnának,hogy én

értsek meg másokat ahelyett, hogy arra

vágynék, engem értsenek meg, hogy szeres-

sek inkább, minthogy engem szeressenek.

Mert, aki elfelejti magát, az találja meg, aki

megbocsát, annak megbocsátanak, aki meg-

hal, az felébred az örök életre!
Fotó: blue  Andalúzia
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Második rész:

Miután kikapcsoljuk a televíziót

Szóval, mi is történik, ha kikapcsoljuk a televíziót és
egy darabig úgy is hagyjuk? Röviden és tömören: el-
kezdjük a saját életünket élni. Valaki azt mondta,
hogy aki az újságot olvasva él, mások életét éli. Nem
kell sokat kutatni, hogy ennek igazságát mi is tisztán
láthassuk. Megszűnik a manipulatív
reklám- és hírözön. Mivel a médián
keresztül nem gondolkodik már
senki sem helyettünk, arra kénysze-
rülünk, hogy mi gondolkodjunk saját
magunkért. Mi ítéljünk, mi döntsük el, hogy mi a jó
és mi a rossz nekünk, mi az egészséges és mi az
egészségtelen számunkra. Az újság és a televízió nem
adja többé szájunkba a gondolatokat megemésztve,
megrágva, hogy bunkó  utasításokat gondolkodás
nélkül végrehajtó robotokká váljunk. Többé nem hi-
teti el velünk, hogy a foghagyma, aminek gyógyha-
tása már ősidők óta ismert és folyamatosan
használjuk a nátha meg más betegségek megelőzé-
sére meg leküzdésére, hirtelen megváltoztatta tulaj-
donságait és drog hatása lett. Nem hiteti el velünk,
hogy a gyógynövénykivonatok amelyeket szintén
évezredek óta megállják a helyüket és hatékonyan
gyógyítanak, hirtelen veszélyesek lettek, ezért nem
szabad őket importálni, használni. Említettem már
korábban is, hogy valóban veszélyt jelentenek ezek
a természetes szerek, mert a szintetikus, függőséget
okozó pirulák a polcon maradnak, mert a betegek ter-
mészetes módon meggyógyulnak. Televízió hiányá-
ban lassacskán elfelejtünk félni a szomszédainktól,
néha-néha szóba elegyedünk velük és érezzük, hogy
nem is olyan rossz dolog ez, nem is olyan rossz ez a
szomszédbácsi mint gondoltuk. Ráadásul szívesen
segítene is nekünk, ha szükség. Újra megnő a bizal-
munk felebarátunkkal szemben, öröm lesz megint a

közös együttlét. Érezni fogjuk, hogy jóleső érzés köl-
csönösen, önzetlen módon kiegészíteni egymást, újra
az egység része lenni, megtapasztalni, hogy a legna-
gyobb erő a szeretet, amely felett semmilyen féle ha-
talomnak nincs ereje.

A mobiltelefont is egy kicsit lehalkítjuk,
legalább munka után és bekopogtatunk a barátunk-
hoz csak úgy spontánul, ahogy régebb volt az szokás.

Nem élünk a nagylelkű telefontársaságok kínálta havi
1500 perc 5 euróért lehetőséggel és nem gyilkoltatjuk
havonta több mint 1500 percen keresztül agysejtje-
inket a telefonkészülék által kibocsátott hullámokkal.
Ez által is kicsit csökkentjük annak lehetőségét, hogy
rákban haljunk meg, mint szinte mindenki manapság.
Azokkal a személyekkel akik fontosak számunkra le-
hetőleg személyesen tartjuk a kapcsolatot, ez által
meg csökkentve annak a lehetőségét, hogy nem kí-
vánt személyek szóról szóra figyeljék és rögzítsék a
beszélgetéseinket, mert ugyebár erre is van egy na-
gyon hasznos törvényünk. Csak azt nem tudom ki ér-

deke volt eme törvények megszületése, és ki szavazta
meg őket. Én nem emlékszem, hogy szavaztam volna
rájuk. Én csak arra emlékszem, hogy egyszer csak
jött, mint a végzet és a nyakunkba akaszkodott. Ter-
mészetesen tiltakoztunk is utána egy darabig, de mit
értünk vele? És úgy általában mit szoktak érni a til-
takozások? Ki hallgatja meg őket? Ne Gondolkodj!
Bólogass! Fogd be a szád, vakul higgy benne, hogy
a hétről hétre bővülő uniós vagy uniómentes törvény-

csomag érted van! Pontosan ilyen
robotokra van szüksége a hatalom-
nak. Helyezd kényelembe magad a
kedvenc fotelodban, kapcsold vissza
a televíziót és higgy el mindent, amit

hallasz, amit látsz, rettegj, ne merj kimenni a házból.
Ha ki is mész, gyorsan igyekezz vissza a televízió
elé, mivel csak ott vagy biztonságban. Az utcán ne
állj szóba senkivel, mert kilencvenkilenc százalék,
hogy akivel személyes emberi kontaktust létesítesz,
az vagy terrorista, vagy madár- vagy sertésinfluen-
zája van. Szaladj vissza a teleavizóhoz meg az újság-
hoz, és várjad, mikor jön Amerika, hogy elhozza
neked a mennyei mannát, megszabadítson a terroriz-
mustól, meg a különböző járványoktól. M o n -
dok most valamit, amit talán egy későbbi cikkben
bővebben is kifejtek: öld ki a terrorizmust önmagad-
ból és megszűnik a terrorizmus kint is, öld ki a ha-
zugságot önmagadból és kint is őszintébb lesz a
világ, töröld ki a gyűlöletet önmagadból és nem lesz
már értelme, hogy gyűlöletet tapasztalj kintről.
Ugyanígy, barátkozz meg a szeretettel odabent, hogy
kívülről is azt tapasztalhasd. Ne félj szeretni önma-
gad, tisztelni a benned élő Istent, mert így leszel
képes örömet és szeretet adni felebarátodnak is. Ha
mindig sanyargatod, feláldozod önmagadat valami
külső dologért, nem lesz soha benned harmónia, lelki
béke, így nem leszel képes soha arra, hogy őszinte,
szívből-jövő, önzetlen szeretetet sugározzál mások
felé, ami nem lebénítja, fogva tartja, birtokolja a má-
sikat, hanem felemeli, felszabadítja őt.

A TELEVízIó

emberek: 
boldog rAbszolgák

Néró császár hirdette: „kenyeret és cirkuszt” és tudta,
hogy amíg a nép élelmet és szórakozást kap, enge-
delmes marad. Vajon változott ez manapság? A gaz-
dag országokban az állam biztosít polgárainak
kenyeret, segélyek, nyugdíj stb. formájában. Az aré-
nák oroszlánjait és gladiátorait felváltotta a tv, a fil-
mek, a sportcsillagok és a politikusok serege. A napi
hírek ezerszer véresebbek, mint a legdurvább harcok
voltak a római arénákban. Az állampolgár egy rab-
szolga, aki úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja

társadalmi helyzetét. Büszke állampolgárságára,
mivel fogalma sincsen e szó valódi jelentéséről. Ál-
lampolgár: egy uralkodó alattvalója, aki következés-
képpen aláveti magát egy államnak vagy egy
uralkodónak. Tudatlan és öntudatlan lévén az állam-
polgár hisz egy sereg veleszületett jogban és kivált-
ságban, amelyek a rendszerrel való
együttműködéssel járnak. Szorgalmasan végrehajtja
kötelességeit és kötelezettségeit egészen addig, amíg
1. öntudatlan, 2. jut abrak, 3. biztosítva érzi, hogy van
elég méz a madzagon, vagyis megkapja az alávetett-
ség szórakoztató három S-et: Szex, $, Sport. Cseré-
ben kész feláldozni gyerekeit ágyútöltelékként, hogy
táplálja a világbankárok soha véget nem érő háborúit.
Az állampolgár hite, hogy rendelkezik az élet alap-
vető jogaival, biztonsággal, szabadsággal és tulajdon-
nal, jelzi öntudatlansága nagyságát. Még a végső
répát is követelheti: jogot a boldogságra való törek-
vésre. Nevetséges! Az állampolgárnak semmilyen
joga nincsen. Addig élvezheti szabadságát, amíg úgy
dönt, hogy vakon aláveti magát az állam akaratának.
Amennyiben habozik ezt megtenni, gyorsan megta-
nulja saját kárán, hogy jogok és kiváltságok nem ga-
rantáltak. Végül ráébred, hogy a boldogság is egy
illuzórikus álom csupán. Legyünk világosak: soha
semmilyen jog nem garantált. Az állam gyakran ha-
tályon kívül helyezte őket, és továbbra is így jár el,
titokban vagy nyíltan. Az emberi lény egyetlen do-
logban haladja meg az állatot, és ezt senki sem veheti
el tőle: szabad akarata. Megvan a választása, hogy
elfogadja rabszolga társadalmi helyzetét, vagy visz-
szautasítja. Továbbra is gondolhatja azt, amit mon-
danak neki, hogy gondoljon, akarhatja azt, amit

mondanak neki, hogy akarjon, teheti azt amit mon-
danak neki, hogy tegyen, vagy felhagyhat ezzel. A
rabszolga nem használja szabad akaratát, és állati ál-
lapotba alacsonyítja magát. Az uralkodó-állam, dik-
tátor- ellopja alattvalói szabad akaratát, és helyettesíti
azt a sajátjával. A rabszolgaságot nem szüntették meg 
a XIX. században. Egyszerűen átnevezték.

http://bleedinbride.blogspot.com

IQ TESzT
Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet, világ-
szerte elkezdtek felméréseket végezni, hogy ki ho-
gyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken,
felnőtteken, szegényeken, gazdagokon, városia-
kon, vidékieken, stb.Volt olyan eset, amikor kife-
jezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy
majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a külön-
böző embercsoportok hogyan teljesítenek.Amikor
egy már-már kihalófélben lévő szűk indiáncso-
portra került a sor, különös dolog történt. Ahogy
kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt
megbeszélni. Ekkor a felügyelő azonnal közbelé-
pett:- A tesztet nem szabad egymással megbeszélni
és senki nem segíthet a másiknak. Mindenki csak
magára számíthat! - harsogta fennhangon.Erre az
indiánok nagyon dühösek lettek, és az egyikőjük
felkiáltott:- Nem az a fontos, hogy én vagyok az
okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy
együtt mire vagyunk képesek! 

