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Ez egy nyomtatható PDF verzió címoldalának hátlapja. 

 
A nyomtatott könyv hátsó táblájára „recenzió”, „fülszöveg”, „szinopszis” gyanánt, Márai Sándor nyomán: 
 

Arról, mi célja e könyvnek 
Olvasó, ez a könyv szeretne őszinte lenni. Egy ember írta, kinek tudása szerény és véges. Nem akar mást 
ez a könyv, mint mind a megszámlálhatatlan könyvek, melyek a régmúlt és félmúlt időben beszélni akartak 
valami Emberiről a Világban. Szeretné elmondani egy Ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, 
betegnek lenni és egészségesnek maradni, szeretni és unatkozni, készülni a halálra és megbékélni az 
élettel. 
Nem sok ez, mert az ember általában (s e könyv írója különösen) keveset tud csak önmagáról és a 
világról. De Emberi feladatnak elég. Többre nem is vállalkozhatunk az életben. 
Ez a könyv tehát őszinte lesz, olvasó, s nem eszmékről és hősökről beszél majd, hanem „csak” arról, 
aminek köze van az Emberhez. Írója nem tanítani akar, amikor e könyvet írja, hanem tanulni. A 
könyvekből akar tanulni, melyeket előtte írtak a bölcsek és a beavatottak, az emberek életéből akar 
tanulni, amennyire azt megfigyelni és megértenie sikerült, az élet jeleiből akar tanulni, tehát a betűből, az 
Emberi szívből, a füvekből és az égi jelekből egyszerre. Mert mindez együtt alakítja az emberi sorsot. Nem 
tudós könyv ez, csak olyan, amilyent az elemiben tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot és 
gyakran téved a részletekben. Mert Ember. De keresi a feltétlen Igazságot, s nem röstelli, ha téved a 
részletekben. Mert Ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyek egyszerű 
példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. 

S aki jobban tudja, mondja jobban! 
Ajánlás 

Ezt a könyvet ajánlom Senecának, mert arra tanított, hogy erkölcs nélkül nincs Ember. És Epiktétosznak, 
mert megtanított arra, mi van hatalmunkban. És Marcus Aureliusnak, aki megtanulta Epiktétosztól, mi az, 
ami hatalmunkban van – és türelmes volt. És Montaigne-nak, mert jókedvű volt és nem törődött vele, mi 
lesz művével a halál után. És a sztoikusoknak általában, akik megvigasztaltak, mikor nem volt vigasz a 
földön, és megtanítottak, hogy ne féljek a haláltól, sem a rabszolgaságtól, sem a szegénységtől, sem a 
betegségektől. És egy-két férfinak, akik barátaim voltak és igaz férfiak. És egy-két Nőnek. 

.oO0Oo. 
 

Az imént említett Márai (Füves) könyvön túl, (amiből a föntiekben „plagizátumként” idéztem) szívből 
ajánlom a téma kapcsán Hamvas Béla (első sorban) „Kung mester beszélgetései”-t, (másod sorban) 
„Velázquez”-ét, (továbbá) „Öt meg nem tartott előadás a művészetről”-t, (valamint) Mérő László „Az 
elvek csapodár természete”-t, és (természetesen) Weöres Sándor „A teljesség felé”-jét…, (továbbá még) 
Konrad Lorenz „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne”-t, (és talán leginkább, ami sajnos ennek a 
„Tan-könyv”-nek csak a lapzártát követően került a kezembe és amiben sok hasonló/közös 
meglátást/odafordulást/szemléletet fedeztem föl a korábbi munkáimmal kapcsolatba is) Horváth Balázs 
„Erkölcs és civilizáció”-ját… 

A többiről majd szóban… 
 

Kedves Érdeklődő! 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmedet! 
 

Bízom benne, hogy ennek a könyvnek az elolvasása sok hasznos, érdekes, megszívlelendő ismerettel 
fog gazdagítani, aminek hatására benned is kreatív gondolatok ébrednek és kellő módon motiválnak 

arra, hogy személyesen is, tevékenyen is részt vegyél egy mindenekfölött álló (Világ)Rend 
megvalósulásának hatékony elősegítésében.. 

 

Arra kérlek, ha valamivel nem értesz egyet, vagy fölmerül olyan téma, amit nem értesz, esetleg saját 
gondolatok jönnek elő az olvasás kapcsán és azt szívesen megosztanád másokkal is, akkor keressél meg 

a kötetben elérhető elérhetőségeim bármelyikén. 
 

Kellemes olvasást, kitartást, a befogadáshoz kellő nyitottságot, ennek nyomán megfelelő/helyes 
értelmezést és az olvasottak hasznos alkalmazását kívánom Neked!  

 

Szekeres Ferenc 2022. április 4. 
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 „No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek 
Istennek a te cselekedetid! 

A te ruháid mindenkor legyenek fejérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. 
Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott 
neked a nap alatt; mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, 

amit fáradsággal végzel a nap alatt. 
Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, 

ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell!” 
(A prédikátor könyve 9:7-10) 

.oO0Oo. 
 

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a tartalomjegyzéket, akkor hamarosan feltűnhet, hogy itt valami nem 
stimmel… 
Ez azért van így, mert a „Gazdaság-tan”-nak ez a kiadása, az eredetileg tervezettnek egy igen „szikár” 
verziója. A téma szerinti információ teljes egészében megtalálható benne, de csak az; ezért ez a kötet a 
cél szerinti tekintetben teljes mértékben informatív, azonban nem tartalmaz ennél többet. 
 

A teljes verzió azonban a szigorúan vett információtartalmon túl rengeteg egyebet: magyarázatokat, 
hangulati elemeket; a tágabb környezetre kitekintve, sajátos kapcsolati hálót alkotva a tőlem megszokott 
módon csapongó, eklektikus; ezáltal megvalósít egy informatív informatív  kategóriát, ezzel szemben 
nagyon nehezen olvasható, mitöbb már-már botrányosan olvashatatlan… � 
Viszont annyival hasznosabb is… ☺☺☺☺ 
Ha valakinek egy ilyen változatra fáj a foga, akkor az alábbi elérhetőségeken történt bejelentést 
követően, a lehetőségekhez mérten hozzájuttatom egy ilyen példányhoz: 

szefe@szefe.info 
20/515 26 40 

 

Ha úgy tetszik ez a példány az eredeti koncepciónak egyfajta „demó változata”. Ettől függetlenül a 
„szakma” haszonnal forgathatja, a másikhoz viszont komoly elköteleződés, ráhangolódottság, türelem, 
nyitottság, alázat szükségeltetik, de annyival több pluszt is ad… 
 

.oO0Oo. 
 

Az 1. könyv tekinthető egyfajta (téma szerinti) szakkönyvnek, amiben a szakma, a szakanyag került 
átadásra, a továbbiak pedig a téma sokkal teljesebb, nagyobb merítés mellett fölmutatott, annak 
lehetséges kapcsolódásai-, összefüggései-, egyéb vetületei tükrében történő tárgyalása, mindezek 
kapcsán egyfajta kitekintés, szellemi kalandozás a komplex valóság határáig… 
Itt most előjött egy nagyon szemléletes, de kissé profán hasonlat; amit ez utóbbi miatt ezen a helyen itt, 
most mellőzök, azonban fontosnak tarom a dolgok jó megérése szempontjából, ezért a teljes verzióra 
elszántakkal, a kötet teljes anyagára igényt tartókkal majd ezt is megosztom… 
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Jó esetben az Ember arra törekszik, hogy Szerelembe élje az életét és ebből a lét-
állapotból „kinyúlva” tegye a dolgokat, azokat a dolgokat, amiket a (sanda) 

környezet mér rá kötelezettségként, vagy az egzisztenciájának fenntartásához 
(feltétlen) szükségszerűségek követelnek meg. Ezzel egyúttal mindezt a snassz, 

„kommersz” dolgot fölemeli a szerelmes élethez, életbe, az élet-szerelembe. 
Vannak akik, (és körbetekintve, igazából csak ez a „megoldás” tapasztalható) a 

hétköznapi ténykedéseik végzése, a feladatok intézése közé sorolják/sorakoztatják 
be a szerelmet, ezáltal lesüllyesztve azt egy profán szintre, tevékenységgé 

silányítva ezt a felemelő kapcsolódási/kapcsolati formát, nemes állapotot… 
 

Rögtön itt az elején had említsek még meg egy (kettő) fontos ideát (az első) Popper 
Péter nyomán: „Az alapkérdés: miért ír valaki? Írhat azért, mert belső kényszere 

van rá, valamilyen categoricus imperativus. Állítólag Gauguin mondta egy 
barátjának: <<Nem érted? Festenem kell. Ha valaki beleesik a tengerbe, akkor 

úsznia kell. Mindegy, hogy jól úszik, vagy rosszul, de úsznia kell, különben 
megfullad.>> Talán ezt nevezik ihletettségnek, avagy az Ördög sarkantyújának. 

Írhat valaki azért, mert úgy érzi, hogy közzé kell tennie fontos és közérdekű 
mondanivalóját. Írhat pénzért, sikerért, bosszúból, kárörömből, dühből. Ó, nagyon 

sokféle okból írhat az ember,…akár tud írni, akár nem.” 
Hogy ez a kötet miért születet meg(?), mit tudok „én”(?) és, hogy miért is írok(?), 

talán hamarosan az is nyilvánvalóvá válik. 
 

És még egy…, Bálint Györgyre hivatkozom ezúttal: „Senki sem maradhat semleges a 
hóviharral szemben, senki sem ítélheti meg pártatlanul a csörgőkígyót, mely feléje kúszik.” 
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Megjelent a Szerző kiadásában,  
az Au®iga Centrum Tagság (ACT) gondozásában 

Dávid fiam konstruktív észrevételeinek figyelembevételével. 
- 2022 - 

 
Web:  http://www.szefe.info 

E-mail:  szefe@szefe.info 
 

Ha nyomtatott, (esetleg egyedi, névre szóló, díszkötésű) példányt 
szeretne, az itt megadott elérhetőségeken keresse a Kiadót. 

 
 

ISBN 978-615-80148-9-2 (PDF) 
 

Attribution Non-Commercial No Derivatives  
(CC-BY-NC-ND-4.0) 

Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 
 

 
 

A felismerés senkinek sem a monopóliuma, senkinek nincs szerzői joga rá. Ez mindenkinek a legbenső 
valója. Nem szükséges „mesternek” lenned ahhoz, hogy ocsuld a világ teljes összefüggését, (vagy csak 
annak egy bizonyos részét/részleteit). A felismerés minden vallás fölött áll: mindenkinek születési joga. 

(Máté Imre bácsa nyomán) 
 

Már minden meg/le van írva, ki van nyilatkoztatva, kinyilatkoztatásra került. Ha valaki, valamiről azt állítja 
„ő találta ki”, lehet, hogy valóban úgy van, hogy kitalált valamit, de az biztos, hogy az már előtte volt. A baj 
ott kezdődik, amikor erre a „kitalációjára” valaki (szerzői) jogot formál. No, ez már (a) létrontás! 

2017. december 3. 
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Csak aki (valóban) figyel rám, (csak) az ért(het) meg igazán...! 

 
Mindig léteztek fellegajtó-nyitogatók…, 

…és mindig leszünk is. 
 

Az igazak szenvednek ugyan üldözéseket, de 
csak azoktól, akik elvetik maguktól a törvényt; 
börtönbe kerülnek, de csak az alávalók miatt; 

megkövezik őket, de csak a szentségtörők végett; 
megölik őket, de csak azok miatt, akiket 

elragadott a mocskos és igaztalan féltékenység. 
 
 
 
 

ELSŐ  K ÖNYV  
 
 

 
 
 

 
 

Nem vagyok semmiféle irány senkinek, 
nincs bennem jelszó, mert 

nincsen csalás. 
 

A sors csendben készül, olyan kertekben, 
mint az enyém, nem pedig ott lenn, a zsivajban. 
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Bevezető 

Fontos rendezőelvek (átemelés az ACT alapszabályból) 
- Te nem egy vagy a sok közül, hanem Te vagy az az egy(etlen), aki Te vagy 

önmagad! 
- A gyermek érték (!), akit/amit a megfelelő példamutatással és szeretettel 

kell őrizni, védeni; az egészség érték, a lelki egészség érték, amiket 
tudatossággal, gondoskodással és szeretettel kell megvalósítani, fönntartani. 

- A tudatosság fejlesztése (általánosságban és minden téren) rendkívüli 
jelentőségű és nélkülözhetetlen fontossággal bír az alábbi célok 
megvalósításának érdekében. 

- Figyelem felhívása „bizonyos” életvitelre, a megfelelő mentálhigiéniára és a 
testi szellemi egyensúly, harmónia szükségességére. 

- Az emberek, saját magukba vetett hitének, önbizalmának erősítése, a 
társaság szellemiségén keresztül (a kívülállók körében is); önbecsülésre nevelés.  

- Az akaraterő, az intelligencia, a kitartás, a küzdeni akarás, a bátorság, az egyéni nagyság erejének 
demonstrálása. 

- A brutalitás, korrupció stb. ellenes tiltakozás a pozitív példa ereje által. 
- Küzdelem a kivagyiság, a természetrombolás, az értelmetlen pusztítás, az értelmetlen és indokolatlan 

fogyasztás, a természet kizsarolása ellen annak érdekében, hogy az emberiség ne legyen saját maga 
sírásója. Egy hagyományos értelemben vett „tiszta” élet megvalósítása. Visszatérés az Ember valódi 
szükségleteinek megfelelő normatívákhoz. 

- Küzdelem az „amerikanizálódás”, az uniformizál(ód)ás, az egyén manipulálhatósága (a 
divathóbortok, az öntudatlan népre mesterségesen rákényszerített értékrendek, számító módon 
megtervezett életérzések) ellen, az emberek és nemzetek egyéni sajátosságainak megtartásáért, 
önálló arculat megteremtéséért, az egyén saját értékeinek felszínre hozása és a nemzettudat erősítése 
által úgy, hogy az mások etikusan vett emberi érdekeit ne sértse. 

- Fiatalok önállóságra és a hagyományos értékek tiszteletére történő nevelése, önbizalmának, 
önbecsülésének fejlesztése, egészséges életmódjuk elősegítése. 

- Alkotásra, kreativitásra, (de nem a szerzésre) való ösztönzés. („Hass, alkoss gyarapíts...”) 
- A szabadidő kulturált eltöltése. 
- Egyes tevékenységekkel karitatív szolgálat.  
- Megteremteni a lehetőséget arra, hogy a tagok saját erejüknek és ne csak izomerejüknek tudatára 

ébredjenek. Ilyen irányú képességek fejlesztése, képzése, miáltal mentális problémák előzhetők meg. 
- Természeti-, környezeti értékeink védelme, ápolása. 
- A célok között megfogalmazottak szerinti  

• életforma megvalósítása, lehetőséget és alkalmat nyújtani, hogy a tagok a célok között 
megfogalmazottakat gyakorolhassák, azokkal minél többen megismerkedhessenek, 

• szellemben felnövő fiatalság nevelése, 
• elvek érvényesítése, ezek kifejezését célzó kezdeményezések támogatása, elősegítése, 

kiszolgálása, e kezdeményezések számára erkölcsi, társadalmi alap biztosítása.  
- A társaság tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásokból a társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül 

más is részesülhessen, amennyiben a szolgáltatást igénybevevő elfogadja, be-, és tiszteletben tartja 
szolgáltatás igénybevételére felszólító felhívásban, illetve a társaság alapszabályában leírtakat, 
valamint a költségeket megfizeti. 

- Kapcsolatok keresése és ápolása hasonló kül-, és belföldi szervezetekkel. 
 

Az ASzaGaSz és az ACT összehangolása, tevékenységi köre kapcsán 
- Bio-ACT Környezet(Természet)védő és Biokertész Csoport 
- Bio-ACT Ezoterikus és (Ön)Gyógyító Csoport 
- Bio-ACT Segítő Csoport 
- ACT Ifjúsági és Szabadidős Csoport (hagyományőrzés, kézművesség, 

képességfejlesztés, hangszerkészítés, néptánc, gasztronómia) 
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*A figyelmes olvasó számára ez ellentmondásnak tűnhet; de 
ez közel sincs így. Az itt említett „kell” nem az én „kell”- em, 
hanem a Törvényből eredő szükségszerűség…, a kategoricus 
imperativus, a sensus communis… (részletesen még később). 

 

Az ASzaGaSz célja/feladata/tevékenysége 
 
Előbb essünk túl azon, hogy mi nem (az)…: a mindenáron történő növekedés nem elsődleges célunk. 
 
Elsődleges cél: 
• a Teremtés, a teremtés folytatása, 
• a pozitív példa által a Szakrális Gazdálkodási szemlélet képviselete, (amit a Szövetséghez 

csatlakozók számára különösebben nem kell magyarázni, a többiek pedig inkább figyeljenek...), 
• fenntartható fejlődés, egy fenntartható emberi környezetet teremtő rendszer felmutatása,  
• egy határozott, olyan etikai követelményrendszert felállítása, amely minden, a jövőért felelősen 

gondolkodó ember cselekedeteit szükségszerűen kell* , hogy irányítsa, 
• teret adni a téma iránt érdeklődők egymásra-találásának, 
• kezelés helyett megelőzés.  

 
További célok: 
• az Au®iga-, bio-, permakultúra morálja, etikája mentén, minél több különböző 

életformának életteret biztosítani, amik mind valamilyen funkciót látnak el a 
Föld életben tartása érdekében még akkor is, ha ezek az élőlények az emberi szem számára 
láthatatlanok, 

• az emberi szükségleteinket egyszerű és méltányos kielégítése, miközben a minket körülvevő 
környezetben nemhogy kárt nem okozunk, de építjük, regeneráljuk azt, 

• személyes felelősséggel összpontosítsuk megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat annak 
érdekében, hogy további károkat ne okozzunk; ami elromlott azt megjavítsuk; ahol hiányzik, ott újat 
hozzunk létre, 

• a tudás, információ, valamely szakértelem, a természetet megfigyelve a tapasztalatok megosztása, 
„benchmarking”-ok, „brainstorming”-ok szervezése a célok hatékony megvalósulásának érdekében, 
a kölcsönös tanulás segítése, olyan tudás megszerzése, terjesztése érdekében, ami nem avul el soha, 
ami az azt megszerzőké marad, 

• a környezetünk emberi és természeti épségének, integritásának előtérbe helyezése az anyagi 
hasznossággal szemben, 

• az itt megfogalmazottak gyakorlásán túl, a fenntartható fejlődés szellemiségének terjesztése, az 
ökológiai kultúra fejlesztése, a globális-, és az ökológiai szemléletre, (de nem a globalizációra) való 
nevelés, s mindezeken keresztül a fenntartható fejlődés gyakorlati alapjainak kidolgozása, 
folyamatos fejlesztése és megvalósulásának elősegítése, 

• természeti erőforrások fenntartható használati módjának kifejlesztése és terjesztése, 
• az adott természeti viszonyokhoz illeszkedő gazdálkodási rendszerek tervezése, megvalósításuk 

elősegítése; ugyanis mindenekelőtt a szakrális valóság, és azon belül a természet(felett)i erőknek az 
egyén, a család, a közösség, a Világ érdekében való működtetése a feladat, 

• törekvés a minél teljesebb önállóságra és önellátásra, hogy a Gondviselés Rendje helyett ne 
mesterségesen kialakított politikai, gazdasági, és társadalmi kényszerek befolyásolják létünket és 
működésünket, (azonban, nem biztos, hogy a teljes önellátást kell mindenáron erőltetni, inkább „csak” 
figyelni érdemes és amit a környezet magától (meg)ad, adni akar azzal kell (meg)elégedettnek lenni), 

• megoldásként felmutatni és javasolni a természetben zajló ökológiai folyamatok minél teljesebb 
érvényesítését az Ember élőhelyén, szükségletei megtermelése során, 

• „ami az elégen túl vagyon, nekem ingyért se kellene” elve szerint; figyelmünket arra kell 
koncentrálnunk, hogy mi az, ami elég saját magunk számára; ne pedig azzal foglalkozzunk, hogy 
mások miből mennyit fogyasztanak; mindenből csak annyit használjunk fel, amennyire feltétlen 
szükségünk van…, 

• hangsúlyozni a fogyasztás drasztikus csökkentésének, az energia-megtakarításnak, és a természetből 
való „házi” energianyerés különféle módozatainak fontosságát, 

• önszerveződő, önvezérelt önellátó rendszerek megvalósulásának elősegítése, 
• a minőség fontosságának a hangsúlyozása (lásd még „A Felcseperedett”-ben…), 
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• az élővilág védelme, szép természetes környezet, pozitív kapcsolatok, és a szükségleteket 
egészséges, változatos módon kielégítő gazdasági termelés létrehozása, 

• egy bio-, permakultúrás-, Szakrális Gazdaságban kimondva-kimondatlanul létrejönnek hasznos 
ökológiai kapcsolatok termesztett növényeink, szántóföldünk, erdők, a gondunkra bízott terület, 
(egyszóval a gazdaságunk) és a természetes flóra-fauna tagjai között; ezt igyekszünk elősegíteni: 
búvóhelyek készítésével, azok megtartásával, szimbiózisok létesítésével, kívánatos társulások 
elősegítésével; egyaránt figyelembe véve, tekintettel a hasznos fajok, egyedek, virágok, ragadozó, és 
parazita rovarok igényeire, 

• környezet állapotának folyamatos nyomon követése, elemzése és értékelése, 
• olyan életmód-alternatíva felmutatása, ami nem árt annak művelőjének sem, és a világnak sem, 

valódi emberi igényeket elégít ki, biztosítva mindenki számára az értelmes munkát, és a pihenést, 
• természetszerű, emberléptékű emberi élőhelyek létrehozása, miáltal esély teremtődik a személyek, 

családok túlélésére, 
• új életremény és egészséges élelem teremtése az urbánus egzisztenciájú embereknek, 
• az együttműködő és erőszakmentes kommunikáció elősegítése, a bomlasztó viselkedés kezelése… 
 

Az ASzaGaSz nem gonoszkodni, nem paranoiát előidézni akar, hanem figyelmeztetni. 
„Szakértőnek” mondott „társulások” könnyedén „bizonyítani” tudják ennek ellenkezőjét, de ez csak a 
„Száll a kakukk fészkére”-(szakmai)elv megvalósítása mentén lehetséges… 
 

Az itt leírtakkal élhetünk; és mondvacsinált ürügyek alapján fonák, talmi csoportosulások, egyedek 
vissza is élhetnek mindezzel, kákán csomót keresve biztosan ki(akár visszájára is)forgathatják az eredeti 
szándékot…, mindenkinek a lelke rajta… 
 

(Mind)ettől függetlenül: 
• Ember és állat egyaránt megkívánja, hogy gondosan bánjunk a talajjal. A termőhelyhez igazodó 

gazdálkodás tekintettel van a talaj és a növényzet, az állatok és az emberek szükségleteire. 
• A Föld egy önálló, élő, lélegző szervezet (egység), aminek élhető-formábantartása gondoskodást 

igényel, ha nem gondozzuk és nem törődünk vele, annak a következményei beláthatatlanok lehetnek 
az emberiség számára, tehát megfelelő módon gondoskodni kell a Természetről. Ez a törődés és 
gondoskodás magába foglalja az élő termőföldet, valamint az erdőket, a vizeket-, és a levegő 
tisztaságának javítását. A termőföld minősége a társadalom jólétének az egyik legjobb 
mértékegysége. 

• Meggyőződésünk, hogy létre lehet hozni az ember számára (elsősorban) hasznos fajokból a 
természetes életközösségekhez hasonlóan működő ökológiai rendszereket, és ezáltal drasztikusan 
csökkenteni lehet az emberi szükségletek megteremtésének ipari háttér, és energiaigényét, 
környezetromboló hatásait, ily’ módon az emberi tevékenységet éppen javító hatásúvá lehet fordítani. 

• Nálunk a biológiai létezés keretét, egy önzetlen, világunkra irányuló, a tájra, földre, flórára, faunára 
és egymásra kiterjedő szeretet, az ebből fakadó tett, a teremtő tevékenység képezi, amit a Szakrális 
Gazdaságunk foglal magába. Segít, tanít és véd (a maga módján, a lehetőségek, a lehetséges 
kereteken belül). 

• A legfontosabb, hogy a természeteshez legközelebbi állapotokat állítsuk helyre, ne fokozzuk a 
termelékenységet mesterségesen, igyekezzünk a természeti folyamatokból úgy megélni, hogy azokat 
nem deformáljuk rendszeridegen módszerekkel, és csak a szükségletünket vegyük ki a javakból. 
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Az Au®iga Szemlélet szerinti Szakrális Gazdaság 
Tisztában vagyok azzal, hogy írásaim zöme, (hacsak 

nem mindegyike) nem populáris jellegű, ami adódhat 
abból (is), hogy azok nem haszonszerzés céljából és 

főleg nem-profán szándékkal készültek. 
 

