
tudd meg: szabad csak az, akit 
Szó nem butít, fény nem vakít, 
Se rang, se kincs nem veszteget meg, 
az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, 
a látszatot lenézi, meg nem óvja, 
Nincs letagadni, titkolnivalója. 

tudd meg: szabad csak az, kinek 
ajkát hazugság nem fertőzi meg, 
aki üres jelszókat nem visít, 
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít. 
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez, 
bátran kimondja, mit gondol, mit érez. 
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, 
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse, 
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre 
S embernek nézi azt is, aki pőre. 

tudd meg: szabad csak az, aki 
Ha neve nincs is, mégis valaki, 
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, 
tüzet fölöslegesen nem harangoz, 
Van mindene, ha nincs is semmije, 
mert nem szorul rá soha senkire. 
Nem áll szemébe húzott vaskalappal, 
mindég kevélyen szembe néz a Nappal, 
Vállalja azt, amit jó társa vállal, 
és győzi szívvel, győzi vállal. 
Helyét megállja mindég, mindenütt, 
többször cirógat, mint ahányszor üt, 
de megmutatja olykor, hogy van ökle... 
Szabad akar maradni mindörökre. 

Szabadság! ezt a megszentelt nevet 
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd! 
tudd meg: szabad csak az, 
aki oly áhítattal mondja ki, 
mint istenének szent nevét a jó pap. 
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. 
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít 
és lelki béklyó többé nem szorít. 
Hiába őrzi porkoláb s lakat, 
az sose rab, ki lélekben szabad. 
az akkor is, ha koldus, nincstelen, 
gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. 

ez nem ajándék. ingyen ezt nem adják, 
Hol áldozat nincs, nincs szabadság. 
Ott van csupán, ahol szavát megértve 
meghalni tudnak, és élni mernek érte. 

de nem azért dúlt érte harc, 
Hogy azt csináld, amit akarsz, 
S mindazt, miért más robotolt, 
magad javára letarold, 
mert szabadabb akarsz lenni másnál. 
a szabadság nem perzsavásár. 
Nem a te árud. milliók kincse az, 
mint a reménység, napsugár, tavasz, 
mint a virág, mely dús kelyhét kitárva 
ráönti illatát a szomjazó világra, 
Hogy abból jótestvéri jusson 
minden szegénynek ugyanannyi jusson. 
míg több jut egynek, másnak kevesebb, 
Nincs még szabadság, éget még a seb. 
amíg te is csak másnál szabadabb vagy, 
te sem vagy még szabad, te is csak... 
gyáva rab vagy.
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az élet PiramiSa

FigyelmeztetéS!

SzabadSág

A HITEN ÉS A REMÉNYEN TÚL
ESZKÖZÖK, MELYEK SEGÍTHETNEK A TISZTÁNLÁTÁSBAN,

AZ ÉRTELEM MEGTALÁLÁSÁBAN

Heltai Jenő

FOntOs FElhívnOm A FigyElmEt, hOgy A 6. szám ciKKEi

szOrOsAn összEFüggnEK EgymássAl. hOgy A lAp utOlsó

OldAlán tAlálhAtó gOndOlAtOK is ÉrtElmEt nyErjE-
nEK, A ciKKEK sOrrEndjÉnEK bEtArtását jAvAslOm!

Kedves Olvasó! Ezen kiadvány hasábjain a szokványostól
eltérő gondolatokkal találkozhatsz, melyek felboríthatják
eddigi “életrended”, értékrended. Épp ezért arra szeret-
nélek kérni, hogy ne higgy el semmit abból, amit olvasol.
Kizárólag azt fogadd el belőle, amit értelmeddel követni
tudtál. A többit tedd félre egy későbbi időpontra, hogy
szükség esetén elővehesd. 
A kiadvány legfőbb célja, hogy olvasóit arra ösztönözze,
hogy vállalják az egyéni felelősséget életükért, mintsem,
hogy másokat bízzanak meg azzal, hogy gondolkodjanak,
döntsenek, cselekedjenek helyettük. Arra kíván buzdítani
minden kedves olvasót, hogy megtalálja az értelmet az őt
érintő események, történések mögött, és ne más szájában
keresse a magyarázatokat, a nagy igazságokat. Ekképp
elkerülheti, hogy megvezessék, tévútra tereljék őt. 
Aki harcra való buzdítást vél felfedezni a sorok között, az
félreértelmezte az üzenetet. A harcot, az ellenszenvet sem-
milyen formában nem kívánjuk támogatni! A szerkesztők
önzetlen módon kínálják a kiadvány tartalmát az olvasók-
nak, hálából azokért az ajándékcsomagokért, melyeket ők
kaptak az élettől. 
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Szabad gondolatot bárki nyomtathatja, bárki terjesztheti, 

akinek tetszik, és fontosnak tartja, hogy üzenete másokhoz is eljusson.
eredeti oldalméret: b4

a TeLjes FeLeLőssÉg
a felelősségről is csak néhány szóban, mert koráb-
ban egy tágasabb cikkben részletesen is be volt mu-
tatva. a felelősség teljes megértéséhez fontos tisztán
értened az ok-okozat jelentését. az olyan fogalmak-
ról mint a felelősség, szeretet, béke, demokrácia, és
társai olyan sokat beszélt már az ember, hogy azok
valósággal elkoptak, elveszítették valódi jelentés-
üket, teljesen átminősültek. a felelősség fogalma
nem merül ki csupán annyiban, hogy felelősnek kell
lenni mindenért, amit teszel vagy amit mondasz.
Fontos tudnod, hogy felelős vagy mindenért, amit
hallasz, amit látsz, amit bármilyen módon tapasz-
talsz.
ennek felismerése, mély átélése vezethet oda , hogy
megértsd: teremtő erővel rendelkezel. láthatod,
hogy két ember ugyanabban az időben, ugyanabban
a szituációban, ugyanazon a helyen, ugyanazon kö-
rülmények között nem tapasztalja ugyanazt. miért
van ez? egyiknek bizonyos tapasztalatokra nincs
(már) szüksége, a másiknak (még) igen. 
az embernek értelmetlen olyant tapasztalnia,
ami nem hordoz számára egy felismerést, egy ta-
nítást, melyre szüksége van ahhoz, hogy megértse
helyét a világban. ezért van az például, hogy
ugyanazon körülmények között az egyik teljesen
elégedett, a másik meg folyton panaszkodik, az
egyik boldog, a másik meg boldogtalan. Ultra-spiri-
tuális világodban álmestereidtől megtanulhattad,
hogy az ember teremtő. az egónak (hamis én) igazi
élményt jelent ezt hallani, ezért nem akarod észre-
venni, hogy valójában mit takar ez a kijelentés, a
“mester” meg rendszeresen elfelejti megemlíteni, de
lehet, hogy ő sem tudja, hogy az ember azon a szin-
ten, amelyiken ezeket a sorokat olvassa, csak a tu-
datlanságával és a vakságával teremt. az ember mint
tudatos teremtő körülbelül a fehér hollóval azonos
gyakoriságú. Tehát az történik, hogy az ember tu-
datlanságával, vakságával megteremti, úgymond
„bevonzza” azon körülményeket, melyekből ta-
nulnia kell, melyek fontos felismeréseket, megér-
téseket hordoznak számára. ennél fogva ezen
szituációk többnyire kényelmetlenek, kellemetle-
nek, fájóak. de van “jó” is bennük: ébredést hoz-
nak. ezért nem ajánlott ilyen helyzetekben az
ellenkezés. a kellemetlen szituáció teljes elfoga-
dása megértéshez vezethet, mely gyökereiben szá-
molja fel a “problémát”. a figyelmetlenség, a
vakság nagyon erős eszközei a tudatlan teremtés-
nek. Ha például az ember nem tanul egy balesetből,
ismételten része kell legyen benne addig, amíg meg-
érti, hogy mivel idézi azt elő. Ha az embernek több-
szöri próbálkozással sem sikerül egy bizonyos
akadályt átugornia, nem tudja folytatni az utat, és
addig emészti életenergiáját fölöslegesen (harc), míg
az elfogy, ő meg szó szerint kifogy a világból (öre-
gedés, kimúlás). elérkezik egy olyan ponthoz, me-
lyen túl jelenlegi tudásával, felkészültségével nincs
számára út. azokra a kellemetlen helyzetekre, aka-
dályokra (például betegségek), melyeket már meg-
értettél, nincs többé szükség. mivel elérték céljukat,
az ok-okozat “törvénye” szerint értelmetlen lenne is-
mételten megjelenniük az életedben. röviden: az
ember felelős minden “jóért és rosszért”, amit ta-
pasztal. lehet, hogy hallottad már, hogy az ember-
nek nem a környezetét kell megváltoztatnia, hanem

azt a valamit, aminek a környezete a tükörképe:
SaJát magát. Ha már teljes mértékben érted a
felelősség valódi jelentését, megvan a legfontosabb
eszközöd arra, hogy egy teljesebb életet élj. a fele-
lősségről bővebben a Szabad gondolat 4. számában
olvashatsz a 3. oldalon a“HazUgSág/az élet-
ért Vállalt telJeS FelelŐSSég” cím alatt.
arról, hogy miként lehet az ember tudatos, illetve
tudattalan teremtő, a 
www.szabadgondolat.wordpress.com címen ol-
vashatsz, a 13. heti rövid, napi gondolatok között.

