A nagy forgószél, ami lesújtott nemzetekre, földrészekre,
az emberi fajtákra, összes hiteikkel és hitetlenségeikkel,
minden családra, és minden kis tudatosságra,
nagyon is lehet, hogy a a hüllőkre az emlősök hajnalán
lesújtó nagy evolúciós forgószél közeledtét jelzi.
Nagyon is lehet, hogy nem annyira az úgynevezett
Keresztény Kor huszadik századában élünk,
hanem a harmincötmilliomodik évszázadban,
a kicsiny egysejtű szervezet megjelenésétől számítva.
Az Anyag rendkívül fertőző. Mi csak a reprodukciós
eszközök ragályosságát ismerjük, vagy a vírusos fertőzést,
de mit tudunk a rezgés terjedésének ragályáról az Anyagban?
Nem kellett más, csak egy mentális rezgés, létrehozni, Einsteint.
És most ez valami más. Ki akar valami mást?
Csakhogy akár akarjuk, akár nem, MEGLESZ.
Satprem: A sejtek elméje

A Suska az egyik legegyszerűbb és legközvet-

lenebb módja az új tudatosság megtapasztalásának. Meg
fogjuk látni, hogy a Suska használata könnyű és gyakorlatias, és hogyan segíti a tudatosság fejlesztését.

Magyarországon már létezik suskacsoport, ülnek
a teremben néhányan, akik tudják, hogyan működik, beindították, és működtetik. Sokfelé nincsenek a problémák
tudatában, a megoldásoknak meg végképp. Viszont itt
Budapesten létezik a pénzügyi egyéniesülés szükségességére már tudatos csoport. Meg is szerveztek egy megoldást.
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Csak egy dolgot kell meglépnetek. Elkezdeni nektek is minél szélesebb körben használni a Suskát.
A Suska hihetetlenül egyszerű eszköz a cserék lebonyolítására. Kitalálója egy LETS (Helyi Csere Rendszer)
csoport tagja volt. E rendszereket Kanadában negyven-ötven évvel ezelőtt vezette be egy kanadai, aki azt mondta,
hogy kell legyen alternatíva a papírpénzre. Kitalált egy
rendszert, a LETS-t, ami onnen terjedt el az egész világon.
A franciák nagyon megszerették, úgyhogy sok LETS alakult Franciaországban.
A LETS hierachikus, piramis alakú. A tagság felett
egy irányító, szervező csapat található, felettük pedig az
őket szervező ügyvezető igazgató. A LETS-ben minden két
tag közti cserét be kell jelenteni az elszámoló központnak.
Amíg a LETS csoportok kicsik voltak, nem kavartak
szelet, a hatóságok nem avatkoztak közbe. De Franciaországban és Kanadában – ahol nagyobbra nőttek – a rendőrök kiszálltak a LETS csoport csúcsán lévő emberekhez, elkobozták
az összes adatot, és börtönbe zárták őket. Csupán néhány napra, hogy jól rájuk ijesszenek. Az egycsapással lefejezett LETS
csoport szétesett.
Látván a történteket, Fargase elgondolkodott, hogy
milyen lenne a hivatalos rendszeren teljesen kívüli megoldás. Egy decentralizált, elosztott, teljesen egyéni rendszer.
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És megalkotta a JEU-t, amit Magyarországon Suskának
hívtok. A JEU azt jelenti: játék. Használata közben jól
szórakozunk. A mozaikszót alkotó betűk jelentése: J- kert,
E- csere, U- univerzális. Lényegében a JEU az univerzális
cserék kertje. De ez egy belső kert. Bennem van. És megosztom az én kertemet a te kerteddel. Nem csak répákat
vagy krumplit osztunk meg, hanem mindenféle értéket.
Az alapvető dolog, hogy a forint összehasonlítása
a dollárral nem egyszerű, mert egy forint és egy dollár az
nem ugyanaz. A nemzeti valutákat kivitték a tőzsdére, és
ezért értékük változik. Az értékhullámzás teljesen mesterséges, célja a nyáj kényelmesebb irányítása. A nyáj érdekei
helyett a szuverén egyének boldogulását céljául kitűző alternatív pénz feltalálójának nyilvánvaló volt, hogy az egész
világon egyforma egységet kell választania pénzének alapjául, és olyat, amit nem tudnak a világbankárok módosítani. Sikerült megtalálnia: az egy percnyi emberi munkát.
Egy perc munka egy Suska, egy óra munka hatvan Suska.