A „szakrális gazdaság”-nak, (de hogyan is kerül(het) egymás mellé ez a két szó, főleg egy (új) 
fogalomalkotásban?) több fajta/féle meglátása, megközelítése ismeretes, ezért fontos az Au®iga szerinti 
terminus technikus ismertetésének kinyilvánítása: 
 

Az Au®iga Szakrális Gazdaság egyben Erény-, Morál-, Etikai-, Humán-, Spirituális-, Gazdaság. 
Filozófiájának sarokpontja az Au®igai alapelvek (elérhetősége: https://mek.oszk.hu/20900/20930/ ); a 
Szakrális Gazdasági célok, módszerek, szemlélet ebből vezetődik le. 
 

ASzaGaSz helye, tartalma, levezetése: 
1. szint: jelenlegi profitorientált forma (mint látvány, ami ilyen tartalmatlanságában elvetendő) 
2. szint: biogazdálkodás (mint alapkövetelmény) 
3. szint: permakultúra (mint alap-szemléletmód, az előzőekhez képest többletkövetelmény) 
4. szint: szakrális gazdálkodás (az előzőeket magába-foglaló, egyéb „lét-síkokat” is figyelembe vevő forma) 
 

„Differenciál-diagnosztika” 
1.,  Ezt a szintet nem nagyon kell bemutatni senkinek sem, ebbe vagyunk beágyazódva, beágyazva 

(alapvetően), szinte lehetetlen kibújni, kitörni belőle… 
2., „Kigyullad a lámpa és folyamatosan villogni kezd” néhányaknál, azonban elég erős a „szerzési 

vágy” a biznisz csábítása… Sokan csak jól csengő frázisként használják föl a „nyáj 
(meg)etetéséhez”. 

3.  A permakultúrás gondolkodás annyival több ennél, hogy a gazdálkodás valamennyi elemét 
(növényeket, állatokat, építményeket, domborzatot, táj, és vízrajzi adottságokat) egy egységes 
ökológiai rendszerré/be szerkeszti össze, amelyben az előre megtervezett módon létrejövő 
kapcsolathálózaton keresztül az egyes elemek produktivitása, használhatósága javul, a ráfordítás 
(ápolás, takarmány, gyógyszerek, elhelyezésre szolgáló épületek) csökken. A rendszernek része az 
Ember is, tehát a permakultúra egyben emberi élőhelyeket is teremt. 

4.,  Erről szól ez az írás… 
 

Az egyes szintek a Természet három kötőerejének tükrében 
1., Ostobaság kötőereje – szakmunkás (lásd még később) – miért-beemelés… 
2., Vágy kötőereje – paraszt – miért-még mindig a haszon… 
3., Szeretet kötőereje – gazda – miért-nem a haszon, de valamiért… 
4., Kötőelemtől mentes – Szakrális Gazda – nincsen elvárás, nincsen akarat, nincsen „szándék”, 

egyszerűen „csak” teszi a dolgát… 
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Ismérvek, (ha jelen esetben egyáltalán szóba jöhet ilyesmi) 
• Bio(szemlélet)-, perma(kultúra)-, ökonómia, metafilozófia, filia, agapé, sensus communis…, 
• A Törvény iránti odaadó elkötelezettség, 
• Guénon primordiális létezése, 
• részvétel a teremtésben: ápolás és gondozás, 
• rendszerben gondolkodás,  
• a terület összes önálló lényét, annak létezését figyelembe veszi,  
• a békés egymásmellett-élés, a harmónia megteremtése, (lásd még az alábbi 01. megjegyzést*) 
• a parttalanság, a káosz elkerülés érdekében a Gazda karmesteri szerepköre,  
• fő feladata a figyelés, figyelés a szeretet(e) csöndjében,  
• (pusztán, csak) a szükséges mértékű beavatkozás,  
• az így létrejött termény enyészettől való megóvásának érdekében a saját fogyasztás; a fölösleg 

értékesítése, 
• testközeli élmények megtapasztalása,  
• a gépi erő használatának minimalizálása,  
• minden kivét(el)nek a visszatermelése az adott területen belül,  
• figyelemmel, szeretettel, gondoskodással, alázattal fordulás a környezet felé,  
• spontaneitás, minimális tervezettség,  
• szükség esetén a komfortzóna elhagyása, hajlandó kilépni a komfortzónából éppen akkor és éppen 

akkora mértékben, amire éppen szükség van, 
• nem a haszon az ami fontos, önzetlenség, tevékenység magáért a tevékenység kedvéért,  
• nem a haszon miatt, hanem mert ez a dolgok rendje, 
• kizárólag rajtam múlik megteszem-e, 
• a fák zöme állva hal meg. 
 
 
 

Ez valójában… 
• Keresztes Szent János által említett „Hegy”, 
• Hamvas Béla szerinti primordiális lét/állapot, létesítés, 

léttartalom-realizálás, (lásd még az alábbi 02. megjegyzést*, 
valamint részletesen a Második Könyv-ben), 

• Bhagavad-gíta: „Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de tetteid gyümölcsére nem tarthatsz 
igényt. Sohase gondold, hogy te vagy az oka cselekedeteid következményének, és sohase vonzzon 
kötelességed elhanyagolása!”-ja, 

• metafilozófia, 
• a zen békéje, 
• maga a Tao, 
• a wu-wei, 
• AZ. 
 

*Megjegyzés 01.: 
Isten és harmónia egy; a Harmónia a Törvény szerinti harmónia egy Törvény szerinti környezetben, környezettel; 
ennek tudatos (meg)figyelése, (meg)élése, beépítése (hova?, a Világba), az ami Emberi… Ami ettől eltérő, az 
„létrontás”, aki nem ezek szerint az elvek szerint él, azt nevezik „létrontó”-nak… 

2021. szeptember 22. 04.2o 
Mindez ellentmondásnak tűnik a „Hegyes Szerelme(te)s Könyv”-emben leírt „önemlékezés, szándékos 
kényelmetlenség, súrlódás keresése” elvéve… Érdemes lenne ezt alaposabban megvizsgálni… 
*Megjegyzés 02.: 
Elvégre minden emberi tevékenység az emberben megvalósulásra váró léttartalmak realizálása.  
…A léttartalmakat nem lehet mind realizálni, felszabadítani kell őket. A feladat nem mindent kimeríteni, hanem a 
kimeríthetetlent megtalálni. 
Másképpen…  
A (hamvasi) léttartalom mérhetetlenül gazdagabb annál, mintsem bárki életében realizálhatná; inkább föl kell 
szabadítani: megtalálni a kimeríthetetlent szellem. 
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A Szakrális Gazdaság, Au®iga szerinti megfogalmazása 
Bizonyos szakrális-jellegű gazdaságot, gazdálkodást többen, többféle módon fogalmaznak meg. Így a 
fogalom kapcsán olyan hasonló „szinonimák” bukkanhatnak elő, úgymint: 
• Kun gazdaságszervezet 
• Keresztény szakrális gazdaság 
• Spirituális gazdaság 
• Szent gazdaság 
• Üdv-gazdaság 
• Biodinamikus gazdaság 
• Emberközpontú gazdaság 
• Antropozóf-gazdaság 
• Organikus folyamat-filozófia 
• Biogenikus szemlélet 
• Bionika 
• Etc. 
 
A (téma szerinti) Au®iga szemlélet leginkább a kun gazdaságszervezettel rokon, ezért (elsősorban) 
ahhoz mérten kerül említésre néhány lényegi szempont. 
 

Au®igával közös lényegi fogalmak (kun gazdaságszervezethez mérten)  
• a Szabadság fontossága, 
• az Idő jelentősége, szerepe, helye, 
• az Embercsinálás jelentősége, 
• a Harmónia őrzése, az elrendelt harmóniában élés, 
• gondoskodás, gondozás, ápolás, 
• a természeti környezet tisztelete, 
• képességek, készségek, tudás (meg)becsülése, 
• alkotási-, erkölcsi képességek becsülete, 
• atya-fiúi, általában gyermek-szülői kapcsolódás fontossága, 
• pénznek az értéktelensége, 
• a rang eredete, 
• hasonló külső megjelenés mellett alapvetően más lényegi, minőségi tartalom megkülönböztetése… 
 

(A kun szabadságszeretet kapcsán, csak így zárójelben szeretném megjegyezni a szabadság-fogalom egy 
másfajta aspektusát, ami egyrészt a „Feriku, a haiku orgazmusélménye” (http://mek.oszk.hu/12100/12138/), 
azonban méginkább a „(Mi a) FERIKU(lógia): Út(azás) a totális Szabadságba (A Szabadság felé)” 
(http://mek.oszk.hu/17300/17348/) írásokban találhatók meg.) 
 

Megítélésem szerint egy (társadalmi rendről mint) rendszerről, közösségről sok mindent elárul, hogy 
mennyit tilt és mik azok a dolgok, amik tiltás alá kerülnek, mennyit vár el és mik ezek az elvárások, 
azok (kikre és) mennyire kötelező érvényűek. Mivel egy szakrális rend, a szakrális rendszer is 
(mostanra) elkerülhetetlen módon egy ilyen közegbe van beágyazódva, ezért szükségképpen abba is 
begyűrűzik ezek közül (a kényszerek közül) valamennyi, de nem mindegy mi és mennyi és az mennyire 
válik kötelezettséggé. Ez már önmagában véve is sok mindent elárul erről a közösségről, viszont ennél 
sokkal fontosabb az, hogy mennyi szabadságot biztosít önmagában az azt alkotó elemek számára. 
Mindez elképzelhetetlen a Törvény, önmagától értetődő, a belőle fakadó (természetes) evidenciája 
nélkül. 
 

Van aki csak trágyának jó…(?) 
Volt olyan ismerősöm, akivel az első találkozásunk alkalmával, az üdvözlést követően, (mert ezt hozta szóba) 
először ez a téma vetődött föl kettőnk között; ennek ellenére az egyik legjobb barátomra tettem szert… 
Aztán volt olyan is, amikor ez a téma más beszélgető-„társsal” került szóba, (mert megemlítettem); az 
illető többé köszönni sem nagyon akart… 
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Minden (élő szervezet) táplálkozik valamivel, minden tápláléka valaminek…, Ember, kutya, disznó, 
patkány, féreg, dudva…, de csak az Ember gondoskodása, odafordulása az, ami többletet tud tenni a 
Világhoz. A Szakrális Gazda, gazdálkodása, odafigyelése, törődése, gondoskodása, önzetlensége is ilyen. 
Hogy az Ember ne csak trágya legyen, (ne csak annak legyen jó), ehhez szükséges az ASzaGaSz-elvek 
szem előtt tartása… 
 

Az Ember, még ha ugyanazt a mezőgazdasági munkát végzi is, ugyanazon eszközökkel és ugyanazt 
termeli is, azért paraszt, mert egy szakrális valóságnak a része. Ha ugyanazon eszközökkel ugyanazt a 
munkát, de az „alpári”-valóságban élő személy végzi, akkor az nem paraszt, hanem csupán 
mezőgazdasági szakmunkás, egy szkláv (sklave)… (Szklávot nem körülményei teszik rabszolgává, 
hanem az, hogy rabszolgalélekkel született: nem tud mást, mint szolgálni. (Ugyan akkor érdemes azt is 
megjegyezni: Az erőszak teremtette az első rabszolgákat; gyávaságuk állandósította a rabszolgaságot.) 
Nincs is ezzel semmi probléma, ha a (sklave a) helyén van/marad, de, amikor „alkotni” próbál, abból 
csak rombolás származik; az csak a ripők, a bugris, a faragatlan tökfilkó, a bornit, B.Á. vicsorgása…)  
 

A szkláv: – az idő uralkodik rajtuk, nem ők uralják az időt, nem ők gazdálkodnak azzal, (jó esetben is 
csak), megcsinálja, amire utasították, amit elvárnak tőle, utána „henyél”…  
A Gazda folyamatosan jelen van a folyamat(ok)ban, szükségszerű számára, hogy az Idővel (is) 
gazdálkodjon valamilyen szinten, valamennyire uralja azt, bár ez nem mentes az egyéb kényszerektől, 
kényszerítő tényezők figyelembevételétől. (Veszélyes dolog olyasmit állítani, hogy a Szent Heropasz, 
bármivel, bárkivel „egy kategóriába” sorolható, az bármivel, bárkivel „együttműködésre bírható” lenne; 
mégis, valahogyan, bizonyos szempontból mégis csak erről van szó: a hozzá történő őszinte igazodás 
átvált egyfajta „vice versa”-együttműködésbe, ami tulajdonképpen az Univerzumba történő teljes 
belesimulás eredményeként, a Keresztes Szent János-i minden(t) föladás nyomán létrejövő semmivé 
válás során jön létre.) 
 

A gazda-szolga „attribútum”, jelleg, viszony, jól megfigyelhető az alábbi somogyi pásztornótában. 
 

Meghalt a juhász, oda a juhász, 
nincs ki mondja a puminak, 

tereld be a birkát! 
 

Meghalt a kanász, oda a kanász, 
nincs ki mondja a bojtárnak, 

vágd le a siskát! 
 

Meghalt a béres, oda a béres 
Nincs ki mondja az ökörnek 

Haj, helyre, Rendes 
 

Meghalt a gulyás, oda a gulyás 
Nincs ki mondja a tehénnek: 

Fordulj, te Villás! 
 

Ha nincsen Gazda, akkor semmi sincsen és a szolga sem képes ellátni a végrehajtói feladatát. 
A szkláv azt csinálja, amit éppen mondanak neki, vagy éppen azt nem teszi, vagy éppen annak az 
ellenkezőjét …, a lényeg, hogy kell neki a „mondás”, kell egy tevékenységet kiváltó jelzés/szignál, 
amire reagálhat a maga módján, a tehetsége, a jelleme, a habitusa szerint… 
Valami hasonló dolog ez, mint amiről Popper Péter tesz említést a gyerek-felnőtt „reláció” tekintetében : 
A gyermek még főleg reaktív lény. Viselkedése válasz arra, ahogy a környezet viselkedik vele szemben. 
A felnőtt ember megszerezte a valódi aktivitás lehetőségét, formálni képes környezetét. 
(Ezek után már el sem merek indulni a tömeg infantilis jellegének gondolatmenete nyomán…, amit 
egyébként is „A Felcseperedett” részletesen taglal.) 
 

„Legyen néktek a ti hitetek szerint…” 
Ilyen tekintetben vannak olyanok, akik számára a mennyország kilátásai tárulnak föl, vannak aki 
Mohamed közelében lesz majd a helyük, mások a Nirvánában örömködhetnek majd és vannak olyan 
anyagba ragadt „megátalkodottak”, amik, (bizony mondom néktek) csak trágyaként fejezik be silány 
pályafutásukat. 
 

Sokan magukból és a szűk környezetükből kifelé fordulva a 
környezetüket folyamatosan figyelve, az így nyert 
információkat feldolgozva, értékelve stratégiákat kreálnak a 
megfelelés érdekében a mindennapokban történő 
lavírozáshoz; így szervezik az életüket. Ilyen formán én nem 
akarok megfelelni senkinek sem, csak a Teremtő Elveknek… 
Azért mert az értékrendünket nem fogadja el a környezetünk, 
nem biztos, hogy ezzel az értékrenddel van a probléma. 
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Hármas tagozódások 
• A „szabadság, egyenlőség, testvériség” populáris és „valós” értelmezésére, aminek paradoxonjára itt 

most nem térek ki, (csak jelzem)… 
• Szintén csak jelzés értékkel mutatom föl a(z) „(élő) társadalom és az élő szervezet, (elsősorban az 

Ember) párhuzamait; úgymint ezeknek az „identitásoknak” meglévő „szellemi élete”, „érzelmi 
szociális lelke”, „fizikai akarati gazdasági” létezése… 

• További(ak) szerinti felosztásban: élet – értelem – anyag, vagy fizika – biológia – pszichológia, vagy 
test–lélek–szellem, vagy atom–érzés–gondolat… 

Az ASzaGaSz eszmeiségéből adódóan… 
Ebben a társaságban: 
• nincsen kötelező tagdíj, 
• nincsen kötelező akkreditáció, 
• nincsen semmi olyan kényszer, ami (nyíltan, vagy burkolt formában) anyagi javak megszerzésére 

irányul, 
• a tagtól „elvárt” az itt említésre kerülő elvekkel történő azonosulás és azok tisztességes betartása, 
• figyelme maradjon élénk, ne veszítse el nyitottságát, érdeklődésének frissességét a téma iránt; ne 

vessen el semmi olyan, számára újdonságnak számító megfontolást, ami elősegítheti a gazdasága 
működtetését (pl. a biodinamikus megközelítés, az antropozófiai szemlélet mint egy lehetséges 
alternatív-opció, kronobiológia, etc.), 

• a már meglévő, korábban kialakított struktúrát ne hirtelen, erőszakkal változtassa meg, hanem 
figyelje merre mozdul a terület, hogyan kívánja azt a maga módján megváltoztatni az ott élő 
természeti közösség, várja meg ezeket a jel(zés)eket és annak mentén cselekedjen, de csak a 
legszükségesebb mértékben, 

• új terület kialakításánál csak a legszükségesebb mértékben vegye figyelembe a(z éppen aktuális) 
szakmai (trendeket) meglátásokat, inkább a területtel történő „párbeszédet” követően figyeljen az 
„intuícióira”, 

• jó, ha van releváns szakértelem, de nem ez az elsődleges szempont; egy bizonyos fajta 
oda/hozzáfordulás, mentalitás, szemlélet az ami a legfontosabb, 

• alapvetően nincs elvárás, nincsen akarat, (ha csak nem a (Bogyóka szerinti): „azt akarom, hogy ne 
legyek akaratos” elv)… 

És még valami… 
A Szakrális Gazdaságból kikerülő termékek esetében a látvány és a beltartalom tekintetében nem biztos, 
hogy az köszön vissza, mint egy „normál” gazdaságban előállított terméknél megszoktunk; a látvány 
nagy valószínűséggel alatta marad annak, a beltartalom viszont nagy valószínűséggel jóval értékesebb 
lesz; de hát miért veszünk magunkhoz táplálékot, miből akarjuk magunkat (fel)építeni…? Látványból, 
vagy alkotóelemekből? 
(Persze vannak olyanok, akiknek (csak!) a látvány számít (ezen a téren is)!) 

Előzmények 
Permakultúrás tanfolyamok (ApaKlub keretében) 
„Nyitott Tanya”-, és „A Természet Aromaterápiája” program (ApaKlub keretében) 
Meditációs ismeretekre irányuló beszélgetések 
Elmondani az elmondhatatlant… 
Nyomorból gyomorba projekt... 

Lásd még a Függeléket! 
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Gondolatok a téma kapcsán 

Mekkora legyen/lehet egy Szakrális Gazdaság? 
Jellegéből adódóan inkább kisgazdaságok azok, amik leginkább szóba jöhetnek; azonban a téma 
lényegéből adódóan következik, hogy a Szakrális Gazdaság bármekkora nagyságú területen 
működtethető. Elméletileg egy balkonládában éppúgy mint több-száz holdon; mert a szemlélet, a 
mentalitás, vagy még inkább az odafordulás a lényeg ennek a kérdésnek a tekintetében.  
Mégis érdemes megfontolni…  
Egyrészt: bizonyos méret alatt csak a Szakrális-odafordulás lehet jelen, viszont nem tud kialakulni a 
„teljes”, integrált, (kellően) magas komplexitású ökoszisztéma… 
Másrészt: bizonyos területméret fölött az ezzel együtt járó elkerülhetetlen költségek olyan mértékben 
növekednek, (szemben a kivett/kivehető javak realizálható (gazdasági) értékével és/vagy a saját fogyasztás 
lehetséges/korlátozott mértékével), hogy az a Szakrális Gazda egzisztenciájának veszélyeztetésével jár…  
Ez esetben rendelkezni kell biztos egzisztenciával, vagy biztos (szilárd) egzisztencia-tudattal. 
Tudomásul kell venni, hogy a szakralitás több dimenziója közül van olyan ami az anyagi világba 
nyúlik és ez a tény az önellátó rendszerek determináló tényezője, illetve az itt kikerülhetetlen (szociális-
gazdasági) beágyazódottság kényszerhelyzetet, kényszerpályát jelent minden, ezen a síkon is 
megnyilvánuló entitás, rendszer számára (is)…  
Bizonyos méret fölött az erdő lehet (egyfajta) megoldási lehetőség, azonban a Szakrális Gazdaság nem 
egyenlő az erdővel, az erdőgazdálkodással, az erdőben vadon termett javak gyűjtésével… (Viszont az 
úgynevezett „erdőgazdaságoknak” jó lehetőségei vannak. Nem véletlen az idézőjel használata! Amiről 
itt most szót ejtek, az nem egyenlő azzal az erőgazdasággal, amiket az erdészetek működtetnek. Viszont 
mindenképpen kerülni akarom azt az utóbbi időben felkapott kifejezést, ami bizonyos területeket 
„erdőkert”-ként nevez meg, egyfajta divatot teremtve azáltal hogy mindezt olyan „varázslatos kertként” 
aposztrofálja, „amit nem kell gondozni”. 
Ez igen vonzó lehet bizonyos (vulgáris, közönséges) körök számára, azonban a Szakrális Gazdaság nem 
erről, nem a gondozás, gondoskodás megúszásáról, nem a társadalmi környezetnek/felé történő image 
felmutatásról szól… Amiről én most itt szót ejtek, az egy olyan gazdaság, ami „erdős” (mit jelenthet ez 
a fogalom) területen haszonnövények termesztését is megvalósít.) 
 

.oO0Oo. 
 

Mindezeken túlmenően érdemes figyelembe venni azt is, hogy az ingatlanok minősége és ára más és 
mást jelent emberileg és üzletileg. Az ingatlanról üzleti szempontok szerint olvashatunk általában. 
Annak ellenére történik ez, hogy egy nagyon speciális létszükségleti termék és nagyon nehezen 
képzelhető el nélküle az emberi élet. 
Hogy egy ingatlan életminőségének romlásával az ára például gond nélkül nőhet, ez eléggé 
összeegyeztethetetlen az Emberi értékrendszer szerint. Csak egy ingatlan üzleti értéke lehet jóval 
magasabb vagy éppen alacsonyabb, mint az emberi értéke.  
Ilyen szempontból kérdések lehetnek: Jó-e abban az ingatlanban lenni? Egészséges-e?  
Mert pénzben mérve értékelik és hasonlítják egymáshoz ingatlanokat, az Emberi értéküket teljesen 
figyelmen kívül hagyják, az „egyszerűség” kedvéért. Ez a paradox szemlélet az üzleti érdekeket 
szolgálja ki az ingatlanpiacon és teljesen alárendeli az Emberi értékeket. Ha ezt lehetséges lenne 
megváltoztatni, ha az ingatlanra máshogyan (is) lehetne tekinteni – mondjuk Emberi életünk alapjára, 
alapvető emberi jogként – akkor senki nem engedné azokat kiszolgáltatni pénzembereknek. 
 

Miért fontos az „egzisztencia” kérdése? 
Az igaz, hogy ez az életmód nem csak egészséges, tiszta élelmiszert, kényelmes, otthont adó házat és 
Emberhez méltó életet jelent, valamint jelen kontextusban, a tudat határozza meg a létet; azonban 
kényszűrű módon tudomásul kell venni, hogy a természetes életmód a mai, európai szociális 
beágyazódottság, társadalmi determináltság, politikai játszmázás és az „urbánus”-nak, 
populárisnak mondható környezet kényszerítő hatásai miatt luxusnak mondható/tűnik mindez. A 
természetes életmód megteremtésének (egyéb egzisztenciális) feltételek nélküli megvalósítása, minden 
erre irányuló igény megléte esetén is megkérdőjelezhető, esetleg felelőtlenségnek tekinthető; elsősorban 
az utódok miatti felelősség miatt. Mindenképpen megfontolandó az a tény, hogy a mai társadalmi 
viszonyok között, a napi elvárások közepette, a természetes életmóddal együtt járó többlet-
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egyénierőforrás-ráfordítás, az átlagos trend(i)nél „alacsonyabb” szinten megvalósítható komfortszint 
miatt, az így nevelkedett utódok sok tekintetben ugyan hatalmas többletképességekre tesznek 
szert, azonban abszolút értelemben mindenképpen hendikeppel indulnak az életben… 
Nem azt állítom, hogy ez az „állapot” kevesebb örömmel járna mint a hétköznapi életvitel, vagy, hogy 
boldogtalanságot eredményezne, nem; ez egy másfajta boldogság, ami nem igényli, nem követeli meg a 
társadalmi lét-”állapotot”, ez utóbbi viszont szükséges feltétele egy felnövekvő individuum „kellő” 
szocializáltságához. 

.oO0Oo. 
 