az ŐSziNteSégrŐl:
az élet célja egyetlen szóban: őszinteség. ez lenne
a piramis csúcsa. Csak egy gond van vele: túl köny-
nyű kimondani, de annál sokkal nehezebb megérteni
és elérni. amíg nem tudod, hogy mit jelent őszinté-
nek lenni, addig nincs ahogy elérd a teljes őszinte-
séget. mindaddig, amíg az ember fel nem ismeri,
hogy hazugságban él, addig nincs ahogy elinduljon
az őszinteség útján. a legfontosabb az, hogy észre
vegye, hogy mikor nem őszinte önmagával szem-
ben. mivel az ember neveltetésének köszönhetően
“akar lenni valaki”, ezért gyakran megtörténik, hogy
olyan jelzőkkel, olyan gondolatokkal kényezteti ön-
magát, (a “hamis ént”, melyet divatosabb kifejezés-
sel élve egónak nevezünk), melyek sokszor
valótlanok: “jó erkölcsű vagyok”, “szép vagyok”,
“csinos vagyok”, “okos vagyok”, “intelligens va-
gyok”, “társadalmi pozíciómnak köszönhetően érté-
kesebb vagyok mint mások”, stb… megküzdesz
azért, hogy valamiféle visszaigazolást, elismervényt
is szerezz erről (pl. oklevelek). az ember nem a va-
lóság megismerésére törekszik, hanem az olyan
információk begyűjtésére, melyek kényeztetik,
hizlalják az egót. (Csak érdekességképpen mon-
dom, hogy több éve tudatosan figyelek arra, hogy
“ne hazudjak” magamnak, hogy amit mondok, azt
főképp a tárgyilagosság vezérelje, és ne az a szán-
dék, hogy a tapasztalataimból szerzett felismerések
fényében értékes embernek tüntessem fel magam.
ennek ellenére még ma is rajta kapom magam a ha-
zugságon, amint valamilyen cselekedetemmel ezt a
hamis ént próbálom fényezni.) Fontos látni és kie-
melni, hogy az ember már abban a pillanatban is
hazudik, amikor mást enged a felszínre, mint
amit érez, vagy amire gondol. tehát két síkon éli
az életét. egyik a belső, a gondolatok, az érzelmek
síkja, a másik a külső, a felszínen megjelenő színjá-
tékok síkja, mely sokszor gyökeresen eltér attól, ami
bent van. Ha bent nem létező képet mutatsz a fel-
színen, kintről egy nem létező kérdésre, feltevésre
kapsz választ, ami számodra hasznavehetetlen!
ezért fontos a két életsíkot egyesíteni! Teremtsd
meg a lehetőséget arra, hogy a belső érzelmek,
gondolatok tisztán megjelenjenek a felszínen,
hogy a rájuk érkező válaszok is őszinték, tiszták,
valósak legyenek! aki ebben a pillanatban azt gon-
dolja, hogy nem hazudik, vagy neki könnyű őszin-
tének lenni, az biztos lehet benne, hogy hazudik. az
ember jó akar lenni, pontosabban jónak akarja hinni
magát, és sokszor zsigerből (nem tudatosan) olyan
fogalmakat ismételget, melyek valamilyen módon a
jósággal kapcsolatosak. Így pl. a szeretetről beszélni
és szeretni nem ugyanaz!

a megértéS alaPJai

  Két fontos fogalmat szeretnék tisztázni, még mi-
előtt belevágnék az “Élet piramisa” nevet viselő
szabad gondolat est témájának kifejtésébe. Ezek
az ok-okozat és a teljes felelősség. mindkettő na-
gyon fontos eszköze annak, hogy megértsük, ho-
gyan is épül fel ez az úgynevezett piramis.
nélkülük talán nincs is értelme továbblépni. A ko-
rábbiakban már mindkettőről esett szó, most csak
röviden teszek róluk említést.  

oK-oKozaT:
annak megértése, és tisztán látása, hogy világodban
minden történésnek, jelenségnek megvan a maga
oka. Semmi nincs ok nélkül, értelmetlenül. Ha he-
lyén a figyelmed, kellő alázattal, lehetőséged nyílik
felfedezni az okokat, az értelmet minden jelenség,
minden történés mögött. Ha az ember elsajátítja a
figyelés „művészetét”, először olyan “jó” és “rossz”
dolgok, történések, jelenségek vállnak számára ért-
hetővé, világossá, amelyek valamikor a „múltban”
történtek, majd azok, amelyek a jelenben zajlanak.
az “út elején” a történés és az annak megértése kö-
zötti időbeli távolság meglehetősen nagy, de az
ember tudatosan lerövidítheti ezt a távolságot addig
a pontig, mígnem találkozik a történés a megértés-
sel, avagy rögtön a történés után vagy közben meg-
érkezik az értés, az ok felismerése. amennyiben az
ember nem áll meg itt, egy idő után a jelent figyelve,
a múltat ismerve, már azt is látja, hogy a jövőben
mi fog történni. az, hogy valami értelmetlennek
tűnik, csak annyit jelent, hogy a jelenlegi tudásod-
dal, figyelmeddel nem vagy képes megérteni bizo-
nyos dolgokat, nem leled az értelmet. ilyenkor veszi
kezdetét az ítélkezés, a jó és a rossz szétválasztása.
ilyenkor találja ki az ember az olyan fogalmakat -
melyeknek tulajdonképpen semmilyen valós alap-
juk nincs-, mint pl. a szerencse, szerencsétlenség,
igazságtalanság, …, stb. (régebb sokat lázadoztam
a sors ellen, mert úgy érzékeltem, hogy a szerencsé-
ből nem egyformán jutott az embereknek, nincs
igazság a földön. ma már nem győzöm csodálni a
lét nagyszerűségét, melyben minden kis történés, je-
lenség mögött van egy nagyon fontos ok, és min-
dennek megvan a maga miértje.)amennyiben még
nem volt alkalmad felismerni a fenti sorok valóság-
tartalmát az életedben és hiszel a szerencsében/sze-
rencsétlenségben, nem is nagyon ajánlom, hogy
tovább olvasd ezt az “eszmefuttatást”.

Lábnyomaid pora

azt mondod, látod és azt mondod, érted.
de azt, hogy miért van, mégis újra kérded.
Kerestél, kutattál, s feltártál sok csodát,
de nem találtál többet, mint lábnyomaid porát.
mert szemeddel mindig a távolt kutattad,
És a célokat mindig másoknak mutattad.
nem vetted észre, hogy a véletlen csodája
benned van elrejtve, s nem a nagyvilágban.
nem. nincs az útnak vége, csak a tükrön át 
kell lépni,
meg kell tanulnod most önmagadra nézni.
Te magad változz, hogy a titok örök fénye
Felragyogjon benned és felébredjél végre.
Légy a csend mestere, bírd tudatod szóra,
És a legmerészebb álmaid válnak valóra.

(müller Péter)

Folytatás a köv. oldalon
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Ha anyagi vagy más okok miatt nem jelenne meg lapunk nyomtatott
formában, a letölthető/nyomtatható PdF formátum továbbra is elérhető lesz

a kiadvány honlapján: www.szabadgondolat.wordpress.com

az eSzKÖzÖK FeliSmeréSe

az ember minél őszintébben él, annál őszintébben
(valóságosabban) tapasztal. az őszinte embernek
nincs szüksége arra, hogy hazugságokat tapasztaljon.
Ha megértetted a teljes felelősség fogalmát, látod,
hogy az őszinte ember nem teremt hazugságokat. Ha
ő maga már nem hazudik, az önvalójának környeze-
téből érkező tükröződése sem hazugság. ekképp min-
den, amit lát, hall, tapint, érez “valódi”. Ha pedig
minden, amit az érzékszerveiddel tapasztalsz, valódi,
akkor egy idő után elérheted, hogy mélységeiben át-
lásd és megértsd azt a létformát, amiben neked, mint
emberi lénynek részed van. Ha teljes mértékben meg-
értetted emberi mivoltodat, tovább folytathatod az
utad az “isteni” lét irányába.
Úgy is lehet fogalmazni, hogy a földi lét célja,
annak teljes mértékű megértése, aminek közvetlen
eszköze az őszinteség. Ha az őszinteség teljes, az út
szinte egyirányú a tisztaság, a tisztánlátás, a kiteljese-
dés felé. Valójában a piramis csúcsán a fény áll, a vég-
telen bölcsesség, a megértés, amit el szeretnél érni.
mégis az őszinteséget tettem a piramis csúcsára, mert
ez az, ami emberi, ami felé valós léptekkel emberként
tarthatsz. Ha az megvan, már egyenes az út a végső
cél felé, mit ember elérhet.
Fontos felismerned, hogy a téged körülölelő világ
a belső világod tükröződése. másképp fogalmazva:
teremtő vagy. Ha nincs meg ez a felismerés, ne hidd
el, mert csak ártanál magadnak vele! a felismerést
csak saját tapasztalatok útján szerezheted meg csakis
azután, miután úgy döntesz, hogy saját életedet éled
ahelyett, hogy folyamatosan a másokéval foglalkozol,
másokat utánozol, mások szájában keresed az igazsá-
god. ebből következik az is, hogy ha ítélkezel valami
felett, amit látsz, amit tapasztalsz, saját magad felett
mondasz ítéletet. Ne ítélj, helyette inkább ismerkedj!
Ítélkezés helyett figyelj, hogy felismerhesd önmagadat

abban, amit kint látsz és tapasztalsz. ekképp az olyan
személy, kit zavarnak a hazugságok, a legtöbb amit
tehet az, hogy befelé fordul, és felismeri a hazugot ön-
magában. Örülj annak, hogy hazudnak neked, mert az
által felismerheted, megszüntetheted a hazugságot ma-
gadban! Ha tudatosan figyelsz arra, hogy ne vezesd
félre önmagadat, és azáltal másokat is valótlan sza-
vakkal és gondolatokkal, a feléd irányuló hazugságok
is elapadnak, vagy egyszerűen áttetszővé válnak. tel-
jesen igazzá kell válnod ahhoz, hogy a teljes igazsá-
got, a valóságot tapasztald, az illúziók, a téves
képzetek helyett. Kérlek, ne hidd azt, hogy ez könnyű.