Nézzünk néhány példát:
• Zsac elvállalta, hogy gyomlál nálam. Tehát eljön, és
két órát dolgozik. Két óra az 120 perc, úgyhogy ez
120 Suskát ér.
• Felkérem Zsaccot tolmácsoljon nekem. Ő a következőket mondja.
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– A gyomlálásért 60 Suskát kértem óránként, de
a tolmácsolást drágábban vállalom. Már évek óta gyakorlom. Kezdés előtt, utána kell néznem néhány szónak, sőt
a téma miatt még egy kis kutatómunkát is végzek a neten.
A zökkenőmentes munkához már vásároltam a számítógépemre különleges szótárprogramokat is. 500 Suska/óráért vállalom a tolmácsolást.
Minden cserében annyi Suskát kérhetek, amennyit
csak akarok. Senki nem fogja rajtam kívül eldönteni, hogy
mi tisztességes, mi nem. Ez magánügy, Zsac és köztem.
– Figyelj Zsac, túl sok az 500 Suska óránként. Karcsit
megkérdeztem, csak 100 Suskát kér egy órára.
–De ebben a témában jobb vagyok, mint Karcsi.
– Jó, legfeljebb 150-t fizetek. Mit mondasz Zsac?
– 250 Suska/óra.
– 200, és nem ismerjük egymást.
Nincs szabály, hogy „minden tolmács óránként 150
Suskát kér”. Aznap, abban a percben, amikor megállapodtunk, ketten megegyeztünk óránként 200 Suskában.
Lehet, hogy jövő hónapban már más lesz az ár.
Lehet, hogy Karcsi azt mondja, hogy begyakoroltam a témát, és én olcsóbb vagyok, mint Zsac.
Szóval lehet, hogy jövő hónapban Karcsit fogom alkalmazni. Vagy lehet, hogy ismét Zsaccal dolgozom együtt,
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de más árban állapodunk meg. Minden lehetséges. Fontos
minden egyes suskakereskedésnél emlékeztetni magamat,
hogy minden pillanat más és más.
Nézzük a termékeket. Minden egyes alkalommal,
amikor eladok egy terméket végig kell gondoljam, hogy
hány percig tartott az előállítása? Általában nem ezt teszem. Elmondom hogyan működik.
Quebecben egy étteremben mosogatóként óránként 10 dollárt keresek. 9-et, de ezt kerekítettük 10-re.
10 dollár óránként, tehát 10 dollár 60 percre. Ez azt jelenti, hogy 10 dollár 60 JEU-nek felel meg. Hogyha 10
dollár 60 JEU-t ér, akkor 1 dollár 6 JEU. Ne ezt jegyezzétek meg, mert ez a kanadai helyzet. Tudom, hogy Magyarországon 10 forint ér egy Suskát. És ne felejtsétek el,
hogy ez csak egy kiindulási alap, ugyanúgy, mint amikor
az órabérről egyezkedtünk. Ettől az átváltási aránytól eltérhetünk felfelé is, lefelé is. Arra szolgál csupán, hogy
egy hivatalos pénzről – amit ismerünk – áttérhessünk
a Suskára – amit nem ismerünk.
Vegyünk egy példát: Julitól szeretnék egy üveg házi
baracklekvárt venni.
– Ha forintrét adnád, hány forint lenne?
– 1000 forint.
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10 forint egy Suska, így az 1000 forint 100 Suskának felel meg. 10-zel kell osztani. Kanadában 6-tal kell
szorozni. Az sokkal bonyolultabb. Be kell bifláznom a 6-os
szorzótáblát. És nektek csupán tízzel osztanotok.
Most már tudjátok, hogyan működik. Egyetlen
kérdés maradt: hogyan intézi a suskatag saját kereskedéseit? Emlékezz, a Suskában nincs fölötted felügyelő. Én vagyok a felelős és számonkérhető, mert ez az én füzetem, és
én vagyok az egyedüli felelős a füzetemben jegyzett kereskedésekért. Aki hozzászokott, hogy a játékban van rendőr,
törvény és bíró, annak a felelősség szédítő lehet.
Alig várom, hogy néhány perc múlva beinduljon
a suskapiac, mert szeretnék néhány dolgot venni Magyarországon. Hoztam pár üveg saját készítésű kanadai juharszirupot, remélem lesz rá igény. Nézzük, hogyan fogjuk
szervezni a cserét? Vegyük példaként Zsac tolmácsolását.