Fotó: blue                                                                             Kasmír

Fotó: blue                                                                                Nepál

AA
Szabad Gondolatot bárki nyomtathatja, bárki terjesztheti, Szabad Gondolatot bárki nyomtathatja, bárki terjesztheti, 

akinek tetszik, és fontosnak tartja, hogy üzenete másokhoz is eljusson.akinek tetszik, és fontosnak tartja, hogy üzenete másokhoz is eljusson.
Eredeti oldalméret: B4Eredeti oldalméret: B4
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HAzUGSÁG/Az ÉLETÉRT VÁLLALT TELjES FELELŐSSÉG

Néhány éve arra lettem figyelmes, hogy ez a
világ egy hatalmas nagy hazugság, hogy
minden ami mozog, hazudik. Bármerre néz-

tem, tapasztaltam egy szép feldíszített hazugságot.
Annak idején, még ugyebár, kicsit a politikába is be-
leütöttem az orromat, lehetőséget keresve a válto-
zásra, a változtatásra. Közben meg üzletkötőként is
dolgoztam, így nyilván megvolt minden lehetősé-
gem, hogy tapasztaljak minden nap egy-egy kicsi
huncutságot, kegyes vagy kegyetlen hazugságot.
Már-már fájt is a sok kívül érett, belül meg rohadt
gyümölcs íze. Ezért elkezdtem elmélkedni. Nem
erőltettem, hanem csak úgy lassan, lépésről lépésre,
keresgéltem, kutattam a hazugság okát. Pont azokban
az időkben volt az, hogy elkezdtem önmagamat picit
úgy felülről is szemlélni, mert rájöttem, hogy a valós
kép megtalálásához nem árt néha perspektívát vál-
tani. Érdekes volt tapasztalni, hogy felülről sokkal
másabb a kép, mint lentről. Ugyanakkor éreztem,
hogy muszáj magamat is úgy ítéljem, mintha nem
magamat ítélném, hanem egy kívülálló személyt.
Ennek eszköze az volt, hogy „őszinte” kijelentéseket
tettem magamról. Nem a szép képet próbáltam, min-
den áron, táplálni, amelyre az EGO-nak nagy szük-
sége van, ahhoz, hogy megmaradjon és dagadjon.
Hát nehezen ment! Mindenkinek nehezen fog menni,
aki megpróbálja ezt a módszert! Őszinte lenni önma-
gammal szemben még akkor is, amikor nem a leg-
szebb dolgokat kell észrevenni, megnevezni
magammal kapcsolatosan? Tyűűűűű, a mindenét!
Nagyon kemény! Na de, lépésről lépésre lehetett mű-
ködtetni a dolgot. így történt az, hogy az a hazugság,
amit odakint felfedeztem, felbukkant odabent is. Rá-
jöttem, hogy az eddig is ott volt, csak nem volt ahogy
én észrevegyem mindaddig, amíg a külső hazugság
nem okozott kényelmetlen pillanatokat, amíg nem
voltam képes önmagamat kívülálló szemeivel fi-
gyelni. Rájöttem, hogy az amit éppen elítélek a má-
sikban, ott van bennem is. Amikor felebarátomat
ítéltem el, önmagam fölött ítélkeztem. Gondoltam,
ennek a fele sem tréfa! Amit látok, tapasztalok kint-
ről, az nem más, mint önmagam tükörképe. Megér-
tettem, hogy mindenre amit tapasztalok szükségem
van ahhoz, hogy szembesüljek az igaz önmagammal.

Fogadalmat tettem: mostantól kezdve töb-
bet nem hazudok senkinek, de főképp magamnak
nem! Azt, hogy füllentettem másnak néha, megbo-
csátottam magamnak még a legelején. De, hogy ma-
gamnak hazudjak? Nem! Többet nem hátráltatom
sem magamat, sem másokat a hazugságaimmal.
Rövid időn belül elkezdtem másoknak sem hazudni.
Ezt addig gyakoroltam, amíg „teljesen” kiöltem a ha-
zugságot magamból, úgy magammal szemben, mint
másokkal szemben. Nem pazarolhatom az ember
életidejét és energiáját a hamis dolgok terjesztésével.
Végeredmény: megszűnt a hazugság! Egyszerűen
nem tapasztalok hazugságot. Ha netán mégis elém té-
vedne egy, olyan számomra mint egy üvegfal: na-
gyon-nagyon áttetsző. Nincs már szükségem a
hazugságra, arra, hogy hazugságot tapasztaljak, mert
a külső hazugság elérte már bent a célját. A hazugsá-
gaim felszámolásával elapasztottam a felém irányuló
hazugságok folyamát is. 

Nemrég szereztem tudomást Dr. Hew Len
hawaii orvosról, aki egy ősi hawaii módszerrel, az
úgynevezett Ho` oponopono módszerével gyógyít. A
módszer lényege a tisztítás. Egyszer felkérték a dokit,
hogy segítsen egy elmebetegekkel foglalkozó intéze-
ten, mert már nagyon elfajultak a dolgok. A dolgozók
folyamatosan beteget jelentettek, mert féltek bejárni

dolgozni. A falhoz tapadva közlekedtek, nehogy va-
lamelyik szelídnek látszó beteg rájuk támadjon. Az
orvos elvállalta a megbízatást és elment az intézetbe.
Amikor meg akarták neki mutatni a betegeket, azt
mondta, hogy nem! Nem szeretné a betegeket látni!
Szeretne egy csendes szobát és a betegek kórlapjait.
A szobában ült, és tanulmányozta a betegek kórlap-
jait. Közben feltette a kérdést magának, hogy miért
is kell ő ezt tapasztalja. Tudta, hogy az amit tapasz-
talnia kell, az megvan benne is valahol. Másképp
nem tapasztalná. Ő nem kereste ezt a helyzetet. A
helyzet kereste meg őt. Ezért nekifogott felfedezni
önmagában azt, amit kívül látnia kellett és belefogott
a tisztításba. A tisztítás lépései röviden a következők:
elfogadlak, sajnálom, köszönöm, szeretlek
1. Elfogadás Az adott helyzet és a körülmények el-
fogadása. Ehhez annak felismerésére van szükség,
hogy a világon semmi nem történik ok nélkül. Ahhoz,
hogy az okot megtaláljuk, hogy megértsük mi miért
történik, szükséges elfogadni azt, amit a jelen pillanat
kínál számunkra. Az ellenkezéssel felszámoljuk
annak minden lehetőségét, hogy megérthessük mi
miért történik életünkben.
2. Bocsánat kérés Ha már megértettük azt, hogy min-
den amit tapasztalunk, az a mi tükörképünk, akkor
tudjuk azt is, hogy mi vagyunk a körülöttünk lezajló
események teremtői. Ha „rosszat” tapasztalunk,
akkor „bocsánatot kérünk”, mert azt mi teremtettük.
A rosszra, amit tapasztalok nekem szükségem van,
hogy felébresszen, hogy kinyissa a szemeimet. Nyil-
ván ha már ébren vagyok, értem az életem, nincs
szükségem a rosszra, hogy felébresszen, így nem te-
remtek rosszat magam körül. Például, ha igaz ember
vagyok, nincs szükségem a hazugságra mint tükör-
képre, hogy kinyissa a szemem. 
3. Köszönet és szeret Ha tudjuk, hogy minden ami
történik (jó és rossz egyaránt) értünk van, mert ha
megértjük, az által jobbakká válunk, akkor a „rosz-
szat” is megköszönjük a sorsnak, a rosszért is hálásak
vagyunk. És itt jön be az a gondolat, hogy tulajdon-
képpen semmi sem rossz vagy jó. Minden ami van,
értünk van, hogy megvilágítsa előttünk az utat. Az,
amit jónak nevezünk ajándék, mert örömmel tölti
meg szívünket. Az amit rossznak nevezünk, ajándék,
mert megfelelő hozzáállással megértést ad nekünk,
ami által boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz élet-
ünk. 

Ahhoz, hogy az ember alkalmazni tudja a tisztítás
módszerét, előbb tisztán kell látnia, hogy az élet így
működik. Szükséges, hogy előbb „rajtakapja” magát,
hogy ami kintről jön, az valóban nem más, mint ami
belül van. Ezért mondták a régi idők tanítói is, hogy
előbb odabent kell rendet tenni, ahhoz hogy a rend
megteremtődjön odakint. 