a teljes őszintévé válás egy társadalmi sémák, prog-
ramok szerint élő ember számára kegyetlenül nehéz
és hosszas folyamat.
ne feledd, hogy a hazugságnak nincs mértéke!
nincs kicsi és nagy hazugság. a kicsi hazugság is
épp olyan valótlan, mint a nagy hazugság, még
akkor is, ha te azt gondolod, hogy csak füllentettél!
Lásd, hogy hajlamos vagy felmenteni magad a ha-
zugság terhe alól az által, hogy azt hiszed, hogy a
hazugságnak van mértéke, és te csak kis hazugsá-
gokat mondasz.

az őszinteség létfontosságú eszközei a hasznos fi-
gyelem és az önvizsgálat. 
(Hol van a figyelmed? a Szabad gondolat 5. száma
teljes egészében erről szól). Ha nem tudod tárgyilago-
san figyelni önmagadat, és azt a környezetet, amely-
nek épp része vagy, nincs ahogy őszinte légy
önmagadhoz, és nincs ahogy őszinte légy a környeze-
teddel szemben sem. ekképp nincs ahogy a környeze-
ted őszinte legyen tehozzád. Ha nem vagy őszinte,
képtelen vagy tisztán érzékelni, és megérteni világod
történéseit, jelenségeit. Figyelem nélkül nem kapod
rajta magad a hazugságon, és hazugsággal csak hazug-
ságot tudsz “teremteni”.
a figyelem eszköze a lassúság, mely egyre kevésbé
jellemzi száguldó világodat. te is észrevehetted, hogy
minél gyorsabban száguldozol, annál kevesebbet látsz
és értesz meg abból, ami téged körülvesz. Világod
pont azért van így felgyorsítva/felgyorsulva, hogy
minél kevesebbet érts meg belőle. a meditációk arra
vannak, hogy az ember meglassuljon, és általa a hét-
köznapok felhalmozódott történései értelmet nyerje-
nek számára.
a lassúság eszköze a szabadság. Ha nem vagy sza-
bad, kizárt, hogy le tudjál lassulni, és az által figyelni,
tisztán tapasztalni. Hogy lehetsz szabad? 

Fontos látnod, melyek azok a dolgok, amelyekhez
kötődsz, ragaszkodsz, amelyek iránt sóvárogsz,
amelyeket birtokolni akarsz, ugyanis ezek mind-
mind gátat szabnak a szabadságodnak. Ha nem
vagy képes felismerni melyek azok a dolgok, amelyek
rabul ejtik a figyelmedet, ha nem vagy képes szembe-
nézni velük, nincs ahogy tisztán láss, nincs ahogy
őszinte légy, nincs ahogy megértsd a világod. Fontos
hangsúlyozni, hogy nem a pénz, nem a vagyon, nem
a felhalmozott tudás (információ), nem az okosság
vagy az okoskodás fog neked segíteni a lét megérté-
sében, a célba találásban, hanem a “lelki szabadsá-
god”.Van egy nem teljesen alaptalan mondás: “a
szerelem megvakít”. Fontos látni, hogy nemcsak a
szerelem vakít meg, hanem minden más ragaszkodás,
kötődés, függőség, sóvárgás. és ezek képezik a pira-
mis alapjait! ragaszkodsz dolgokhoz,  melyek lehet-
nek tárgyi/anyagi javak, melyek többnyire pénzzel
szerezhetőek meg, lehetnek személyek, de fontos
hangsúlyozni, hogy lehetnek dogmák, eszmék hitrend-
szerek is.
a ragaszkodás, kötődés, függőség, sóvárgás, szüli
a birtoklást, a birtoklás meg a félelmet. Fontos lát-
nod, hogy amit birtokolni akarsz, azért harcolni, akár
gyilkolni is képes vagy. 

a birtoklás és a félelem szüli a harcot, a külső és
belső küszködést. a harc, a küszködés meg elveszi
lelked szabadságát. lelki szabadság nélkül nem le-
hetsz lassú, száguldanod kell, hogy birtokolhass olyan
dolgokat, melyeket bármelyik percen elveszíthetsz,
melyekről azt hiszed, hogy a boldogságod forrásai.
lassúság hiányában nem lehet helyén a figyelmed. Ha
nincs helyén a figyelmed, nem lehetsz igaz, mert nem
kaphatod magad rajta a hazugságokon. Ha nem lehetsz
igaz, nem tapasztalhatsz igazságot, nem láthatod a va-
lóságot.
A FÉlElEm sokszor a legnagyobb jóindulattal sem
nevezhető fél elemnek, ugyanis a legtöbb esetben a
félelem nincs egy fél, nincs egy negyed, nincs egy
tized, és talán sokszor még egy század részben sem
vagy elemedben, amikor a félelem vezérel. Fontos
őszintén szembenézned annak forrásával, megtud-
nod, hogy minek az elveszítésétől félsz. Ahhoz, hogy
mindened meglehessen, el kell engedned mindent
magadtól. ha ezt megtetted, ha már nem akarsz bár-
mit is birtokolni, nincs ahogy bármit is elveszíts, és
megkapod a legfontosabbat, a legtöbbet mi kapható:
a földi lét teljes megértését, az emberi kiteljesedést.
ha ezt nem éred el, félelem fogja fűszerezni még a
halálod pillanatát is, mert azt fogod érezni, hogy egy
nagy lehetőséget elszalasztottál, mindent elveszítesz,
amiért éltél, és már nincs vissza út.

HOgyaN érHeted el a telJeS ŐSziNteSéget?

miért leNNe az élet CélJa
az ŐSziNteSég?

Folytatás a köv. oldalon
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Annak felismerésével, hogy neked már eleve minden
adott, amire szükséged van, anélkül, hogy kérnéd, ra-
gaszkodnál hozzá, vagy küzdenél érte. Ez maga a
gondviselés.  
a felismerés cselekvésből, próbálkozásból születhet
meg. más nem cselekedhet, más nem léphet helyetted!
ezen sorok írójának a felismerései nem segíthetnek raj-
tad. legfeljebb csak annyiban, hogy cselekvésre, valós
lépések megtételére bátorítanak. sok esetben a ragasz-
kodás tárgyát a dogmák, hittételek képezik, melyek
miatt az ember folyamatosan az önfeláldozó üzem-
módot választja. ragaszkodik egy olyan dogmához,
egy olyan beígért jutalomhoz, melynek létezéséről sem-
milyen bizonyossággal nem rendelkezik. ez esetben az
ember hátat fordít a valóság megértésének. az értelmet,
mely éppúgy rendelkezésére bocsáttatott mint a szíve,
a keze és a lába, teljesen kizárja életéből, az igazságot
más szájában keresi, nem látván, hogy mindenkinek
egyéni kötelessége azt megtalálni, saját életében felfe-
dezni. 
Jelszavaid Hit és reméNy (a terminátor páros).
Olyan egyszerű és nagyszerű ez az élet. minden törté-
nésnek, jelenségnek megvan az oka. minden ami van,
nélkülözhetetlen eleme az egynek, az egéSznek. de
te ezt nem akarod látni, helyette inkább a hitet válasz-

tod! Hatalmas felelőtlenségre utal az ember azon igye-
kezete, hogy átugorva a hozzá közeli dolgok, élethely-
zetek megértését, elröpíti figyelmét a fellegekbe, és
azzal foglalkozik, hogy mit üzennek a szentek az angya-
lok, netán a földönkívüliek. Nincs ahogy megértened
azt, ami tőled tíz lépésre áll, ha úgy döntesz, hogy átug-
rod az első kilenc lépést. a korlátaidon túli megértésé-
hez tekintetedet fontos visszahoznod a mostba, a
jelenbe, a korlátaidon belüli térbe, mert ameddig nem
tiszta, hogy ott mi történik, addig csat találgathatsz,
hogy mi lehet odakinn.
Összefoglalva: a ragaszkodásból fakadó birtoklás fel-
számolása vezethet a félelem, és a harc elveszítéséhez.
a félelem és a küszködés hiánya vezethet a szabadság-
hoz, a szabadság meg a lassúsághoz, hasznos figyelem
visszaszerzéséhez. a figyelem által kapod rajta magad
a hazugságokon, érheted el a teljes őszinteséget, ami a
tisztánlátásnak, a tiszta tapasztalásnak, a lét megértésé-
nek a legfontosabb eszköze. Ha őszinte vagy FŐKéPP
ÖNmagaddal SzembeN, szinte elkerülhetetlen,
hogy megértsd a világod. Ha a világ megmutatja szá-
modra valódi arcát, eléred földi léted célját. Utána nyu-
godtan továbbállhatsz, részed lehet, egy szép, örömteli
fizikai elmúlásban, mert földi léted beteljesedett. ek-
képp a halálod pillanata lehet életed legboldogabb pil-

lanata, ami nem más mint az örömteli célba érkezés.
ezek után értheted már: azért születtél, hogy megtanulj
meghalni. évtizedek állnak a rendelkezésedre, és mégis

elbaltázod: szerencsétlenül, ragaszkodva, sírva, félve tá-
vozol, mert legbelül érzed, hogy a lehetőséget felelőt-
lenül visszautasítottad, és mindent, amire a figyelmedet,
életenergiádat fordítottad, egyetlen pillanat alatt elve-
szik, üres kézzel mész tovább. a legnagyobb tragédia
az lehet, ha az utolsó pillanatban azt kérded, hogy mi
értelme volt az egésznek…Kívánom neked, hogy te ne
így végezd, hogy te tudd a kérdésre a választ, amikor
elérkezik az utolsó pillanat, hogy örömmel teli szívvel
add vissza az eszközt, a járművet, mely elvitt téged a
Célba.

HOgyaN SzámOlHatOd Fel a ragaSzKOdáSt?