Mondjuk egy órai tolmácsolást szeretnék venni tőle.
Mindketten elővesszük a füzetünket. Emlékezzetek, megállapodtunk 200 Suskában óránként, a munkavégzés előtt, és nem pedig utána. Ez nagyon fontos.
Néhányan nem mernek Suskát kérni a munkájukért, mert nem tartják értékesnek a munkaidejüket. Félénkek ahhoz, hogy pénzt kérjenek. Irtóznak a pénztől, mert
a Gonosz forrását látják benne. Túl félénkek ahhoz, hogy
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kimondják: én most ennyit és ennyit érek. Inkább adnák
termékeiket és szolgáltatásaikat ingyen, csak hogy elkerüljék ezt a feszültségterhes, kínos helyzetet. De ha mindan�nyian ingyen dolgozunk, akkor honnan jön a pénz? Én
már a kormány adta alamizsnából, segélyből nem szeretnék
élni. Arra sem szeretnék számítani, hogy majd cserébe én
is kapok ingyen mindenfélét, amire szükségem van, aztán
persze megsértődni, ha az elvárásaimnál kevesebbet kapok.
Szóval nagyon értékes személyiségfejlesztő gyakorlat lehet
megtanulni tisztességes árat kérni.
Térjünk vissza az elszámoláshoz. Ott tartottunk,
hogy Zsac 200 Suskát kap tőlem egy órai tolmácsolásáért. Fontos, suskafüzetet cserélünk. Amikor kereskedéskor
megnézitek a füzetemet, látni fogjátok, hogy soha nem
írtam a saját füzetembe. Nagyon sok különböző kézírás található benne, de sosem az enyém.
Említettem már, hogy minden tag felelős és
számonkérhető minden egyes kereskedésért. Végignézem
a másik suskafüzetét, és megállapítom, hogy aktív suskajátékos-e vagy sem. Amikor átadom a suskafüzetemet az
olyan, mintha megmutatnám a bankszámlámat a másiknak.
A Suskában nem rejtegetem az üzleteimet. Feltárom. Lehetek pluszban, ami azt jelenti, hogy több munkát tettem
a közösségbe, mint amennyit kivettem. Vagy lehetek mínuszban, ami azt jelenti, hogy többet vettem ki a rendszerből
termékben és szolgáltatásban, mint amennyit beletettem.
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Kezdetben sokan azt mondják: nem mehetek mínuszba, az bűn! Mert az a hitük, hogyha mínuszban vannak, akkor az rossz. De látjátok, ha kereskedünk, és én fizetek neki, akkor nekem mínuszom lesz, neki meg plusza.
Ha összeadjuk a résztvevők egyenlegeit, akkor nullát kell
kapjunk minden pillanatban, mert csak úgy jöhet létre valakinél plusz, ha valaki másnak mínusza lesz! Semmi gond
nincs a plusszal vagy a mínusszal, kell lennie mínusznak is,
hogy ez a rendszer működjék.
A probléma akkor kezdődik, amikor mínuszba
megyek, mínuszba megyek, mínuszba megyek, majd mínuszba megyek, majd pici pluszba, de aztán mínuszba megyek, aztán mínuszba megyek, és aztán mínuszba megyek.
Ekkor a saját boldogulásom érdekében használok másokat, de én nem járulok hozzá az ő jólétükhöz. Akinek sok
a mínusza és kevés a plusza, azzal csak akkor kereskedem,
ha veszek tőle valamit. Beszélgetek vele arról: hogyan tervezi ledolgozni a mínuszát.
Tegyük fel: belenézek valaki füzetébe, és az egyenlege mínusz 40 ezer. Visszalapozok. Látom, hogy épp vásárolt egy autót, de azt megelőzően sok terméket és szolgáltatást nyújtott a közösségnek, és vásárolt is: aktívan játszott.
Mivel én vagyok a felelős a rendszer működőképességéért,
veszem magamnak a fáradtságot, hogy elbeszélgessek vele,
tájékozódjam a helyzetről. Beszélgetésünk alakulhat így:
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– Szeretnék veled kereskedni, de nagyon sok az a mínusz 40 ezer. Mit tervezel, hogyan dolgozod le?
– Igen, tényleg sok, de hamarosan eladom a régi autómat a szomszédomnak. Az előző kocsim egy BMW,
így többet ér, mint az az autó, amit most vettem.
– Látom hogyan tervezed ledolgozni a 40 ezer mínuszodat. Most igent mondok, de amikor újra kereskedünk, ha nem lesz magasabb az egyenleged, akkor
nem fogok veled suskázni, hanem inkább hivatalos
fizetőeszközt kérek.