A hawaii orvos kitörölte önmagából, ami azt
eredményezte, hogy abba a szituációba kerüljön. He-
lyette elfogadást és szeretetet ültetett. Megköszönte
a tapasztalatot, és alázatosan bocsánatot kért, hogy
azt ő tisztátlanságával előidézte. A betegek elkezdtek
gyógyulni, az ott dolgozók kezdtek örömmel járni
munkába. Lassan-lassan a közveszélyes őrültek meg-
szelídültek, szerre hazaengedték őket. Mára az inté-
zet, úgy tudom, bezárta kapuit, mert már nem volt
szükség rá.
Dr. Hew Len nem tett mást, mint vállalta a felelőssé-
get azért, amit tapasztalt, vállalta a felelősséget az
életéért. Az életért vállalt teljes felelősség nemcsak
abban nyilvánul meg, hogy felelősek vagyunk azért,
amit mondunk, amit cselekszünk, hanem abban is,

hogy felelősek vagyunk azért, amit látunk, amit ta-
pasztalunk, ami történik velünk, mert a teremtők mi
vagyunk! Minden, amit egy ember tapasztal, lát, az
érte van, mert neki arra van szüksége, hogy az ébre-
dése megtörténjen. Ő vonzza be magának ezeket a
tapasztalásokat, hogy azok segíthessenek neki az
úton, az élet útján. 
Tégy rendet a lelkedben, és rend lesz a fejedben. Ha
rend van a fejedben, rend lesz a házadban. Ha rend
van a házadban, rend lesz az utcádban,……………
.,ha rend van a lelkedben, rend lesz az egész világ-
ban. Életed pillanatai, évei telnek! Ne késlekedj!
Tégy rendet a világban! Fogjál neki most!
A fenti sorok azok számára születtek, akik már oda-
bent készen állnak a tartalmuk befogadására, hogy a
gyógyítási folyamatot beindíthassák.

mi Az Alkohol?
Azt kérdeztem tőle, miért kell neki alkohol?

Azt válaszolta, hogy ellazulni. Miért kell ellazulnia?
Tán mert feszültség van az életében? Azért mert össz-
hangban van környezetével? Mert mindent amit tesz,
örömmel teszi? Nem hinném. Lazulni akkor lehet,
amikor van amiből. Nemde? Mi után van szüksége
az embernek a lazításra? Tán ami után sorra nemet
mondott mindenre, ami belülről jött, és megfelelt
minden külső elvárásnak, társadalmi szabálynak, tör-
vénynek, ami több mint valószínű nagy mértékben
nem volt összeegyeztethető azzal, amit az egyedi,
belső hang diktált.

Sokan megkérdik, hogy nős vagyok-e. Ő is
megkérdezte. A válaszom, hogy néha igen, de nem
vagyok házas.
Miért nem vagy házas?
Hát, mert egyszerűen még nem éreztem, hogy meg
kéne házasodjak.
Te miért házasodtál meg?
Nem tudom. Egy bizonyos kor előtt meg kell háza-
sodni.
Ki mondja ezt?
Nem tudom, de mindenki ezt teszi. Ez a szabály.
(Gondolatban) – Igazi birka vagy, tudod? 
Talán tudja, talán nem. Mindenesetre iszik még egy
kortyot a lazulásért. A mai európai társadalomban
már visszafogottabb az ítélkezés e téren, de egy két
évtizeddel ezelőtt még kiprédikálták volna a temp-
lomban, hogy ezzel az emberrel baj van, mert már 27
elmúlt, és még nem házas. 

Néha lazítás előtt gondolkodj el, miért és
miből készülsz ellazulni, mert ha vagy olyan ügyes,
hogy megtaláld a választ, egyszer csak azon kapod
magad, hogy lazítanál, de már nincs amiből lazíta-
nod, mert már teljesen laza vagy egy jó ideje. Tán
még arra is alkalmas vagy már, hogy másoknak  is
segíts az ellazulásban. Azért jó megrészegedni néha,
hogy lásd melyik az az állapot, amit el kell érni, amit
meg kell tartani józanul, alkohol és más segédeszköz
nélkül. Ha az ember fél óra alatt válik teljesen őszin-
tévé, fél év kihagyás után, az nagyon nem kellemes
élmény a hallgatóság számára, talán még saját maga
számára sem, ha nagyon túlzásba viszi. Amikor be-
rúgsz, vagy beszívsz rendesen, és már nem érzel sem-
milyen féle változást, azt jelenti, hogy megérkeztél,
laza életed van, amelynek minden másodpercét a leg-
hasznosabban töltöd. Tudni fogod, hogy minden
külső segédeszköz csak fölösleges anyagi költséget
jelentene. 

Ha anyagi vagy más okok miatt nem jelenne meg lapunk nyomtatott formában, Ha anyagi vagy más okok miatt nem jelenne meg lapunk nyomtatott formában, 

a letölthető/nyomtatható PDF formátum továbbra is elérhető lesz aa letölthető/nyomtatható PDF formátum továbbra is elérhető lesz a

www.szabadgondolat.wordpress.com oldalon.www.szabadgondolat.wordpress.com oldalon.
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drága nő!
* Úgy állok most előtted, mint a férfi, aki minden

lehetséges módon elköteleződött a tudatossága felé.
Mély szeretetet, megbecsülést érzek, és nő bennem a
csodálat a nőiség ajándékai iránt. Mélyen sajnálom a
múltban és a jelenben a férfiak által tudattalanul el-
követett tetteket. Bocsánatot kérek tőled, és jóváte-
szem ezeket a tetteket azért, hogy egy új kor
születhessen, melyet Veled együtt hozunk létre.

* Ahogy egyre tudatosabbá válok, egyre inkább
érzékelem a férfi és női energiák táncát: önmagam-
ban, benned és az élet egészében. Tudom, hogy mind-
annyiunk számára elérhető mindkét nem energiájának
teljes skálája. Nő bennem a tudatosság a dualitás felett
álló dimenziók felé, mely  szabad és nyitott, mint az
égbolt.

*Egy olyan férfiasság megélésére kötelezem el
magam, amely tiszteletben tartja az egyenlőségünket
és ünnepli azt. Segítem ezen férfi tudatosság megélé-
sét másokban. Tudom, ahhoz, hogy valóban tisztel-
hessem nőiségedet, annak több dimenziójában,
teljességgel önmagam jelenvalóságában kell létezzek,
és birtokolnom kell mindazon ajándékokat, amelyeket
veled férfiként meg kell osszak. óriási csodákat tu-
dunk létrehozni együtt, az által, hogy tudatosan támo-
gatjuk egymást, megbecsüléssel és tisztelettel
vagyunk egymás iránt, és az által, hogy a csodáljuk
az istenit mind a férfi mind a női energiákban.

* Férfiként, a kapcsolatunk a nőiséggel ezidáig
java részt tudattalan volt. Sajnálom azokat a nőket és
magát a női energiát, amely oly sokáig el lett nyomva,
ki lett használva. A történelem során a férfiak meg-
gyaláztak, megerőszakoltak, máglyákon égettek el,
adták-vették a tested által kínált szexuális gyönyörö-
ket, kitiltottak a vallási és politikai hatalomból, alan-
tas feladatok elvégzésére alacsonyítottak le, arra
kényszerítettek, hogy elrejtsd az arcodat, sőt még arra
is, hogy a szexuális élvezetet nyújtó szerveidet levág-
ják.

* Mindezeket nem feltétlenül magam cselekedtem
meg, de tudatában vagyok a tudattalanul működő férfi
pszichében rejlő erőnek, amely fenyegetettséget
érezve dominanciát keresett és gyakorolt a nők felett.
Azon férfiak többsége, akik elnyomtak vagy  kihasz-
náltak téged, már nem élnek. Az élők között sokan
nem képesek arra, hogy bocsánatodat kérjék, mert a
düh, félelmek és a szégyen börtönében raboskodnak.
A férfi nem nevében, bocsánatot kérek a tudattalan
tetteinkért, melyeket dühünkben, félelmünkben, a
saját pszichénk romboló  erejének fogságában követ-
tünk el. Saját választásom szerint nem veszek részt és
magam nem táplálom ezen erőket, nem hagyom, hogy
fölém nőjenek. Felajánlom neked ezt a bocsánatkérést
annak reményében, hogy újra kezdhetjük az együtt-
teremtés jegyében.

* Elismerem, hogy a megelőző évezredek vallá-
sait férfiak alapították, és férfiak tartották kézben.
Gyakran cselekedtünk úgy, mintha nekünk lett volna
Istenhez és a spirituális élethez egyedül közünk, ami-
kor mindaz, amit valójában tudtunk, az mindezek fér-
fias megélése és kifejezése. Ennek eredményeképpen
elnyomtunk több szívvel-telt, kapcsolódásra képes és
mindent magában foglaló spirituális irányzatot. Elkö-
telezem magam az isteniben rejlő női spiritualitás
tisztelete iránt.

* Tisztelem és becsülöm a földdel való mély kap-
csolódásodat. Férfiként, a mi kapcsolatunkat a boly-
gónkkal és az erőforrásaival leginkább a
versenyelőny, a szerzésvágy és a dominancia moti-
válta. Hibásan gondoltuk azt, hogy a terjeszkedés

megvéd bennünket a beavatkozás okozta következ-
ményektől, és a folyamatban megsértettük a Föld
szentségét és megzavartuk a természetes ritmusát. El-
kötelezem magam az intuitív megérzéseid felé, me-
lyekkel ráérzel arra, hogyan gyógyíthatjuk meg a
bolygónkat és hogyan segíthetjük újbóli virágzását.