Kedves emberTársaim!
miért utasítjátok el annak látását, hogy hitrendsze-
reiteket száz százalékig a félelem vezérli, működ-
teti? Hosszú életeket töltötök (isten-)félelemben,
aminek köszönhetően képtelenné váltok arra, hogy
felfedezzétek az élet igazi értelmét. miért oly nehéz
látni, hogy az egész világot a félelem irányítja, hogy
a zsarnoki rendszerek is egytől egyig a félelemre
épülnek, és istenetek birodalma is a megfélemlíté-
sen alapszik?miért utasítjátok el annak látását, hogy
a törvényeitek, a szabályaitok, melyeknek engedel-
meskedve élitek az életet, a megértést, a bölcsessé-
get próbálják helyettesíteni, abban akadályozva
titeket, hogy meglássátok isten valódi arcát, és még
mélyebbre süllyesztenek a félelem és a vakság ten-
gerében.

miLyen apáK És anyáK vagyToK Ti?
Olyanok, kik gyerekeik engedelmességét megfél-
említéssel vívják ki?Vagy olyanok, kik gyerekeiket
a bölcsesség, a tisztánlátás útjára terelik, kiket gye-
rekeik nem az istenfélelmükért tisztelnek, hanem a
bölcsességükért, mely isten művének megértéséből
fakad?ti ha újra gyerekek lennétek milyen atyát
szeretnétek magatoknak? Őszintén!
Kedves testvéreim, kérlek ne féljétek az istent, mert
ő nem egy terrorista, nem egy diktátor. Nem azt

akarja, hogy engedelmeskedjetek az akaratának.
épp ellenkezőleg: azt szeretné, hogy megértsétek őt,
közel kerüljetek hozzá, és részt vegyetek isteni ter-
vének kivitelezésében. a szabályok, a törvények és
a félelem terjesztése nem az ő akarata! tőle kaptá-
tok a megértés ajándékát, és azt szeretné, hogy hasz-
náljátok. ezt az ajándékot eszközként használva
elindulhattok feléje. a félelem az egyedüli valós
akadály ezen az úton. a félelemből származik a vak-
ság, a vak hit, a harc, a vérontás, az értelem és a
tiszta tapasztalás hiánya.
Kérlek ne féljetek kedves felebarátaim! Ő nem
akarja, hogy tőle féljetek. Ha azt akarná, hogy fél-
jetek miben különbözne ő a zsarnokoktól, a diktá-
toroktól, kik világuralomra törnek? Ha
megfélemlítő szavakat hallotok vagy olvastok, kér-
lek ne higgyétek, hogy azok tőle származnak. min-
den félelmet keltő beszéd, írás mely megmérgezi
lelketek, elveszi annak szabadságát, nem származ-
hat tőle, még akkor sem, ha azt hirdetik, hogy azok
az ő szavai. de ne is fordítsatok hátat a félelemnek!
Kezdjétek el megismerni félelmeitek forrását! Pró-
báljátok megérteni a félelmet, mert csak ekképp sza-
badulhattok meg tőle!
istentől nem jön semmilyen törvény, semmilyen
parancsolat! azok önző és telhetetlen emberektől
származnak, kik hatalomra törnek, kik irányí-
tani, manipulálni akarnak, hogy birodalmakat
építsenek a ti tudatlanságotokra, fáradtságos
munkátokra. Nem törvényeket akar ő adni nektek,
hanem értelmet, bölcsességet, alázatos figyelmet,
melyen keresztül közel kerülhettek hozzá, megért-
hetitek csodálatos művét, melynek ti is részei vagy-
tok. Kerüljétek, és ne támogassátok azokat a
helyeket, szervezeteket, létesítményeket ahol isten-
félelemre, törvényekre nevelnek, a megértés, böl-
csesség és az abból származó tiszta felebaráti
szeretet helyett, mert ezek a helyek, ahol megoszta-
nak benneteket, ellenségeskedést, gyűlöletet ébresz-
tenek, és halált hoznak! töröljétek korlátaitokat,
határaitokat, és kezdjétek el csökkenteni egymás kö-
zött a távolságot kortól, nemtől, nemzetiségtől, val-

lástól, bőrszíntől függetlenül, mert csak így kerül-
hettek közel hozzá. Ne hagyjátok a manipulátorokat,
hogy hülyítsenek, egymás ellen uszítsanak benne-
teket, hogy elhitessék veletek, hogy különbek vagy-
tok mint a többi, mert ily módon távolodtok el
szeretett istenetektől, aki szemében nem számít sem
a nemed, sem a nemzetiséged, sem a politikai, sem
a vallási hovatartozásod!

TanuLjaToK meg Újra jáTszani!
Kövessétek a belső hangot, játszadozzatok, kísérle-
tezzetek az élettel, próbáljatok ki mindent, amit
lehet. de fontos, hogy mindezt elvárások nélkül te-
gyétek! Vizsgáljátok meg az eredményeket, tanul-
jatok belőlük. Fogadjátok el, hogy bizonyos
dolgokba (most még) nincs beleszólásotok. bár a
társadalom akaratosságra, céltudatosságra, harcias-
ságra nevel titeket, ne legyetek akaratosak, ne le-
gyetek harciasak, semmit ne erőltessetek, hisz az
igazán jó dolgok gördülékenyen, könnyedén, eről-
tetés és harc nélkül is nagyon jól működnek. a harc,
láthatjátok, további harcokat, fájdalmat, vérontást
szül. 

dolgozzatok azon, hogy tetteitek, cselekedeteitek,
szavaitok valósághűen tükrözzék gondolataitok,
érzelmeitek világát, mert színjátékra csak szín-
játékot lehet építeni!

miért FélteK?
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Éveken át dolgoztam a hospice szolgálatnál, páci-
enseim azok voltak, akik hazamentek a kórházból
meghalni. Igazán különleges időszakot osztottunk
meg egymással: velük voltam az életük utolsó
három-tizenkét hetében. Az emberek nagyot tudnak
fejlődni, amikor szembenéznek a saját halálukkal. 
Megtanultam, hogy sose becsüljem alá senki fejlő-
dési lehetőségeit. Néhány változás rendkívüli volt.
Mindegyikük sokféle érzelmet tapasztalt meg, ahogy
ez várható is: elutasítást, félelmet, haragot, megbá-
nást, még több elutasítást és végül elfogadást. Min-
den egyes páciens végül megtalálta a békéjét,
mielőtt továbbindult volna, mindegyikük. Amikor
arról kérdeztem őket, hogy van-e valami, amit meg-
bántak, vagy van-e olyasmi, amit másként csináltak
volna, hasonló témák merültek fel mindegyiküknél. 
Íme, az öt legtöbbször előforduló tévedés ezek közül:
1. bárcsak lett volna bátorságom úgy élni az életem,
hogy hű legyek önmagamhoz, nem úgy, ahogy
mások elvárták tőlem! ez volt a legtöbbször előfor-
duló vágy az összes közül. amikor az emberek rá-
jönnek, hogy az életüknek mindjárt vége és
visszanéznek, könnyű meglátni, hogy mennyi
álmuk maradt, amit nem váltottak valóra. a legtöb-
ben az álmaik felét sem vették figyelembe, és úgy
kellett meghalniuk, hogy tudták: ez a saját döntéseik
vagy épp döntésképtelenségük következménye.
Fontos, hogy igyekezz legalább pár álmodat meg-
valósítani életed során. attól a pillanattól kezdve,
hogy az egészséged tönkremegy, már késő. az
egészség szabadságot ad, amit kevesen értékelnek
egész addig, amíg már nincs meg nekik.

2. bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat! ezt
minden egyes férfi páciensem mondta, akit ápoltam.
Hiányzott nekik az, hogy lássák a gyerekeiket fel-
nőni, fájlalták, hogy nem töltöttek elég időt a ked-
vesükkel. Néhány nő szintén bánta ezeket a
dolgokat, de a nők főleg az idősebb generációból
valók voltak, így a legtöbb női páciens nem volt csa-
ládfenntartó. azzal, hogy leegyszerűsíted az életed
és tudatos döntéseket hozol, elképzelhető, hogy nem
kell akkora bevétel, mint amit gondolnál. és azzal,
hogy több teret engedsz önmagadnak az életedben,
boldogabbá válsz és nyitottabbá azokra az új lehe-
tőségekre, amelyek jobban illenek az új életmódod-
hoz.
3. bárcsak lett volna bátorságom, hogy kifejezzem
az érzelmeimet! Sokan elnyomták az érzelmeiket
azért, hogy elkerüljék a konfrontációt másokkal.

ennek eredményeképpen megelégedtek egy közép-
szerű élettel, és sosem váltak azokká, akikké válhat-
tak volna. Sokan betegségeket teremtettek
maguknak állandóvá vált keserűségükkel és nehez-
telésükkel, bosszankodásukkal. mások reakcióit

nem tudjuk kontrollálni. bár az emberek természe-
tesen reagálni fognak arra, ha megváltozol és őszin-
tén kezdesz kommunikálni, a végén mindez egy
egészen új, egészségesebb szintre emeli a kapcsola-
taidat másokkal. Vagy ez történik, vagy az egész-
ségtelen kapcsolódások eltűnnek az életedből.
akárhonnan nézzük, jól jársz, ha felvállalod önma-
gad.