Most nézzük az én füzetemet. Plusz 39 594 JEU-m
van. Miért ilyen magas? Mert nagyon sokat dolgozom alternatív pénzért. Jelenlegi állásomban 50% JEU-t és 50%
hivatalos fizetőeszközt kapok. Több esélyem van elkölteni
a hivatalos fizetőeszközt, mint az alternatív pénzt. De tudom, hogy eljön az idő, amikor valami nagyot fogok venni
ezért a pénzért. A csoportomban már két autót is eladtak
JEU-ért. Az enyém még jól működik, de elég öreg. Jövőre
lecserélem egy újabbra. De addig is, Magyarországon sok
vonzó eladó terméket látok. Szeretnék sok mindent itt vásárolni, és hazavinni Kanadába.
Miért tudok könnyedén kereskedni egy másik országban lévő csoporttal? Azért, mert a Quebec-i és francia
JEU-ben, a kaliforniai GAME-ben és a magyar Suskában
két dolog egyezik:
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• egy pont egy percnyi munkát jelent, így azonos értéket cserélünk, és;
• a könyvelés a füzetekben egyforma. Ugyanazokat
az adatokat kérjük egymástól.
Hogyan veszel Suskában nem elérhető termékeket, pl.
számítógépet?
Azt tudom megvenni, ami a piacon kapható, csakúgy,
mint a hivatalos pénzrendszerben. Tele lehetek pénzzel, de bármennyire is szeretnék számítógépet, ha a piacon nem kínál senki, akkor nem tudok venni.
Mondjuk számítógépet szeretnék. A keres-kínál listámba – amihez mindenki hozzáfér a csoportban
– beírom: számítógépet keresek. Lehet, hogy valaki
a csoportban kapott egy újat. Olvasva a keresletemet,
felhív, hogy a régit szívesen eladja Suskáért.
Más: ha van egy kis számítógépbolt a környéken,
felkereshetem a tulajt, és megkérdezhetem: ismered
a Suskát? Mesélek róla, és ha érdeklődik, meghívom a következő suskatalálkozóra. Mikor eljön,
mondhatja, hogy a számítógépeket hivatalos fizetőeszközben veszi. Az önköltségét kifizetteti velem
hivatalos fizetőeszközben. A hasznát pedig fizethetem Suskában. Így az ő új vevője leszek, és más is él
a lehetőséggel valószínűleg.
78

Hogyan működik a Suska?

Több példát is láttunk erre Quebec-ben, bár a boltosok aggódhatnak a könyvelés miatt. De már megy
bizonyos kis cégeknél. A multiban nem fizethetek
Suskával, s ez bizony arra késztet, hogy a kicsi, helyi
üzletekben vásároljak, és ne a nagyokban.
200 aktív suskajátékos esetén, ha pl. egy ruhaboltos felkínálja, hogy 30%-ot Suskában lehet fizetni,
csak a maradék 70%-ot hivatalos fizetőeszközben,
ezzel egycsapásra szerzett magának 200 új vevőt.
A Suskájával aztán megjelenik vásárlóként a piacunkon. Lehetséges, hogy a multiban a ruhát megvehetném a 70% feléért. De pontosan e hozzáállás
juttatott a mostani a helyzetbe. A teljes gazdasági
rendszert tönkretette, az életemet megkeserítette
a hiánytól való rettegés, ami arra kényszerít, hogy
a lehető legolcsóbban vásároljak. Rámragadt a pénz
szemüvege, mindent azon keresztül látok, csak
a jó vételt veszem észre a végtelen lehetőségek óceánjában. Hihetetlenül összezsugorodott a világom!
A kiút: a félelmeimet legyőzve, a tudatosságomat
emelve a helyibe fektetni.
A területed gazdagsági fellendüléséért vásárolj helyben, keresd a gyönyörűt, a jó minőségűt, a tartósat,
az igényeset és drágát. Mert ha sok helyi pénzt fizetsz egy áruért, ami sokat is ér, mert kifejezetten jó
minőségű, akkor ez a pénz helyben marad, helyben
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kering, növeli a helyi fizetőképes keresletet, és előbbutóbb visszatalál hozzád, hiszen te is helyi vagy.
Viszont ha a multit támogatod a pénzeddel, annak
tulajdonosai külföldiek. Fogod a magyar pénzedet,
odaadod a külföldinek, aki kiviszi az országból. Mivel a legtöbb termék Kínában készül, ezért elviszik
a pénzt Kínába.