* Tisztelem és becsülöm az intuíciódat és a képes-
ségedet.. Férfiként, gyakran  lealacsonyítottuk az ér-
zéseket és az intuíciót, az adatok és a logika feljebb
valóságát választva. Ez szükségesnek látszott, hogy a
babonák és az állati ösztönök fölé emelkedhessünk,
de a folyamatban elvesztettük magát az életet. Elkö-
telezem magam az érzelmek művészete, az intuíció
és a női szív bölcsességének tisztelete mellett, hogy
együtt integrálhassuk mindezeket egy kiegyensúlyo-
zott életszemléletbe, amely tiszteletben tart és magá-
ban foglal minden bölcsességet.

* Tisztelem és becsülöm a tested gyönyörűségét
és integritását. Amikor egymást tápláljuk testeink tu-
datosságával és vágyával, határtalan szeretetet va-
gyunk képesek életre hívni. Sajnálom, hogy a férfiak
a szépségedet árucikként használták fel a prostitúció-
ban és a pornográfiában. A vágyaink hajszolásában
gyakran hiányzott a képességünk az intimitás tiszte-
letben tartására és a “nem” elfogadására. Kiállok a női
test tárgyiasítása, a női szépség erőszakos és lélekte-
len áruba bocsátása ellen, és tiszteletben tartom, hogy
a tested egyedül hozzád tartozik. (és te rendelkezel
felette)

* Becsülöm a képességedet a konfliktusok békés
rendezésében, a bocsánatkérés hatékonyságában és a
nagylelkű megbocsátásban. Mi férfiak vég nélkül ké-
pesek vagyunk harcolni a nézeteltéréseink miatt.
Földjeink és családjaink védelmében a harc függésébe
kerültünk. Ellenben a nők részéről ritka a háború vagy
mások határainak megsértése. A bocsánatodat kérem,
hogy akaratod ellenére háborúba vontalak, és a sze-
xuális erőszakért, a gyilkosságokért, a sajgó szívekért
és a megtört családokért amelyek ezen háborúk kö-
vetkezményei voltak. Szeretettel fogadjuk a bölcses-
ségedet egy olyan világban, ahol együtt haladhatunk
tovább a rombolás választása nélkül.

* Becsülöm a képességedet a tested szavának
meghallásában, és tiszteletben tartom a tested étel, pi-
henés és szórakozás iránti vágyát. Ünneplem a képes-
ségedet az „itt és most”- ra irányuló figyelemre, a
jelenlétre. Férfiként a célok és eredmények fontossága
gyakran kiégetté tett bennünket és képtelenné a pár-
kapcsolatra. Tudom, hogy mi vittünk benneteket ebbe
a kiegyensúlyozatlan állapotba, oly gyakran zavart
okozva benned és a kapcsolódási vágyad helyénvaló-
ságában. Egy olyan korszak vár most ránk, amelyben
a folyamatoké a vezető szerep. Szeretettel fogadom a
bölcsességedet, hogy fenntarthassuk a testünkben
lévő egyensúlyt, épp úgy mint a bölcsességedet a kap-
csolódásainkban.

* Becsülöm az együtt-érző igazságosságodat. Az
igazságügyi rendszerünkben a bírák és a rendőrség
java része férfi. Börtönöket építettünk és a bűn és
bűnhődés elvét követtük. Szeretettel fogadlak és hív-
lak, hogy a segítségeddel visszatérjen az igazságszol-
gáltatásba a szív bölcsessége.

* Tudom, hogy a globális gazdaságot a tudattalan
férfi erő dominálja, melyet gyakran a nélkülözés(től
való félelem) és a kapzsiság jellemez. Mindezek so-
kakat kizsákmányoltak és tehetetlenné tettek. A Te
természetes tápláló és bőséget hozó képességeddel
tudom, hogy képesek leszünk együtt egy valóban tö-
rődő gazdaságot teremtenünk világszerte.

* Megbocsátásodat kérve azért a fájdalomért, amit

a férfiak okoztak neked, elismerem, hogy én és sok
férfitársam szenvedett el sérelmeket az anyáink, nő-
véreink, partnereink és a volt partnereink miatt. Mint
tudatos férfi szándékomban áll ezen fájdalmakat tel-
jességgel magamban tartva átérezni és elengedni.
Megbocsátok magamnak és a férfi nemnek a saját
éber álmunk miatt.

* A mai naptól fogva, esküszöm, hogy a szívedet
annak a szent templomnak tartom, ami valójában és
elkötelezem magam benned és a bennem lévő nőiség
megbecsülésére az életem minden területén és annak
minden kapcsolódásában. Tudom, azzal, hogy magam
mögött hagyom a múltamat és a jelenben egyesítjük
erőinket, az erősségeink együttműködő összhangját
teremthetjük meg. Együtt nem létezik olyan, amit ne
tudnánk megtenni!

Együtt csodákra vagyunk képesek!
Forrás: Internet

Az élet csodájA
Szeretem az életet érezni magamban, és csodálni

azt, amit a lét kínál számomra. Azt, amikor még ha
gyakorlatilag nem is csinálok semmi látványosat, de 

érzem az alkotást, a teremtést magamban. Csodá-
lom azt, ahogy képes változni az, ami él, és érezhe-
tően tart valamerre. Szeretem, hogy találkozok az
őszinteséggel, és mintha lassan azt sem bánnám, hogy
fáj. Ha sejtek valamit, csak elképzelhetem, hogy
képes vagyok elfogadni azt, vagy, hogy képtelen va-
gyok rá. De amikor már találkozok vele, az őszinte-
séggel, megadatik a nagy lehetőség arra, hogy
megéljem az igazi viszonyulásomat hozzá. Örvendek,
amikor a saját bőrömön érzem, hogy az a fájdalom,
amit olykor az őszinteséggel való találkozás alkalmá-
val megélek magamban, igazából csak az első lépés
az „igazság” értékességének a megéléséhez. jól esik
tapasztalnit, ahogy a fájdalomból egyszer csak elfo-
gadás lesz. És egyre csak az az érzésem, hogy ez az
út az igazi szeretet fele. Ez teszi azt, hogy egyre ke-
vesebb dolog lesz az, amitől félek, mert így van lehe-
tőségem kapcsolatba kerülni és megismerni a
félelmeimet. Értékelem, ha találkozok mások őszin-
teségével, önmaguk felvállalásával, és ez azon túl
van, hogy nem mindig tetszetős, vagy kellemes az, és
azon is, hogy olykor legszívesebben elszaladnék
előle. Mintha ez lenne az Isten számomra, ez lenne a
minden, az egész, a teljesség... Hálás vagyok mind-
azért, amivel eddig kapcsolatba kerültem az életem-
ben. Meggyőződésem, hogy semmi nem véletlen, és
minden egy lehetőség önmagunk számára, ami
ugyanakkor együtt van mások lehetőségeivel. Sok
embernek köszönhetem azt, hogy most ezt élem meg,
talán mindenkinek, akihez eddig közöm volt, vagy
van most is. Engem most mélyen eltölt az élet cso-
dája, és jött, hogy tovább adjam.

bocsánAtkérés

AzAz
Ez Van KiadóEz Van Kiadó könyvei sok értékes anyagot tartalmaznak testi éskönyvei sok értékes anyagot tartalmaznak testi és

lelki egészségünkről. A könyveket meg lehet találni a Kínai Klinikán.lelki egészségünkről. A könyveket meg lehet találni a Kínai Klinikán.
Cím: Csíkszereda, Brassói út 43/2 Tel: 0266-372186.Cím: Csíkszereda, Brassói út 43/2 Tel: 0266-372186.
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ÉP TESTBEN, ÉPP HOGy LÉLEK...
5 hazugság a rákról, amit
szeretnének, hogy elhiggy
soltész szilvia: levél a szerzőnek
Kemoterápia, mammográfia, gyógyíthatatlan beteg-
ség? Az is lehet, hogy minden, amit eddig tudtál a rák-
gyógyításról, hazugság. 
Amikor ennyi éve kutatnak valaminek a gyógymódja
után, és még mindig igen szegényes a túlélési arány,
az mindenképpen felvet néhány kérdést. Például azt,
hogy miért költenek évente több száz milliárd forintot
világszinten egy olyan betegség kutatására, aminek
az orvostudomány a hivatalos álláspont szerint nem
ismeri a valódi okát. És vajon hogy lehet, hogy ennyi
pénz, ennyi kutatómunka után sincs valódi, megnyug-
tató eredmény?Ezzel párhuzamosan lassan a hétköz-
napi ember számára is nyilvánvaló tény, hogy a
helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, és
az ennek következtében legyengült immunrendsze-
rünk felelős azért, hogy nem tudja kordában tartani a
hibás sejtosztódási folyamatokat. Logikus lenne, hogy
ezeket a területeket célozza meg az orvoslás, de nem,
mégsem ez történik. Az történik, hogy aki azt meri ál-
lítani, gyógyszerek nélkül ki tud gyógyítani valakit a
rákból, az sarlatán, de legalábbis hazudik.Nézzük,
mik a leggyakoribb hazugságok, amikkel etetnek ben-
nünket:
1. hazugság: A kemoterápia kötelező kezelés
Az igazság: az onkológusok 90 százaléka visszauta-
sítaná a kemoterápiás kezelést, ha nekik maguknak
lenne rákjuk. Miért? Mert tudják, hogy egyáltalán
nem hatékony, és hogy nagyon mérgező. Egyértel-
műen kimutatták, hogy a páciensek 98%-ánál hatás-
talan. És amikor a kemoterápiával kezelt betegek
túlélési esélyeit a nem kezeltekkel mérték össze, a
nem kezelt emberek jóval magasabb arányban gyó-
gyultak meg, vagy tovább éltek, mint a kezeltek. A
kemoterápia teljesen tönkreteszi az immunrendszert,
aminek éppen erősítésre, segítségre lenne szüksége,
hogy legyőzze a betegséget. Aki a kemó után képes
meggyógyulni, az nem amiatt, hanem annak ellenére
gyógyul meg.
2. hazugság: Minden 40 év feletti nőnek rendszeresen
kéne mammográfiás vizsgálatra járnia
Az igazság: a mammográfia sokkal többet árt, mint
használ. Minden egyes nőre, akinek segít, tíz nő jut,
akinek ront az állapotán. Az évi 4 milliárd dolláros
mammográfia-ipar arra biztatja a nőket, hogy röntgen
besugárzással óvják az egészségüket. Ezzel szemben

a dán Nordic Cochrane Center kutatói megdöbbenő
eredményre jutottak 500.000 nő vizsgálata alapján:
minden 2000 nőből, akik mammográfiás vizsgálaton
vettek részt egy tízéves időszak alatt, mindössze egy-
nek hosszabbítja meg az életét ez a szűrés, másik tízet
viszont megbetegít. A mammográfia sugárzása évente