Ha az emberiség zöme hibásan teremt, a Föld betegszik bele, (bizonyos szempontból élettelenné válik, 
pontosabban fogalmazva, elveszti vitalitását).  
(Feloldhatatlan(nak tűnő)) ellentmondást jelent ez a jövőre nézve? Megoldás lehet, hogy a boldogság az 
útján előre haladó teremtmény nyugalma. 
Boldogság: harmóniában lenni a környezettel… Persze nem mindegy milyen a beágyazódottság… 
Gondoljunk csak arra, ki élhetett boldog-harmóniában a fasiszta németországban…? 
Kérdés tehát, hogy a környezet etikája/morálja és a perszóna morálja hogyan egyezik? A legtöbb 
tragikus, „egyben Emberien felemelő szituáció”, helyzet is ebből az egymásnak-feszülésből, 
tényszerűségből: az az környezet pökhendi hatalmiságának, hatalmas(kodá)sának és az egyének 
hajlíthatatlan habitusának oppozíciójából adódik. 
Antigoné fölötte áll a „környezetének”, Shakespeare több drámája (III. Richard, Machbet, Hamlet, 
Velencei kalmár) megjelenik ugyanez a „szereposztás”, bár esete válogatja…; vagy ott van a 
megannyi film-példa, akár a „Két férfi a városban”, vagy a „Száll a kakukk fészkére”, csak ami nagy 
hirtelen az eszembe jutott… (lásd még: „Antigoné szerepének megítélése egy új dimenzióból 
szemlélve” – << https://mek.oszk.hu/19600/19610/ >>) 
Mérték a Törvény (lásd a „Saját Utam és Erényem Könyve”)! 

…boldog – boldogul(t) – megboldogult… 
.oO0Oo. 

Mire föl ez a (determináló) paradox (kényszer)helyzet? 
Több szerző egybehangzó véleménye szerint, az emberiség eredeti fejlődési iránya az élet és az értelem 
felemelése irányába mutatott. Az élet felemelése biztosította a boldogságot, az élet szépségét, az értelem 
felemelése a tisztánlátást, a logikus gondolkodást, az igazmondást, az élet és az értelem összhangja az 
erkölcsös viselkedést. Ez az allűr, az élet és az értelem összhangja, azonban (valamikor a homéroszi kor 
környékén) megbomlott. Ez azt jelenti, hogy a döntést hozni hivatott értelem nem az élet javára hozza a 
döntéseit. Így aztán kialakult és azóta is erősen tartja magát egy természetellenes, életellenes és 
értelemellenes irány, ahol (az uralkodó) társadalmi rend éppen azokat a tulajdonságokat értékeli és 
jutalmazza, amelyek az „aranykor” társadalmában bűnnek számítottak… 
Ilyen módon egy életközpontú civilizáció valamilyen folyamaton keresztül átalakult anyagközpontú 
civilizációvá, azonban a megszületésünk után (a jelen emberi lények esetében is) néhány évig 
mindnyájan életközpontú szemlélettel fordulunk a világ felé. 
Van egy bizonyos életelv…, AZ Életelv…, ami ebbe az „aranykori fílingbe” gyökeredzik és amivel 
minden élőlény születik. Nincsen ez másképpen az Embernél sem, ezért a lélek (többek között) 
egységes egészet alkotó természetes érzésekből áll össze, amire rárakodik sok olyan információ, 
amelyek a családban, a társadalomban uralkodó szokásoknak, beidegzéseknek megfelelően ragadnak 
ránk és épülnek be a személyiségünkbe. Akkor jöhet létre („ontológiai”) probléma, ha ezek a 
természetes és tanult, társadalmi „érzéseink” nem alkotnak egységes egészet. Ilyen esetben lelkünk 
meghasonlik önmagával: alapvetően természetes, de a gyakorlatban rákényszerül arra, hogy ne a saját 
természete szerint érezzen és viselkedjen. Ezért saját lelki épségünk érdekében szükséges, hogy olyan 
társadalmat hozzunk létre, amelyik megfelel természetes érzéseinknek, az örök természeti törvénynek: 
az élet felemelésének és tökéletesítésének, a jó, szép és igaz, természetes érzéseknek. 
Mit lehet tenni? 
Ha vissza szeretnénk szerezni teljes lelki épségünket, akkor életfontosságú, hogy önazonosságunkat 
természetes érzéseinkben lássuk, lelkünket életünk forrásával és hajtóerejével, a természetes, felemelő, 
kozmikus életelvvel azonosítsuk. 



SZEKERES FERENC 

ASzaGaSz-20220321-06_szikar 68/20 Szekeres Ferenc (szefe@szefe.info) 2022.05.03. 17:35:00 

 

Mit mond a témánkkal kapcsolatban Albert Schweitzer? 
„Élni akarok, de mások életének tiszteletben tartása mellett”. 
Nézete szerint a nyugati civilizáció hanyatlóban van, mivel fokozatosan elhagyja etikai alapját – az élet 
igenlését; (talán éppen ezért) a mai nyugati ember elvesztette az anyagi szabadságát, és majdnem 
teljesen megfosztódott a szellemi szabadságtól, s napról napra inkább megszűnik olyan embernek 
lenni, aki önmagához és a természethez tartozik. Az ember egyre gyakrabban adja el eszményeit. [De 
ne legyünk naivak: ilyen környezetbe ágyazva, jelentős többlet-energiaráfordításba kerülhet egy 
Szakrális Gazdaság megteremtése, működtetése, fönntartása.] 
Véleménye szerint az élet és a szeretet ugyanazon az alapelven nyugszik: tisztelet az élet minden 
megnyilvánulása iránt és személyes szellemi kapcsolat a világmindenséggel. Ennek megfelelően, az 
etika abban áll, hogy minden egyes élőlénynek az élni akarását ugyanolyan tisztelettel kell fogadni, 
mint a sajátunkat.  
Mitől lehet mindez? 

Ahogy belépünk a világba, szörnyű dráma játszódik le: mindenki élni akar, és ha 
együtt nézzük ezeket az egyéni vágyakat, akkor/ezért [azok is, meg az egyének is] 
egymással szembefordulnak. Csak a gondolkodó élet az, amely tudatában van a 
többiek élni akarásának és szolidaritást vállal vele. Ez azonban nem válik valóra, 
mert az emberi élet nem tud kiszabadulni abból a kényszerből, hogy más ellenében 
kell megélnie. De egy etikus lény igyekszik kiszabadulni ebből a szorításból, 
valahányszor csak alkalma nyílik rá.  
Azt hiszem ehhez nem sokat lehet hozzáfűzni… 

Mit mond ezzel kapcsolatban a Büün? 
(Csak a téma veleje, elsősorban Máté Imre bácsa (!) nyomán) 

Eleink lelkében mélyen gyökerezett a természet tisztelete. Nem is olyan régen, ennek a természettel 
összhangban létezésnek voltak (még) nyomai. A Büün hagyománya felhívja a figyelmet az egészséges 
egyensúly visszaállításának szükségességére. Ezzel szorosan összefügg az élet és a természet tisztelete. 
„A természet Isten teste” – hirdették a Tudók.  
Mi következik ebből?  
Nincsen káros meg hasznos állat, hasznos meg káros növény. Ki tudja, melyik mire jó, mint szolgálja az 
Egek-et! Csak ha bármelyikük megingatná a Rend-et! Mert az Istenek úgy rendelték és rendezték, 
hogy minden viruljon, amíg nincs más fajta végső veszedelmére… Fontos is valahány élőlény, 
Istenek porcikája… Egyiküknek is ha írmagja veszik, Egek orcája üttetik, Egek teste csonkíttatik. 
Egyetlenegy élet írmagja vesztét Megszámlálhatatlan fajok sora sínyli.  
A Szakrális Gazda mindezek figyelembevételével teszi a dolgát, e szemlélet mentén él.  
 

Mi ezzel kapcsolatban az esszénusi/zarathusztrai vélemény? 
Prof. Dr. Edmond Bordeaux Székely (Székely Ödön) nyomán 

 

„ Óh Ember! –Miért kívánsz mindig valami olyat ami nincs? – 
Nézz körül, amint a nap lenyugszik…amint az emberek lármája 

belevész a mélyülő szürkületbe... és lásd a dolgokat akként, amint 
azok vannak. Minden úgy van, amint éppen lennie kell, és a 

dolgok pontosan úgy és ott örökkévalóak, ahol azok vannak.” 
 

Már éppen befejeztem ennek a szövegnek a szerkesztését, amikor váratlanul toppant elébem Prof. Dr. 
Edmond Bordeaux Székely munkássága.  
Korábban én magam is olvastam néhány apokrifont, köztük a „Nag Hammadi”-t és az „Avesta”-t, van 
némi fogalmam Zarathusztra-ról, de a téma szerinti összefüggés (lehetősége) tekintetében nem akadt 
meg a figyelmem a velük kapcsolatos leírásokon, könyveken. Most viszont egyszerűen nekem jöttek 
ezek és a hozzájuk kapcsolódó információk. 
Még nem volt időm elmélyedni ebben a témában, azonban első látásra feltűnik, hogy lényeges dolgokat 
lehet megtudni ezen a téren kutakodva, úgyhogy (a rend kedvéért) elhelyezek ide néhány 
gondolatébresztő, figyelemfelkeltő ismeretet, amiket így nagy hirtelen ide tudtam zanzásítani, „az örök 
Törvényről”, illetve azzal kapcsolatban. 
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Ennek a szemléletnek az egyik sarokköve az asa…  
A zoroasztrizmus szerint az élet célja a tökéletes, örök boldogság, üdvösség elérése az Ahura Mazdával 
kialakított bensőséges kapcsolat révén. Ennek megvalósításának eszköze az asa, vagyis a szentség, vagy 
belső tisztaság. A tiszta gondolatok, tiszta szavak, tiszta cselekedetek a zoroaszteri életforma állandóan 
ismételt szabálya, mint alapelvek, a zoroasztrizmus lelke. Az asa szó magába foglal minden erkölcsi 
alapelvet, nem véletlenül fordul elő az Aveszta szinte minden fejezetében. A zoroaszteri szentség maga 
a boldogság, ez Ahura Mazdá legbecsesebb ajándéka, s ez a legszebb felajánlás, amelyet az erényes 
ember tehet az Úr számára. 
 

(Tekintettel arra, hogy László Gyula szerint a magyarok ősei minden bizonnyal ismerték Zarathusztra 
tanításait, valamint a tibeti phön, bön, bon egy samanisztikus alapokon nyugvó, buddhista, hindú, perzsa 
és feltehetően keresztény elemeket is magába foglaló hitrendszer, érdekes lenne alaposan megvizsgálni, 
hogy a büün „aja”-ja és az asa között van-e bármiféle kapcsolat? A Yotengrit az aja-val foglalkozó 
fejezetét a „szeretet, a szerelem, és a szeretkezés künve”-ként említi.) 
 

.o0O0o. 
 

Zarathusztra Avesztikus Kozmológiája  
(modern nyelvre lefordítva) 

 
Dinamizmus, vagy univerzális kinetizmus: Csupán a mozgás létezik. A dolgok nem statikusan 
léteznek. Kialakulnak, szétbomlanak és átalakulnak. Az univerzális mozgás részleges képződményei 
azok, amelyek átalakuláson mennek keresztül. [Mi ezzel kapcsolatban Empedoklesz meglátása???] 
 
Anyag és gondolat: A legelemibb aktív, dinamikus képződmények az anyag különböző formái, az 
anyag pusztán az atomok mozgásának besűrűsödött tömege, míg a legnagyobb dinamikus 
képződmények a gondolat áramok. [Mi ezzel kapcsolatban Gurdjieff véleménye?] 
 
A kozmikus fejlődés anyagi előfeltételei: Az anyag dinamikus képződményeinek végtelen 
változatossága szükségszerűen megteremti a magasabb dinamikus formák irányába mutató fejlődés 
előfeltételeit. (A naprendszerek, a bolygók és holdak stb. keletkezése, a bolygók felszínének, az 
atmoszférának, (levegő) a tengereknek, (víz) és a szilárd rétegeknek, (föld) valamint a hőmérsékletnek, 
(szoláris energia) fokozatosan lassú fejlődése szükséges a szerves élet kialakulásához.) 
 
A szervetlen gravitáció működése: Az anyag alsóbbrendű aktív, dinamikus formáit a gravitáció 
irányítja (kölcsönös vonzás és taszítás). A gravitáció igyekszik az anyag összes dinamikus 
képződményét összekeverni és a planéta középpontja felé húzni. [Lásd még a jelenleg kézirat-
kezdemény formában lévő „A szeretet termodinamikája” című írást.] 
 
A magasabb kozmikus sugárzások áramai: Organizmusok és Egyéni tudat: Ahol az anyag 
legmagasabb dinamikus képződményei kialakulásának előfeltételei adottak, a magasabb kozmikus 
sugárzások áramai (amelyek korábbi, de gyakorlatilag azonos fejlődések eredményei) igyekeznek az 
alacsonyabb fokú dinamikus képződményeket (alacsony rendű organizmusokat, az egyéni tudat 
végtelenül sokrétű formáinak változását és kezdeteit) középpontok körül csoportosítani, éppen úgy, 
ahogy gigantikus mértékben a napok, a bolygók és a holdak csoportosulnak középpontjaik körül. 
[Továbbiak Gurdjieff írásaiban és a „Hegyes Szerelme(te)s Könyv”-ben.] 
 
A szerves gravitáció (vitalitás) működése: Ezen dinamikus képződmények, (alsórendű organizmusok, 
stb.) – amelyek egy központ körül csoportosulnak, – vezérlő ereje az a szerves gravitáció, (vitalitás), 
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amelyet magasabb vitális kozmikus áramok szültek, a kialakulásukat lehetővé tevő, adott feltételekkel 
összhangban. 
 
Univerzális és folyamatos harc, a gravitáció és a vitalitás között:  Ez a vitalitás a közismert, 
szervetlen gravitáció ellentéte. Amíg a gravitáció a szervetlen csoportokat a bolygó középpontja felé 
vonzza, addig a vitális erő a szerves, celluláris (élő) csoportokat ellenkező irányba viszi, egyre távolabb 
a planéta középpontjától, egyre távolibb magasabb szférák felé. 
 
Eredmény az élet végtelen evolúciós fázisában: Röviden az élet, a legalacsonyabb rendű, aktív, 
dinamikus képződmények keletkezésétől kezdve, a szóban forgó, kapcsolatban álló erők, a gravitáció és 
vitalitás egymásra hatásának eredőiből tevődik össze és fejlődik végtelen evolúciós fázisokban. 
 
A gravitáció győzelme – a halál: Minden élő szervezet, amelynek vitális erejét legyőzi a gravitáció, 
szétbomlik szervetlen elemeire, és újra, kizárólag a gravitációtól (a halál uralmától) válik függővé. 
 
Az élet újjáteremtése, folytonossága, evolúciója és felszabadulása: A vitális erő minden új 
generációval az életnek egy magasabb rendű megtestesüléséhez jut, összhangban az adott környezeti 
feltételekkel és kozmikus erőkkel, amelyek megengedik ezen manifesztációk kialakulását. 
(Növényvilág, állatvilág, ember). A gravitáció hatása fokozatosan csökken ezekre a manifesztációkra, 
míg a vitális erő állandóan növekszik. Minél magasabb rendű az élet anyagi képződménye, annál 
nagyobb a képessége, hogy önmagában felsőbbrendű kozmikus rezgéseket teremtsen. 
 
A kozmikus felsőbbrendűség fokainak törvénye: Az élet anyagi képződményeinek felsőbbrendűségi 
foka egyenes arányban áll (a) azon képességünkkel, hogy az adott életben mennyire magas rendű 
kozmikus rezgéseket képesek megteremteni, (b) az ilyen felsőbbrendű mentális áramok létrehozásának 
képességével, (c) a fejlődésnek azon fokával, amelyet ezek a mentális áramok elértek. 
 
Élet a mi bolygónkon és más égitesteken: Földünkön, jelenleg az élet legfejlettebb formáját, az ember 
képviseli. A mienknél idősebb planétákon összehasonlíthatatlanul felsőbbrendű életformák követik 
egymást, végtelen változatosságban. 
 
A végtelen – Örökkévalóság – Kozmikus Cél: Amint a Kozmosz és annak élettartama végtelen, 
ugyanígy ezen dinamikus képződmények folyton megújuló változása is vég nélküli. Következés képpen 
a végtelen célja, csak a végtelen lehet, miután nincsen olyan eddig elért cél, amelyet ne lehetne 
túlhaladni, az idő és a szükséges előfeltételek segítségével. Az előttünk álló végtelen ugyanolyan 
örökkévaló, mint a mögöttünk lévő végtelen. Ha egy véges univerzális célpont lehetséges lenne, azt már 
bizonyára elértük volna. Az Univerzum célja, csakis az Örök Élet lehet, energiáit saját forrásaiból 
regenerálva: örök születés és dinamikus, aktív képződés, ezek pusztulása és fejlődése, a teremtés örök 
mozgása, rombolás, és örök javítás és tökéletesedés. 
 
Egyéni cél: A gravitáció által az élő szervezetekben létrehozott örökkévaló erők, az univerzális élet 
kozmikus áramainak hatása alatt fokozatosan nagyobb tudásra tesznek szert a világról, egyre 
hathatósabb mentális erők teremtésével. [Az Embernél, azonban előfordulhatnak olyan lények is ahol a 
„degradáció” figyelhető meg… Lásd a „Kasszandra monológja”-t, vagy „A Felcseperedett”-et.] 
 
A felsőbbrendű kozmikus áramokkal való egyesülés: A gravitáció fölötti végső győzelem: A felsőbbrendű 
kozmikus áramokkal történő mind szorosabb egyesüléssel, az ezen áramokhoz való, egyre tökéletesebb 
alkalmazkodással, ami a természeti törvények és a környezeti adottságok hasznosításán, illetve az ezekhez 
való engedelmességen keresztül érhető el, fokozatosan finomítják anyagi szervezetünket, tökéletesednek, és 
végül felszabadulnak a gravitáció uralma alól, mind függetlenebbé válnak az anyag alsóbbrendű, dinamikus 
képződményeitől, amíg a gravitáció fölötti győzelem teljessé válik. 
 
Az Örök és a teljeskörű fejlődés optimális útja: Meg kell, hogy tartsák örök energiaforrásaikat, és rá kell 
kerüljenek az egyre tökéletesebb képződményeket meghaladó, mindenirányú fejlődés által követett útra. 

 
Forrás: Edmond Bordeaux Székely: Az ASA művészete (Zarathusztra i.e. 628-i.e.551 - Zend Aveszta) 
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De térjünk vissza Székely Ödönhöz… 
 

Amikor a test és a szellem egészséges, csak akkor valósulhat meg Isten igazi célja életünkben. 
 

Székely Ödön meglátásaira azok, talán a legnagyobb meghatározó erejű gondolatok, rejtekükből éppen 
a számára előbukkanó vatikáni szövegek tették, amik 1800-2000 éves apokrif írásokként Jézus eredeti 
tanításait tartalmazzák a természetes és egészséges életről, a mértékletes táplálkozásról, a lélek 
békéjéről és a legfontosabb emberi tulajdonságról, a szeretetről. Ezek hatására erre alapozva Székely 
professzor, Romáin Hollanddal, a Nobel-díjas íróval együtt megalapította a napjainkban is működő 
Nemzetközi Biogenikus Társaságot. 
 

Az öt kontinens bejárása után, az ősi kultúrák tudáskincsének, az esszénus tanításoknak a XX. századi 
gyakorlati hasznosítása céljából, a harmincas évek második felében óriási kísérletbe kezdett Mexikóban, 
a Rancho la Puertán fokozatosan bővülő „organikus” farmon , A kísérlet 33 évig tartott és közel 
124.000 résztvevőt, pácienst érintett, ahol az egészséges, természetes életmód és táplálkozás ősi 
módszereinek a modern biokémiai ismeretekkel történő kombinációjának alkalmazása minden 
elképzelést felülmúló eredményeket produkált. Az eredmények hírére valósággal özönlöttek az önkéntes 
„kísérleti alanyok”, köztük számos, hivatalosan gyógyíthatatlannak minősített beteg, aki egészségesen 
távozott. A nagy kísérlet során szerzett felmérhetetlen értékű tapasztalatot és orvostudományi 
információtömeget tartalmazza „A kortalan kutatása” trilógia II. kötete („A nagy kísérlet”), és a III. 
(„Az ifjúság kémiája”), valamint Székely professzor másik két alapkönyve: „A böjtölés esszénus 
tudománya és a mértékletesség művészete”, továbbá a „Tudományos Vegetarianizmus”.  
 

Napjaink emberének ugyancsak nagy szüksége lenne az Örök Tanításra, aminek leginkább releváns 
részét sűrítette össze Székely professzor az Esszénus Evangéliumokban, amelyek legfőbb értékeit így 
összegezte: 
1. Az esszénus tanítások az ókori kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét jelentik. 
2. Azt az utat mutatják meg nekünk, amelyen elszakadhatunk a jelenkori civilizáció egyoldalúan 
utilitárius technológiáitól, és egy olyan érvényes és gyakorlati tanítást képviselnek, aminek révén 
hasznosíthatók a minket mindenütt körülvevő energia-, harmónia-, és tudásforrások. 
3. Őrök érvényű mércét képviselnek egy olyan korban, amikor az Igazság elveszni látszik az eszmék 
zűrzavarában. 
4. Az előbbiekből következő neurózissal és bizonytalansággal szemben teljes egyensúlyhoz és 
harmóniához juthatunk az esszénus tanítások révén. 
 

Az alábbiakban csak néhány olyan könyv, ami érdekesebb lehet jelen témánk szempontjából: 
 

Esszénus béke evangélium I-IV. könyv 
Az arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott és a Vatikáni Titkos Levéltárban (a Vatikán alatti 
katakombákban) megtalált, majd franciára illetve angolra fordított. 
Első könyv feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével 
kapcsolatos tanításait. Ugyanakkor fényt derít az első és második századi Esszénus közösségek, 
valamint a korai kereszténység életére és értékrendjére.  
A Második és Harmadik könyv is csodálatosan szép világot tár elénk. Néhány a könyvek legfontosabb 
fejezeteiből: Enok látomása, Egyesülések, Töredékek a Jelenések Esszénus könyvéből, A Föld Anya és 
a Mennyei Atya angyalai, Hétszeres Béke (a testtel, szellemmel, a közösséggel, emberiséggel, korok 
bölcsességeivel, a földi és a mennyei birodalommal), A Szent Törvény.  
A legezoterikusabb mű a Negyedik könyv, A Kiválasztott Tanításai. Jézus és a Közösség öregjeinek 
különlegesen szép szavai a remény és inspiráció üzenetét hozzák félrevezetett korunk eltévedt 
emberének. 
 

Zarathusztra – Zend aveszta 
A hajdani, 4-5000 évvel ezelőtti Mezopotámiából származó Zarathusztra (görögül: Zoroaszter) hatalmas 
szent irata „Zend Aveszta” címmel vált világszerte híressé. A mű az emberiség legrégebbi Szent Könyve, 
korábbi, mint a Védák, vagy a Biblia, s hatása az összes világvallásokban egyöntetűen kimutatható.  
(Én Zajti Ferenc kiadásában megjelent példányhoz jutottam hozzá annak idején.) 
Az itt említett kötet, Prof. Székely az eredeti Zend (óiráni) nyelvből való angol fordítása és válogatása 
alapján készült. 
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Zarathusztra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja az az egyszerű törvény, az 
emberiség legelső erkölcsi törvénye, miszerint az elégedett és boldog élet alapfeltételei: a „jó 
Gondolatok, jó Szavak és jó Tettek”, ami az Univerzum és a Természet törvényeivel való összhangot 
fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. 
 

Ökológiai egészségkert ( a „Túlélés könyve”) 
Írója, kitűnő orvos és diagnoszta révén már az 1960-as évek gazdag (tehetős, szerteágazó) 
Amerikájában meglátta azokat a tüneteket, amelyek előrevetítették a fogyasztói társadalom majdani 
hatalmas környezetszennyezési, közegészségügyi és szociális problémáinak árnyékát. A vegyszeres 
nagyüzemi mezőgazdasági termelés látványos termelési eredményeivel szemben rámutat arra a szomorú 
tényre, hogy a többlet tonnákért igen nagy árat kell majd fizetnünk. Ilyen módon tönkre tesszük, 
„kilúgozzuk” a termőtalajt – a földi élet legfontosabb bázisát, – másrészt az így előállított termék, a 
gyümölcs, a zöldség már csak egy kis töredékét tartalmazza azon ásványi sóknak és vitaminoknak, 
amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van. (Megjegyezve, hogy itt „nyers” táplálékról van szó és 
nem a devitalizált és káros vegyszerekkel „gazdagított”, teljesen feldolgozott „élelmiszerekről”, 
amelyeket Dr. Székely gyakorlatilag már emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősít. Az ökológiai 
(vagy bio-) kertészet, – miközben hasznosítja a huszadik századi tudományos kutatás legfőbb 
eredményeit is, – az emberiség legrégibb kertészeti hagyományain alapul, (olyanokén, mint 
Zarathusztra, a kertészet ősatyja és az esszénusok). Azon a rég elfelejtett ősi tudáson alapszik, miszerint 
az ember is az Univerzum, a természet szerves része, következésképpen azzal összhangban kell élnie és 
tevékenykednie. Miután a szerző által kifejlesztett, kipróbált és gyakorolt, valamint ezúton is 
közkinccsé tett módszer összhangban van a természettel, így eredendően környezetbarát, tehát az eljárás 
elterjedésének arányában fogja elősegíteni, hogy fokozatosan jóvátehessük azt a számtalan bűnt, amit a 
természettel, környezetünkkel szemben elkövettünk, illetve ma is elkövetünk. 
 