Valójában gazdaságilag kivérezteted a területedet azzal, hogy kiviszik a pénzedet. Fizetőképes kereslet
híján pedig megfullad minden gazdaság, és megfulladnak az adott gazdaság résztvevői is. Azt mondják:
munkanélküliség van. Azonban ez nem igaz. Pénznélküliség van, mert odaadom a pénzt a multinak,
és az kiviszi. Mi kényszerít arra, hogy mindezt tudva,
mégis a multiba menjek vásárolni? A félelmem, hogy
nem lesz elég, éhen halok, ha nem a legolcsóbb terméket választom.
Visszatérve a kérdésre: azt tudom Suskáért megvenni, ami van a suskapiacon. De tehetek még valamit:
terjeszthetem a Suskát, kinyitom a számat. Felvállalhatom a bátorságot, félelmeimet félretéve beszélhetek a Suskáról másoknak. Micsoda nagyszerű módja
a megmutatkozástól való félelmeim kezelésének!
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Mindig hordok magamnál szórólapokat. Rajta van
annak a telefonszáma és e-mail címe, aki beleegyezett, hogy tájékoztatást ad a cserekörről. Jó előre
megterveztük egész évre, hogy mikor lesznek a piacok. A magyarországi időpontokat a www.suska.hu
honlapon találod.
Ha beszélgetek valakivel, és lehetőség kínálkozik, megkérdezem: hallottál a cserekörről? Még nem? Akkor itt
egy szórólap. Adhatsz a számítógépbolt tulajdonosának. És persze másoknak is a környezetedben.
A Suska sosem lesz a kormány, sem a nagy cégek
pénze. Nem nekik való. Nem nyereség mindenáron
való növelését, a mások fölötti hatalom gyakorlását segíti elő. Nem a központi irányítás, hanem az
egyéniesült, egymásért és magukért felelős egyének eszköze. Nem szeretnék belemenni a jelenlegi
gazdasági rendszer elemzésébe. Ahogy én látom,
a Suska sohasem lesz ilyen. Soha nem fog a jelenlegi gazdasági rendszerünk helyébe lépni. A Suskában
önálló, egyéniesült, szuverén személyek kereskednek egymással. Segítségével meggyógyíthatom függőségemet egy nagy külső, atyáskodó rendszertől.
De még egy darabig nem lesz az egész bolygó Suskán alapuló szervezet. Mert a Suskát átláthatóságra,
tisztességre, őszinteségre, egyéni felelősségvállalásra,
empátiára, együttműködésre alapozzuk.
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Miért használok mégis hivatalos fizetőeszközt? Mert
félek. Félek elhagyni a nyáj biztonságot ígérő melegét. Félek elhagyni a megszokottat, kilépni az ismeretlenbe. Félek a magánytól. Félek a hiánytól. Félek
hogy éhen, szomjan halok vagy megfagyok. Félek,
hogy a gyerekeim éhen halnak vagy megfagynak. Félek, hogy megszólnak a csadtagok, a barátok, ismerősök. És ezért eladom a lelkemet a védelmezőimnek.
Megkérem őket, hogy cserébe vigyázzanak rám, gondoskodjanak rólam. Akkor mi a megoldás? A félelmeim meggyógyítása.
Viszont nem tudom meggyógyítani a félelmet, amíg
nem lépek a tettek mezejére, amíg maradok a szavaknál. A Suska egy nagyon gyakorlati eszköz félelmeim
kezelésére, s ezzel tudatosságom emelésére.
A helyi közösségek létrehozására milyen gyakorlati tanácsokat kaphatnánk?
A suskaközösségek tíz-húsz év múlva hova jutnak?
Közösségekről beszélsz. Én pedig egyénekről. Nem
egy nyelven beszélünk. Több ezer évvel ezelőtt az
emberek közösségekbe szerveződtek. Babilonban és
Egyiptomban látjuk a civilizált élet kezdetét.
Ez természetesen nagyon sok előnyt jelentett akkoriban, és elhozott ide, ahol most vagyunk. Van azon régi
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időkbe vágyódó részem. Sőt, egyik részem egyenesen
őseim ősközösségeiben szeretne élni. Erről szólnak
a közösségek, különösen az ökofalvak.