3%-kal növeli a mellrák kialakulásának esélyét, és
sok esetben egy magától visszahúzódó tumor olyan
behatást kap tőle, hogy gyors terjedésnek indul. Ennél
sokkal veszélytelenebb az ultrahangos szűrés, de ho-
ustoni Texas Egészségtudományi Központ munkatár-
sai már olyan tesztet is kidolgoztak, ami nyálból
képes megállapítani a mellrák jelenlétét – jóval a ki-
mutatható daganat előtt.
3. hazugság: a rákgyógyszerek hatékonysági mutatói
A tudományos eredményeket sokféleképpen lehet
maszkírozni – különösen, ha anyagi érdekek állnak
mögöttük. A Tamoxifen nevű, népszerű mellrák-
gyógyszer hatékonyságát például úgy hirdetik, hogy
49%-ban képes megelőzni a rák kiújulását. Ez nem
igaz. A Tamoxifen független kutatások szerinti haté-
konysága mindössze 1.6%, harmincszor kisebb, mint
ahogy hirdetik. Mégis, mivel úgynevezett relatív szá-
mokat használnak, az eredmény végül is bármi lehet.
Hogy mihez mérik a relatív értéket, azt nem tudjuk
meg soha, de a 49%, az határozottan meggyőzően
hangzik.A másik jól csengő adat, miszerint a korai
szakaszban (természetesen mammográfiával) felfede-
zett mellrák 91%-os eséllyel gyógyítható ötéves idő-
szakra vetítve, szintén csak egy csali. Mivel a mellrák
egy lassú növekedésű tumor, öt év alatt sokszor sem-
milyen tünete nem észlelhető. így ha valaki nem is
tud róla, hogy mellrákja van, annak 1.) lehet, hogy
magától kezeli azt az immunrendszere, 2.) pont
ugyanoda jut 5 éven belül, mint az, akinek felfedez-
ték. Viszont a mammográfia, a kemoterápia és a szük-
ségtelen gyógyszerek nélkül sokkal nagyobb a túlélési
esélye.

4. hazugság: A rákgyógyszerek a gyógyítást szolgál-
ják.
Az igazság: az onkológus nem azzal keresi a pénzt,
hogy gyógyít, hanem azzal, hogy hatalmas jutaléko-
kat kap a felírt gyógyszerek, kezelések után. A jAMA
nevű, híres amerikai orvosi folyóirat szerint egy átla-
gos onkológus jövedelmének 75%-a abból származik,
hogy a rendelőben kemoterápiához használt gyógy-
szereket értékesít. A gyógyszerek pedig igen drágák
– elvégre kell a pénz a kutatásokra. Mégis, a gyógy-
szerek promóciójára évente több tízmilliárd dollárt
költenek csak az egyesült államokban. Az Eli Lily
gyógyszercég egyik volt orvoslátogatójának a Kong-
resszus előtt, eskü alatt tett tanúskodása szerint a
gyógyszercégek volt modelleket, gyönyörű fiatal
nőket alkalmaznak, hogy vacsorázni és borozni vi-
gyék az orvosokat, eltúlozzák a gyógyszerek haté-
konyságát, és minimálisnak állítsák be a
mellékhatásokat. 
5. hazugság: A természetes gyógymódokkal való kí-
sérletezésre nincs idő egy halálos betegség esetében.
Az igazság: a természetes gyógymódokat ismerő és
használó orvosokat, gyógyítókat azóta üldözik világ-
szerte, amióta az orvostudományt átvette a gyógyszer-
ipar. Számos orvos és intézmény nagy sikerrel kezeli
a tumort méregtelenítés, immunrendszer-erősítés,
megfelelő táplálkozás és gyógynövények segítségé-
vel. Van, akinél egy néhány hetes léböjt teljesen visz-
szaszorítja a tumort. Mégis, ezt mind titokban kell
tenni, különben megjárja mind az orvos, mind a beteg.
Ott van Dr. William Kelly esete, aki kidolgozott egy
olyan enzimterápiát, ami méregtelenítéssel és diétával
kombinálva „megeszi” a hasnyálmirigy rákos sejtjeit.
Közel 33.000 ember esetében 90%-os gyógyulási
rátát tudott felmutatni az első ötéves túlélési szakasz-
ban annak ellenére, hogy a hasnyálmirigy-rák az
egyik leggyorsabb, legagresszívabb fajta halálos be-
tegség. Mit tett az amerikai kormány, amikor ezt meg-
tudta? Börtönbe zárta. Amerikában egyébként sokkal
rosszabb a helyzet, mint nálunk, ott annak az egyszerű
említése, hogy valaki meg tudja gyógyítani a rákot,
automatikusan bűnnek számít. A jó hír: a rák teljesen
megelőzhető, sőt, gyógyítható. És bár a gyógynövé-
nyeket is igyekeznek betiltani, és lassan mindent, amit
nem lehet levédeni, azért maradt rengeteg megoldá-
sunk. Elsősorban a tájékozottság: ha az ember egy ki-
csit utánajár, megdöbbentő és megnyugtató dolgokra
bukkan a rákkal kapcsolatban. A saját egészségünk a
legjobb helyen a saját kezünkben van.

Forrás: www..nana.hu

totálistotális beetetésbeetetés ésés
moneymoney--pulációpuláció
Különvélemény Soma Mamagésától

Micsoda monopolhelyzet! „Ügyes!”… A totális beetetés
és money-puláció! Viszont nézzük mindennek az előnyét!
Ismét egy nagyszerű lehetőség arra, hogy elkezdjünk éb-
redezni, kételkedni, összefogni! Meglepődnénk, ha meg-
látnánk azt a hazugságerdőt, ami körbevesz minket… Egy
ilyen elképesztő hatalmi helyzetben arról sem hiszem,
hogy objektív képet fogunk kapni, hogy azok a szerek,
amiket tartalmazniuk kell a különböző élelmiszereknek,
vajon mennyire egészségesek. (Szerintem már jó néhá-
nyan hallottunk pl. a fogrémekben levő „butítókról” – amit
azért épp a fogkrémbe raktak, mert az marad legtovább a
szájban érintetlenül, így az tud a legtovább hatni …) Egy
biztos: az ördög nem alszik, és éppen afelől közelít, ami
kikerülhetetlen: a táplálkozás, és ami a legfontosabb: az
egészség. Egyre jobban szorítanak be a különféle rendsza-

bályok, egyre inkább behálóz a mátrix. (A végső pont a
bőr alá beültetett chip.) Azzal aztán végképp irányíthatóvá
válik a fogyasztó birka, az „alvó gyermekember”. Azért jó
minden ilyen végletes megnyilvánulás, mert színvallásra
készteti az embereket. Nem tudom hány „stajsz” kell még,
hogy elkezdjenek felébredni?… És végre elkezdjék hasz-
nálni az éberségüket, az öngyógyító-képességüket, tudatuk
hatalmát. Ugyanis csakis ez vethet véget a gyógyszermaf-
fia üzérkedésének. Vagyis nem veszik meg a sok szemetet,
hanem helyette elkezdik megfejteni a betegség üzenetét,
ami által már nincs tovább létjogosultsága a betegségnek.
Szerintem újra visszajönnek a sámánok, a gyógynövény-
termelők és főzők, és egyre nagyobb értéke lesz a földnek,
az önfenntartó képességnek. Ez a mozi, amiben vagyunk,
egyre abszurdabbá kezd válni…Emlékezzünk vissza, mi-
csoda „remek” ötlet volt a madár-, majd a sertésinfluenza!
Mekkorát kaszáltak az oltóanyagokból, amit nyilván már
jó előre leosztottak, hogy ki arathat belőle. Azóta is jönnek
az egyre nagyszerűbb oltóanyagok…Mindig lesznek majd
„rendes” orvosok, akik a népet igyekeznek meggyőzni,
hogy mindez mért van a mi érdekünkben. Velem már ré-

góta rosszul járnak, és szerencsére jó néhány barátommal
is. Ugyanis én soha semmilyen gyógyszert nem veszek be.
Ha beteg vagyok – ami egészen ritka eset – igyekszem
megfejteni az üzenetét. Ha nem megy egyedül, akkor jön-
nek a különféle alternatív módszerek, segítők. A gyereke-
imet 3-4 éves koruk óta oldatom kineziológussal, ők
hasonlóképpen vannak ezzel. (Bár itt meg kell, hogy jegy-
ezzem, egyes alternatív módszerekkel gyógyítók vélemé-
nyem szerint szinte irreális áron dolgoznak…Érzik, hogy
szükség van rájuk, és ki is használják…)
Összegezve: a megoldás a bennünk levő őstudás fele for-
dulás, az intuíció erősítése, a saját lelkünkkel való kapcso-
lat megélése (amiben a betegség a barátunk, aki üzen,
hogy hol, miként, miben távolodtunk el magunktól) és
saját konyhakert (akár cserepekben is) megvalósítása, a
legalapvetőbb gyógynövényekkel. Érdemes kerülni min-
denféle konzervet és mesterségesen előállított élelmiszert,
hogy nehogy belénk keveredjen az a korpa, amit a disznók
– akik a lelküket már rég eladták a haszonért – elénk rak-
nak. Elkezdődött a felébredés és a színvallás időszaka.