Táplálkozás és talaj viszonyáról (és még néhány egyéb dologról is) a tudományos 
vegetariánizmus kapcsán 
(Székely Ödön nyomán) 
Azt hiszem itt tökéletes helyen van az a két feriku, ami évekkel ezelőtt került elő: 

Sudár jegenye 
Bősz viharban meghajol 

Ásványszállító 
2015. február 2. Hajnalban 

 
(FA) SZÁLLÍTÓSZALAG 

mélyből serényen  
hord föl dermedt ásványtonnákat 

megélemedni 
2015. január 27. vonatablakon kitekintve 

 

Az egyik zöldség, vagy gyümölcs tápértéke nagyon különbözhet a másikétól. A különbség azon 
feltételektől függ, amelyek között termesztették, és piacra vitték.  
A modern technológiák megnövelték a mázsák, vagy dobozok, vagy kilók számát, amit egy hektárról be 
lehet takarítani, azonban súlyosan csökkentették a mezőgazdasági termékek minőségét és tápértékét, 
ezért a felelősen táplálkozó és a családját felelősen tápláló Embernek egyre inkább figyelembe kell 
vennie az adott táplálék minőségét, mielőtt az az asztalra kerül. 
Ezidáig ilyenre nem volt szükség. Mindaddig amíg a decentralizált életmód volt az általános, és minden 
családnak megvolt a saját kertje, termőföldje, ahol megtermelte saját zöldségeit és gabonáját, a táplálék 
minden természetes tápértékével rendelkezett. A tömegtermelés és elosztás jelen időszakában nagyon 
sok olyan módszert alkalmaznak, amely majdnem minden termesztett terméknek lerontja a tápértékét, 
és a természet laboratóriumának tökéletes produktumai táplálkozási szempontból majdnem értéktelenné 
válnak. 
Az egész világ élelmiszer ellátása kizárólag a természetnek ezen laboratóriumától függ. Minden 
állati élet fenntartása végső soron szintén a növények birodalmából ered. Csak a növényvilág képes 
szervetlen vegyületeket élő anyaggá alakítani. A fák gyökerei a talaj mélyebb rétegeibe is lehatolnak, 
míg más növények a termőtalajból táplálkoznak, és fölszívják azon ásványi anyagokat amelyeket a 



AU®IGA SZERINTI SZAKRÁLIS GAZDASÁG-TAN 

ASzaGaSz-20220321-06_szikar 68/25 (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 

napfény, a levegő és a víz együttes hatásával átalakítják teljes emberi tápanyaggá. Hasonlóképpen a 
növényvilág tartja fenn a ragadozó állatokat is, mert ezek azon állatokból élnek, amelyek táplálékukat 
szintén füvekből és más növényekből veszik. 
Ily módon a táplálkozásról azt mondhatjuk, hogy a talajjal kezdődik. Ez az a tény, amit a 
táplálkozástudomány nem vesz kellően számításba, és az élelmiszer tömegtermelés pedig teljes 
mértékben semmibe vesz. 
…bolygónkon a termőtalaj az alapja minden életnek [lektori megjegyzés szerint a nap, illetve annak 
fénye a mindenség alapja ezen a bolygón, viszont, ha az élelmezés szempontjából nézzük, akkor igen, 
igaz a(z említett) kifejezés] és, hogy a talaj egészségétől függ az emberiség egészsége. A hivatalos 
táplálkozási rendszerek úgy beszélnek az almáról, vagy sárgarépáról, mintha azok rendelkeznének 
természetes tápanyagaikkal. A tudományos vegetariánizmus elismeri a lehetséges különbséget; egy 
zöldség, egy pohár tej, vagy egy tojás nem ugyanaz mint a másik, ha az a talaj amiből erednek 
különböző. 
Minden talaj különbözik a másiktól ásványianyag-tartalma szerint, és hasonlóképpen minden gyümölcs 
és zöldség eltér a másiktól, attól függően, hogy milyen talajon termesztették. 
Mezőgazdászok régóta tudják, hogy a talajba vissza kell vinni mindazt, amit a termények magukba 
szívtak, vagy amit az erózió, illetve a szél eltávolított. Amikor a farmok területe kicsi volt, ez nem volt 
nagyon nehéz. A vetésforgó, a parlagon hagyott szántóföldek és az erdők kellő aránya fenntartotta a 
talaj természetes egyensúlyát. A farmon nevelt állatok biztosították a megfelelő trágyát. De már a kis 
farmer is fokozatosan változtatott módszerein a magasabb jövedelmet jelentő nagyobb terméshozam 
érdekében, vagyis egyre több és több műtrágyát, foszfátot és meszet, valamint más ásványi anyagokat 
juttatott a talajba. A talajból egyre többet hoztak ki, és az egyre inkább „kiégett”. 
 

.o0O0o. 
 

A kis és nagykereskedők büszkék arra, hogy termékeik milyen nagy távolságból érkeztek. Hogy 
elviseljék ezt a szállítást és a vele járó időt, a gyümölcsöt és zöldséget épségben kell tartani, mielőtt a 
fogyasztóhoz kerülne, és ennek érdekében újra permetezik őket, hogy megőrizzék küllemüket, valamint 
frissnek és zamatosnak tűnjenek. Ezen permetezések némelyike lemosható, de nem mind. 
További tényező, a betakarítástól a fogyasztóhoz kerülésig a gyümölcs vagy zöldség érettsége. Az érett 
gyümölcsöt nem lehet tárolni, ezért a modern nagykereskedelmi módszerek megkövetelik, hogy a 
gyümölcsöt, vagy zöldséget az előtt kell begyűjteni mielőtt megérne. Így a fán, vagy a növényen történő 
fejlődési ciklus megrövidül, és ennek eredményeként az érett termék teljes értéke, annak ásvány és 
vitamin gazdagságával sosem éri el a fogyasztót. Mindezen káros gyakorlat következményeként az a 
gyümölcs vagy zöldség, amit a boltban végül megvásárolunk, már elvesztette természetes tápértékének 
és tartalmának legalább az 50%-át, míg emellett rendelkezik bizonyos savassággal, asszimilálhatatlan 
keményítőkkel és olyan mérgekkel, amik a permetezőszerből kerültek be a narancs, az alma, a zeller, 
vagy a káposzta belsejébe. 
Az ilyen ételekből összeállított étrend nem biztosítja a tápanyagok teljes körét az emberi szervezet 
számára. 
Az ember számára többféle megoldás lehetséges. Az egyik, hogy föl kell venni a kapcsolatot közeli 
biogazdálkodókkal, akik nem visznek kemikáliákat a talajba, és nem használnak káros 
permetezőszereket.  
…Ez az egyik leggyorsabb orvoslása a problémának. Azonban egyre több ember ébred rá a táplálék 
biogazdálkodással való előállításának szükségességére… 
Az ideális megoldás azonban a kreatív, organikus, kisgazdaság. Ez alatt azt értjük, hogy rendelkezni kell 
egy darab termőfölddel (távol a füstös és szennyezett levegőjű ipari központoktól,) ahol egy tucatnyi 
gyümölcsfával és egy kis ökológiai, biokerttel bárki előállíthatja saját mezőgazdasági termékeit, 
természetes úton, komposzt és humusz felhasználásával… 
Ilyen módon bárki friss gyümölcsöt ehet a fáról, ami teljesen érett, és nem szennyezte kemikália, és 
olyan zöldséget tehet asztalára, amit aznap szedett, és ami gazdag vitaminokban és ásványokban. 
 

.o0O0o. 
 

A föld élő energiái erőteljes sugárzásokat bocsátanak ki, és ezeket a szabadban végzett tevékenységek 
révén hasznosíthatjuk. A kertészkedés és a talajjal végzett munka különösen előnyös módszer az ezen 
energia-áramok hasznosítására. Ez az egyik oka, hogy a tudományos vegetariánizmus méltatja az 
egészségfarmot, ahol a család minden tagja részt vesz a ház körüli gyümölcs-, és zöldség termesztésben. 
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…Valójában csak egyetlen fajta egészség létezik, az a minden oldalú harmónia az emberi lényben. 
A vegetatív rendszernek az a tulajdonsága, hogy minden lehetséges módon követi a természet 
törvényeit. De a központi idegrendszer majdnem mindig ezen törvények ellenére tesz. Ez egy nagy 
ellentmondás az emberi szervezetben, és ez az állandó konfliktus az oka a betegségnek, öregedésnek és 
minden más diszharmonikus körülménynek. 
Ez azért van, mert az ember egy tudatos lény, szabad akarattal, hogy azt tegye, amihez kedve van. 
Így azonban hasonló a helyzete ahhoz a kocsihoz, amit két ló húz, úgy, hogy az egyik jobbra akar 
menni, a másik balra. 
…A központi idegrendszer nemcsak természetellenes fizikai életbe kényszeríti a szervezetet, hanem olyan 
lelki mérgeket is produkál, amelyek sokkal ártalmasabbak, mint a kémiai eredetűek. A vegetatív 
idegrendszer soha nem így működik. Csodálatos együttműködés van a testben, minden sejt és szerv között. 
 

.o0O0o. 
 

…minden kézzel fogható dolog valamilyen tetten keresztül jött létre. 
…Minden fejlődés sorozatos tettek eredménye; először a gondolat, aztán az érzelem és érzés és végül az 
ezek eredményeként születő tett. Az ember tettei olyanok, mint a fa gyümölcsei, egy hosszú folyamat 
végső produktumai. De a fa gyümölcsei összhangban vannak a Törvénnyel, mert a fának nincs 
saját akarata, hogy megszegje azt; az ő akarata az Univerzum akarata, maga a Törvény. Az 
embernek központi idegrendszerén keresztül egyéni akarata van; ennek következtében kedve szerint 
eltérhet a Törvénytől, vagy sem. 
…Ha az ember tettei összhangban vannak a Törvénnyel, azzal előre viszi egyéni fejlődését, és bolygónk 
fejlődését is. Az emberiség nagy tanításai szerint, a tett mielőtt megtörténik, az ember rabszolgája, 
de miután megtörtént, már az ő gazdája. 
A tudományos vegetariánizmus így az ember minden oldalú harmóniáját tanítja az Univerzum 
teljességével. Az egészség az ember kötelességévé válik az emberi társadalommal, és fejlődéssel 
szemben; nemcsak egyéni problémát jelent, hanem az egész emberiség problémáját is. 
 

Mit mondanak ezzel kapcsolatban a kunok? 
(Vass Csaba, „A hagyományos kun gazdaságszervezetről” írása nyomán) 

 

Általában a liberális kispolitikában a szabadság formális érték, önmagáért való viszonyulás az 
univerzumhoz és annak emberi szervezeteihez: a függetlenség viszonya. A témánk szerinti Ember, a 
(szakrális) Gazda számára a Szabadság nem formális, hanem tartalmi kérdés: önazonosságuk olyan 
alakítását jelenti, melynek révén a létviszonyokkal való harmóniában képesek élni. Az ilyen 
számára elfogadhatatlan másoknak a csoportelőnyökből való kizárása. 
Az ilyen létszabad, és nem jelenti a liberalista eszmék szerinti függetlenséget. A demiurgia (az alkotó-, 
teremtő képességek) alapján képzett rangok hierarchiája így nem ismeri az alávetettséget és a 
hatalmi föléemelkedést. Ez nem a megkülönböztetés nélküli, azaz formális, (liberális) egyenlőséget 
jelenti, hanem a szabadságban való egyenlőséget – ami csak addig tart, amíg a személy a szabadságot el 
nem hagyja, fel nem adja. 
A hagyományos kun viszonyok között a szabadhasználatú birtoklás nem a piaci elvek gyakorlásának 
korlátozhatatlanságára épülő, polgári értelemben vett függetlenséget, a létviszonyokra érzéketlen, 
minőség nélküli pénztöbblet-elérés korlátozhatatlanságát, hanem a hagyományos létharmóniára való 
szabadságot jelentette. A létharmóniában élés szabadsága viszont valójában kizárja a polgárosodást. 
Ezt azonban nem tekinthetjük maradiságnak, ellenkezőleg, egy mélyebb igazság védelmezésének. 
Amikor egy gazdaság a létharmónia olyan megváltoztatásán, majd újraalkotásán fáradozik, amelynek 
eredményeként a maga jól-létét is képes biztosítani, akkor nem a pénzben mérhető nyereséggel, hanem 
az új harmónia által biztosított „élet-többlettel” méri a gazdagságot. 
 

A rang eredeti (még nem torzult) alakjában a szakrális társadalmi valóság tagolásának egy lehetséges 
elve: a létharmónia alapján képzett felosztási elv. Ezért is nehéz megérteni a modern, materiális 
felosztási elvek, például az osztály, a státus, a rétegződés, de még a tekintély alapján is. Nehéz, mert 
ezek mindegyike valamilyen módon az anyagi, illetve pénzjavakban való bővelkedéshez, az anyagi, 
illetve pénzjavak feletti rendelkezéshez kötődik, a rang azonban – legalábbis eredeti alakjában – nem. 
 

(Sajnos a tekintély meghatározásával két olyan probléma adódik, amely voltaképpen használhatatlanná 
teszi. Az egyik, hogy nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy a tekintély hogyan keletkezik, a másik 



AU®IGA SZERINTI SZAKRÁLIS GAZDASÁG-TAN 

ASzaGaSz-20220321-06_szikar 68/27 (CC-BY-NC-ND-4.0) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 

pedig, hogy egy anyagi kényszerítő erővel nem rendelkező intézmény hogyan bírhat olyan erővel, hogy 
az anyagi előnyökkel szemben is engedelmeskedjenek neki hosszú időn keresztül, megkérdőjelezetlenül 
és nagyon sokan.) 
 

A pénz és a pénzben való gazdagság is: rontó, mert eltér(t) a szakrális világrendtől, kizökkenti ezt a 
rendet a természetességéből, magátólértetődőségéből, és csak a habzsi-dőzsi az amit szem előtt tart. 
A sok állat azonban nem a piaci értelemben való gazdagságot jelenti a hagyományos kunság és minden 
más pásztornép körében, hanem a létharmónia olyan újratermelésére való képességben való 
gazdagságot, aminek a következménye a minél nagyobb élet-többlet. 
A sok állat voltaképpen a következménye a rangnak, pontosabban a rangot adó lét-többlet alkotási 
képességnek. Az pedig már a közösség erkölcsi képességén múlik, hogy ez a rang miként kerül 
fölhasználásra, megnyilvánulásra. 
A kun és a többi pusztai nép, így a magyarság esetében is a gazdagság a szakrális javakban való 
gazdagságot jelenti, s nem az evilági egyéni élet megédesítésére szolgáló jutalom, hanem a közösségi 
létfeltételek újratermelésének a biztosítéka. 
A lét-többlet lét-esítésének képességét mindenki születésével hozza magával, azzal, hogy Emberré 
született, s csak a szorgalmától függ, hogy azt milyen mértékben fejleszti ki és valósítja meg.  
Az rendelkezett a ranggal és addig, aki és amíg a lét-többlet lét-esítésének képességéért megfelelő 
szorgalommal dolgozott: míg közösségi létbiztonságot nyújtott a közösségnek (ez nem azonos az 
egyszerű életbiztonsággal, mert csak a létbiztonság adja meg az életbiztonságot is, a puszta 
életbiztonságra törekvés viszont még nem vezet el a létbiztonsághoz). Aki ezt tette, nagyobb 
megbecsülést ért el, mint aki ezt nem tette. 
 

A kunok világa egyetlen, de differenciált szakrális valóságból állott, nem különül el a természettől, 
hanem azzal együtt alkotja a szakrális valóságot. Ebben a szakrális valóságban van ugyanis az Isten 
által elrendelt harmóniában Ember és Világ. Az ember ebbe az Isten által elrendelt harmóniába, 
keresztényül: a Treuga Dei-nek nevezett állapotba avatkozik be, ezt változtatja meg, és akkor cselekszik 
helyesen – megint csak keresztényül: Istennek tetszőn – , ha ezt az isteni békét nem dúlja fel, hanem 
újrateremti beavatkozásával. 
A kunoknak az volt a feladata, hogy ezt a teljes szakrális valóságot őrizzék, ápolják, gondozzák, hogy 
ezt a szakrális valóságot termeljék újra. 
A gazda miközben teljes valójában a szakrális közösségi valóság része, és azon is igyekszik, hogy e 
szakrális valóság követelményeinek megfelelően éljen – nincs közvetlen kapcsolatban azokkal a 
természetfeletti erőkkel, amelyek a természetfeletti valóságot alakítják. A gazda a szakrális valóságot 
alakítja, de a szakrális valóságot alakító erőkre nincs befolyása. Ettől függetlenül védekeznie 
mindenkinek kell… 
Ezekkel az erőkkel történő kapcsolattartásra „specialisták” álltak rendelkezésre: mágusok, akiket előbb 
a táltosok követtek, majd a sámánok zárták ezt a sort. 
A táltos tudását nem lehet megtanulni, sem örökölni, azt a természetfeletti erők még a születés előtt 
adományozzák a kiválasztott újszülöttnek. 
Egy szinttel alattuk, de még mindig „bizonyos” képességek birtokosai voltak a gyógyító emberek, a 
pásztorok, a boszorkányok. 
A többiek nem rendelkeztek ugyan a természetfeletti erőkre való hatás képességével, de a létharmónia, 
Isten békéje olyan újratermelésének képességével rendelkeztek, amely élet-többletet adott. Ami azt 
jelenti, hogy még ezek az emberek is rendelkeztek valamelyes isteni erővel; tehát minden Emberben 
megvoltak a szakrális, isteni képességek. 
Aki az egész-ség, a létharmónia újratermelésének az ismerője, az más pozíciót visel ebben a 
közösségben, mint az, aki ehhez nem, vagy kevésbé ért. Ilyen módon ez a társadalom, a strukturális 
tagolást funkcionális tagolással egészítette ki. 
A mágusok, akik a szakrális valóságot egyetlennek ismerik fel, és egyetlen valóságként irányítják; a 
táltosok, hogy a harmóniából kiszökött természetfeletti erőket visszavezessék a kozmikus 
egyensúlyhoz. A sámánok pedig részben hírvivők. A pásztorközösség feladata pedig az, hogy az élet-
többletet alkossák meg, anélkül, hogy a szakrális harmóniát megzavarnák. Amit irányítaniuk és 
ellenőrizniük kell, az a létszabadság: a létharmónia bővített újratermelése. 
Ez a szakrális szabad pásztornép akkor válik paraszttá, amikor valóságát megbontják, s a táltost és 
másokat, akik az egyetemest mozgatják, az egyház kirekeszti a társadalomszervezetből. 
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A kunok számára az életfeladat nem a piac és a műszaki fejlődés által diktált, divathullámok szerint 
meghatározott anyagi javakban és mindenekelőtt a pénzben való gyarapodás, hanem a szakrális valóság 
olyan működtetése, amely megfelel istenük, Tengri igényeinek, amely megőrzi a szakrális valóság 
létharmóniáját. 
Ez a rend három nagy szerkezeti elemből áll: a szakrális erőkből, az általuk megalkotott szakrális 
valóságból és a szakrális valóság részét képező emberi közösségből. Lényeges szempont a teremtő és az 
áldó erők találkozási pontjainak felhasználása a letelepedésre. 
 

A leírások szerint, nemrégiben még csónakkal is el lehetett jutni Karcagról, Debrecenbe, ha a Tisza 
vízjárása úgy alakult. Az Alföld nagy részén a mai napig is jól kivehetők az egykori vízjárások nyomai. 
Nem véletlenül volt jellemző erre a területre a fok-gazdálkodás. 
A fokgazdálkodás kettős cselekedet: egy szakrális varázstett és az azt befejező gyűjtögetés együttese. A 
szakrális cselekmény: a fok megnyitása. Ebben a tekintetben a fokbírói felelőséget illik megemlíteni. 
Az ártéren nem lehet, de nem is szükséges mást, mint gyűjtögető életet élni; a rétkiélés „gyűjtögető” 
tevékenységet jelent. Az ilyen gyűjtögetésből mindenük megvan a tradicionális igények szerint, miért törnék 
hát tovább magukat, (ezen felül szakrális nézőpontból tulajdonképpen a gyűjtögetni való már egy szakrális 
cselekménynek a jutalma). [Ehhez a gondolathoz megjegyzendő: egyrészről, (valójában) a Szakrális 
Gazdaságban is egyfajta „tervszerű gyűjtögetés” folyik; másrészről, Marshall Sahlins, illetve Leonard 
Mlodinow szerint is „valójában az Afrikában élő busmanok (szanok) vizsgálata kiderítette, hogy gyűjtögető 
tevékenységük sokkal hatékonyabb, mint a II. világháború előtti európai földművesek munkája”.] 
 

Most érkeztünk el egy olyan ponthoz, aminek témája okán alapítottam meg 1998-ban az Auriga SSK-t, 
amit néhány sunyi alak saját önös célra kisajátított és aminek, mint jogi személyiségnek általuk történt 
elbitorlása következtében hoztam létre az Au®iga Centrum Tagságot, továbbra is a „A fiatalok 
egészséges testi, lelki fejlődéséért…! Élményeket alkotunk!” elvet szem előtt tartva. 
 

Az ilyen gazdaságban csupán másodlagos gazdasági tevékenység…, Embertermelés, alkotás, teremtés 
szakrális tevékenységet is jelent…, az Isten által teremtett, de Ember által szült potenciális embert 
emberi Emberré neveljük…, hogy a szakrális közösség újratermeléséhez szükséges társadalmi 
karaktert biztosítsák…, alapintézménye a család… 
A kicsinyített értelemben használt Emberteremtés és az Emberjavakkal való szakrális gazdálkodás, a 
szakrális humángazdaság a biológiai ember isten-emberré alkotásához szükséges erőkkel való 
gazdálkodást jelenti. 
Bizonyos kortól kezdve különösen nagy gondot fordított az apa a fiúk tanítására...  
Az utód, az apja mellett (általában a szülők, a család által) tanult bele a munkába, így a felhalmozott 
tapasztalatok tovább öröklődtek, újabbakkal gazdagodtak nemzedékről nemzedékre. 
A (tanyázásnak nevezett) közösségi programokon, akikről megemlékeznek, nevükhöz mindig 
hozzáragasztanak valamilyen cselekedetet, egyéni szokást vagy jeles tettet…, itt ilyen módon az egész 
közösség tanúsította az elhangzottakat.  
A fiatalok ilyen módon szerzik meg és gyakorolják be felnőtté válásukig azokat az ismereteket, amelyek 
társadalmi önazonosságuk rendeltetésszerű működéséhez szükségesek. 
Mindez együtt már a teljes személyiséget jelenti; ez adja a szakrális valóság alapvető építőkövét, a 
szakrális személyiséget. A szakrális Embertermelő gazdaság a személyiség „megtermelésén”, 
kicsinyített teremtésén fáradozik, és „terméke” az a szakrális személy, akiben optimálisan 
„perszonalizálva” található mindaz a képesség, készség és tudás, amely a szakrális valóság zavartalan 
működtetéséhez szükséges.  
 