4. bárcsak kapcsolatban maradtam volna a baráta-
immal! gyakran nem ismerték fel a régi barátokkal
való kapcsolattartás fontosságát és hasznát, amíg
közel nem kerültek a halálukhoz. 
Sokan annyira elmerültek a saját életükben, hogy
aranyat érő barátságokat hagytak elsikkadni az évek
folyamán. Sokan bánták, hogy nem szántak elég
időt és figyelmet a barátaikra. mindenki hiányolta
a barátait haldoklása során. gyakran előfordul el-
foglalt életünk során, hogy elhanyagoljuk a barátsá-
gainkat. de amikor szembetalálod magad a közelgő
halállal, az anyagias dolgok már nem számítanak.
az emberek el akarják ugyan rendezni a pénzügye-

iket, ha lehetséges, de nem a pénz vagy a státusz a
fontos számukra ilyenkor. rendet akarnak tenni,
hogy ezzel segítsék azokat, akiket szeretnek. álta-
lában sajnos ilyenkor már túl betegek vagy fáradtak
ahhoz, hogy ez sikerüljön nekik. a végén minden a

szeretetről és az emberi kapcsolatokról szól. mind-
össze ez marad az utolsó hetekben fontos, a szeretet
és az emberi kapcsolatok.

5. bárcsak engedtem volna magam boldogabbnak
lenni! ez egy meglepően gyakori vágy. Sokan csak
a halálos ágyukon jönnek rá, hogy a boldogság vá-
lasztás kérdése. régi viselkedési mintákba és szo-
kásokba ragadtak bele. az ismerős dolgok
kényelmes komfortja elárasztotta az érzelmeiket és
az egész életüket. a változástól való félelem arra
késztette őket, hogy szerepet játsszanak mások és
önmaguk előtt is. miközben legbelül arra vágytak,
hogy végre egy jót kacagjanak és bohóckodjanak,
és vidámság legyen az életükben. a halálos ágyadon
fekve egyáltalán nem gondolsz arra, hogy mások
mit gondolhatnak rólad. milyen csodálatos dolog
újra képesnek lenni mosolyogni!az élet egy válasz-
tás. ez a te életed. Válassz tudatosan, válassz böl-
csen, válassz őszintén. Válaszd a boldogságot!

5 Hiba, amit a HaldOKlóK legiNKább megbáNtaK 

Forrás: empowerNetwork 
Fordította: tamás Krisztina tara 

láthatod tisztán, hogy világodban minden változik.
a következő pillanatban már semmi sem teljesen az,
aminek megismerted. Kérdés: milyen mértékű ben-
ned az elFOgadáS, a NyitOttSág, ha a
mOStban ígéretet, fogadalmat, esküt teszel egy jö-
vőbeli pillanatra vonatkozóan, aminek milyenségéről
jóformán semmit nem tudsz, mert nem tudhatsz? tu-
lajdonképpen mit is teszel, amikor ÍgérSz, eSKÜ-
SzÖl, FOgadalmat teSzel? Vajon mennyire
számolod fel ezekkel a jövőre vonatkozó Ígére-
teKKel, FOgadalmaKKal, eSKÜKKel, a
VáltOzáS, a FeJlŐdéS, az ÚJJáSzÜletéS
leHetŐSégét? a fogadalom, az eskü, az ígéret

ahhoz a pillanathoz láncol, amelyben kimondod. a
világ ettől függetlenül egyre csak változik, megújul
és újjászületik, csak te maradsz ott, ahol most vagy,
mert a lánc túl erős! Nem szegheted meg az esküt, az
ígéretet, a fogadalmat! 
egyáltalán a mostani eszközeiddel, hogyan szólhat-
nál egyetlen szót is arról, ami jönni fog? Vajon azok-
kal a szerszámokkal, melyekkel egykor a hintót
javították, meg tudna javítani valaki egy számítógép-
vezérlésű járművet, mely nem indul? 
SzeretleK téged! ezért kérve-kérlek, tisztelj
meg engem és magadat azzal, hogy nekem semmit
nem ígérsz, nekem semmit nem fogadsz meg, nekem

nem esküszöl. el mersz engedni minden esküt, min-
den fogadalmat, minden ígéretet, meg mersz halni
minden pillanatban, hogy a következőben újjászület-
hess, hogy megajándékozhasd a világot egy új szín-
árnyalattal? látod már, hogy ezt Fél elem-ben
nem lehet, csak egéSz-ben, egéSzSégbeN? Ho-
gyan tovább? még meddig ígérgetsz? még meddig
esküszöl? még meddig fogadkozol? egyáltalán mit
akarsz elérni ezekkel az eszközökkel? az eskük, az
ígéretek, a fogadalmak lelket rabul ejtő, fejlődést hát-
ráltató jellegéről tisztább képet kapsz, ha figyelmesen
elolvasod a mesterséges értékteremtés című bejegy-
zést:
http://szabadgondolat.wordpress.com/2012/07/22/zsi
dozol-meghalsz/

eSKÜ, Ígéret, FOgadKOzáS

az eddig megjelent számokat letöltheted a
www.szabadgondoLaT.wordpress.com oldalról.

rövid, néhány soros szabad gondolatok naponta
a www.FacebooK.com/aHargiTay oldalon.
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hA FOntOsnAK tArtOd, hOgy A KiAdvány tOvábbrA is mEgjElEnjEn

nyOmtAtOtt FOrmábAn, És önzEtlEnül sEgítEni szErEtnÉd,
vEdd FEl A KApcsOlAtOt vElünK.

bŐvEbb inFOrmáció A 8. OldAlOn.

„A technikai fejlődést nevezik FEjlŐdÉs-
nEK, és az ember kapott tévét, számítógépet,
repülőt, és hajfestéket, de cserébe el kellett fe-
lejtenie a lelkét.” (duncan shelley)
a fejlődésen töprengtem. Számomra olyan,
mintha ez lenne az élet értelme, mintha értel-
metlen lenne az, hogy valamit megszokásból
csinálunk egy életen át, és egy megszokott
módon viszonyulunk az élethelyzetekhez.
Közben az az érzés támad bennem, hogy vala-
mennyiünkben ott van minden, ami emberi,
mint ahogy a ráksejtek is mindannyiunkban ott
vannak. és elborzadok attól, hogy csak azért,
mert erről nem veszek tudomást, egyszer majd
meglepődök saját magamon, azon, amit teszek,
hisz addig különbnek, „jobbnak” tartottam
magam másoknál. Nem tudhatjuk, lesz-e az a
harminc órás sötétség, amiről hallani lehet, és
azt sem, hogy ha lesz, része leszünk-e annak,
vagy részünk lesz-e belőle. Nekem legalább
egy dologra jó az, hogy egyáltalán hallok róla:
úgy gondolom, hogy az egy nagyon alkalmas
körülmény lenne arra, hogy szembesüljünk a
legmélyebb démonainkkal, amelyekről, bár
nem vettünk tudomást, mert kényelmesebb
volt a megjátszás, a hazugság, mégis ott voltak
bennünk még akkor is, ha nem volt „időnk”
megbarátkozni velük.
és újra a fejlődésre gondolok… Határozottan

érzem, hogy valahogy mi emberek sokszor be-
érjük azzal, hogy megkapjuk azokat az ember-
eket, akikhez képest előbbre valónak tartjuk
magunkat, és lehet, hogy szívesebben is va-
gyunk ilyen emberek társaságában, mint azok
társaságában, akiket valamilyen szempontból
jobbnak tartunk magunknál. Ha mégis találko-
zunk a „jobbakkal”, akkor szívesen figyelünk
arra, hogy mik a hibáik, hogy meggyőzhessünk
magunkat arról, hogy azért mi mégiscsak job-
bak vagyunk, mint ők… azt gondolom, hogy
egyéni fejlődésünk csak akkor következhet be,
ha kikezdjük saját korlátainkat, gyengeségein-
ket. de a megszokásban ez nem igazán tud
megvalósulni. Kívülről nézve egy helyzetet,
amelyben valaki vergődik, könnyen felismer-
hetjük magunkban az erőt a másikkal szemben,
aki kínlódik, és az az érzésünk támadhat, hogy
m i „fejlettebbek” vagyunk, hisz olyan könnyű-
szerrel tennénk túl magunkat azon a helyzeten.
Pedig nem. Úgy hiszem, hogy a fejlődést  min-
dig csakis önmagunkhoz viszonyítva mérhet-
jük. Sohasem másokhoz viszonyítva. Fel kell
tennünk a kérdést, hogy melyek a saját prob-
lémáink, melyek a saját nehézségeink, képte-
lenségeink, amelyekkel nagyon is kezdeni
kéne valamit. látnunk kéne, hogy melyek azok
a helyzetek, amelyekben bármilyen bölcs taná-
csot képtelenek lennénk fogadni, és inkább a
„biztos” kínlódást választjuk, mint a félelmetes
váltást, az idegent. Ott, azokban a helyzetek-
ben van a mi dolgunk, ott valósulhat meg az
egyéni fejlődésünk… Valami ilyesmi történhe-

tett a tanítványok esetében is, amikor Jézus
arra kérte, hogy hagyjanak mindent, és köves-
sék őt. Nagy kihívás hagyni azt, amit megszok-
tunk, és ami, még ha rossz is, de biztos, és
ezáltal kényelmes. érdekes lelki viszonyulások
ezek. itt ez az élet, amelyben két választásunk
van: vagy önként, tudatosan felvállalunk/ be-
vállalunk dolgokat, vagy előbb-utóbb, valami
folytán belekényszerülünk abba, amit koráb-
ban kikerültünk. Így megadatik a nagy lehető-
ség, mely legtöbbször az által lesz a
legnagyobb, hogy a halogatás következtében
már képtelenek vagyunk kezdeni bármit is
vele, mert „túl meredek”. amit apránként „kér-
tek” tőlünk, amit nem hallottunk meg, ekkor
már egyszerre kérik, és ez a legtöbbször túl
sok…  Olyan ez, mint amikor burjánzani kez-
denek a ráksejtek, amelyekről a legelején nem
voltunk hajlandóak tudomást venni.
Őszintén, nem bánom, hogyha már most, talál-
kozok az ördöggel magamban és apránként tu-
domást veszek róla, minthogy egyszer csak
rám zúduljon ismeretlen, idegen, kezelhetet-
lenként… Úgy vélem, hogy az önismeret épí-
tésének az útja ez. Hogyan ismerhetnénk
egymást, ha önmagunkat nem ismerjük? Ho-
gyan szerethetünk mást, ha önmagunkat nem
szeretjük? Ha ismerjük a teljes embert ma-
gunkban, elfogadjuk és szeretjük, akkor az má-
sokkal kapcsolatban is menni fog.