Forrás: www.kulturaliskreativok.eoldal.hu

Fotó: blue                                                                        Nepál

Lapunk összes eddigi száma valaLapunk összes eddigi száma vala--
mint a földkörüli utazás eddigi beszámolója letölthető a mint a földkörüli utazás eddigi beszámolója letölthető a 

www.szabadgondolat.wordpress.com oldalról.www.szabadgondolat.wordpress.com oldalról.
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társAdAlom A
hóhér

Másnap felültünk Suraz meglehetősen
sportos és fiatalos motrára. Ez alkalommal én ültem
elől. Csuda jó érzéssel tölt el valahányszor motort ve-
zetek. Nagyon jól mozgott a fiatal jármű. Elmentünk
internetezni egyet. Utána elmentünk egy közeli
tóhoz, hogy egy kicsit a természetben legyünk, ami
mint kiderült, egyformán fontos mindkettőnk szá-
mára. A tó melletti beszélgetésünk közben megtud-
tam, hogy Suraznak egy nővére is volt, aki már nincs.
Kíváncsian kérdeztem rá, hogy mi történt vele. Suraz
belekezdett a meglehetősen szomorú történet elme-
sélésébe.

Nővérének is mint a legtöbb nepáli lánynak
a szülők és a rokonok választottak, egy „jó” élettár-
sat. Volt egy fiatalember, akiről többen is meg voltak
győződve, hogy nagyon rendes ember, és jó  lesz férj-
nek is majd. Ezért a jótékony rokonok nekifogtak a
házasság megszervezésének miután a szülőket is
meggyőzték véleményük helyességéről. A lány, mint
a legtöbb sorstársa csak annyit tehetett, hogy jó gye-
rek módjára elfogad mindent ami az idősek és a ta-
pasztaltak felől érkezik. Férjhez ment a jó emberhez. 

Nepálban még ma is működik az úgyneve-
zett dowry rendszer, ami azt jelenti, hogy a lány csa-
ládja anyagi javakkal kell elhalmozza a vőlegény
családját, amiért gyermekük elvette őt feleségül, és
gondoskodik róla hátralevő életén keresztül. jelen
esetben de sok más esetben is az történt, hogy a vő-
legénynek és családjának soha nem volt elég a jutta-
tásokból, egyfolytában többet és többet kértek, és
többszörösen felhívták a lány családjának a figyel-
mét, hogy nem adtak még eleget. A lány családjának
már egy ideje nagyon megterhelő volt az őt „befo-
gadó” család követelőzése. Nem győzték már kielé-
gíteni kapzsi kéréseiket. Suraz nővérét is
meglehetősen terhelték lelkileg az események míg-
nem egy napon úgy döntött, hogy végső búcsút vesz
egyszülött kislányától, és elmegy a folyóra, hogy
véget vessen nyomorúságos életének, amivel egy
percig nem volt alkalma saját egyéni létét szolgálni
a jótékony család, és az ezer éves társadalmi szabá-

lyoknak köszönhetően. Suraz is még kicsike volt
amikor nővére úgy döntött, hogy ha ez a szép élet, ha
ez a beteljesedés, akkor neki inkább nem kell belőle.
Ami után tudomást szereztem Suraz családjának tra-
gikus történetéről, többször is hallottam még a dowry
rendszerről, ami senkinek nem tetszik, de ugyanak-
kor senki nem tesz semmit ellene. Mindenki csak
megpróbálja lenyelni a nagy gombócot, annak remé-
nyében, hogy csúszni fog, és nem fog felakadni fél
úton, mint az alma Hófehérke torkán. Mindenki fosik
a szentnek hitt, néha íratlan, néha írott szabályoktól.
Egy szót sem mernek szólni. A törvények egyformán
sújtanak mindenkit, de senki nem mer szembesze-
gülni velük. Addig sunnyognak, amíg ezek a szabá-
lyok mélyen beléjük vésődnek, és természetessé
válik a jelenlétük. Egy életre magukra veszik a terhet,
teljesen normálissá válik a szenvedés, a hiány, a küsz-
ködés. Elhitetik gyerekeikkel is, hogy az élet ilyen,
szenvedni kell, el kell fogadni a szart. Azt soha nem
mondják hogy, miért. És miért nem mondják? Azért,
mert nem tudják. Tompán beletörődve sorsukba fo-
gadták el ezeket a szabályokat mert előttük az összes

többi bólogató is elfogadta. Tehát ha nem akarnak
bajt, nekik is be kell állni a sorba, különben jön a far-
kas és az tesz rendet. Ez történt. Ez történik minden-
kivel, aki visszautasítja az egyéni felelősségvállalást,
aki birkaként éli az életét, aki vak hitre alapozza hét-
köznapjait. 

Ez nemcsak Nepál. Ez Magyarország is,
Románia is. Ez az egész világ. Fontos megjegyez-
nem, hogy most sem egy külső gonosz személyről
beszélek, hanem magamról, rólad aki ezeket a soro-
kat olvasod, azokról akik ezt az elrákosodott rend-
szert nap mint nap megteremtik és éltetik. Az, hogy
a társadalom a hibás, vagy én vagyok a hibás teljes
mértékben ugyanaz. Én vagyok a társadalom. Az aki
egy bizonyos külső rosszat hibáztat a társadalom
címszó alatt, az az idejét, pontosabban az életét pa-
zarolja. Nézz mélyen a társadalomba, hogy lásd,
mivé lettél. Igen, a társadalom a gyilkos, tehát én. Én
vagyok a hóhér. Én fogom a véres fejszét a kezem-
ben. Most már látom, és tudom jól. És ha van bűn és
ítélet, arra kérem a teremtőt, hogy bocsássa meg
nekem leghalálosabb bűnömet, a társadalmat.

Fotó: blue                                                                                                                                                                      Katmandu, Nepál

Ima a kurvákhoz

Kurvák, latrok, tolvajok, alkoholisták,
rossz erkölcsű földi halandók, eszeveszett őrültek,
igaz szentek! Mind-mind a barátaim vagytok. A
gyermekeim vagytok. Én szültelek titeket a törvé-
nyeimmel, a szabályaimmal, az ítéleteimmel, az
elvárásaimmal. Szánalmas életetek azért teremte-
tett, hogy megváltást hozzon nékem, hogy meg-
világítsa az igazság útját koszos lábaim előtt.

Kedves rosszak, kitaszítottak! Köszö-

nöm, hogy vagytok nekem. Könyörögve kérlek ti-
teket, hogy bocsássatok meg nekem, hogy tudat-
lanságommal, vakságommal ilyennek
teremtettelek benneteket. Teljes szívemből szeret-
lek mindannyitokat nemes szolgálataitokért. Ne
haragudjatok rám, hogy vakon ítélkeztem fölötte-
tek ahelyett, hogy elfogadjalak olyannak, amilye-
nek vagytok, és elfogadásom által megértsem, mi
az amit adni akartok nekem, az útját vesztettnek.

Boldog vagyok én, akit olyan barátok
vesznek körül, akik folyamatosan megmutatják
számomra az Igaz Utat. 

Mostantól szabadon engedlek benneteket.
Nincs már szükségem az ítélkezésre, nincs szük-
ségem arra, hogy értéktelennek mondjalak titeket.
Visszatérhettek a fénybe, oda ahonnét jöttetek.

Kedves olvasó! Tisztelettel megkérlek
téged is, hogy ne ítéld el barátaimat. Ha jönnek,
engedd közel őket magadhoz, értsd meg őket,
hogy segíthessenek neked látni, hogy segíthess
nekik a visszatérésben. Fényből születtek. Isteni
fényt hoztak az életembe, melyet szívesen meg-
osztok veled is, ha már készen állsz befogadására. 
LÉGy SzABÁLyTALAN, LÉGy ÚjRA SzÉP!

Hogy megmaradjon és Hogy megmaradjon és 
továbbra is szabadon szárnyaljon, segítheted a Szabad Gondolatot. továbbra is szabadon szárnyaljon, segítheted a Szabad Gondolatot. 

Bővebb információ a 8. oldalon.Bővebb információ a 8. oldalon.

“Józanító arra gondolni, hogy nem szolgálat-

tal, hanem szemlélődéssel, látással tudunk

legjobban szeretni. Ha szolgálod az ember-

eket, akkor segíted, támogatod, vigasztalod

őket, fájdalmukat enyhíted. Ha belső szépsé-

gükben és jóságukban látod őket, akkor átala-

kítasz és teremtesz.

