Kedves Olvasónk!
Az FVQ, a „Felelősségvállalásunk mértéke” mozgalmat néhány hónapja indítottuk
útjára kisebb közösségünkből.
Mottónk:
Mit tehetünk, mi magunk, hogy a dolgok változzanak? Mit tehetünk önmagunkért, családunkért szűkebb
és tágabb közösségeinkért?
Élhető Földet, változást akarsz a világban?
Először változtasd meg Önmagad!
Szeretnénk, ha minél több hasonlóan gondolkodó, cselekedni akaró, felelősségtudatos ember
csatlakoznak hozzánk!
Az FVQ kitűző viselésével jelezzük a társadalom felé, hogy támogatjuk és felelősséget vállalunk
önmagunk és a közösség emelkedéséért.
Szívesen fogadunk minden kezdeményezést, riport lehetőséget, FVQ klubok létrejöttét, ahol
elmondhatnánk, kifejthetnénk mozgalmunk lényegét. Hamarosan indul weboldalunk, ahol
véleményeiket, tapasztalataikat megoszthatják velünk.
Semmiféle profitszerzés nincs a kezdeményezés mögött, a valódi profit az emberi tudatosság
fejlődésének és az összefogás lehetősége. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Tisztelettel:
Jakab István

FVQ

az egyéni felelősségvállalás quotiense,
avagy
az egyéni felelősségvállalás mértéke

Mennyire vagyok képes felelősséget vállalni saját
életemért, embertársaimért, hazámért?
„Ha változást akarsz az életben, változtasd meg
önmagad.”
(Bonaparte Napóleon)

Az FVQ célja a kollektív tudatosság,
a magyarság rezgésszintjének emelése
Mit tehet az egyén, hogy a dolgok változzanak?
Mi az Én - az egyén - felelőssége élete megváltozásáért?
„Soha egyetlen hópehely nem érzi úgy, hogy köze lenne a la vinához.” (Voltaire)
Az egyén saját gondolataival része a gondolat közös csöndes forradalmának.
A tudatos szuverén embert nem tudja semmilyen gépezet feltartóztatni.
Ne viharra készüljetek, csendes áradásra.
A KOLLEKTÍV TUDAT TUDATOS FEJLŐDÉSÉNEK IDEJÉT ÉLJÜK ITT ÉS MOST!
Kedves embertársaink!
Készítettünk FVQ kitűzőket és arról, aki ezt viseli tudjuk, hogy a felelősséget vállaló
gondolkodók táborába tartozik.
Az FVQ fogalmát ezúton szeretnénk közzé tenni mindazok számára, ak ik ezt a mozgalmat
támogatni kívánják.
Miért fontos mindenki számára az FVQ mo zgalom?
„Az embert a Teremtő a saját képmására teremtő lénynek alkotta, bármely ihletett pillanatban
képes újra teremteni önmagát és környezetét.
Bármikor képes a sok szemetet és szemétséget, amelyet a félelem szorításában teremtett,
lebontani és végre önmagát adni: a jót”.
(Géczy Gábor)

Mi lesz azon a napon, amikor belső lényed szabad akaratából félelem nélkül hoz meg
d ö n té s e k e t?
Lekattan a bilincs az elmédről, a ráncok kisimulnak a lelkeden, egy élhető Föld lesz az
otthonunk.
Újra egységben önmagunkkal és a Földdel.
Tudod-e, hogy mi különbség a félelem és a boldogság között?
A tudatosság.
„Mindenki beteg, mindenki boldogtalan, mert elhiszi, hogy mint rész, képtelenek vagyunk az
egészen változtatni”.
Az élet törvénye a változás törvénye.
Ami képtelen változni, az elpusztul.
Legyen az egy ember, egy nép, vagy egy teljes faj.
A félelem, hogy valamiből nincs elég, tárgyiasult, ez a pénz.
Az állandó félelemre önfenntartási ösztönünk az önzéssel válaszolt, amely arra késztet, hogy
mindenből többszörösét fogyasszuk a valós igényeinknek.
„A
Az első lépés ezen az úton, az emberek új viszonya.
Átverhetném, megbüntethetném, tönkretehetném, de nem teszem.
Nagyon sok rendőr, Apeh-os, vámos stb. gyomor és bélpanaszokkal küzd.
Nem tudja megemészteni azt a sok „szemétséget”, amit - munkája során - félelemből, meg kell
tennie.
Meg kell tennie?”
Az FVQ kitűző arra szolgál, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül és hasonlóképpen
gondolkodunk a világról.
Úgy mehessünk oda, egy állami tisztviselőhöz, egy eladóhoz, egy bíróhoz, egy orvoshoz, hogy ő
is a változás igényével élő egyén, a mozgalmunk támogatója.
Miért fontos, hogy a társadalom széles rétegeit vonjuk be az FVQ mozgalomba?
Az egész társadalom közös rezgésszintjének az emelése jut el odáig, hogy megnőjön társadalmi
szinten az igény a változásra.
A tudatossági szint emelése a rezgésszintünk emelkedését is jelenti.
A magyarság összefogása reményt és jövőképet ad minden tudatos gondolkodónak.
Ezért fontos, hogy az FVQ mozgalmat elterjesszétek.
Ha nem FVQ-nak fogjátok hívni, az minket abszolút nem zavar, csak alkossunk meg egy új
kokárdát, hogy tudjuk, hogy egy gondolatközösséghez tartozunk.
Mit tehet az FVQ mozgalom a tudatossági szint emelkedéséért?
Hiszek… magamban
Legmélyebb félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk.
Legmélyebb félelmünk az, hogy mérhetetlenül hatalmasok vagyunk.

Fényünk és nem sötétségünk rémiszt meg legjobban bennünket.
Azt kérdezzük magunktól:„ki vagyok én, hogy ragyogó, káprázatos tehetséges, csodálatos
legyek?”
Tényleg, ki vagy te, hogy ne legyél?
Isten gyermeke vagy.
Az, hogy kicsinek tetteted magad, nem szolgálja a világot.
Nincs semmi felvilágosult abban, hogy összehúzod
magad, nehogy mások bizonytalanságban érezzék
magukat körülötted.
Ragyognunk kellene, mint ahogy
a gyermekek ragyognak… arra születtünk, hogy
megnyilvánítsuk a bennünk lakozó Isten dicsőségét.
S ahogy engedjük fényünket ragyogni,
öntudatlanul megengedjük másoknak is, hogy
ezt tegyék.
Ahogy felszabadulunk
saját
félelmeink alól, jelenlétünk automatikusan
felszabadít másokat.”
Nelson Mandela

Az FVQ kit kitűző megmutatja, hogy Te egy tudatos hópelyhecske vagy, aki része a nagy
változások lavinájának.
A magyarság önértékelése cselekvőképessége, közérzete, mentális egészsége függ attól,
hogyan képes felemelt fejjel kiegyenesített gerinccel a bárka kormánykerekéhez állni.
Nem a túlélésre születtünk, a fény gyermekei vagyunk, a szeretet fény folyamának egy-egy
gyönyörű, világító vízcseppje. Fény vagyunk a fényből.