gazdagság TeszT
(mire eLÉg a pÉnz?)
A valóság pénz nélkül is valóság
marad. Pénz nélkül, a
színfalak összeomla-
nak.
Ha kíváncsi vagy, hogy
egy jelenségnek meny-
nyi köze van ahhoz a valósághoz,
mely az “idők kezdete óta” való-
ság, és a te fizikai elmúlásod után
is valóság marad, képzelj el egy
kis varázslót, aki egyetlen moz-
dulattal kirántja belőle a pénzt.
ami marad, miután a kis varázsló
kirántotta belőle a pénzt, az a je-
lenség valóság tartalma, az az ő
valódi értéke, melyet kínál szá-
modra, melyet fizikai elmúlásod
után is megtarthatsz magadnak.
ily módon elemezve világod,
megtudhatod, mennyire vagy
gazdag, eddig mennyit halmoztál
azon értékekből, melyeket az
anyagon túl is megtarthatsz ma-
gadnak. elemezd alaposan, hogy
mi az értékeid építőanyaga, hogy
megtudhasd ki vagy valójában!
Az a művész, ki megrendelésre,
pénzért “alkot” olyan, mintha
Petőfi, a szabadságharc kellős
közepén a patak csobogásáról, a
rétek illatáról és a csillagok ra-
gyogásáról írná verseit.  Ha már
a művészet sem képes a JeleN

történéseit valósághűen szemlél-
tetni, mindenféle anyagi érdektől
függetlenül, végképp elérkezett
az idő, hogy mindenki a kintről a

bentre irányítsa figyelmét.
az összes művész, tudós, filozó-
fus, spiritualista és tanító, kit az
anyagi haszon késztet a cselek-
vésre, az alkotásra, tudatosan
vagy tudattalanul a valóság elrej-
tésén, elferdítésén munkálkodik.
a következőképpen írt szwami
venkatesananda a vagyonról:
“- ó nagy bölcsek, a vagyon
éppen ilyen értelmetlen, hisz el-
vakítja a tudatlanokat. az állan-
dóan mozgásban lévő vagyon
mérhetetlen mennyiségű aggoda-
lom melegágya, megszüli a még
többre vágyódás kielégíthetetlen
érzését. a vagyon nem törődik
azzal, hogy kihez kerül, a jó és a
gonosz egyaránt meggazdagod-
hat. az emberek is csak addig
jók, együtt érzők és barátságosak,
míg szívüket meg nem keményíti
a vagyonfelhalmozás szenvedé-
lye. a vagyon még a bölcs tanító,
a hős, a nemes lelkű, halk szavú
és ügyes ember szívét is meg-
rontja. a vagyon és a boldogság

nem járnak kéz a kézben. ritka
az olyan gazdag ember, kinek
nincsenek vetélytársai és ellensé-
gei, akik mind arra várnak, hogy

megrágalmazhassák.

a helyes cselekvés ló-
tuszvirágának a vagyon

olyan, akár az éjszaka, a szenve-
dés hófehér lótuszvirágának
olyan, mint a holdfény. a tiszta
értelem lámpásának a vagyon
olyan, akár a szél, az ellenséges-
kedés hullámának olyan, akár az
áradás. a zavarodottság fellegei-
nek a vagyon jelenti a kedvező
szelet, a reményvesztettség mér-
gének pedig a vagyon nyújt erőt.
a gazdagság a gonosz gondola-
tok kígyójához hasonlatos, mely
csak fokozza a nyomorúságtól
való félelmünket. a szenvedély-
nélküliség kúszónövényének a
gazdagság olyan, akár a halált
hozó hófúvás. a gonosz vágyak
baglyának a vagyon jelenti az éj
sötétjét, s ehhez hasonlóan a gaz-
dagságunk vet árnyat bölcsessé-
günk teliholdjára is. a vagyon
jelenlétében jó természetünk
köddé válik. az igazat meg-
vallva, a gazdagság ahhoz vonzó-
dik a legjobban, kit már a halál is
kiszemelt magának.”

a VagyON

FeJlŐdéS
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bízunk benne, hogy hasznosnak 
találtad az itt olvasott gondolatokat, és segítségükkel

kicsivel több jut neked is az élet örömeiből :)

Fontos elmondanunk, hogy nem mi költjük a szabad gondolatot, a
szerzők nem mi vagyunk. a mi szerepünk csupán annyi, hogy a
formai világban való megjelenésének alázatos eszközéül szolgá-

lunk. mi vagyunk a toll a gondolat kezében. Sajnos minden igyekeze-
tünk ellenére a gondolatok beleütközhetnek tisztátalan emberi elménk
kicsinyességébe, de őszintén bízunk benne, hogy az általunk használt
terminológia korlátain túl, a lényeget, a fontos üzeneteket minden igaz-
ságra szomjas, nyitott szívű és elméjű olvasó megérzi, és meg tudja ne-
künk bocsátani, hogy gyarlóságunkkal néhol falakat emeltünk a tiszta
szabad gondolat fénye köré.
az első szám megjelenését követően több olvasónak is szemet szúrt,
hogy a cikkek java nincs aláírva, és eme kérdésre úgy érezzük, illendő
válaszolni. igen egyszerű elgondolás alapján döntöttünk úgy, hogy a
névtelenség homályába burkoljuk irományainkat. ezzel a nem rendha-
gyó gesztussal is azt szerettük volna elérni, hogy a cikkekben megfo-
galmazott gondolatokra helyezzük a hangsúlyt, és ne önmagunkra.
Nem a hírnév, a polgárpukkasztás, vagy netán a világmegváltás gondo-
lata hajtott minket, amikor a Szabad gondolat ötlete megszületett,
hanem az, hogy kaptunk valamit, amit szívesen megosztunk bárkivel
anélkül, hogy elismerést várjunk cserébe. egyúttal arra szeretnénk bá-
torítani másokat is, hogy őszintén vállalják gondolataikat, érzelmeiket

még akkor is, ha az nem teljesen felel meg a mai társadalom elvárása-
inak, megkövesedett sémáinak. meggyőződésünk, hogy csak így válhat
kellemesebbé környezetünk, mely befogad, és otthont biztosít szá-
munkra.
lapunk több vonatkozásban is eltér a sablonoktól. már az is szabályta-
lan, hogy egyikünk sem újságíró, és mégis tollat ragadtunk. a szakma
avatott emberei valószínűleg több kivetnivalót, szokványostól eltérő
formát találnak kiadványunkban. lehet, meg is ítéltetünk, amiért ré-
szünkről nincs harag. ismételten hangsúlyozzuk, hogy továbbra is a
gondolatra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, nem pedig annak formájára.
Köszönjük, hogy olvastok és elfogadtok minket olyannak, amilyenek
vagyunk, kissé szabálytalannak. 
bármiféle kérdés, kétely, javaslat felmerül bennetek, írjátok meg ne-
künk elektronikus formában, vagy az újság hátlapján felsorolt helyeken
található gyűjtődobozainkba tegyétek be.
FeLHÍvás:
Ha valaki már érzi, hogy miről szól a szabad gondolat, és a név
hallatán kikívánkozik belőle egy érdekes kis történet vagy elmél-
kedés, ossza meg velünk e-mailben vagy a levelezőlistán! Ha igazán
szívből jövő és egyedi az írás, bekerülhet a nyomdába. 

te KitŐl taNUlSz? téged Ki NeVel? 
téged Ki táPlál? téged Ki gyógyÍt?

ember-inTÉzmÉnyeK-rend-
szereK-ipar Hogy is kapcsolódnak
ezek egymással? először is elemezzük az
embert. Nagyon tömören: az ember test és
lélek. a test anatómiáját sikerült vala-
mennyire megismernünk. a lélek milyen-
ségéről meg jóformán halvány lila fingunk
nincs. túlságosan komplex alkotás az
ember, melyet kizárólag a szürkeállomány
segítségével talán lehetetlen megérteni. az
iPart, a KÜlÖNbÖzŐ ValláSi, PO-
litiKai, PéNzÜgyi, OKtatáSi iN-
tézméNyeKet kicsit most egy kalap
alá veszem oly tekintetben, hogy egyikő-
jüknek sincs lelke, csak egy szemmel lát-
ható formája. Nincs egy abszolút felelős
emberi személy, aki testét lelkét beleadva
irányítja azt. Olyan személyek vannak
csak, akik különböző érdekek, anyagi
javak kielégítéséért használják őket. az
iParNaK és az iNtézméNyeKNeK
nincs gazdájuk.