Gondolj néhány emberre, akiket szeretsz, s

akik hozzád is vonzódnak. Próbálj meg mind-

egyikre úgy érezni, mintha most látnád őket

először, s ne engedd, hogy múltbéli ismereted

és velük kapcsolatos élményeid befolyásolja-

nak, akár kellemesek, akár kellemetlenek vol-

tak azok. Keress olyan dolgokat, melyek eddig

esetleg elkerülték figyelmedet a megszokottság

miatt. A megszokottság, ismertség, ugyanis

áporodottságot, vakságot és unalmat szül.

Nem szeretheted azt, amit nem fedezel fel ál-

landóan, újra és újra.”

(részlet – Anthony de Mello: Ne ítélj!) 
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Szeretnél írni?
Ha valaki úgy gondolja, már érzi, hogy miről is
szól a Szabad Gondolat, és a név hallatán kikí-
vánkozik belőle egy érdekes kis történet, gondolat
vagy elmélkedés, ossza meg velünk! Ha mi is úgy
érezzük, hogy szívből jövő a gondolat, és oda-
való, lehet, hogy betesszük az újságba. Azt nem
ígérem, hogy a nyertes történet szerzőjének adunk
egy „iphone”-t, egy laptopot vagy valami ehhez
hasonló jutalmat, mert egyelőre örvendek, ha van
annyi pénz, hogy kifizessem a nyomdának a pa-
pírt és a festéket. Tehát ez nem egy versenyre való
felszólítás, hanem egy jelzés, hogy mi azt szeret-
nénk, hogy az olvasók is részt vegyenek a Szabad
Gondolat írásában, mert Ő nem az enyém, hanem
a miénk, azoké, akik beengedik, majd utat enged-
nek neki kifelé.
ALAPELV: nem akarunk semmit sem írni az új-
ságba, de ha spontánul, természetszerűen kikíván-
kozik 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 Sza-
bad Gondolat valami természetes, szívből jövő je-
lenség szeretne lenni. A mesterkélt írások,
pletykák, reklámok közlésére millió más eszköz
létezik. Az igaz szívből jövő gondolatokra meg
annál kevesebb.

Válasz a kérdésre
Az első szám megjelenését követően több olva-
sónak is szemet szúrt, hogy a cikkek java nincs
aláírva, és eme kérdésre úgy érezzük, illendő vá-
laszolni. Igen egyszerű elgondolás alapján dön-
töttünk úgy, hogy a névtelenség homályába
burkoljuk irományainkat. Ezzel a nem rendhagyó
gesztussal azt szerettük volna elérni, hogy a cik-

kekben megfogalmazott gondolatra helyezzük a
hangsúlyt, ne önmagunkra. Nem a hírnév, a pol-
gárpukkasztás vagy netán a világ-megváltás haj-
tott minket, amikor a Szabad Gondolat ötlete
megszületett, hanem az, hogy van bennünk va-
lami, amit szívesen megosztunk bárkivel anélkül,
hogy elismerést várjunk cserébe. Lapunk több vo-
natkozásban is eltér a szabályoktól. Már az is sza-
bálytalan, hogy egyikünk sem újságíró, de mégis
kezünkbe vettük a tollat. A szakma avatott em-
berei valószínűleg több kivetnivalót, szokványos-
tól eltérő formát találnak újságunkban, lehet meg
is ítéltetünk. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy to-
vábbra is a gondolatra szeretnénk fektetni a hang-
súlyt, nem pedig annak formájára.

Köszönjük, hogy olvastok, és elfogadtok
minket ilyennek, amilyenek vagyunk, kissé sza-
bálytalannak. Bármiféle kérdés, kétely, javaslat
felmerül bennetek, kérünk írjátok meg nekünk
elektronikus formában, vagy az újság hátlapján
felsorolt helyeken található gyűjtődobozainkba
tegyétek be.

Kissebb-nagyobb apróságok
letegeztelek!
Ha nem tegeztél mostanig, megkérlek, hogy mostan-
tól tegezz, mert én letegeztelek.Többé nem fogom tá-
mogatni ezt az ezer éves szokást, mely növeli az
emberek közötti távolságot, mely táplálja a hierar-
chiát, erősíti a ranglétrát. Azt mondjuk, hogy a ma-
gázás a tisztelet kifejezésének az eszköze. És el is
hisszük. De ha körülnézünk, azt láthatjuk, hogy leg-
többször a tegező viszony egy irányú. Az öreg tegezi
a fiatalt, de a fiatal részéről tiszteletlenség tegezni az
öreget. Miért? A kor, a beosztás nem teszi az egyént
fontosabbá, értékesebbé a másiknál. Az, hogy valaki
idősebb, egyáltalán nem garantálja, hogy bölcsebb,
okosabb, szeretetreméltóbb a fiatalabbnál. Az a tény,
hogy egyik ember kétszer annyi esztendőt töltött a
földön mint a másik, általában csak annyit jelent,
hogy hamarabb el lesz temetve, mint az aki fele annyi
idős mint ő. Semmi mást nem garantál. Ezért helyte-
len dolog azt a viszonyt fenntartani, ahol a fiatal ma-
gázza az öreget, az öreg pedig tegezi a fiatalt. Én is
öreg és öregebb leszek az idő teltével, és nagyon sze-
retném, ha minden nálamnál fiatalabb megtisztel
azzal, hogy tegez, az által nyitottságát barátságossá-
gát fejezve ki irányomba. Nagyon fontos megérte-
nünk, hogy a magázásnak jóformán semmilyen köze
nincs a tisztelethez, főleg az egy irányú magázásnak.
Az egy irányú magázás azt sugallja, hogy a magázó
kevésbé fontos, kevésbé értékes mint a magázott.
Ennek következtében a kapcsolat a két ember között
meglehetősen felszíni kapcsolat, távolságtartó, kép-
mutató. Ha ilyen kapcsolat van az emberek között,
kevésbé őszinték egymással szemben, nehezebben
megy a kommunikáció, de annál jobban megy a szín-
játék. A magázó viszony határokat emel az emberek
közé, ami azért veszélyes, mert megbontja az egysé-
get. Kevesebb az őszinte szó, sokkal több az „udva-
rias”, formális cselekedet, melynek legtöbbször
semmilyen köze nincs a valósághoz. Olyan szavakkal
kényeztetjük egymás hallószerveit, melyek hamisak,
melyeket elvárunk egymástól egy társadalmi szokás-
nak, szabálynak megfelelően.

Az új magyarság megszületéséhez ennek a
nagyon régi szokásnak meg kell szűnnie. Öreg, fiatal,

nagy, kicsi, alkalmazó, alkalmazott, tanár, diák, tanító
és tanuló mind egy. Egyik sem értékesebb vagy ke-
vésbé értékes a másiknál. Ezt ha nem tudjuk megér-
teni, soha nem fogunk tudni feljebb emelkedni. Soha
nem leszünk képesek arra, hogy egymás segítségével,
őszinte kommunikációval napról napra jobbá, böl-
csebbé, emberibbé váljunk. Ott fogunk fetrengeni
még évszázadokon keresztül is, ahol eddig fetreng-
tünk: gyűlöletben, hierarchiában, valahol a ranglét-
rán, ahol mindenki istent, embert nem ismerve
nyomul fölfele több elismerésért, a nagyobb címe-
kért.

Kedves testvérem! Arra bátorítalak, hogy
fogjál neki tegezni mindenkit kivétel nélkül. Tedd ezt
kedvesen, barátságosan, hogy megértse az illető,
hogy nem a rossz indulat vezérel, hanem annak meg-
értése, hogy le kell bontani az emberek közötti hatá-
rokat, fel kell robbantani a hierarchiát, fel kell
borítani a ranglétrát, meg kell szüntetni azt az illúziót,
hogy egyik ember fontosabb a másiknál. Akinek a te-
remtő személyesen azt mondta, hogy ő fontosabb fe-
lebarátainál, ezért neki „magasabb szintű”
bánásmódban kell részesülnie, az jelezze, hogy őt ki-
vételesen magázzuk majd! :)

Tisztelettel megkérem az emberi közössé-
gek elöljáróit, hogy segítsenek a mozgalom kivitel-
kezésében. Vallási vezetők, tanárok, igazgatók
legyenek az elsők, akik tisztelettel megkérik híveiket,
diákjaikat, beosztottjaikat, hogy mostantól tegezzék
őket. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon nehéz
feladat ez egyeseknek, hisz egy teljes életet töltöttek
azzal, hogy a fontosabb címért, beosztásért, maga-
sabb pozícióért harcoljanak, ahol látszólag értékeseb-
bek, fontosabbak lehetnek mint mások. A hamis én
melyet egy életen keresztül hazugságokkal táplált az
ember meg fog sebesülni. De sebaj, mert egy új én
van születőben, egy igaz, egy szeretetteljes, egy vi-
rágzó én.

Őszinte tiszteletem az olyan felnőttek, taná-
rok, papok előtt, akik megteszik az első lépést, azok
után, hogy egy életen keresztül ebben az egyéneket
egymástól eltávolító szokásban éltek. Nekik a legne-
hezebb hisz némelyiket egy fél életre megfosztott az
önbecsléstől a társadalom, és most eljött az ők idejük,

hogy visszaköveteljék annak egy részét, az által,
hogy mások fölé helyezik magukat. De akik képesek
ezt a lépést megtenni, azok az önzetlenség, az igaz
felebaráti szeretet megtestesítői.