A mostani gazdaság azért van előnyben a hagyományossal szemben, mert a modern 
társadalomszervezésnek sikerült a gazdaságot, a gazdagodási vágyat és azt kiszolgáló műszaki és piaci 
találékonyságot kiszabadítania a társadalmi és vallási béklyókból, és minden mástól független, saját 
törvények szerint élő „alrendszerré” szerveznie. Mindezért túlságosan nagy árat kell fizetni: a természeti 
környezet, az ember emberiessége és a közösség közösségiessége, negatívumaiban: az ökológiai, a 
humanista és a spirituális válság az ár.  
Fontos eleme a mobilitás, ami a minduntalan törtetést jelenti, az önmagáért való mozgást; a „maradiak” 
pedig képtelenek az ilyenfajta haladásra. [Lektori megjegyzés, ami még válasz nélkül is ráirányítja a 
figyelmet egy lényeges (lehetséges és fontos) többértelműségre: Hogy érted, azt hogy „...az önmagáért 
való mozgást”? Saját vágyak kielégítése miatti, azaz önös érdekből való mozgás, vagy önmagáért a 
mozgás (szeretetéért) való mozgás?] 
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A dinamika ezzel szemben nem a mindentől különválasztott tárgy átalakításának és 
megsokszorozásának sebességét jelenti, hanem a létteljesség mozgástörvényeinek tételeként határozható 
meg. A dinamika az egyetemes valóságot hozza mozgásba, és nem az attól elkülönített tárgyat. 
Az Embernek több ezer évre volt szükség, hogy a puszta gondozásból és ápolásból a termelésbe történő 
áttörést a létharmónia megbontása nélkül vihesse végbe. A mobilitás káprázatában élő jelen mindezt egyetlen 
pillanat alatt tette tönkre. Néhányunkra vár a feladat: valamit átmenteni a hagyományból az utódok számára. 
Néhányan a szakrális valóság harmóniájának megőrzését tekintették 
elsődleges feladatuknak, és csak ennek alárendelten törekedtek a kényelem 
növelésére, pontosabban nem is arra, hanem az élet-többlet elérésére. Amiből 
az következik, hogy a gazdaság nem egy elkülönült alrendszer volt, nem is 
egyszerűen a társadalmi viszonyokba „beágyazott”, differenciálatlan 
intézmény, hanem maga az egész szakrális valóság volt a gazdaság. 
Gazdaságnak nevezhetjük, annak ellenére, hogy nem különült el 
alrendszerként. Ez azonban korántsem jelentette a teljesen differenciálatlan 
beolvadást. A differenciáltság ugyanis nemcsak „alrendszerszerű 
elkülönülést” jelenthet. Jelentheti a teljesség egy sajátos nézőpontból való 
szemléletét, és a létteljesség ennek megfelelő működtetését. Ez a sajátos 
nézőpont egyszerre foglalta magába a létteljesség harmóniájának a 
biztosítását és az élettöbblet elérésének az igényét.  
Amikor azt mondjuk, hogy a hagyományos és ezen belül a pásztortársadalmak célja a szakrális valóság-
egész újratermelése volt, ne gondoljuk azt, hogy ezek a jó hagyományos emberek valamiféle ideológiát, 
szakrális eszményt, gondolati, „felépítményi” jelenséget tekintettek elsődlegesnek, méghozzá 
olyannyira, hogy az életben maradásnál is fontosabbnak tartották volna. Ellenkezőleg, a 
pásztoremberek, még a hagyományos viszonyok között is, hogy úgy mondjam, a kézzelfoghatóhoz 
erősen kötődő életfelfogással alakították közösségi és személyes életüket. Csak számukra nem a pusztán 
kéznél lévő tárgyi valóság, hanem a létegész és a létegész mozgása volt kézzelfogható. És ezen nincs 
is mit csodálkozni. Miután egyszer már sikerült kialakítaniok a szakrális létegész harmóniájáról szóló 
elképzeléseket, attól fogva minden cselekedetükre ez a teljesség adja meg a kézzelfogható választ. 
Ahhoz, hogy ezt a választ megkaphassák – és ebben állott a szakrális időfelfogás hallatlan 
létteljesítménye -, nem kellett a közvetlen, azonnal megkapható válaszhoz tapadniuk… 
…volt ideje arra, hogy a megfelelő időben feladott kérdéseire adandó válasz megfelelő idejét kivárja, 
nem kellett az azonnali nyereség és időtartam nélküli növekedés hajszájának engedve elveszíteni a 
kérdésekre megadott válaszok információtartalmának túlnyomóan nagy részét… 
Amikor egy közösség nem a rendelkezésére álló időtartammal gazdálkodik, hanem a szakrális idővel, 
akkor annak működésbe hozásához nem elegendőek a piaci értelemben vett erők, a közönségesen 
munkaerőnek nevezett képességek, ezeknél többre, pontosabban másra van szükség: a szakrális 
erőkre. A szakrális időket a szakrális erők hozzák működésbe, a velük való gazdálkodás… 
…[az ezt megvalósítók, a] szakrális erőknek olyan elosztására törekszenek, amely a legnagyobb 
harmóniát és a legnagyobb léttöbbletet, illetve élet-többletet képes biztosítani.  
 

Szemben a piaccal, ahol mérték nélküli méricskélés folyik, a szakrális gazdaságban van mérték és a 
mérnivaló. Mérlegelnek, csak nem piaci költség-haszon egyenlegeket, hanem létegyenlegeket és az 
azokhoz szükséges erőket veszik számba, osztják el.  
Ez azonban, korántsem irracionalitást, azaz ésszerűtlenséget jelent, hanem egy másfajta rendnek való 
megfelelést, egy másfajta ésszerűséget. Azt is mondhatjuk, hogy ebben a valóságban a szakralitás, a 
létharmónia logikájának – azaz a logika eredeti, „logosz” szerinti értelmének – megfelelően működtetik 
a gazdaságot.  
 

Azt hiszem nyilvánvaló, hogy meg kell tudni különböztetni a létszabadság közösségének fejlődési 
típusát, illetve a hatalomszervezet típusát, azonban az, hogy valami haladottabb, még nem következik 
az, hogy egyben felsőbbrendű is. 
 

Tolerancia csak ott lehetséges, ahol az ártó és az áldó nem keveredik össze, ahol mindenről tudhatjuk 
a saját értékét. Ellenkező esetben az ártó által az áldón elkövetett erőszak, kratikus hatás lép fel. 
 

Nem szükséges senkinek sem látnia hétfejű sárkányt, ha a hétfejű sárkányt a társadalmi reprezentációk 
formájában intézményesítették – hozzá értékeket, normákat, magatartási szabályokat rendeltek -, attól 
fogva az a sárkány társadalmi értelemben „létezik”.  
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Mit mond ezzel kapcsolatban a „Kelet”? 
Habár az Emberi szabadság ellenében lévő konfucionista szemlélet nem túlságosan kívánatos, 
ugyanezzel a szemlélettel való „idefordulás”, a Teremtő, a teremtés felé fordulás tekintetében 
helyénvalónak mondható. Majdhogynem mindegy, hogy meggyőződésből, tiszteletből, a félelem 
kényszerének hatása alatt teszi (meg) valaki a Természet szerinti méltányos dolgokat. 
 

Az alábbiakban Sári Lászlót segítségével feszegetjük ezt a síkot: 
A nyugati világ egyre beljebb hatol az anyag titkaiba. Az egész világ titkaiba azonban nem hatol 
beljebb. A létezés titkairól például (amelyek számunkra a legfontosabbak) ma kevesebbet tudunk, mint 
valaha. Az anyagba hatolással, birtokba vételével és átalakításával vagyunk elfoglalva. Su-la-ce szerint 
sem lenne ezzel semmi baj, ha egyidejűleg az anyagon túlival is foglalkoznánk – például saját 
magunkkal, az Emberrel.  
Mi az bennünk, ami nem anyagi? Piszkálgatjuk ugyan a kérdést, de mindig elakadunk. Így aztán inkább 
az anyagot piszkáljuk tovább, azt könnyebb megismerni és birtokba venni. Mi pedig győzelemre, 
diadalra vágyunk. Amit csak lehet, vegyünk birtokba, és kényszerítsük rá mindenre a szabályainkat. 
 

Azonban vannak olyanok akik csendesen, meghatottan bámulják az egyszerre égi és földi csodát: a nőt, 
[a kimondhatatlant, a környezetet, magát a Világot…]. Aztán néhány szóban összefoglalják, [vagy még 
azt sem teszik] a bennük támadt érzést, gondolatot. 
 

Ebben a nehezebben áttekinthető világban tovább tart eligazodni, van tehát min tűnődni. 
Mi csaknem minden élethelyzetben kimondjuk: így helyes, így meg helytelen. Pedig egyidejűleg 
többféle helyes és helytelen ítélet is létezhet. Sőt, lehet ugyanaz az ítélet bizonyos esetekben helyes, 
máskor helytelen, a körülményektől függően. Mi azonban az arisztotelészi kétértékű logikai 
gondolkodás szabályainak megfelelően kizárjuk a harmadik állítást (például azt, hogy egy állítás kicsit 
helyes is meg helytelen is). A régi ázsiaiak a köztes harmadik állítás beiktatásának logikai törvényét 
fektették le alapszabályként a gondolkodásukban. Ezért is voltak szemlélődőbbek, tűnődőbbek. 
 

Pontosan ez az előbbi. A kétértékű és a többértékű logikai gondolkodás. A keleti földlakót minden 
körülmények között a körültekintő, a részletekre is alaposan figyelő gondolkodás jellemezte. A 
gondolkodás óvatossága, lassúsága, a döntések sakkjátékosra jellemző megfontoltsága, többlépésnyi 
előretekintés. A természeti világ törvényeihez való igazodás, sima, puha illeszkedés, nem pedig a 
nyugati hőst jellemző szembefordulás, győzni akarás. 
 

Konfuciusztól származnak: „«Mondd, mester! Van-e olyan egyetlen szó, amit egész életében követhet 
az ember?» «Hát, nem ilyen szó a kölcsönösség?»” Vannak közösségek, ahol ezeket a szabályokat 
egyébként még ma is érvényben és nagy tiszteletben tartják.  
 

Nekem például teljesen mindegy, miért viselkedik velem valaki tisztességesen, azért, mert kedvel, vagy 
azért, mert betartja az udvariasság szabályait. Egyáltalán nem kell, hogy kedveljen! Én sem kedvelek 
mindenkit. De elvárom, hogy rendesen viselkedjenek velem, én is tisztességes viszonyra törekszem velük. 
 

A konfuciánus gondolkodás az emberi viselkedés legáltalánosabb és legalapvetőbb szabályait írja elő, 
amelyeket minden társadalmi körülmények között érvényesnek kell tekintenünk, és érdemes 
betartanunk. Ha meg akarjuk becsülni egymást… [Ez a társadalom(ban élés) alfája, kellene hogy 
legyen, de ki kellene terjeszteni a Világhoz történő viszonyulásra is…!] 
 

Ha józanul szemléljük a változásokat mozgató erőket, be kell látnunk, hogy semmilyen erőnek és 
semmilyen általa okozott változásnak se célja, se értelme nem volt még soha. Főleg előremutató célja 
nem volt, és nem is lesz. Nincs gondoskodó értelem. Értelem, haladás, cél nem jellemzi a világunkban 
zajló folyamatokat. Amit létrehoz az egyik változás, máris lerombolja egy másik. És így tovább. Ám azt 
tanítja a legtöbb ázsiai vallás, hogy ez a kozmológiai szerkezet, a változásoknak ez a gigantikus 
értelmetlensége a legnagyobb csoda, szemlélése, bámulása, [a benne való „aktív” részvétel] pedig 
a legértelmesebb emberi munka. 
 

Mintha pontosan Ázsia elveszejtése lett volna a Nyugat célja akkor, amikor öngyilkos ipari civilizációs 
infrastruktúráját Keletre tukmálta, kényszerítette. Ha beiktatjuk életünkbe a régi ázsiai tapasztalatot 
(„ami az elégen túl vagyon, nekem ingyért se kellene”), akkor nem veszítjük el sem a Keletet, sem a 
Nyugatot. Ha sikerül magunkévá tenni ezt a gondolatot és sürgősen elkezdjük fékezni ezt a fene nagy 
„haladás”-t, akkor lassabban rohanunk a vesztünkbe. Sajnos, egyszer odaérünk akkor is. De legalább ne 
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siessünk annyira, ha a „cél”, az út vége, a végállomás nem Kánaánt, hanem tragikus végzetet ígér. Nem 
olyan okosak ám a gépeink, hogy víz és levegő nélkül is képesek legyenek életben tartani minket! És 
nem hiszem, hogy valaha is ilyen „okosak” lesznek. Vagy ha igen, hát az biztos, hogy sosem lesznek 
hibátlanok. 
 

A régi keleti és általában a nyugati világ miben látja a boldog, vagy legalábbis elégedett, 
kiegyensúlyozott élet elixírjét? 
Egyik sem keres és nem is talál elixíreket. Azt hiszem, már túl vagyunk ezeken a hiedelmeken. Vagy ha a 
mai ember mégis lát valamiben csodaszert, ha esetleg erre gondoltál, akkor a mindenható emberi elmében 
látja az „elixír”-t. Nagy hiba! Az elme a legnagyobb csapda! Vélt okosságunk vérszomjas ellenfelünk… 
 

A régi Ázsiában az embert teljes egészében természeti lénynek tekintették, és a természeten belül sem 
látták kiváltságosnak, hatalmasnak, sőt mindenhatónak. Apró, majdnem tehetetlen kis lénynek 
tekintették, aki jobb, ha meghúzza magát a nagy Univerzum árnyékában, és hozzá igazodva él, ha van 
egy csöpp esze. 
 

Szóval, fékezéstechnikát tanulhatunk a régi Ázsiától. Fel kéne ismernünk végre, hogy lassulni kell, 
nehogy túl gyorsan fussunk bele a végzetünkbe. Azért kell lassulni, nem pedig megállni vagy 
visszafordulni, mert visszafelé nincs út az időben. És persze megállni sem lehet.  
 

Figyelmeztetésnek szánom a következő néhány sort. Nagyon vigyázzunk a mértékre: ne töprengjünk túl 
sokat az itt fölvetett ontológiai kérdéseken! Tudjuk, hogy ezek a leglényegesebbek, azt is tudjuk, hogy 
nem tűnődni rajtuk jóvátehetetlen hiba, mert akkor nem ismerjük fel a saját életünk irányait, 
lehetőségeit, elérhető céljait, és nem ismerjük fel a szépséget, a társakat sem. De vigyázzunk: nem 
szabad bölcseleti választ adni minden bölcseleti kérdésünkre! Nem szabad filozófiai értelmezést fűzni 
minden érzésünkhöz! Mindig józannak kell lennünk. „Ha az eszetek helyén van, azt csináltok, amit 
akartok! ” – mondta egykor Lin-csi apát. Aztán kajánul hozzátette: 
 
 
 
 
 
 

„Ha éhes vagy – egyél, 
ha álmos vagy – feküdj le. 
Ha hideg van – öltözz fel. 
ha meleg van – vetkőzz le. 
Reggel-este fürödj meg, 
hogy ne árassz büdöset. 
A celládban tarts rendet, 
hogy ne keresd a fejedet, 

s ha kéznél van se használd, 
másra tartsd az eszed hasznát. 

Messzire nézz, az égre fel, 
csak az ész jár lábon idelenn!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.oO0Oo. 
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A ji-csing nyomán: 
Az Idő a Teremtőnek dolgozik. „Teremtő (Csien): jüan, heng, li, csen.”  
Ez egy mágikus formula. Az ősi időkben magának a királyi jóslatnak a négy szent 
szava volt. 
Ez esetben nemcsak azt jelenti, hogy „magasztos siker, kitartás”, hanem azt is, 
hogy a teremtésnek át kell menni a „kezdet” (jüan) a „beérés” (heng) és az „aratás” 
(li) fázisán, s így bontakozik ki a jóslat „üdvös” (csen) jelentése. 
Így is lehetne fordítani az eredeti szavakat:  
Nézz vissza a Szent Eredetre! (jüan). 
Áldozatoddal szenteld meg teremtésedet! (heng). 
Tiéd lesz az üdv jutalma! (li). 

Hozzád szólok, a benned lakó Magasrendű Szellemhez, aki érti a jóslatot! (csen). 
Ami a számunkra fontos lehet belőle: áldozat nélkül nincs eredmény, s üdvös csakis az a teremtés lehet, 
amelyet az ember nem önzésből, önmaga hasznára, hanem Isten dicsőségére hoz létre. 
 

Ha te a mentest választod/akarod, akkor menthetetlen vagy… 
 

 

Mit mond ezzel kapcsolatban az „antikvitás”? 
(Lásd még a „Miért fontos az „egzisztencia” kérdése?” részben leírtakat…) 

 

A téma kapcsán fölmerül a kérdés: „lehetséges-e a Boldogságnak közgazdaságtanáról szót ejteni(?)” 
A válasz: igen… 
Mint ahogyan az egész ASzaGaSZ-szemlélettel kapcsolatban, itt sem a témaválasztás a különleges, 
hanem annak megközelítési módja. 
A Boldogság cél, a kiteljesedés célja. A kiteljesedési folyamat végső célja Arisztotlésznél az igazság 
szemlélése… Az Ember szabad és önmaga(á)t határozza meg a céljait, az értékrendjét és végső 
soron az (Emberi) értékrend határozza meg a gazdasági rendet. Ezért tart most itt a világ, és ezért 
tettem az imént zárójelbe az „Emberi”-t… 
Az arisztotelészi erényetika, mint alternatíva felmutatása, az utóbbi időben alig kapott teret, és sok más 
egyébbel ez a folyamat is a „hokiütő-függvény” mentén halad…  
Az úgynevezett kapcsolati javak növekedése egyenes arányban van az egyén boldogságának 
növekedésével. A kérdés: ki hogyan, mivel, mikor, miért „kapcsolódik”? 
Arisztotelész szerint ebben a materiális javak a legalsó szintet képviselik, a legmagasabbat pedig az 
erkölcsi, intellektuális javak. Ugyanúgy hierarchikus viszonyt lát a test és a lélek között. Ő az első, aki 
arról beszél, hogy a test a lélek eszköze. Arisztotelész azt mondja, hogy az embereket és a dolgokat az 
önértékükön kell szeretni, saját magukért, s nem a hasznuk miatt. 
Valamikor az Emberek a tárgyakat használták az Embert, az élőlényeket tisztelték; mostanában az 
emberek (vagy inkább csak humanịdóták) a tárgyakat tisztelik, a másikat használják… 

Mit mond ezzel kapcsolatban a teozófia? 
Nem intellektuális ismeretekről van szó, bár kismértékben arról is. Egy érzékelőképességről, mely olyan 
általános kell legyen a jövőben, mint ma az egyszeregy. 
 

Egy felébresztett érzékelő-képességre és e képesség tudatos 
gyakorlására van szükség, mely a szociális organizmusnak, mint az 
ember hármas felépítettségével analóg, láthatatlan lényszerűségnek az 
életfolyamatait képes érzékelni és a tapasztalt egyensúlytalanságokat 
aktív beavatkozásával harmonizálni. 
 

Ezek a kezdeményezések, a súlyosan beteg szociális organizmus 
gyógyítóivá kell váljanak. 
 

Az ezzel való élés a szabad akarat gyakorlása. (Steiner szerint:) A 
szabad akarat nem tud megnyilvánulni, ha isteni kezek vezetik azt… (ez 
antagonizmusnak tűnik ebben a környezetben, de akit érdekel, mégis 
miért hagytam benne, azzal szívesen beszélgetek erről…) 
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Mit mond ezzel kapcsolatban a Kis Herceg? 
(Részlet „A Felcseperedett”-ből.) 

Lassan mindenki beteggé és boldogtalanná válik körülöttünk a „szép új világ” halálos ölelésében. Erről 
is szól egy különös/különleges módon a birtokomba került kéziratból elkészült könyv, ami néhány éve 
jelent meg „A Felcseperedett (…avagy (a)hol tenyész a (nemes)penész…)” címen. 
A történet arról szól, hogy a Kis Herceg visszatér a Földre és a hegyekben újból összefut a „szerzővel”, 
aki éppen ekkor, (kerékpár-szerelés közben) ismer meg egy új „állatfajt”… 
 

Részlet „A Felcseperedett”-ből: 
 

Miként én a szereléssel vesződtem ő egyre csak emlékeibe merülve mesélte az élményeit, aztán 
váratlanul: 
– Miért csinálják mindezt? – fordult hozzám. 
– Mittudomén! – vetettem oda válaszként, mert éppen minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a 
láncbontó pöckét pontosan a láncszem kis csapjának közepébe igazítsam. Megdöbbentő, hogy egy ilyen 
jelentéktelen mütyür, mint a láncszem csapocskája mekkora jelentőséggel bír, sőt elengedhetetlen 
fontosságú abban az esetben, ha egy kapcsolatról, annak biztosításáról van szó.  
A tervezettnél sokkal lassabban haladtam a szereléssel és ez nagyon elkedvetlenített, mitöbb egyre 
inkább kezdett dühíteni is. 
– Miért csinálják mindezt? – Ha egyszer egy kérdést föltett, a kis herceg soha nem tágított tőle többé. 
Én meg, mert nagyon bosszantott a saját szerencsétlenkedésem, újfent csak úgy vaktában válaszoltam: 
– Mert divatos ilyeneket csinálni… 
– Ó! – De némi hallgatás után, már-már ingerülten csattan az újabb kérdése. – Mire jó a divat? 
Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamban: „Ha ezt a kis csapot túlfeszítem és kipattan, akkor a 
hátamon cipelhetem le a kerékpáromat erről a hegyről.” De a herceg újra megzavarta töprengésemet. 
– Odalent jártomban több alkalommal láttam, hallottam, hogy az úgynevezett keleti(nek mondott) 
vallások, tanok „művelése”(?), követése(?), szerintem inkább majmolása (is) divattá vált, elsősorban 
azok külsőségének utánzása által, a lényeg közelébe kerülésének esélye nélkül. Mi értelme van ennek? 
És mivel még mindig a dolgomba voltam belefeledkezve, ezért kisvártatva folytatta: 
– És te, mondd, te is azt hiszed, a divat gazdagságot hoz néhányaknak, azoknak akiket fontosnak tart a 
környezete és akik ezért fontosnak tart(hat)ják magukat?  
– Nem! Nem! Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom. 
Elképedve nézett rám. 
– Komoly dolgokkaaaaal…? 
Látta, ahogy kezemben a láncbontóval, olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szerfölött 
rondának talált. 
– Úgy beszélsz, mint a humanịdóták. 
Ekkor még fogalmam sem volt miről beszél, de éreztem, hogy ez valami nagyon megalázó dolog lehet, 
erre elszégyelltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette: 
– Mindent összezavarsz... Mindent összekeversz... 
Szemlátomást nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben. 
– A divat gazdagságot hoz ugyan néhányaknak, de tönkretesz mindent, mindenkit és kiszolgáltatottá 
tesz, mert akit kiszolgálnak az előbb-utóbb kiszolgáltatottá válik. Nem értik ezt meg? 
A herceg most egészen sápadt volt az indulattól. 
– Nem értik ezt meg. A reklámokkal alaposan átmosták már az agyukat. – válaszoltam neki 
csüggedten. 
– Ezek nem emberek már, csak humanịdóták. – ismételte meg az előbbi, számomra ismeretlen 
kifejezést, aztán csöppnyi tűnődést követően valamivel nyugodtabban folytatta: 
– Azt látom, hogy itt nálatok minden nagyüzemileg kerül előállításra. Azonban az ennivalótokban 
így nincsen benne a szeretet, a háziasszony törődése, gondoskodása. És akkor még csak meg sem 
fordul a fejünkbe a konfuciuszi konyha, hanem csak a hétköznapoknál tartunk… Már az étel 
elkészítéséhez használt növényekben sincs benne a napfény, a föld sója. Az állatokról ne is 
beszéljünk, azokban csak a szenvedés, a félelem, a rettegés, a megaláztatás halmozódik föl. A 
megalázó körülmények között tartott állataitok a nyomorból gyomorba kerülve 
megalázottságot, nyomort építenek a szervezetetekbe. Ti ezt eszitek (meg). Hova tűnik  ilyen 
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körülmények között a táplálkozásból a szent mozzanat? Aki ilyen mű-kajákat eszik, az nem tud 
kinek hálát adni. A mű-kajában csak kémiai anyagok vannak, sehol a nap, a szél, az eső, a föld, 
aminek a háláját kifejezhetné azért, hogy a táplálékot szolgáltatja a gondosságával, 
együttműködéseivel. Az ilyen csupán zabál, pusztán a szargyártáshoz szükséges kellékeket veszi 
magához kizárólag az anyag megsemmisítését végzi. 
 

Az egyes személyek egyre kevésbé kötődnek a környezetükhöz, az egyre kevésbé lett fontos a számukra, 
egyre könnyebben cserélik le, adnak túl rajta, egyre mellékesebbként kezdték el kezelni, pusztán az által, 
hogy annak megteremtésében, megalkotásában nem saját maguk vettek részt, nem saját kezűleg adták 
bele/hozzá a (kreatív) képességeiket, nem közvetlenül vettek részt annak megalkotásában, 
kialakításában, nem saját maguk a jelenlét(ük) által fordítottak arra gondoskodó időt, hanem mindezt a 
környezet kialakítására fordítható/szükséges erőforrások megszerzésére irányuló pénz megteremtésére 
fordították, a konkrét munkák/tevékenységek elvégzését pedig idegenek jelenlétére bízták. 
 