ipar: minél kevesebből, minél többet,
minél többért előállítani. a lényeg, hogy a
forma látszólag tetszetős legyen, de hogy
mi van benne… Kit érdekel? ezzel szem-
ben az egyszerű földműves sok esetben
imádja, amit tesz. Szeretettel műveli a föl-
det, termel, teremt. miért? azért, mert
lelke van. amíg az ember -a kisvállalkozó-
szeretettel teremt, az ipari teremtés-terme-
lés mozgatórugója a fent leírt mikrochip:
minél kevesebből, minél többet, minél töb-
bért (PéNz). Szerinted, józan eszed segít-
ségét hívva eszközül, melyik ad minőségi
terméket, az ipar vagy a kisgazda, az
ember?
mai divatos marketingfogalmak: bio, zöld,
aloe, natur, természetes stb. Ha tetszik, ha

nem, az ipar felhasználja ezeket a fogal-
makat, hogy eladja neked ugyanazt a sz..t,
mint egy évvel korábban. teljesen tisztá-
ban van vele, hogy te újabban ezekre
buksz, ezekre vagy VeVŐ. azt hisszük, a
bio táplálkozás, a bio élet abból áll, hogy
mától, olyan csomagolt termékeket vásá-
rolunk, melyeken a fenti címkék szerepel-
nek. Nem hinném, hogy jó úton járunk.
bio élet, bio táplálkozás? Nem-e inkább
az, amikor az ember lehetőségeihez mér-
ten újra KÖzVetleN kapcsolatot teremt
azokkal az elemekkel, melyeket bionak,
természetesnek nevez. természetesen a
beton tömbből való kiszakadás nem megy
könnyen. legtöbben meg sem vagyunk
még érve rá. még nem fáj nekünk eléggé
az, amit ott tapasztalhatunk. egy dolgot vi-
szont szinte mindenki megtehet: szabad
idejében elmehet vidékre, kirándulhat egy
jót. megismerkedhet az ottani emberekkel,
akik még szeretettel, kétkezi munkával,
apait-anyait beleadva teremtik meg a min-
dennapi betevőfalatot. tőlük vásárolhat
tartósítószer és egyéb káros adalékanya-
goktól mentes igazi biO táplálékot, me-
lyet ők szeretettel teremtettek, nem pedig
azzal a céllal, hogy minél kevesebből,
minél többet, minél többért állítsanak elő
léleKteleNÜl.
!!!FigyeLem: ez sem a végső megol-
dás, de mindenképp segít neked ráhango-
lódni az igazi bio életmódra. egyúttal
lelket öntesz a földműves emberbe, hogy
nem rossz dolog az, amit ő csinál, és mé-
lyen tiszteled azért, hogy volt bátorsága
még ebben a világban is megtartani a kap-
csolatát az anyatermészettel. és itt fogal-
mat cserélnék: talán nem is vásárolnod
kell tőlük, hanem egyenesen szabadidőd-

ben segíteni nekik. az talán sokkal szebb
lenne, mint pénzt adni nekik egy üveg lek-
várért vagy egy kiló sajtért, ez által arra
biztatva őket, hogy holnaptól a bev. köz-
pontokban vásároljanak valami olcsó fi-
nomságot. és egy másik hasznos dolog,
amit ilyenkor teszel, hogy ez idő alatt is
megvonod a támogatásod a parazitáktól,
akik a te munkádon élősködnek, és a tőled
származó anyagi forrásokat arra használ-
ják, hogy manipuláljanak, hivatalosan bu-
títsanak, elfeledtessék veled, hogy ki vagy,
fegyvereket, lőszereket gyártsanak, hogy
megvédjenek téged a képzeletbeli ellensé-
geidtől. (tőlük ki fog megvédeni?) azért
kinek fogsz fizetni, hogy tőlük megvéd-
jen? Fontos látnod, hogy az adóval (azok-
kal a vastag százalékokkal), ami minden
ipari termék árában benne van, te előre be-
fizetsz minden panaszra, ami később el-
hagyja ajkaidat. 

inTÉzmÉnyeK. Vegyük pl. az oktatás
intézményét. intézmény, nincs lelke, nincs
gazdája. egy kitűnő eszköz a tömegmani-
pulációra, a szabályok, programok beikta-
tására, terjesztésére. a benne résztvevők
többnyire szintén különböző javak
(anyagi, hatalmi) elérésére használják
őket. Sokan félelemből, tehetetlenségből
vesznek részt benne. “Nem akadt jobb
neked, ezért vagy mellettem” – mondja az
iskola a tanárnak (egyébként HObO fogal-
mazott így egy dalában). 
az igazi TanÍTó imád tanítani, sze-
retetből teszi azt. még véletlenül sem az
anyagi javakért. tudja, hogy amíg a szíve
hangját követi, meglesz mindene, amire
szüksége van. Nem kell aggódnia semmi-
ért. Szerinted, józan szürkeállományodat

használva, melyik ad tisztább, igazabb ta-
nítást a tanulni vágyónak?

egÉszsÉgÜgyi inTÉzmÉnyeK,
melyek mozgató rugója a gyógySzer-
iPar, melynek célja ugyanaz: minél ke-
vesebből, minél többet, minél drágábban
előállítani. lehet ennek lelke? SzeriN-
ted VaN lelKe? te add meg a választ
magadnak! 
és van a gyógyÍTó, aki gyógyítónak
született, aki együtt rezonál a gyógyító
energiákkal, a természet összes gyógyha-
tású elemével, aki imád gyógyítani, akinek
lelke van, akinek örömére szolgál, ha gyó-
gyíthat. te, ember, kinek lelke van, melyi-
ket választod, ha gyógyulnod kell? 
miért csodálkozunk hogy a feje tetején a
világ, amikor az embert lélektelen, érzé-
ketlen intézmények és rendszerek tanítják,
oktatják, nevelik, fizikailag és szellemileg
táplálják. az ember egy nálánál alacso-
nyabb rendű létezőkből táplálkozik úgy fi-
zikailag, mint szellemileg és lelkileg. a
technikai fejlődést nevezi fejlődésnek, mi-
közben a lelke korhadozik odabenn. töb-
ben rájöttek már, és sokan bátorkodtak is
kimondani, hogy az ember emberségében
nem fejlődik hanem süllyed, és teszi ezt
oly módon, hogy fel sem merül benne ez
a gondolat. Ha netán mégis eljut hozzá, ha
felmerül benne a kétség, arra egy tökéle-
tesen kidolgozott védekezőmechanizmus-
sal reagál, hogy továbbfolytathassa útját
az illúziók, a könyörtelen hazugságok vi-
lágában. Kedves olvasó! te kitől tanulsz?
téged ki nevel? téged ki táplál? téged ki
gyógyít?

FilmaJáNló
A szabad gondolat nem tanító, hanem emlékeztető! nincs
"ideje" neki hiú emberi vágyaknak eleget téve tanítót vagy
prófétát játszani, a formák világának színpadán! Ő csupán
emlékezni segít annak, aki nyitott elmével próbálja őt megfi-
gyelni, megérteni. Olyan “emlékeket” segít feleleveníteni, mely
ott van mélyen minden egyes földi halandóban. nem tudást
ad, hanem letörli a port róla, hogy lásd, hogy mindig is ott volt,

mindig is a tiéd volt. A szabad gondolat senkié és mindenkié.
Aki birtokolni akarja, elveszíti, aki utat enged neki, megkapja.
minden egyes személyen keresztül megjelenik, ki a szabaddá
válás útját járja. Az elme szabadsága a létezés megértésének,
a léttel való teljes egyesülésnek egyetlen valós eszköze, minden
más a késleltetés eszköze. ha látod, mi az, ami rabul ejti fi-
gyelmedet, szabaddá válsz, majd teljessé. Addig csak a koldus
szerepét játszhatod az élet színpadán, és illúzió képekkel kop-
laltatod a valóság megértésére éhes lelket.

mi a Szabad gONdOlat?

szabadságoT a LÉLeKneK

(ÚTban a FiziKai HaLHaTaTLanság FeLÉ)
ghislane lanctot kanadai orvosnő, egy
eddig nem túl szokványos módon közelíti
meg az egészség témáját. Segítségével a
néző olyan megértésekre tehet szert, melyek-
kel elejét veheti nagyon sok betegségnek és
fájdalomnak.
(http://szabadgondolat.wordpress.com/2012/
03/16/egeszseget-2/)
Hogyan LeTT jÉzusbóL KriszTus?
miért van az, hogy a biblia Jézus életének
kevesebb mint húsz százalékáról tesz csak
említést? miért gondolják egyesek azt, hogy
a többiről, neked nem kell tudnod? miceal
ledwith, második János Pál egykori taná-
csadója, olyan dolgokról számol be, melyek
egy átfogóbb képet adnak arról a személyről,
aki életének kevesebb mint 20 százalékára
egy kétezer éve szilárdan álló hatalmat épí-
tettek. Ki volt ő valójában? mit csinált,
merre járt a bibliából kimaradt évek alatt?
(http://szabadgondolat.wordpress.com/2012/
09/03/hogyan-lett-jezusbol-krisztus/)
gyógyuLás

egy ember, aki naponta 1000 embert gyó-
gyít. (http://szabadgondolat.wordpress.com/
2012/04/18/isten-janosa-john-of-god/)



A hétköznapok sűrűjéből minden nap
felbukkan egy tömör, néhány soros
szabad gondolat, melyet frissiben a
kiadvány facebook oldalán lehet el-
olvasni. 
(www.facebook.com/ahargitay) 
A heti összefoglaló a 
www.szabadgondolat.wordpress.com 
oldalon található, ahol értesítést lehet
kérni az új írásokról.

verseny
Versenyezni nem jelent mást, mint eluta-
sítani azt, aki vagy, és teljes gőzzel arra tö-
rekedni, hogy valaki más légy. ez a lélek
bebörtönzésének, kínzásának egyik legha-
tásosabb módja. Fontos észrevenned, hogy
te verseny nélkül is győztes lehetsz, csu-
pán az által, hogy minden pillanatban tel-
jes őszinteséggel az vagy, aki valójában
vagy, cselekedeteid, szavaid belső világo-
dat valósághűen tükrözik. (megy ez
neked?)
légy figyelmes, mert a társadalom által
erényként emlegetett versenyszellem meg-
öli benned az egyedit, a megismételhetet-
lent. ily módon megtörténhet, hogy
trófeával a kezedben ünnepled meg lelked
elvesztését!
aki szeretettel, odaadással, hivatástudattal
végzi a dolgát, nem kell versenybe szálljon
embertársával, mert verseny nélkül is egy
belső késztetést érez az újításra, a fejlesz-
tésre, a még szebb megmutatására. 
Hagyd a versenyt, és mutasd meg azt az
egyedi színt, melyet egyedül csak te mu-
tathatsz a világnak, az által, hogy nagyobb
teret engedsz megérzéseidnek, gondolata-
idnak, és éled az őszinteséget!