Tisztelem azokat a fiatalokat, akikben van
elegendő bátorság e lépés megtételéhez, akik farkas-
szemet mernek nézni a megkövesedett szinte moz-
díthatatlan öreg társadalmi normákkal.
Figyelmeztetlek, hogy tegezni egy felnőttet nem tisz-
teletlenség. A magázásnak semmilyen köze nincs az
igaz tisztelethez. A tisztelet kifejezésének más esz-
közei vannak. Kedvesen, barátságosan fogjál neki te-
gezni mindenkit, és ne haragudjál arra, aki majd az
elején rossz néven veszi ezt a gesztust. Ha kíváncsi
rá, magyarázd el neki, hogy miért teszed, amit teszel.
Ha megharagszik rád azért, mert letegezted, akkor
sebaj. Biztosíthatlak afelől, hogy nem olyan ember-
ekre van szükséged emberi fejlődésedben, akik meg-
haragszanak rád, mert letegezted őket. A tegezéssel
segítesz magadnak megérteni, hogy kicsivel sem
vagy alábbvaló mint bárki más. Ugyanakkor segítesz
a tegezett személynek is megérteni, hogy a kora, a
társadalmi pozíciója nem teszi őt fontosabbá, értéke-
sebbé másoknál.

Tiszteletet nem lehet követelni, tiszteletre
nem lehet kényszeríteni senkit. Ezzel a magatartással
csak azt érheti el az ember, hogy neki folyamatosan
hazudjanak, hogy folyamatosan becsapják őt, hogy
egy teljes életet olyan hazugságok között töltsön
amelyeket kikövetelt magának.

Ha egyetértesz a fenti sorokkal, és segíteni
szeretnél az emberek közötti távolságok lecsökken-
tésében, a hierarchia megszüntetésében, a ranglétra
felborításában, megkérlek tedd meg te az első lépést
elsősorban azzal, hogy vállalod azt amivel egyetér-
tesz, és cselekedsz, másodsorban azzal, hogy terjesz-
ted ezt az üzenetet. Hangsúlyozom, hogy a
cselekedet, a gondolat vállalása sokkal fontosabb
mint az üzenet terjesztése. De ha úgy érzed nem vagy
felkészülve a változásra, akkor azzal is nagyon sokat
segítesz, hogy az üzenetet terjeszted, megosztod má-
sokkal.

www.szabadgondolat.wordpress.com

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

neked is az élet örömeiből :)neked is az élet örömeiből :)
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Kedves olvasó!
Arra szeretnélek kérni, ha tetszik lapunk, ha kaptál tőle valami jót, oszd meg másokkal is, hogy az üzenet máshová is eljusson, másokat is elgondolkodtasson. Ha

szívesen lefordítanád valamelyik cikket románra vagy angolra, hogy feltehessük a www.szabadgondolat.ro oldalra, kérlek jelezd szándékodat e-mailben.

Hogy igazán szabad lehessen a gondolat, igyekszünk őt mindenféle politikai, kereskedelmi, vallási és más érdekektől távol tartani. Nem szeretnénk pénzért reklámozni

benne bármit is, mert nem a pénzszerzés a cél. Az emberi értékeket szeretnénk előtérbe helyezni, hangsúlyozni az anyagiakkal szemben. Lapunk ajándékként jelenik meg

mindenki számára, aki szeretettel olvassa, és befogadja őt. Teljesen önerőből, barátjaink, családtagjaink támogatásával született. Fontos hangsúlyoznunk, 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 Gon-

dolat számára.

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

viszont úgy érzi, hogy kapott tőle valamit, és fontosnak 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 (eurós számlaszám)         RO89BTRL02101201W34291XX RON (lejes számlaszám)  név: Bodó Attila

- 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 nyom-

tatott sajtóban. Ha szívesen részt vennél a lap más magyarlakta településeken történő terjesztésében, megkérünk, jelezd szándékodat a szabadgondolatunk@gmail.com

címen.

írásaikkal közreműködtek, szerkesztésben segítettek: Bodó juliánna, György László, Miklós Réka, Bodó Attila  (blue). Fotók: Bodó Attila (blue)
A Szabad Gondolat létrejöttében és terjesztésében segített nekünk: Édesanyám, Dezső Edit (Mark House nyomda), jaszenovics Botond barátom, Dr.Guzrány Ferenc

kínai orvos, Nagy Tibor, Vass Kinga (Budapest) a család és a barátok.
Elérhetőség: szabadgondolatunk@gmail.comszabadgondolatunk@gmail.com. Ezen az e-mail címen kérheted felvételed a Szabad Gondolat levelezőlistára, ahol te is részt vehetsz lapunk írásá-

ban, valamint szabadon beszélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodású emberekkel. Észrevételeket, üzeneteket a dobozokba vagy a fenti e-mail címre várunk.
A www.szabadgondolat.wordpress.comwww.szabadgondolat.wordpress.com címen olvashatsz hasonló írásokat, töltheted le az eddig nyomtatásban is megjelent számokat.
Lapunk teljesen ingyenesen megkapható a következő helyeken:

Gyergyószentmiklós: Nagyáruház (Papyrus, Paloma Impex cipős bolt), Nosztalgia Kávéház, Mark House, Kárpátikum, Living Room, Slágercenter
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)
Más magyarlakta vidékeken, városokban mint Szentgyörgy, Marosvásárhely, Kolozsvár, Budapest,  a szabadon gondolkodó személyeknél találhatod meg:).

Fordítsuk komolyra a szót!☺
SzÜLETÉS UTÁNI ÉLET
(NÉzŐPONT VÁLTÁS)
Két kis magzat beszélget egy anya hasában:M- Te hi-
szel a születés utáni életben?T- Természetesen. A szü-
letés után valaminek következnie kell. Talán itt is
azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután
következik.M- Butaság, semmiféle élet nem létezik
a születés után. Egyébként is, hogyan nézne ki? T-
Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz
ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és
majd a szájunkkal eszünk.M- Hát ez ostobaság! járni
nem lehet. És szájjal enni - ez meg végképp nevetsé-
ges! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálko-
zunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni
életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most túl-
ságosan rövid.T- De, de, valami biztosan lesz. Csak
valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint
amihez itt hozzászoktunk.M- De hát onnan még soha
senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen
véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös
zsúfoltság a sötétben.T- Én nem tudom pontosan, mi-
lyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre meglát-
juk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk.M- A
mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis
hol van?T- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki
köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem len-
nénk.M- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát
nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is.T- No,
de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy
énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöt-
tünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy
az igazi élet még csak ezután vár ránk!

– Szabad vagyok- mondja a majom a rácsnak.– Én
nem-  mondja a rács. Engem majmok köré zártak.

***
Pistikéék az ötéves tervet tanulják. Másnap tanfel-
ügyelő érkezik, és a tanítónéni felszólítja Pistikét,
hogy feleljen az ötéves tervből. Pistike:- Az ötéves
tervnek köszönhetően annyi krumpli fog az idén te-
remni, hogyha azt egy halomba hordanák, felérne a
jóisten lábáig.- Na de Pistike! - szól rá a tanító néni
- Tudod jól, hogy nincsen jóisten.- Miért? Krumpli
van?

***
A politikusok mindig a mi javunkat akarják, mi vi-
szont csak nem akarjuk odaadni nekik!

***
Kannibálföldön egy utazó betér egy étterembe. Az ét-
lapon ez áll:
"Paprikás vadász: 5 dollár
Nyárson sült halász: 6 dollár
Roston sült politikus: 55 dollár"
Megkérdezi a vendég:
- Miért kerül többe a politikus?
- Na de Uram! Tudja mennyibe kerül a politikusok
tisztára mosása?

***
A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoz-
nak, hogy melyikük munkája volt előbb a földön.
- Mi építettük fel a gízai piramisokat - mondja a kő-
műves -, tehát először mi léteztünk.
- Dehogy! - tiltakozik fejét rázva az ács. - Mi már
jóval korábban elkészítettük Noé bárkáját.
Erre a villanyszerelő kuncogni kezd.
- Mi olyan vicces? - kérdi az ács.

- A teremtés első napján Isten azt mondta: "Legyen
világosság!" -magyarázza a villanyszerelő - Addigra
mi már lefektettük a kábeleket!

***

Szamár

Egy egyetemista az ebédlőben le szeretett volna
ülni egy üres helyre az egyik tanára mellé, de az így
válaszolt:
- Egy hattyú nem lehet barátja egy disznónak.
- jó, akkor továbbrepülök! - válaszolt a diák.
A tanár ezen vérig sértődött és elhatározta, hogy a
vizsgán elbuktatja, így a legnehezebb kérdéseket
adta fel neki. A diák azonban a dolgozatában pará-
dés válaszokat adott, ezért a tanár - hátha mégis
megbuktathatja az áldozatát - mindent eldöntő kér-
dést ad:
- Mész az úton és találsz két zsákot, az egyikben
arany, a másikban pedig ész van. Melyiket válasz-
tod?
- Az aranyat.
- Én sajnos a másikat választanám, az értelemmel
teli zsákot, mert az fontosabb, mint a pénz.
- Mindenki azt választja, ami neki hiányzik - vágja
ki magát a diák.
A tanár majd megőrül és azt írja a dolgozatra: "Sza-
már". A diák anélkül, hogy belenézne, fogja a dol-
gozatát és kimegy a teremből. Rövid idő múlva
azonban visszatér, visszateszi a dolgozatát és így
szól:
- Elnézést, a tanár úr aláírta, de nem írt rá jegyet!

Kívánok fényt, Kívánok fényt, 
világosságot, világosságot, 

jó kedvet, boldogságot!jó kedvet, boldogságot!

www.szabadgondolat.wordpress.comwww.szabadgondolat.wordpress.com
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