Régen az épületekbe bele lett építve a gondoskodás, a tervezgetés, álmodozás, bizakodás. A malterba 
belekeveredett a gazda, azok rokonainak, barátainak, ismerőseinek izzadsága, az izmok fáradtsága, a 
tisztességesen (el)végzett munka utáni jól megérdemelt pihenés öröme. Most milyen falakkal veszik 
körbe magukat ezek? Ezekbe az építményekbe a kivitelező haszonlesisége, az alkalmazottainak 
érdektelensége, trágársága, otrombaságai, a szerződésekkel kordában tartott bizalmatlanság, a 
jogászkodásokkal féken tartott acsarkodás, sunyiság, a megrendelő kivagyisága, a finanszírozás 
érdekében fölvállalt simlisségei, seggnyalása épül bele. És ezek ebben élnek… 
Fölmerül bennük…, előjön bennük…, feltör bennük a vágy, de már nem adják meg a lehetőséget a 
vágyakozásnak, az adventnek, ami időt is kumulál a dolgokba, ezzel azokat tartalommal tölti el, ami 
nélkül csupa tartalmatlanság, híg lötty lesz az egész. 
Ha mindezek hiányoznak, vagy csak ezek a nemkívánatos dolgok sűrűsödnek bele abba, amiből ezek 
szervezete fölépül, amilyen környezettel a legszorosabb kapcsolatban vannak, hogyan ismerhetnék az 
atyai áldást, annak fontosságát, vagy azt, hogyan kell az asszonyt szerelemben megszentelni* . 
(Ebbe belepirult.) Hogyan lehet így megtapasztalni a megismerés végső állomását, amikor a mirázs 
megvalósul és a lélek a legmagasabbal egyesül, amikor ennek olyan mámora van, mint a kivételes 
szerelemnek, kivételes pillanatokban. (Ebbe még inkább belepirult, de lendületvesztés nélkül folytatta 
tovább.) Ezzel szemben ezek mámora kimerül a környezetük fúr(kászol)ásában, a másik elleni 
áskálódásban, a stabilnak vélt dolgok aláásásában, mások beszennyezésében, a nyugalom feldúlásában, 
a rombolásban, rágalmazásban, bosszúban, gyanúsít(gat)ásban, számonkérésekben, a számonkérés 
mámorában. 
Az ilyenek csak gombák, vagy mint a CORA-s alma…, még annak sem valók…! Dehumanizálódott, 
visszakorcsosult egyedek…! Szimpla, sötét hominoidea humnyák, humadék humanidioták, 
humiliációsaurusok, primitivus maximusok, homo degradatusok, homo degenerativusok, homo 
degresszivusok, homo oeconomicusok, homocitrált homicidiák, homunculus homeosztázok, homofon 
homofágok, dehumanizálódott homíliák, humanomakulák. Az ilyenekre csak az lehet rámondani, hogy: 
H U M A N ị D Ó T A . . . ! Esetleg, hogy : parahumanịdóta, vagy parahumanoịdóta, polloi… Amik már 
nem is élnek, csak léteznek… Amik egyszerű konjugációval szaporodnak és ezért fogalmuk sincsen 
hogyan lehet szent szerelemben utódokat nemzeni... Ezek csak humifikációra alkalmasak, arra is csak 
különféle vizsgálatok és gondos veszélytelenítés elvégzését követően. De mit lehet várni, amikor homo 
homini lupus1… És minek köszönhető ez? Na, minek…!? – emelte meg hangjával együtt az orrát is, 
miközben mindezzel egy időben föntebb szaladt a szemöldöke is a kérdő tekintete fölött, de mivel 
bamba értetlenségem leríhatott rólam, csak egy pillanatnyi pihenőt engedélyezve magának, máris 
folytatta. 
 

 

                                                      
1 Ember embernek farkasa. 

*  A férfi csak akkor tudja a nőt fölemelni, megszentelni 
a szerelemben, ha olyan, ennek megfelelő, a nő felé 
történő odafordulása. De ehhez kell az is, hogy a nőnek 
olyan legyen a tartása, odafordulása…, ne a kopulációt, 
a coitust akarja, hanem a „cél szerinti” őszinte 
befogadást. 

Így teljesedik ki egymásban a nősténység és a hímség… 

Így lesznek ajándékok egymás számára! 
2021. november 22. (03.5o) 
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Mi található a Kasszandra monológjában? 
Az első generáció felejt…,  

a második elfelejt…,  
a harmadiknak már eszébe sem jut…!  

(Sándor György nyomán) 
 

Csak az igazán gazdag engedhet i  meg magának az alázatot .  
 

„A nagyüzemi tartással – még ha „bio” is – nem kapjuk vissza a régi, természetes ízeket, mert nem 
személyes a kapcsolat az állattal, növénnyel, nincs rajta áldás.” 
„Mindenkinek volt egy kinyúlt és lyukas „Nagymama pulóvere”, amely legmelegebb ruhája volt, mert a 
nagyanyja belekötötte minden szeretetét. Ha a paraszt jóérzéssel, szeretettel dagasztja a kenyeret, 
vakargatja a disznó fülét, egy különleges, láthatatlan erő járja át az élelmet (az életet): az ízek tengere. 
Az Isten.” 
Többek között hasonló meglátások is szóba kerülnek a „Kasszandra monológja”-ban: 

(Részlet Szekeres Ferenc, „Kasszandra monológja”-ból (http://mek.oszk.hu/17900/17926/): 
 

Az általam bevezetett fogalom (az imént már említett) DE-GENERÁCIÓ, mindazokat az egyedeket 
magában foglalja, amiknek a sokasága tendenciózusan kevesebb életképességet halmoz magában, mint az 
elődeik; kevesebb életképességet, a természet rendje szerinti életrevalóság szempontjából. 
 

Van egy ismerősöm aki nagy barátja az úgynevezett fejlődésnek. Ha valami az éppen aktuális tred(i)től 
lemaradó, rögtön előjön nála a: „Hát akkor barlangban lakjunk…?” sztereotípia. Bele sem gondol abba, 
hogy igen(!), talán hasznosabb lenne, ha olykor a barlangban töltenénk néhány napot… 
Nem szabad veszni hagyni a tudást! Azokat az ismereteket, amiket generációk százai halmoztak egymásra, 
és amiknek a létüket köszönhették… Számtalan dolog van, amikről én még tudok. Nagyanyám még készség 
szinten művelte, szüleim úgy-ahogyan, én meg láttam hogyan csinálják. De ezt a tudást én már nem tudom 
átadni a gyermekeimnek, legjobb esetben beszélni tudok róluk, ha ez őket érdekli. A gyerekeim gyerekeinek 
pedig esélye sem lesz arra, hogy halljanak felőle, hiszen kitől is…, minek is… Egy bizonyos ismeretanyag 
eltűnt… Pedig hány millió ember csiszolta tökélyre a szükségszerűségből kiemelkedőt.  
A napokban könyvkötő ismerősöm, (jóval hetven fölött, mintegy utolsó mohikán) említette: 
megszűntették a szakma oktatását, mindent gép végez… Silányabb minőségben ugyan, de 
gazdaságosabban…, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy a fogások, trükkök, a szemlélet, a szakmai 
rafinéria tűnik el ezáltal, mindaz az ismeret, küszködés, figyelem kreativitás vész kárba, amit Johannes 
Gutenberg óta az emberiség fölhalmozott. 
Azt hiszem Hamvas Bélának is valami hasonló véleménye lehetett annak idején, amikor úgy 
fogalmazott: „Az emberiség roppant erőt fejtett ki, hogy olyan életterveket készítsen, amelyek komoly 
eredménnyel kecsegtetnek. Ezek mellett nem is lehet olyan közönnyel elmenni, mint amilyennel ezt 
általában teszik.” 
Vagy ott vannak a nagyanyáink, akik még kézzel dagasztották a család mindennapi kenyerét. A 
munkájukkal az izzadságcseppjeiken túl, a tésztába került az energiájuk, a figyelmük, a törődésük, a 
reményeik, a hitük, a kitartásuk, a szeretetük, mindaz ami éltette a környezetüket; ma mi kerül a cipókba a 
dagasztógépek hideg-rideg fémkarjaiból, amik mechanikusan, lelketlenül „végzik a dolgukat”?! 
 

Igen(!), könnyen lehet mondani, bizonyos képességekre, ismeretekre, hogy idejétmúlt, de ez csak 
látszólagos; nem véletlenül alakult ki mindez egy hosszas folyamat eredményeként és nem véletlenül 
alkalmazták emberek milliárdjai, ezért mindez értéket képvisel; nem elkótyavetyélendő. 
Persze mondhatnók: az életkörülmények megváltoztak és ezért okafogyottá váltak bizonyos ismeretek, 
bizonyos tudás…De mi a biztosíték arra, hogy ezek a körülmények változatlanok maradnak, illetve a 
tendenciájuk egyre „fejlődő” irányt mutat? 
A természetbe ágyazott társadalomban bármi (természet szerinti) előfordulhat, sőt meg is fog történni.  
Ha tigrissel vacsorázol, egyetlen dologban lehetsz biztos: a tigris vesz utoljára…! 
A fönti mentalitást megvizsgálva csodálkozhatunk-e, hogy a de-generáció MINŐSÉGE törvényszerűen és 
egyre csak romlik? 
Mindezek ellenébe hat(na, ha engednék), az olyan finom-motorikus tevékenységek, mint például a 
kézírás, ami jóval több mint szimpla információátadás; vagy ott van prevenciós jelleggel a zenés 
mozgásfejlesztés (ZMF); vagy a helyreállító formula, a tervezett szenzomotoros tréning (TSMT). 
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A kézírást bürokratikus módszerekkel szüntetik meg éppen a napjainkban; a többi pedig csak szűk, 
illetve érintett körök számára ismeretes, elérhető… 
A (de-generáció) jelenlegi tudás-komplexitás(a) egy szükségszerű és művi állapot. Eljön még az az idő, 
amikor szükség lesz a kőpattintás tudományára…  
De ki lesz majd olyan, aki birtokában lesz ilyennek? 
Persze ez egy sarkított vélemény, amit én magam sem veszek szó szerint, mert (ahogyan azt a 
későbbiekben látni fogjuk) ez a szemlélet maximálisan gátolja a „fejlődést”, ellene van/lehet a 
komplexitás irányának. Csakhogy mit nevezünk fejlődésnek és mi az a hasznos fejlődés, amire 
mindenképpen érdemes odafigyelni és mi az, ami csak „annak látszik”, amit művileg gerjesztenek, ami 
talmi…? Amikor a tudást értelmetlen és szükségtelen információk hordozására cserélik…! 
 

És van olyan társadalom, ami egyszerűen nemhogy nem védi magát ezek ellen, hanem még támogatja is 
az ilyeneket. Biztosan nem hallottak Lukácsról, aki a következőket jegyezte föl: „Minden ország, amely 
maga ellen meghasonlik, elpusztul; és amely ház magával ellenkezik, megromol.” (Tamási Áron nyomán) 
 

 

 
 

Hogyan kerülhet ide az evolúció? 
Talán Kanttól származik: Amiben nincsen benne a minőség, az nem az a dolog, aminek látszódik. 

 

A minőség és az „életképesség”, (amit majd ez a rész említ), nyomán röviden had utaljak vissza a 
„Figyelem! Hamisítják!” című fejezetre:  
Valamit mégis csak jól csináltam, mert néhány nyikhaj szemet vetett a sok éves, évtizedes áldozatos, 
önzetlen… munkám gyümölcsére és a jogállamiság lehetőségeire hivatkozva beletelepedett az Au®iga-
filingbe, engem pedig egyszerűen kizártak az általam létrehozott és elismertetett „jogi személyiségből”. 
Hogy mindez törvénysértő módon történt, az már senkit sem érdekelt… 
 

Minden Ember a legnemesebb, legéletképesebb genetikai állománnyal rendelkezik. Az idők során, 
mióta az Élet megjelent a Földön, évmilliárdok alatt szükségképpen ennek kellett kikristályosodnia a 
Természet rendje szerint. 
A törzsfejlődés beindultával az amőbától kezdve, a gerincteleneken, gerinceseken át egészen az Emberi 
fajig, azon belül az egyes egyedeken keresztül csak a legnemesebbek, a legéletképesebbek tudták 
tovább adni az örökítő anyagukat a halálukat megelőzően. Mindezt a Természet Rendje szerinti 
összefüggésrendszerben. 
Mostanra megváltozott a helyzet…, a sunyi, a hazug, a játszmázó… az akinek (csupán) a pozíciójából, 
helyzetéből adódóan az esélyei jobbak a többinél. 
Az állat nem ilyen, az Embertől is távol áll mindez… Sok ki is pusztul… 
De ne szaladjunk előre ilyen gyorsan, mélázzunk el az előzményeken egy darabig és vegyük górcső alá 
az evolúciót és azon belül ez alkalommal különböztessünk meg három halmazként három egymásba 
skatulyázható szintet: a törzsfejlődést, a faj(ok) fejlődését, és az egyedfejlődést… 
A törzsfejlődést és az egyes fajok fejlődését kizárólag(?), elsősorban, meghatározó módon a Természeti 
Rend determinálja, a Természeti környezetben a Teremtő általi törvényszerűségek működnek, amik 
mindenre, mindenkire egyformán érvényesek, amik alól senki, semmi nem lehet kivételezett. Mindez a 
természet szerint szelektálja az életképesebb formációkat. 
Azonban van néhány olyan faj, ami kettős törvény-rendszer keretei között éli az életét, az Emberre 
pedig különösen, szélsőségesen igaz ez: rá a természeti törvényeken túl, legalább olyan 
kényszerítő erővel, vagy még jobban hatnak a társadalmi törvények. Ezek alól kivonni magunkat 
képtelenség… Viszont a társadalom törvényeit nem a Teremtő, hanem egy/az „intelligencia” alkotta, 
alkotja az éppen aktuális érdekeknek megfelelően; a kivételezettség lehetősége pedig hatalmas 
kontraszelekcióra ad alkalmat. Ez azonban nem biztos, hogy a természet szerinti kiválóságot erősíti. 
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Hol itt a probléma? – kérdezhetné bárki. 
A probléma ott van, hogy a társadalom a Természetbe van beleágyazódva és az annak megfelelődés(!) 
(kényszere) végső soron sokkal nagyobb kényszerítő erőt jelent hosszú távon. 
Hogy milyen mértékben köteleződünk el az egyik és a másik törvénysík mellett attól függően 
pozícionáljuk magunkat Emberként, vagy, emberként… 
Ahhoz, hogy megszülethessünk szükségünk van/volt: 2 szülőre, 4 nagyszülőre, 8 dédszülőre, 16 ük 
szülőre, 32 szép nagyszülőre, 64 penta nagyszülőre, 128 nexa-nagyszülőre, 256 hepta nagyszülőre, 512 
okta nagyszülőre, 1024 nona nagyszülőre, 2048 deka nagyszülőre…Ilyen módon az elmúlt 11 generáció 
alatt 4094 ősre van szüksége a mi létezésünknek, és mindez körülbelül (csak) 300 évvel a születésünk 
előtti időszakot tekintve! Milyen óriásira emelkedne ez a szám, ha még tovább mennénk vissza az 
időben…? Mennyi egyéni sors, jellem, veszély, probléma, nyerés és vesztés, szeretet, gondoskodás, 
odafigyelés más egyéb játszódott le csak a mi létrehozásunk érdekében… 
Mennyi háborút, gyilkos szenvedélyt, járványt, természeti sanyargatást kellett megélni, hatékonyan 
kezelni, idomulni kényszerítő helyzetekhez csak azért, hogy mi megjelenhessünk. 
És ez mind-mind itt van bennünk, ennek a halmaznak a tetején emelkedünk elő(re)… A mi 
felelősségünk(,) hogyan sáfárkodunk az erre támaszkodó saját képességeinkkel, az éppen aktuális 
körülmények függvényében… Értelme volt-e, értelmet adunk-e ennek a rengeteg embernek, 
lénynek az ő létezésüknek, életüknek, vagy értelmét veszti mindez a mi hanyagságunk által? 
Rajtunk múlik, Emberekké, vagy emberekké válunk…? Rajta maradunk-e a fejlődési pályán, vagy csak 
olyan irányban növeljük a faj komplexitását, ami ettől elkanyarodva valami kilátástalanba vezet… 
Mondhatnánk, hogy az ősöknek könnyebb volt a dolguk, mert minél inkább visszafelé haladunk az 
időben az adott korszakban élőknek egyre inkább csak a Természet szerint kellett megfelelni és a 
társadalmi kényszerek egy időt megelőzően el is tűnnek a relevancia-rendszerből; most azonban az 
ember számára ez utóbbi az elsődleges szempont a pillanatnyi túlélés, az egzisztencia biztosítása 
érdekében.  
Milyen konzekvenciái vannak mindennek mi az ami mindezzel együtt jár…? 
Ezt követően térjünk vissza oda ahonnan el/(vissza)kanyarodtunk egy rövid időre: Mostanra 
megváltozott a helyzet…, a sunyi, a hazug, a játszmázó… az akinek az esélyei jobbak a többinél. Az 
állat nem ilyen, az Embertől is távol áll mindez… Sok ki is pusztul… 
Fölmerülhet a kérdés: Hát akkor mit tegyünk most? 
Tegyük a dolgunkat Emberként, Emberi módon, a többit bízzuk a Gondviselésre… 
 

Antagonizmusnak tűnik az evolúcióról (érdemben) szót ejteni, miközben folyamatosan az Isteni hatást 
említem? 
Nem hiszem…  
A Teremtés nem fejeződött be a hatodik napon és a „kaporszakállú” (sic!) nem pihent meg a hetediken, 
vagy ha mégis, akkor a teremtés jogát/felelősségét átadta Az Embernek és a teremtés ilyen módon 
jelenleg is tart… Általunk! 
De ettől még az evolúciót nem kell félredobni, ilyen kötelezettség nem következik mindebből… Az 
evolúciós törvényszerűségek mindettől függetlenül működnek és az „evolúciós elveket” az Ember is 
használja, például a növények, állatok nemesítése során… (És itt be is fejezem ezt a gondolatot, mert 
sokáig lehetne még ezt a témát tovább vinni…) 
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Mit mond ezzel kapcsolatban Bhagavad Gítá? 
 

Részlet a „(Mi a) FERIKU(lógia): Út(azás) a totális Szabadságba (A Szabadság felé)” című 
tanulmányból… (http://mek.oszk.hu/17300/17348/) 
 

Bhagavad-Gítá 
Katartikus élményt jelentett számomra, amikor a minap elébem került Bhagavad-Gítá-t elolvastam és több 
meglátásom megerősítése mellett a ferikuságra is találtam részleteket (nem emeltem ki belőlük semmit 
sem, mert nagyjából az egészet ki lehetett volna emelni): 
 

2/47. vers 
Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de munkád gyümölcséhez nincs! Sose hidd, hogy te 
vagy tetteid eredményének oka, és sohase vonzzon kötelességed elhanyagolása! 
 

2/48. vers 
Légy rendületlen a yogában, óh, Arjuna! Végezd el kötelességed, és válj meg minden olyan köteléktől, 
amely a sikerhez és a kudarchoz fűződik! Az ilyen kiegyensúlyozott elmeállapotot hívják yogának. 
 

3/18. vers 
Az önmegvalósult embernek nincsen személyes szándéka, amit teljesíteni akarna előírt kötelességei 
végrehajtása közben, de arra sincs semmi oka, hogy ne hajtson végre ilyen munkát; ő nem függ 
semmilyen más élőlénytől. 
 

7/8. vers 
Óh, Kunti fia, Én vagyok a víz íze, a Nap és a Hold fénye, az om szótag a védikus mantrákban, a hang 
az éterben, és az emberi képesség. 
 

7/9. vers 
Én vagyok a föld eredeti illata, a tűz heve, az élők élete, valamint minden aszkéta vezeklése. 
 

13/30. vers 
Aki látja, hogy minden tettet az anyagi természet alkotta test hajt végre, és az önvaló nem tesz semmit, 
az valóban lát. 
 

18./60. vers 
Óh, Kaunteya, illúziód révén ugyan most megtagadod az utasításaim szerinti cselekvést, de saját 
természeted később csak arra kényszerít, hogy ezt a munkát végezd. 
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Bizonyos keresztyén megközelítések… 

A keresztény szakrális gazdaság mint lehetséges minta 

(Vass Csaba nyomán) 
 

Minden tiszteletem Platóné és Szókratészé, de úgy gondolom, hogy a témánk szempontjából nem sok 
jót köszönhetünk nekik. Nem azt mondom, hogy kizárólag ők tehettek róla, hogy az emberiség kiesett a 
„hagyományból”, a primordiális létezésből, az aranykort kénytelen volt hátrahagyni, (ezt az „eseményt” 
néhányan valamivel korábbanra, a homéroszi időket kicsit megelőzendő időszakra teszik), azonban a 
társadalmi (vak) elköteleződésben, a politikus szemléletmód szabadjára engedésében, a rideg logika és 
az ész korszakának beköszöntésében mindenképpen jelentősnek tartom a szerepüket.  
Bár Empedoklész-t sokan a materializmus előfutárának is tartják, a témánk szempontjából sokkal 
hasznosíthatóbb tanácsokat kaphatunk tőle, mint (nagyjából) kortárs honfitársaitól, nem is beszélve a 
korban ugyan közeli, földrajzilag azonban ekkor még jelentősen elszigetelt „keleti” univerzalistáktól… 
 

Az ide idézett tanulmány szerzője a markáns keresztény elköteleződés mellett a Római Birodalomban, 
annak visszáságaiban, éppen ezért törvényszerű bukásában látja a mai áldatlan állapotok kialakulásának 
legfőbb okait. Biztosan ebben is sok igazság van… 
Jelen esetben a legfőbb ok az, hogy Róma a szellemet és erőt létharmóniává egyesítő vezetőit 
kereskedő-katonák szenátusára cserélte, ami az akkori hatalom racionalista, létrontó világhatalmi 
törekvései számára ideig-óráig szilárd támasza lehetett, azonban e módszer modern korunkig 
legpusztítóbb karaktereiben: a légionáriusban; a nagykereskedőben; a rabszolgában és a politikus-
szenátorban maradt vissza. 
A rendszer haszonkivételre kényszeríti a hagyomány létharmóniával elkötelezetteit. A kereskedőt arra, 
hogy a létmély javainak mindenkihez eljuttatása helyett a haszonnövelésre spekuláljon, s ennek vesse 
alá a termelést. A rabszolgát, hogy létteljes kozmikus összefüggéseknek, benne embernek-közösségnek 
megfelelés helyett a kereskedelmi haszon egyszálú igényeire termeljen. A légionáriust, hogy a 
léterőszak megfékezése helyett korlátozhatatlansága érdekében eltakarítson útjából minden életet. És 
együtt: hogy a lét elmélyülő újratermelése helyett a véres és puha erőszak, hatalom és haszon kicsinyke 
jólétének igézetébe süllyedjenek.  
Mindezen rombadöntő destruktív folyamatok nyomában csak a tenyészet maradt, és a 
tenyészeten élősködő primitív er őszak, aminek következményeként mostanra retteg mindőjük 
más, erősebb bitangoktól. Az államilag szervezett erőszakot felváltó anarchikus erőszaktól való 
rettegésben a rációnak nyoma sem ismerhető fel többé… 
Így jött létre a dicső birodalom fonákjának, az irracionális erőszak tenyésző fordított birodalmának: 
Siralomvölgye. A földi pokol; mert a pokol és a mennyország is itt van közöttünk, modern nyelvünkön 
is jól elbeszélhető. A tenyészetből való menekülés egyik, ámde tévútja éppen ez: a társadalom. A 
társadalom, ahol az irracionális erőszak – léten, természeten, emberen – épít birodalmat, és ahol ezért a 
félelem az úr. A félelem cinkosságot szül, a cinkosság szövetségeket, amelyekben az érdekegybeesés 
fontolgatása tapasztja pillanatnyi érvénnyel egymáshoz a cinkosokat, hogy társadalommá legyenek. Ha 
az érdek múlik, akár a következő pillanatban is, enged a tapasz, hogy más cinkos csoportokat simítson 
egybe alkalmilag, felelősség híján sorsára hagyva a szövetségből kiesetteket, akiknek ettől fogva a 
pusztulással kell farkasszemet nézniök. Ez is birodalom, mert benne ember uralkodik, fájdalmakat 
tetézve… 
Többek között ezek hatására jött létre – az újkorban – az egyéniség, és tűnt el a személyiség. 
És vele tűnik a szabadság is, mely nem önkény, nem függetlenség, vagy korlátozhatatlanság, hanem a 
képesség a létharmónia elmélyítésének, a szeretetevolúciónak a pályáján való megmaradásra. 
Később Nagy Konstantintól Voltaire-ig (a klérus iránt) végig csak a hithű és engedelmes hívők 
élvezhettek teljes polgárjogot. 
Az autentikus „spirituális” közösség nem alkalmas birodalom létrehozására, nem társadalom, nem 
csoport, benne érdek fel nem ütheti fejét, erőszak, ész és elegyük, a puha erőszak – idegen tőle. 
Az általunk éppen vizsgált gazdálkodás célja nem a profitmaximalizálás, hanem a „szakrális 
többlet” megteremtése, a részvétel a teremtésben. A teremtésben részt venni azt jelenti: embert, 
közösségét és a természet reá bízott részét Istenhez közelebb vinni, miáltal e szakrális vagyon 
növelésével gazdagítani lehet a ValóVilágot. 
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Témánk szempontjából fontos megállapítás, hogy az érzelem: munka, mi több, alkotás, ha merjük a 
munkát és az alkotást egyáltalán komolyan elgondolni. Amilyen komolysággal vagyunk hajlandók e 
munkavégzésre, olyan szinten válunk képessé az ész működtetésére is: a megszenvedett érzelmi szint 
energiája mozgatja és határozza meg irányát és mélységét az ész működésének. Mint Erich Fromm, 
egyike a keveseknek, kik pszichológusként a Szeretet megértésén komolyan fáradoztak, mondja: a 
szeretet létkérdés, a szeretetmunka nem lenge hajladozás, a szeretetmunka a létviszonyok alakítása. 
Létkérdés, mert szeretni csak az emberlét teljességével lehetséges, és mert szeretet híján az élet is 
védtelenné válik, s elmúlik. Ezért szeretet-munka csak az, mi Istennek tetsző, s mi Istennek tetszőt 
alkot. A szeretet – és minden komoly érzelmi – munka: (egy sajátos) kötődés is, kapcsolat, viszony: a 
létmélyhez, a középkor nyelvén kötődés Istenhez. 
Szeretet, meglehet, a kezdetek kezdetén ösztönös is lehet, ahogyan azt kedvelik beállítani, ámde 
mindenki mástól megkövetelt bizonyítékok nélkül. Érdek nélkül – azaz ész nélkül – szeretni, azonban 
nem a szeretet ösztönösségét, hanem az érdeknél és reprezentációjánál, az észnél nemesebbet fed fel. 
Ennek megértésére különleges tudásra van szükség: az egyetemlegesség és kölcsönösség tudására: 
léttudásra, szakrális tudásra.  
 