beTegsÉg nÉLKÜL:
Keresd a fényt, hogy minden pillanatban
tisztán láthasd az utad, tudhasd, hogy mit
kell tenned. Ha letérsz az utadról, sérülést
és hiányt okozol az univerzumban, mert
nem azt teszed, amit csak egyetlen ember
tehet, és nincs más, ki helyetted elvégez-
hetné a feladatot, melyet neked szánt a lét.
ennek következtében meggyengül kap-
csolatod a forrással, a felső énnel, sok
energiát veszítesz, legyengülsz, megbete-
gedsz. akkor múlhat el csak a betegséged,
ha újra a saját utadra léptél.
lehetőleg óvakodj az orvosi beavatkozá-
sokkal történő gyógyulástól, mert az nem
több, mint egyszerű tünetkezelés, mely el-
hiteti veled, hogy meggyógyultál. ily
módon késleltet, fékez, és lerövidíti az
életed.
Fontos megértened, hogy te vagy saját
magad orvosa, aki ValóS gyógyU-
láSt adhat a fizikai testnek!

miHez van KÖzÖd?
tetszik vagy nem, mindenhez közöd van,
amit hallasz, látsz, vagy bármilyen módon
érzékelsz! 
Ha úgy hiszed, nincs közöd az általad ta-
pasztalt történésekhez, jelenségekhez,
gyakorlatilag nem teszel mást, mint hatá-
rozott Nem-et mondasz a fejlődésre, a ki-
teljesedésre! emlékezz rá, hogy minden,
amit tapasztalsz arra vár, hogy megértést
nyerjen! Ha tovább száguldasz, ha nem
tudsz meglassulni, a meg nem értett, leg-
többször kellemetlen élmények halmazát
növeled, melynek súlya alatt előbb-utóbb
szétroppannak csontjaid. Csak alázattal,
hasznos figyelemmel, önvizsgálattal és az
ebből származó megértéssel vethetsz véget

a kényelmetlen tapasztalatok
véget nem érő ismétlődésé-
nek.

őrÜLTsÉg:
minden ébredő elme viselő-
jéről előbb-utóbb megálla-
pítja a tömeg, hogy őrült. ez
egy teljesen természetes
dolog, hisz az ember köny-
nyelműen nevezi őrültség-
nek, hülyeségnek azt, amit
jelenlegi tudásával nem tud
megmagyarázni. Ha őrültnek
neveznek, ne csüggedj, légy
inkább vidám, hisz sikerült áttörnöd a
megcsonkított elméd korlátait, elindultál a
szabadság felé.
inkább légy egy boldog őrült, mint egy fé-
lelemeiben fetrengő, képmutató, önmagát
meghazudtoló, öngyilkosságot fontolgató
mintapolgár! ami még ennél is fontosabb:
bocsáss meg nekik, hisz nem tudják mit
cselekednek! lásd, hogy ők is legjobb tu-
dásuk, ill. tudatlanságuk szerint élnek és
ítélnek. ezt ha nem tudod elfogadni, szá-
modra sincs tovább út!

gyereK-szÜLő-boLdogság:
Ha a boldogtalan szülő azt aKarJa,
hogy gyereke boldogabb életet éljen, mint
ő, több mint valószínű, hogy igyekezetével
gyereke boldogtalanságát szorgalmazza.
egyetlen eszköze annak, hogy a szülő bol-
dogságra nevelje gyerekét az, hogy ő
maga megtalálja saját boldogságát. más-
képp olyan útra kényszeríti gyerekét, me-
lyet még ő sem ismer, melyről csak
képzeli, hogy boldogabbá teszi gyereke
életét. ily módon abba a csapdába vezeti

utódját, melyben ő is fetreng. az ilyen
szülő olyan hagyatékot próbál az utódjára
hagyni, mellyel ő maga sem rendelkezett.
boldog szülő vagy te?

Hogyan váLsz unaLmassá?
Ha lemondasz valakiért vagy valamiért
igazi önmagadról, az által, több mint va-
lószínű, hogy unalmassá válsz azon sze-
mély számára, akiért ezt az áldozatot
vállaltad, mivel elveszítesz egy olyan vo-
nást, egy olyan árnyalatot egyéniségedből,
mellyel az ő életét is színesebbé tehetnéd. 
bár a társadalom normái szerint erény az
áldozatvállalás, azt mondom, ne légy ön-
feláldozó, mert ártasz vele magadnak. Ha
magadnak ártasz, a társadalomnak, az
egész világnak ártasz. Vigyázz az egyedi
"színeidre", mert ha kifakulnak, csak egy
használhatatlan unalmas része leszel a
téged befogadó társadalomnak. arra lettél
nevelve, hogy megalkuvó légy, hogy
kompromisszumok nélkül nem létezhetsz.
ezért nem látod, hogy pont a megalkuvás,
a kompromisszumok tesznek téged unal-
massá, szürkévé. 
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KKeeddvveess   oo ll vvaassóó!!
Ha tetszik lapunk, ha kaptál tőle valami jót, kérlek,

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

Hogy igazán szabad lehessen a gondolat, igyekszünk
őt mindenféle politikai, kereskedelmi, vallási és más ér-
dekektől távol tartani. Nem szeretnénk pénzért reklá-
mozni benne bármit is, mert a pénzszerzés egyáltalán
nem cél. Az emberi értékeket szeretnénk előtérbe helyezni
és hangsúlyozni az anyagiakkal szemben. Tartalma aján-
dékként jelenik meg mindenki számára, aki szeretettel,
nyitott szívvel és elmével olvassa ezeket a nem túl szok-

ványos sorokat. Teljesen önerőből, barátaink, családtag-
jaink támogatásával született. 

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

Úgy véljük, ezeket a gondolatokat nem lehet, és nem
is szabad pénzért adni-venni. Az anyagi érdek megfer-
tőzné tisztaságukat, korlátokat szegne szabadságuknak.
Kiadványunk továbbra is teljesen ingyen elérhető  lesz

mindenki számára, akinek épp rá van szüksége talán egy
fontos lépés megtételéhez.

Viszont, ha fontosnak tartod, hogy továbbra is meg-
jelenjen nyomtatott formában, és ezt önzetlenül segíteni
szeretnéd, vedd fel a kapcsolatot velünk az alábbi lehe-
tőségek valamelyikét használva: 
E-mail: szabadgondolatunk@gmail.com
tel: 0040-749-476012

A lap olyan emberek segítségével terjed, akik fontos-
nak tartották egy ilyen “szabadabb kiadvány” jelenlétét
a nyomtatott sajtóban (barátok, barátok barátjai, meg
azok barátjai). Ha szívesen részt vennél a lap más ma-
gyarlakta településeken történő terjesztésében, megké-
rünk, jelezd szándékodat e-mailben, vagy telefonon.

Írásaikkal közreműködtek, szerkesztésben részt vettek: bodó attila (blue),  
bodó Juliánna. Hálás köszönet a létnek, hogy a legjobb embereket rendelte mellénk család-

tagjaink és barátaink személyében, akik önzetlen módon azon munkálkodnak, hogy a Szabad
gondolat mindenkihez eljusson,  akinek épp rá van szüksége az örömtelibb hétköznapok megte-
remtéséhez. 

elérhetőség: szabadgondolatunk@gmail.com, 0040-749-476012. a fenti e-mail címen kér-
heted felvételed a levelezőlistára, ahol te is részt vehetsz lapunk írásában, valamint szabadon be-
szélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodású emberekkel. 

Kiadványunk ingyenesen megkapható a következő helyeken:
gyergyószentmiklós: mark House (gábor áron 4), Nosztalgia Kávéház, Kárpátikum,
living room, Nagyáruház (Papyrus, Paloma impex cipős bolt), bíbor-Kas herbária biobolt
(miron Cristea 4), györgy ildikó biotékája (Virág negyed 25-b/23) 
csíkszereda: automotor a&J – Hargita utca 3/3, Kínai Klinika – brassói út 43/2, ave art galé-
ria (Szív utca), bio World biotéka (decemberi Forradalom u. 12) 
budapest: magyar Újságírók Országos Szövetsége - Vörösmarty u. 47/a 

Légy "törvénytelen", légy szabad! Merj tévedni, de lásd magad!

Mit ér a szép, ha nem látod magad? Szeretni is csak szabadon szabad!

NaPi Szabad gONdOlatOK

Hamarosan egy újabb szabad gondolat est kerül megrendezésre gyergyó-
szentmiklóson. célja, hogy közös elmélkedésre hívja az olyan személyeket,
akik feltették már maguknak a kérdést, hogy merről jöttünk, miért, és
merre tartunk, akiknek fontos, hogy tisztán lássák és értsék, hogy környe-
zetükben mi miért történik, és mi az ők szerepük az egészben. a pontos
helyszínt és időpontot hamarosan közöljük a blogon és a facebook oldalon.

Szabad Gondolat Est ajánlott olvasmányok a www.szabadgondolat.wordpress.com oldalról:
- zsidózol, meghalsz (mesterséges értékteremtés) - tudod, hogyan ejti
rabul az anyag és a formák világa a figyelmedet, mi gátolja a tisztánlátást?
- Halálos gyógyításaink - Hogyan döntheted el, hogy mi az, ami ténylegesen
gyógyít, és mi az, ami csak a tüneteket törli el?
- a vallás rövid története - Hogy történhetett, hogy a hatalmak fejet hajtot-
tak, a megváltó előtt, és az ő nevében szóltak a tömegekhez?
- Életoltó védőoltások - mit tartalmaznak a kötelező védőoltások? 
- választani kényszerülünk? - tudod mit teszel, amikor szavazol?