E részem abban reménykedik, hogy ha egy csomó
birka összejön, és együtt bégetnek, összebújnak, akkor sokkal jobban tudják egymást segíteni. Ez nem
jó, és nem rossz. Ez a hordaállati viselkedés.
Én személyesen kipróbáltam. Létrehoztam egy
ökofalut, szóval tényleg belevetettem magam. Aztán néhány éve elhagytam. Rájöttem, megtapasztaltam, hogy nem az ökofalu a megoldás.
Nem az a dolgom, hogy megmentsem a bolygót.
A magamnál hordott vászontáska – hogy ne kelljen
nylonzsacskót használni – nem megoldás. Jól érzem
magam tőle, mert teszek valamit. De egyáltalán nem
fogja megmenteni a bolygót. Mert nem kell megmenteni. A bolygó él, és túlél.
Mi folyik akkor itt és most? A tény az, hogy a Homo
sapiens – az egó vezérelte eszes állat – átmeneti faj,
mára betöltötte evolúciós küldetését, és most folyik
átalakulása valami másba, valami magasztosabba.
A Föld, ezen átalakulás székhelye nem fog megsemmisülni, amíg be nem teljesíti, amiért teremtetett.
Úgyhogy jobban teszem, ha magammal törődöm.
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Nem a vászontáskák mentenek meg minket, és nem
a nylon zacsik ölnek meg, hanem az öntudatlanság.
Még mindig hordaállatnak hiszem magam, a környezet áldozatának. S az eszes hordaállat félelmében
kipusztítja önmagát, mert ideje lejárt.
A megoldás nem az, hogy visszamegyünk a kisközösségekbe. Egy dolgot viszont tehetek a gyógyulásért.
Arra összpontosítok, azt változtatom meg, ami fölött ténylegesen hatalmam van. Magamat gyógyítom
meg. Kigyógyulok a félelmeimből. Mert azért látom,
amit látok ezen a bolygón, mert a félelemmel teli birka szemüvegén keresztül szemlélek mindent.
A probléma az, hogy egy 100-as IQ-jú gorilla vagyok. Sok banánt halmoztam fel, hogy nekem több
jusson, mint neked. Itt kezdődött, ez folytatódott, és
sodort ide, ahol most vagyok. Több banánom volt,
mint neked. Észrevettem, hogy el akarod venni a banánomat, és jól fejbe vertelek. Nagy agyi kapacitásomat arra használtam, hogy biztosítsam családom és
fajom fennmaradását, bárki ellenében.
Most ideje arra használni szellemi képességeimet,
hogy feltegyem magamnak a kérdést: ha nem az
a megoldás, hogy visszamegyek a kis közösségekbe,
akkor mi? Mit tehetek itt és most?
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Szeretném leszögezni, hogy szerintem nem a Suska
a megoldás. A megoldás a tudatosságom megváltoztatása, rezgésszintem emelése. Minden ezt szolgálja,
ez a legfőbb érték. Meg kell viszont értenem, hogy
a tudatosságbeli változás útja egyéni. Nem azért játszom a suskakörben, veszek benne részt, mert összefogva, együtt bégetve más birkákkal erősebb leszek,
több étel jut, hanem a Suskát találtam az egyik legjobb eszköznek félelmeim meggyógyítására. S ráadásul közben gyakran nagyon jól szórakozom!
Rengeteg élelmiszert és mindenféle egyébet veszek
Suskáért, például majdnem minden ruhámat. Előadásokat, szemináriumokat tartok Suskáért. Egyéb
munkákat is végzek, például segítek juharszirup begyűjtésében és főzésében Suskáért. Igyekszem időmet abba fektetni, hogy terjesszem a Suskát. Minden
alkalommal, amikor valamit Suskáért sikerül beszereznem, nagyon jól érzem magam! Képes vagyok erre
egyedül, nincs szükségem a kormányra hozzá. Nem
kell a védelem, az ígért biztonság, az olcsóság, és ettől
szabadnak érzem magam. Nem írok petíciókat, nem
járok tüntetni, sem pedig szavazni. Nem igyekszem
másokat megváltoztatni. Életképes vagyok!
A Suska nekem egy tanterem, ahol szabadságot tanulhatok, gyakorolhatok, és nem pedig arról szól,
hogy hogyan legyek jó birka egy közösségben. A szu85
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verenitás egyéni! Csak szuverén személyek képesek
szuverén társadalmat alkotni, ahol egyenrangú egyének szabadon társulnak egy egyhangúlag elfogadott
közös cél érdekében.
És mi lehet értékesebb a Szabadságnál?
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