A gazdálkodás célja, tehát nem a profitmaximalizálás, hanem a „szakrális többlet” megteremtése, a 
részvétel a teremtésben. A teremtésben részt venni azt jelenti: embert, közösségét és a természet reá 
bízott részét harmóniába helyezni. 
Aki gondoz, az megalkotja a szakrális létminőséget, és növeli annak mennyiségét, a szakrális vagyont – 
ami a racionális kalkuláció számára annak számosságba süllyedése miatt értelmezhetetlen művelet.  
Gondozás és ápolás a szakrális vagyonnal való gazdálkodás: a források és erők olyan csoportosítása, 
amikor a szakrális vagyon – emberben, közösségben, matériában – növekszik. Nem aszkézis, de nem is 
hedonizmus: a mérték maga. 
Ápolni és gondozni nem lehet a racionális kalkuláció felhasználásával. Aki gondoz és ápol, nem az 
üzleti költséget méricskéli, hanem az egy-ségbe illeszt. De nemcsak helyezést jelent, a jó helyre, hanem 
ott harmóniájának újraalkotását is, a mennyiségi viszonyok elrendezését. 
A kívánatos szándék, a dolgokat a Törvény elrendelése szerinti harmóniába rendezni, s az Embert és 
közösségeit e harmóniába beilleszteni. 
Az Embernek minden cselekedetét ennek a kozmosznak, a benne munkáló (isteni) harmóniának a 
figyelembe vételével kell véghez vinnie. Az Ember minden cselekedetével ezt a harmóniát kell, hogy 
szolgálja, (vagy legalább ne kontárkodjon bele), s ha lehet és képességet kapott hozzá, akkor ki-ki a 
maga helyén azon dolgozzon, hogy e kozmikus rendet és harmóniát egyre inkább elmélyítse… 
Önzés, haszonlesés, érdekbeszámítás, kompenzálás, erőszak kultúrát nem, legfeljebb civilizációt 
építhet fel. Civilizáció azonban az Emberek számára lakhatatlan, élhetetlen, mert nem a lakozás 
helye, ahol Föld és Ég össze-, egységbe ér.  
 

A profit megtermeléséhez a stoff alakítgatásához szükséges „munkaerőre” van szükség, a szakrális 
gazdaságban azonban ez a fajta munka mit sem ér.  
Minden Ember kötelessége, hogy önmaga méltóságán, növekedésén munkálkodjon. A humángazdaság 
csak akkor lehet eredményes, ha általa az Ember emberibb lett, mert méltóságát, növekedését 
megoldotta, ha önmagára is mint a gazdaság „eredményére”, „termékére” képes gondolni. A személyt 
tápláló javak nem a natúra részei, hanem ma elképzelhetetlen, legközönségesebb alakjaikban is szakrális 
minőséget hordozó csak (meg)érezhető, (meg)tapasztalható, elbeszélni azonban lehetetlen javak, 
jutalmak . 
Ez az egyetlen útja annak, hogy minden bővüljön, mindenekelőtt az élet – ne csak a profit – , és ezért 
van, hogy szakrális kontroll alatt működik a gazdaság. 
A profit a minőség nélküli mennyiség, aminek felfogásához a létfeledt ész, ráció szükségeltetik. 
A szakrális gazda számára a technológia fejlesztése nem újabb lépést jelentett a natúra leigázásában, a 
felette való uralkodás hatékonyabb technológiája felé, hanem a szakrális matériát megillető gondozás és 
ápolás elvégzését, szeretetteljesebb ápolást és gondozását, aminek következménye a szeretetteljesebb 
válasz: a több és biztonságosabb élet. Mivelhogy minden teremtett és a ValóVilág része, ebben a 
gazdaságban semmi sem kerülhet ebek harmincadjára. Mindent, az utolsó porcikáig és ízig 
felhasználnak, mert a teremtettet nem elhagyni, a natúrába visszahullani engedni, hanem a 
VilágRendben megtartani a feladat. 
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A spirituális gazdaság ideái és gyakorlati példái 

(Varga Csaba és Vas Csaba nyomán) 
 

A legnagyobb veszély az, hogy a folytathatatlan, színjáték-világtáncot folytat, hogy folytathatónak 
látszódjon. 
A kérdés tehát: Vannak-e új alternatívák? 
Szép számmal vannak, de a közvélemény előtt úgy tűnik, mintha nem lennének. 
Az ego-gazdasággal szemben mi az új hajtóerő, növekedés helyett mi a minőségi cél? 
…természetes gazdasági rend, emberi gazdaság, ökológiai gazdaság, humánus gazdaság, társadalom-
gazdaság, etikus gazdaság, spirituális gazdaság, szeretett gazdaság, szakrális gazdaság… 
Jobb fogalom híján használjuk a spirituális gazdaság nyitott, leginkább kötetlen fogalmát, de ezen nem 
az ezoterikus gazdaságot értjük.  
Egy biztos, az általunk megidézett fogalomnak gazdaságon túli, szubsztanciális tartalma van, ami 
valóban gyökeresen más gazdasági alternatíva; ami az emberen kívül, (a növekedés-őrületet szolgáló, 
profitot maximáló, rejtett világgazdasági nagy játszmák helyett), bolygót mentő*, életet-teremtő, embert 
és közösségeit szolgáló gazdasági-társadalmi teremtés. Ehhez azonban szükség van a személyes és 
kollektív tudatváltásra. 
(*Lektori megjegyzés: A bolygót [egyrészről] továbbra sem kell menteni. De [másrészről] menteni kell, 
mert a Föld úgy Föld, ahogyan van… Az élettel, a rajta megjelent Tudattal, a rajta létrejött egyedi 
komplexitás, egész kapcsolódási rendszer összefüggésében. Ha ezt nem mentjük, akkor a maradvány 
már nem az lesz ami, az már nem A Bolygó, nem A Föld lesz… Valami hiányozni fog belőle, pontosan az 
a struktúra ami megadja számára azt a bizonyos egyediséget… saját(os)ságát... 
 

Így lesz az önzés helyett az önzetlenség gazdasága, a gátlástalanság helyett a korrektség gazdasága, a 
profitmaximálás helyett a tisztes jövedelem gazdasága, az erkölcstelen gazdaság helyett az erkölcs 
gazdasága. 
Az alternatív gazdasági modellek másképpen gondolkodnak a gazdaság különböző dimenzióiról. A 
spirituális, avagy szeretet-alapú gazdaság a föld kizsákmányolása helyett szükségképpen bolygónk 
megmaradását, sőt virágzását szolgálja. A Gaiát életveszélybe sodró önpusztító globális profitgazdaság 
helyett, a föld természeti állapotának újrateremtését segítő környezetbarát, minden értelemben 
fenntartható gazdaság teremtése az ember(iség) feladata.  
 

A szeretetre és az önkéntes részvételre épített gazdaság feltételezi a részvételi államot és a részvételi 
demokráciát, s egyben a felelős részvételre alapozott új jogrendet; ez lehet a szakrális demokrácia. 
 

Amíg a civil társadalom közélete szintén valamilyen hatalom-morzsa megszerzéséről és 
megtartásáról szól, addig a társadalmi terek és közösségi önszabályozásaik szintén nem támogatják a 
közösségpolgárok kompetenciáinak széleskörű bővítését. 
 

.oO0Oo. 
 

Milyen háború az, amelyikről nem tudnak azok, akiket egy kegyetlen és kíméletlen ellenfél 
megtámadott… 
…a véres háború az identitást, a nemzeti összetartozást erősítheti, míg a puha háború az integrációt és 
az identitást szétrombolja. Az is a célja. 
 

Bizonyos folyamatokat a szociológusok úgy határoznak meg, hogy az értékrenddel van a probléma. Akik 
értékrend-kutatással foglalkoznak, pontosan tudják, hogy mennyire igaz ez a megállapítás. De nem csak erről 
van szó. Abban a társadalomban, ahol jó embernek lenni, ahol a társadalom létviszonyai alkalmasak arra, hogy 
az ember úgy érezze, hogy a méltóságát át tudja élni, abban a társadalomban születnek gyermekek. 
 

Adott esetben a humángazdaságban naponta sokkal nagyobb érték állítható elő, mint amennyit a 
piacgazdaság egyáltalán elő tud állítani. És itt a családnak is roppant jelentős szerepe van: Az aki 
kimerült és, ha nem megy el dolgozni és, ha a sodrófával várja a feleség, akkor ő kiszámolja, hogy 
mennyi veszteség érte. És amikor a feleség azt mondja neki, hogy gyere apukám, fáradt vagy, meleg a 
krumplileves, – akkor mi történik? Újratermelődik a munkaereje. Akkor a társadalomgazdaság jól 
működött – újratermelte a munkaerőt, ami a feltétele annak, hogy ő egyáltalán létezhessen. 
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Ennyit arról, hogy mit jelent az, hogy egészségesen működő család, gazdaság, azaz társadalomgazdaság, 
és a másik oldalon meg az egészségesen működő humángazdaság.  
A humángazdaságot ki fizeti meg? Azt is mi.  
 

Különböztessük meg a költség két változatát: az üzleti, és a társadalmi költséget. Ha például egy óriási 
vízierőművet építenek, hatalmas tározóval, mennyi ennek az üzleti költsége? Amennyi betont kell beépíteni, 
amennyi gépjárművet kell használni, amennyi gumiabroncs, benzin elhasználódik, a munkaerőnek bért kell 
fizetni, és így tovább. És mennyi a társadalmi költség? Egy ilyen objektum, tárgyi létesítmény az 
ökoszisztémát teljesen felborítja. Ennek a helyreállítási költsége minden bizonnyal többe kerül, mint maga 
az egész vállalkozás. Az is elképzelhető, hogy ezen a területen korábban az emberek jókedvűen töltötték a 
szabadidejüket. Ezt is elveszítették. Sok pénzükbe kerül, hogy máshova kell menniük nyaralni. Ha ezt mind 
összeszámoljuk, kiderül, hogy egy vállalkozás működésének a társadalmi költsége sokkal nagyobb, 
mint az üzleti költsége. Ki fizeti meg a két költség közötti különbözetet? – kérdezi a Nobel-díjas 
közgazdász. 
 

Ma a nemzeti humánvagyon szabad préda. Itt vannak az ezt alátámasztó adatok. Nem kell fizetni érte 
– a munkabér nem erről szól. Azt a gazdaságot viszont, amelyben ezt a feladatot megoldották, úgy 
nevezik, hogy szakrális gazdaság. 
Hogyan kerül egymás mellé a két szó? 
…a gazdaság a társadalmi lét egészének az újratermeléséről szól, nem pedig a profit maximalizálásáról. 
Ehhez, a mai kornak, körülményeknek megfelelően kell újra/át/végig gondolni hogyan lehet felépíteni 
azt a társadalomgazdaságot, amely nem néhány ember profitját, hanem a társadalmi lét újratermelésének 
egyensúlyát, harmóniáját akarja megtermelni. 
Olyan versenyeket, játékokat kell létrehozni, megalkotni, művelni, folytatni ahol nem csak egy örül, az 
összes többi szomorú. 

Egy emberközpontú gazdaság alapjai... 

(Rudolf Steiner nyomán) 
 

A mezőgazdaság az ember és a természet találkozásának aktív kifejeződése. A kultúrtáj képét az egy 
kultúrában együtt élő emberek szükségletei határozzák meg. 
Az elméleti ökonómian túlmutatóan, ennek a „speciális” közgazdaságtanának középpontjába a 
gazdasági élet emberi tényezőinek helyezése fontos szempont. 
Napjainkban az uralkodó gazdaságtanok mindegyike a természettudományokban megszokott 
módszerekkel igyekszik megragadni a gazdasági folyamatokat és törvényszerűségeiket, oly módon, 
mintha azok objektívan létező dolgok lennének, noha kétségünk sem lehet a felől, hogy a gazdasági 
folyamatok az emberek által és között, vagyis a szociális életben jönnek létre, annak szerves részét 
képezve. Az emberek világképe, szemlélete, céljai alapvetően meghatározzák, milyen gazdasági élet és 
környezet alakul ki körülöttük, amelyben ők tevékenyen is részt vesznek. A kívánatos környezet 
kialakulása/alakítása megkövetelik az egészséges akaratból születő tetteket. 
Annak, amit egy bérmunkás előállít, nincs köze a munkájáért kapott fizetséghez, szinte semmilyen 
kapcsolata sincs a kettő között, mivel a fizetés, a munka megbecsülése egészen más tényezőktől függ… 
A biodinamikus gazdálkodási mód lényegében az életösszefüggések alakításában áll, és ezért nem lehet 
„úgy” – olyan mechanikusan – megszabni a tennivalókat, mint egy élettelen tárgy előállítása esetében. 
Az emberek munkájával egy üzemet élő organizmussá lehet alakítani a talajtermékenység, a 
kultúrnövények, a vetőmag és a háziállatok gondozása során, mindig az adott termőhely természeti 
feltételei között fontos szerepe van az életfolyamatokat befolyásoló eljárások pontos időzítésének… 
Egy gazdaság akkor teljesedhet ki a szó szoros értelmében, ha magában megálló individualitásként, 
önmagába zárt egyéniségként fogható fel. Bár teljesen ezt nem valósíthatja meg, de a zárt individualitás 
állapotához minden gazdaságnak közelednie kell. 
Minden, ami él, a szerves világ képző folyamataiból alakul. Az egyes különálló szervek élő egésszé 
fonódnak össze. A szervezet, az organizmus több, mint részeinek összege. Az organizmust bőr veszi 
körül. Ezáltal a bensőjében saját élet képződik, és ez kapcsolatban áll a terrisztikus (földi) és a 
kozmikus (égi) környezettel. Ha a saját élet önmagát meghatározó fejlődésen megy át, akkor keletkezik 
az individuum (az egyéniség). Ha egy mezőgazdasági üzemet ezeknek a képzőfolyamatoknak az alapján 
szerveznek meg, és abban ki tud fejlődni ez a neki megfelelő talajélet-rendszer, növényi fejlődési mód 
és az állat természetének megfelelő állattartás, akkor joggal beszélhetünk üzemi organizmusról… Az 
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ember ezen felül még magasabb szintű harmóniát és rendet tud kialakítani a gazdaság 
életösszefüggéseiben, ha a szellemtudományos ismeretekből indul ki. 
Fontos a rendszeresség, módszeresség és, hogy a gazda a növénytermesztésben és az állattartás során a 
kozmikus ritmusokat is figyelembe vegye. 
A kultúrnövények termesztésénél az embernek nemcsak a jól ismert fénnyel, hővel, a földből származó 
vízzel és tápanyagokkal és a különböző növekedési faktorokkal kell számolnia, hanem a különböző, 
más (lét)síkok befolyásoló hatásaival is. 
 

A „Szent Gazdaság””””, a Szakrális Gazdálkodás helyreállítása 

(Gondolatok a „fok-gazdálkodás” mentén, Tóth József nyomán) 
 

Mára elfelejtettünk tapasztalni, a látottakból saját ésszel és jogon véleményt formálni! 
 

Az egyszeri ráfordítás nem haladja meg a jelenlegi, rendszeres fenntartási és védekezési költségeket, 
ugyanakkor a működtetés költsége, töredéke a mainak. 
 

Harmadlagos haszonvételként az élő növényi tömeget emeli a többszörösére, számtalan házi-, és 
vadállat dús életterét biztosítva. 
Gyakorlatilag, egy hajdan kiépített, nagyrészt ma is meglévő rendszer alkotóelemeit kell 
helyreállítanunk, használatba vennünk, és szakszerűen üzemeltetnünk. 
Ennek következtében, a környék előnyös élőhelye lesz minden megtelepült növénynek, állatnak, 
embernek. A vad gyümölcsfákat nemessel leoltva, a haszonvételnek egy ma még szokatlan módjához 
jutunk, ami legalább olyan hatékony, mint a mai, vegyszerrel, műtrágyával, és nagy energia 
befektetéssel üzemeltetett gazdaság, csak töredék élőmunka és költségráfordítással. A talaj termőereje 
megmarad. A termékek választéka megnő, és természetesen átsúlyozódik, amivel számolni kell. Ez 
azonban megéri a fáradtságot, mert lényegesen kisebb ráfordítást igényel. Ugyanakkor az ökoszisztéma 
helyreáll, stabilizálódik, a maga természetességében működik, ami javítja az általános létfeltételeket. 
 

Előnyben kell részesíteni archaikus módszereket, amik talajkímélők, biztosítják a regenerációt, és kevés 
ráfordítást igényelnek. 
Mindezekkel egy időben, alternatív energiatermelési módokat kell találni, és törekedni kell az 
„alacsonyabb technológiai szint - nagyobb élőmunka” megoldások alkalmazására. Ezeknek a 
kisméretű termelő egységeknek az összehangolására, hatékony szervezetet kell üzemeltetni, magas 
színvonalon. 
 

…ha nem jön apokalipszis, akkor is nyerünk rajta, és kiszolgáltatottságunk lecsökken.  
 

Génbankokat… 
 

Legelőször gerjesztettségünket és kapkodásunkat kell csökkentenünk. Jelenleg olyan sebességgel 
változnak dolgaink, hogy egyénileg sem lehet követni. Ha gerjesztettségünket megszűntetjük, 
rohanásunk csökken, és a dolgokat átlátjuk, megérthetjük magunk körül, így közösségeink követhetnek 
minden esetleges változást. 
 

Az állapotok helyreállítása alatt, gondolkodásunkat és kapkodásunkat emberi sebességűre kell 
csökkenteni. Ehhez, már lehetséges alkalmazkodni. 
 

Gondoskodik… 
 

Nem a termésátlag nagysága a fő jellemző, hanem a beltartalom. 
 

A biológiai védekezést kell előnybe részesíteni. 
 

A magyar ember, úgy mint régen, felemelkedését, a lelki, szellemi szférában keresse. Ott van 
felemelkedés, a Jóisten irányában. 
Anyagi felemelkedést ne keressen, mert ilyen nincs! Gyarapodás van, ami bizonyos határig jó, amíg az 
a közösség, az ország gyarapodása. De túlhajtva az egyénit, az ugyanúgy kártékony, mint a mai 
értékrend. Parttalan önzést eredményez, mint a mai berendezkedés, és ez életveszélyes.  
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Mi a meglátásuk ezzel kapcsolatban az egykori Abya Yala leszármazottainak? 
Nádor Judit Keya: 

„Vázlatok a láthatatlan morfológiájához” írása nyomán. 
 

A tudás továbbadásának legszebb formája: „segíteni a saját kert 
kialakításában”! 

 

Abya Yala az amerikai kontinens egyik neve, Ecuadorban mindmáig 
használják: egy helyi indián nyelven „kiteljesedett föld”-et („Tierra 
en su plenitud”) jelent. 
 

A kultúra minden civilizáció mélyén ott rejt őzik lehetőségként, 
mintegy potenciális energiaként, de mindaddig nem aktiválódik, amíg a tér és az idő egy szinguláris 
metszéspontjába nem kerül. Ekkor áthatja, valósággal „életre kelti” az őt megidéző embercsoport 
hagyománykincsét és megteremti az energiák tudatszintek közötti áramoltatásának feltételeit. 
Maga a szó a latin cultivare szóból származik és művelést jelent, ami világosan utal a civilizációból 
minőségi változás révén kiváló folyamat – valaha nyilvánvaló, ma már feledésbe merült – lényegére: 
egy-egy kultúra folyamán egy adott emberi közösség környezetéből származó nyers energiák 
folyamatos finomítására, átalakítására, átszellemítésére kerül sor. 
 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy jóformán minden kultúra eszmei magja ténynek veszi egy, az 
anyagi világgal párhuzamosan működő láthatatlan „másik” világ létezését. Az sem lehet véletlen, hogy 
a róla alkotott elképzelések meglehetősen hasonlítanak egymásra: rendre ezt a „szellemi” jelzővel 
illetett világot tartják a „valódi”-nak, pontosabban: a valóság kauzális – egyszersmind esszenciális – 
szintjének, minden tudás és érték forrásának. E szellemi dimenziót illetően egymástól nagyon 
különböző kultúrák egyaránt hagyománykincsük titkos tárházának tekintik és a hozzáférést szigorúan 
korlátozzák (például a szakralitás vagy a beavatás tabuja által). 
 

Jelen témánk (a Szakrális Gazdaság-tan) szempontjából is föltétlenül érdemes megemlíteni azt a 
„profán-szakrális tengely”-t, ami mentén a dolgok elmozdulnak, mozoghatnak (jó esetben), és ami 
mentén a Gazda kifejti a tevékenységét. 
 

Az anyagi természetű kihívások átszellemítését profán időben és térben zajló tevékenységek felől kell 
megkezdeni, és aki erre vállalkozik, annak a felemelő-oldó formulát önmagán kell átvezetnie. A 
problémák gyökere gyakran átnyúlik az ősök, a holtak (és hagyatékok) dimenziójába, ami érzelmi terhet 
is hordozhat: anélkül kell fokozatosan és kíméletesen távolodni a régi mintáktól, hogy 
megtagadnánk őket. 
Egy borász véleménye szerint: Egy bormárkánál a léleknek nagy szerepe van, attól lesz értékes. Ez a 
különleges érték mindig is jellemző volt ránk, hiába akarták tanácsadóink feláldozni a hatékonyság 
oltárán. 
A bor fermentum, és a fermentációhoz megfelelő hő kell: az alkohol („spirit”) az anyag és a szellem 
kényes és érzékeny interakciója. 
 

.o0O0o. 
 

Az én-tudat konszolidálódásával párhuzamosan előbb-utóbb felvetődik a teljesség (én-tudatos 
tökéletesség) igénye, minek okán különféle kísérletek történnek az idő rejtett (okkult) dimenziójának 
újra birtokba vételére; de ez már a kultúra keretein belül történik, különböző, magukat állhatatosan 
érvényesíteni akaró korszellemek védnöksége alatt. 
(A tér-ről) A dualisztikus módon rendszerező tudat saját térérzékelését is megpróbálta korlátozni. A 
végtelenség és tagolatlanság érzése eredetileg a mindenséggel való azonosulás én-tudatlan élményéhez 
kapcsolódott, ezért egy önmaga tudatára ébredő lény számára egyre elviselhetetlenebbé vált: helyette 
egy belakható, topográfiailag megtapasztalható, és/vagy metrikusan meghatározható emberi léptékű 
térre volt szüksége, ahol a túlélését szolgáló civilizálódás üteme fölgyorsulhatott. 
 

Ugyanekkor különbséget tett az önmagán belül, illetve a rajta kívül nyíló terek között is (ez az a 
hasadék, amit a tudat én-tudattá konkretizálódásával vágott az ember és a természet kapcsolatának 
eredendően homogén szövetén: belőle emelkedett ki a civilizálódás igénye): az én-tudat ily módon 
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kettős hurokkal biztosította saját magát. (Az archaikus térérzetre utaló hely fogalmával a civilizáció 
nem tudott – és ma sem tud – mit kezdeni, ezért nem is vesz róla tudomást; a tér és a hely közötti 
fogalmi zavart – érzésem szerint – Hamvas Bélának sikerült meggyőzően tisztáznia). 
 

.o0O0o. 
 

A maya kultúra a kulturális hibernáció útját választotta már több száz évvel a spanyol hódítás előtt. 
Minimális életfunkcióit a sajátos (föld)művelési módszeréből származó energiák rendkívül lassú 
„alap-áramoltatásával” tartotta fenn.  [A milpák az őserdő mélyén kialakított, csupán néhány éven 
keresztül művelt, majd elhagyott kertek. Ezzel a módszerrel a mayáknak a nélkül sikerült biztosítaniuk 
saját létfenntartásukat, hogy törékeny egyensúlyú esőerdőik komolyabb sérülést szenvedtek volna.] 
Amikor a kultúra testét képező területet kolonizáló Mexikó a művelés több évezredes hagyományának 
gyökeres átalakítására kényszerítette a mayákat, bizonytalanná tette kultúrájuk jövőbeni életre keltését. 
 

.o0O0o. 
 

Több szerző egybehangzó véleménye szerint egy bizonyos területen megtermelt növények alapvetően 
meghatározzák az ott élők „sorsát”, ezért nem szerencsés dolog távoli vidékek termékeit, terményeit 
fogyasztani. Ide most ennek az „elvnek”, „kapcsolatnak”, „determinációnak” egy speciális esetét 
idézem be: 
Minden idők minden kultúrája biztosította saját transzcendens dimenziójának átjárhatóságát, ugyanis 
kultúra m űveléséhez szükséges energia csak a valóság szintjeinek folyamatos harmonizálásából 
nyerhető. A tradicionális kultúrák minden korban a saját területükön élő erőnövényekből készítették 
„áthatolást” segítő, szentségnek kijáró védelmet élvező szereiket. 
Az enteogén hatású szerek [vallási víziókat keltő, képzelgéseket kiváltó, tudatmódosító hatású drog] 
fogyasztását mindenütt hagyományban rögzített szertartások szabályozták. Amíg a kultúra megfelelt a 
kategóriájára jellemző minőségi követelményeknek (azaz rendelkezett szellemi dimenzióval), nem 
léteztek – nem is létezhettek – túladagolási vagy függőségi problémák (az enteogén szereket máig 
használó kultúrák nem is ismerik ezt a fogalmat: a shuar indiánok több ezer éves emlékezete például 
egyetlen, szent növény fogyasztása következtében bekövetkezett halálesetet sem tartalmaz). 
 

A tudatszintek közötti áthatolás lehetőségének biztosítása minden kultúra számára létfontosságú 
(transzcendens dimenziójának elvesztése civilizációvá redukálását jelentené!). Érdekes megfigyelni, 
ahogy minden kultúra hasonlóan elfogult saját „szerei” vagy eljárásai iránt és határozottan visszautasítja 
a számára idegen módszereket (a bor szent ital, hiszen Krisztus vére; a coca – vagy az ayahuasca, a 
cannabis, az ópium, stb. – ellenben ördögi kísértés, a sátáni erőknek a keresztény kultúra lerombolására 
tett kísérlete). 
… Az Andok Amazonia felé lejtő völgyeiben találhatók a yagé (ayahuasca=lélek-lián: Banisteriopsis 
caapi) kultúrái… 
… Az Orinoco vidékén hasonlóan vélekednek a yopo-ról, míg a nyugat-mexikói huicholok ugyanezeket 
a kiválóságokat a peyoté-nak (Lophophora williamsii) tulajdonítják… 
… Andok-vidéki ember identitásának központi eleme mindmáig a coca… 
De nem a szerek (az extatikus állapot különféle mentális és mechanikus módszerekkel is elérhető), még 
csak nem is hatóanyagaik fontosak (gyakran megesik, hogy a gyógyszergyárak laboratóriumai „semmit” 
nem találnak a bevizsgált növényekben!): az enteogén hatás mindig egy komplex kulturális 
kontextusnak tulajdonítható. Bármiképpen történjen is, az áthatolás élménye semmiféle spekulációval 
vagy az illető kultúrától idegen szerrel nem helyettesíthető. 
 

.o0O0o. 
 

(Elöljáróban: a morféma a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést vagy strukturális 
szerepet hordoz; a szó legkisebb értelmezhető része. Absztrakt egység, mely az artikuláció (beszéd) és a 
szegmentálás (szófelismerés, a szöveg szavakra való bontása) aktív részeként állítható elő. A 
morfémáknak a nyelvben való megjelenését a morfológia tudománya vizsgálja.) 
 

A kultúra archetípusát legszemléletesebben egy olyan magasrendű, komplex organizmusként írhatnánk 
le, amelyet a Hagyományba mélyedő láthatatlan gyökerek táplálnak. Szellemisége mindig realizálást 
célzó művelésben nyilvánul meg: a különböző kultúrák különböző hagyományok művelésének alanyai, 
tárgyai és eredményei. Mindegyikük a Hagyomány elemeinek egy, a túlélés szempontjából értékesnek 
ítélt kombinációját (hagyománykincsét) őrzi és adja tovább saját tapasztalataival földúsítva újabb 
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generációinak (hagyományozás). Minden kultúra értékrendjét hagyománykincsének tartalma határozza 
meg – és természetesen belőle fakad minden kulturális megnyilvánulása is. 
 

(Tehát) morfémája leegyszerűsítve egy növényt formázó organizmusként jeleníthető meg, melyet az 
emberiség közös Hagyományába mélyedő láthatatlan gyökerek táplálnak. 
A tizenkilencedik századi pozitivizmus egy hatalmas fa életfázisaiban látta megtestesülni a nyugati 
kultúra fejlődését; az általam ajánlott metaforán belül a növényi forma magát a folyamatot jelképezi – 
ami nem feltétlenül „fejlődés” jellegű. A kultúra a civilizáció ős-öreg törzsén alkalmi vastagodást képez; 
onnan ágazik szét minden irányban, miközben fraktál-szerűen sokszorozza saját lehetőségeit. Mégsem 
lehet pusztán objektummá leegyszerűsíteni, mivel mindenek előtt egy tevékenység: közvetlen 
művelés, ami az ember számára lehetőséget teremt arra, hogy anyagi környezetét önmagán 
keresztül átlényegítse (humanizálja). 
A kultúra alakulása egyedül az alkotás önépítő-önreflexív folyamatához fogható: nem véletlen, hogy 
lényegéről, tartalmáról leghitelesebben művészi alkotásai vallanak, melyek a – valóság látható és 
láthatatlan szintjeinek fogalmára visszavezethető – tudatszintek között közvetítő alkotó ember (a sámán, 
a művész) produktumai. 
Mindennek sok köze van a kultúrák művelői által tudatosan alkalmazott, rendkívül változatos túlélési 
stratégiákhoz. 
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A munkálatok – trágyázás, ásás, vetés, gyomlálás, kapálás, öntözés, betakarítás – nem véletlenül 
emlékeztetnek az alkímiai folyamatokra. Szimbolikus jelentésükkel egy olyan (föld)művelést 
határolnak körül, amely minden szempontból (etikai, mitikus, művészeti stb.) kifejezi e nanokultúra 
hitvallását: civilizált környezet csak folyamatos művelés által válhat kulturált környezetté. 
A nanokultúra a legkisebb kulturális egység. Egy mikrokultúra fraktál-hajtása, ugyanúgy, ahogy a 
mikrokultúra – olykor több áttételen keresztül – a kultúráé. Korábban életszakasznak hívták volna – 
miként a mikrokultúrát személyiségnek – de ezek az elnevezések nem fedik kielégítően a jelenségek 
által itt és most képviselt jelentéstartalmat, azaz: nem korszerűek. Ugyanis ma már egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy egy személyiség – sőt, újabban akár egyes életszakaszai is – kultúrához fogható 
komplexitást mutat. Amennyiben egy ilyen, egyéni értékrenddel bíró, önépítő univerzum bebizonyította 
életrevalóságát, nincs okunk rá, hogy ne tekintsük kulturális egységnek… 
…Egy nanokultúra rugalmasságának fenntartása művelőjének/művelőinek rátermettségétől függ… 
…Egy kultúra végét átszellemítő képességének elsorvadása jelzi. Az átszellemítés alatt a „nyers” 
(természeti) erők „szelídekké” (szellemiekké) való átalakítása értendő: ez a művelés – azaz, a kultúra – 
lényege. Nyilván így van ez egy mikrokultúra (vagy nanokultúra) esetében is, hiszen itt is az érintettnek 
kell gondoskodnia arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű átalakítható („vad”) energia álljon 
rendelkezésére. 
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Egy bizonyos dologról mindenképpen szót kell még említeni: a genius locik-nak és a kultúráknak 
nagyon sok közük van egymáshoz…; akik tartós kapcsolatot egyetlen genius loci-val sem tudtak 
kiépíteni, azok hajlamosak alábecsülni annak hatalmát.  
…a genius lociknak – hatása sok esetben fizikailag is érzékelhető. 
Egy genius locival kapcsolatot teremteni nem csupán elhatározás kérdése: sámáni eszközökhöz kellett 
folyamodnom, ami – legalábbis eleinte – minden volt, csak nem tudatos. 
A sámán-művész katalizátori szerepe egy kultúra keletkezésének pillanatában kulcsfontosságú: mint par 
excellence transzcendencia-érzékeny személynek, neki kell „egyezségre jutnia” a hely szellemével 
(genius loci) csoportja fennmaradását illetően (e metafora alatt egy komplex környezettani és 
környezetvédelmi tudás megszerzése értendő, ami csak akkor lehet teljes, ha a valóság mindkét szintjére 
kiterjed). Csak akkor tud alkotó módon bekapcsolódni a kauzális energiák hálózatába, ha felismeri a 
látható dolgok és jelenségek által képviselt erőket. 
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Anasztázia könyvek és Szeretet terek 
(Kátai Piroska Sella nyomán) 

Két „Au®igás” dolgot szeretnék elöljáróban megemlíteni ehhez a részhez: 
• Nem biztos, hogy minden esetben a szakismeret az, ami legtöbbet nyomja a latba; a művelésnél a 

belső érzéseinkre hallgassunk; az érzések (gyakran) fontosabbak, mint a gondolattok. 
• Amiről itt most szó lesz, az egyfajta iskola, ami a gyereknevelés terén is rendkívül fontos lehet. 

Valami hasonlóról szól az „Au®iga Módszer” és az ACT teljes tevékenysége. 
 

 
 

A családi birtok, mint megoldás… 
Mindenféle válság megoldása, hogy az Emberek elkezdjenek újból a Természethez kapcsolódni. A 
legteljesebb kapcsolat a saját birtokon keresztül alakulhat ki. Ehhez nem kell valami nagy dologra 
gondolni, már egy hektár alatti területen fantasztikus dolgokat lehet létrehozni, művelni. Egy ilyen 
birtokon a növényekkel kapcsolatot ápolva önmagunk gyógyítójává válunk. 
Valójában nem a növényben meglévő hatóanyag számít, hanem az a kapcsolat, amit a növénnyel 
ápolunk és ezen keresztül az a „bizonyos többlet” információ, amihez ezáltal hozzáférünk. Ez az ami 
gyógyít, ezen keresztül (elsősorban) a szellem és nem az az anyag, ami a növényben fölhalmozódott. 
Ezáltal a szellemünk is gyógyul. 
Ahhoz hogy ez teljes legyen, kell egy „bizonyos tér”, ahol vissza tudunk kapcsolódni a Természethez; 
mert nem elég csak úgy kimenni pl. a Bükkbe egy hétvégi kirándulásra. Ettől még nem lesz minden 
rendben. Akkor lesz minden rendben, ha nekem egy állandó kapcsolatom van a Földdel, ezt pedig úgy 
lehet megteremteni, ha én felveszem a kapcsolatot vele és felelőséget vállalok egy darabka Földért. Ez 
esetben ennek a területnek lesz egy felelős gazdája, aki gondoskodik róla, óvja, ápolja, tiszteli, 
tiszteletben, tisztán tartja. Ezen keresztül az egész Univerzummal tudok kapcsolatot teremteni…, 
mindennel…, a növényeken az állatokon keresztül…, és vice versa, az Univerzum is kapcsolódik hozzám. 
Az „Anasztázia sorozat” arról szól, hogy a modern ember hogyan tud visszakapcsolódni a Földhöz és 
hogyan tud újból kozmikus emberré válni. 
Az Anasztázia könyvek arról szólnak, milyen működő, életképes, más számára is elérhető megoldás van 
arra, hogy újból a természetünkhöz méltó életet élhessünk, amihez valójában a birtokon, a családi 
birtokokon keresztül vezet a legegyenesebb út. 
Birtok nem biztos, hogy jó hangzású fogalom, akárcsak a földművelés, aminél sokkal „hatékonyabb”, 
improduktív, divatszakmák léteznek, amiből kényelmesebben, látványosabban lehet megélni. Mindezért 
a földművelésnek nem túlságosan kedvező a megítélése, nem sok az ázsiója, pedig a (kis)kertet 
művelőknek és az általuk végzett tevékenységnek igen nagy jelentősége van, hiszen aki a növénnyel 
már mag korában kapcsolatba kerül és azt elültetve gondozza, óvja, őrködi a fejlődését, törődik vele, az 
maga számára készít gyógyszert. 
Fontos a maggal történő kapcsolat és az ültetésnek egy speciális rituáléja, az azt követő gondozás, 
locsolás formája, ilyen módon, a folyamatba, rendszerbe bevitt (személyes) információnk, amiknek 
hatására a növény a földből és a napból a számunkra személyesen szükséges dolgokat fogja szintetizálni 
kifejezetten a mi részünkre. Így léphetünk kozmikus kapcsolatba az Univerzummal a növények 
által, növényeken keresztül.  
Az ilyen ráhangoltság, ráhangolás által, így lehetséges „személyre szabott gyógyszert” előállítani, ehhez 
le kell egyszerűsödnünk, át kell venni a helyrezgését, le kell lassulnunk, le kell csendesednünk, 
testünknek-lelkünknek gyógyultnak kell lennie. 
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Az Anasztázia könyvek (többek között) ilyen formán működő megoldást adnak a mostani válságos 
helyzetre. A mi feladatunk, tennivalónk az, hogy elindítsuk ezt a folyamatot, és nem félni 
megteremteni egy saját kertet, bármekkora is legyen az, a lényeg, hogy elbírjunk a feladattal. Kezdjünk 
bele, ültessünk magokat és figyeljük mi történik, hangolódjunk rá, lelkileg működtessük… és ez 
elsősorban nekünk lesz majd jó. 
A gyakorlati tapasztalatok a legfontosabbak. 
Aki ilyesmivel elkezd foglalkozni, az nem biztos, hogy „Anasztázia miatt”kezdi el, hanem érzi az 
Ember, hogy ezt kell tennie… 
Egy ilyen birtok, azon kívül, hogy privát hely, egyúttal egy intim környezet is. 
Mindeközben nem árt a kreatív gondolkodás, új megoldások önálló keresése… 
 

Szeretet terekkel kapcsolatban fontos dolgok: 
• Az egészséges kert, a növényeken keresztül a kozmikus kapcsolat megélése… 
• Saját ház építése saját kezűleg… 
• A tó, ház, egészséges kert, erdő mint egy speciális mikroklíma, ami mindenkinek a saját univerzuma, 

amit mi teremtünk és ami csak értünk szól, csak nekünk van, csak minket gyógyít és a 
környezetünkben lévő szeretteinket, a családunkat… 

• Méhcsaládok, amik a nyilvánvaló hasznosságukon túl egy bizonyos rezgéseket hoznak a területre, 
egy bizonyos frekvenciát biztosítanak… 

• Gyermeknevelés természetes környezetben… 
 

 

Váltófutás… 
(Farkas István nyomán) 

Arról, hogy: miért/mit ől fordulhat elő az, hogy egy ilyen „társaság”, akarata ellenére 
„zártkör űvé” válik/válhat? 
 

Számomra sok látásmód zanzájaként köszönnek vissza alapelvek az alábbi írásból:  
Szúfi, Bab-aziz, Bhagavad-Gíta, Ferikulógia, Hegyes Szerelme(te)s Könyv…, talán még „A 
Felcseperedett”… és Keresztes Szent János Kármel-hegye/Sötét éjszakája… 
Mindenképpen alapműnek tekintem a magam számára!  
 

.oOo. 
 

„Menjetek… hirdessétek az örömhírt…” (Mk 16,15) 
 

Kérdező: Mik a szabályok? 
Futó: Egyetlen szabály van, nem sokat beszélni, futni! 
Kérdező: Mi kell hozzá?  
Futó: Legfeljebb még két futó és egy váltóbot. 
Kérdező: Van-e kijelölt pálya?  
Futó: Nincs, minden a pályához tartozik, nincsenek korlátok. Egyetlen kötöttség van, hogy a 
hétköznapi élet sűrűjében kell vezetnie. 
Kérdező: Mik az indulás feltételei? 
Futó: Sok gyakorlás. Egy közös nyelv. Valamiféle, nem lelkesedés, mert az elmúlik, hanem vágy, 
belső tűz, állhatatosság – talán, vagy inkább félelem valamitől, ami biztosan bekövetkezik, de még 
előtte, ha lehetséges… Azonban, mindenek előtt a házi feladatok maradéktalan teljesítése: megélhetés, 
család, szülők, gyerekek, feleség-férj, fedél. 
Kérdező: Vannak-e akadályok? 
Futó: Csak akadályok vannak. Rendszerint olyanok az akadályok, hogy úgy néznek ki, mint ha 
igaziak lennének. Legközelebb azonban már ismerősök lesznek, és akkor újakat kell keresni. 
Kérdező: Van-e váltóbot, amit át kell adni?  
Futó: Nem fogható meg, aki át akarja venni, nem tudja mit is kell átvennie, s jó, ha az tudja, aki át 
akarja adni, de lehet hogy az éppen nem kell senkinek. Nem is az átadás a fontos, hanem egy hiány 
felismerése és az, hogy hogyan lesznek képesek azt az együtt futás alatt betölteni. 
Kérdező: Miből van a váltóbot? 
Futó: Figyelemből, ezért nem lehet átadni, csak megszerezni. Van aki fának gondolja és tüzet rak belőle 
az út szélén és melegszik mellette, van aki jó szónak gondolja és elszórja útközben, van aki jó cselekedetnek 
gondolja és bárki mellett első szóra megáll és ott is marad szolgálni és közben elfelejti a váltót. 
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Kérdező: Hogyan szerez az ember váltóbotot? 
Futó: Úgy kellene, ahogy a kiskacsa úszni tanul, de nekünk ez nem megy. Helyet kell csinálni 
valaminek, ami csak akkor tud belépni, ha jó néhány dologtól megszabadul az ember. Ha tele van a 
tenyered, nem fér el benne más. Így lehet átadni is a botot a következőnek. Meg kell várni amíg kiürül 
a tenyere. 
Kérdező: Ha ez ilyen macerás, honnan tudja meg az ember, hogy már nála van a váltóbot? 
Futó: Onnan, hogy például érteni kezdi a felhőket, a hangyákat és a csillagokat, érteni kezdi a saját 
helyét, működését és szerepét, képes futás közben már nem elfelejteni, hogy miért fut, képes lesz saját 
munkája révén túljutni az akadályokon, képes lesz kételkedni, megérteni és nem ítélni, képes lesz 
minden helyzetet érzelmileg hasznosítani, képes lesz szabadon figyelmet szentelni. 
Kérdező: Van-e bíró?  
Futó: Először senkit sem lát az ember. Majd ahogy egyre többet gyakorol érzi, hogy valahonnan valaki 
nézi és szorít neki, de elítélni senki sem fogja. 
Kérdező: Vannak-e pihenők?  
Futó: Bizonyos pontokon át kell menni, de nincsenek bejelölve a térképen. Meg is lehet állni, de hamar 
elalszik az ember, így jobb folyamatosan futni. 
Kérdező: Milyen felszerelés kell hozzá? 
Futó: Cipő, ami állandóan nyom valahol, cipőfűző, ami rendszeresen elszakad, kevés ruha, mert úgyis 
leszakad az emberről, serkentő italok az ébrenléthez, néhány vekker, mert nagyon jól élünk. 
Kérdező: Kell-e ismerni a terepet?  
Futó: Nem, mert mint mondtam, nincs kijelölt pálya, és amúgy is folyamatosan változtatja valaki az 
égtájakat, a hegyeket és a völgyeket, csak néhány alapvető törvényt kell ismerni, mint a gravitáció, 
az áramlástan néhány törvénye, a kémia és a biológia egyes alaptörvényei, vagy a hangok és 
kozmoszok törvénye, de ezek mind jól megfigyelhetők gyakorlás közben. 
Kérdező: Mi a jutalom?   
Futó: A futás maga, az hogy az ember, amikor úgy érzi túljutott egy akadályon szinte ugyanott találva 
magát ahonnan elindult, eltölti valamiféle jó érzés, jó íz, együtt-érzés és egy nagyfokú szánalom minden 
és mindenki iránt. De legfőképpen az a jutalom, hogy futhat tovább saját elhatározásból, saját 
akaratából, szabadon. 
Kérdező: Lehet-e egyedül is csinálni?  
Futó: Az indulási feltételeket egyedül kell megteremteni. Gyakorolni azonban nem lehet egyedül, mert 
akkor az ember önkéntelenül arra fut amerre a többség. Régen mókuskeréknek, pörgettyűnek, vagy 
robotnak hívták ezt az irányt. Manapság itt, nálunk inkább ilyen nevei vannak: fogyasztási láz, ez a 
helyzet, kettőről háromra jutás, fejlődés, vagy egyszerűen a létfenntartás kényszere. Ezek akkora erők, 
hogy egyedül semmire sem megy velük az ember. Elsodorják. 
Kérdező: Ismerni kell-e a futótársakat?  
Futó: Nem. Nem tudja az ember kitől veszi át és kinek adja át a váltót. Akire gondol, az nem adja, vagy 
éppen nem kell neki, aztán jönnek még sokan idegenek is, akikkel ugyanígy jár. Aztán jön valaki és azt 
gondolja az ember, ő az. Megérez valamit. Azonban lehet, hogy téved. Azt hiszi megszerezhet valamit, 
de csak múlik az idő és nem történik semmi. Mindenesetre, ahol minden kérdésére, még mielőtt 
feltenné, azonnal kész választ kap, ott jobb, ha elkezd kételkedni. Ha valaki megnehezíti az amúgy 
nehéznek vélt életét, és ennek ellenére nekiáll dolgozni, sokat dolgozni és azt segítik, akkor már több az 
esély rá, hogy jól döntött. Aztán egyszer jön valaki, aki vele fut és nem megy el. Sokat kérdez, majd 
egyre kevesebbet. Aztán látni kezdi, ki is ő, aki vele fut és az is kezdi látni önmagát. Ez nem egy 
ismeret, hanem egy közös munka, egy együtt látás, egy irányba nézés, egy irányba futás. Egy darabig. 
Kérdező: Lehet-e például az interneten előtte gyakorolni?  
Futó: Lehet, de jobb csoportosan, rendszeresen, terepen. 
Kérdező: Mit kell gyakorolni?  
Futó: Hogy ne hazudjon az ember se másnak se magának; hogy képes legyen akár percekig, majd 
egyre hosszabb ideig egyfolytában futni fizikailag, majd szellemileg, aztán érzelmileg és végül együtt a 
hármat; hogy amikor úgy gondolja most már elég, fusson még két napig tovább; hogy a résztvevőkkel, 
akiket nem ismer legyen egy jól begyakorolt közös nyelve, akár „szuahéli” is; hogy képes legyen 
néhány percig nem reagálni a férje, felesége, vagy a főnöke rágalmaira; hogy ne keverje össze az 
érzelmeit a lelkiismeretével, és hogy egyre magasabbról legyen képes együtt-látni a valóságot miközben 
nyakig benne ül. 
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Kérdező: Mikor van vége a futásnak?  
Futó: Amikor valaki, valamilyen okból kiszáll belőle, vagyis visszafordul és azokkal fut tovább akik 
eddig szembe jöttek, vagy egyhelyben pörögtek, de akkor is csak számára van vége, a váltó megy 
tovább.  
Kérdező: Most is folyik? 
Futó: Igen, már sok ezer éve. 
Kérdező: Miért nem látszik a hatása?  
Futó: Mert kevesen kezdik el és azok is hamar kiszállnak belőle, letáboroznak, vagy fészket rakva 
később annak szépítgetésével töltik életüket, vagy elkezdik oktatni az alapszabályokat és test-, vagy ész-
edzést csinálnak belőle mielőtt megszereznék a botot, vagy nem adják át a botot amikor lehetőség van 
rá, de ezernyi oka van. Talán a legfőbb ok a megszokásokban alvás sok évezredes rendszere, a 
hétköznapok sok felesleges energiaemésztése és a sokáig eredménytelennek tűnő futás. Ezért kevés a 
váltófutó. De talán ma csak ennyire van lehetőség. Mérhetetlen sok és nagy erő dolgozik azon, hogy 
ne legyen sok váltófutó, s aki van, feladja. 
Kérdező: Veszélyes-e a részvétel?  
Futó: Feltétlenül. A legnagyobb veszély, hogy az ember eltéved és nem talál még oda sem vissza, 
ahonnan elindult. A másik nagy veszély, ha megszereti a fizikai, vagy szellemi futást és sokakat maga 
mellé vesz, hogy nekik is jó legyen, miközben elfelejti mire is megy ki a futás. A harmadik veszély, 
hogy mindenáron célba akar érni, ezért elfogad helyeket céloknak és ott marad. A következő, hogy 
azt gondolja haladnia kell valamerre egyre tovább és tovább, pedig az igazi váltóban el sem kell 
mozdulnia a helyéről. 
Kérdező: Mi van, ha elakad az ember egy kátyúban, vagy egy sziklafal tövében?  
Futó: Akkor bizony elkél a segítség! 
Kérdező: Honnan jön segítség?  
Futó: A földből, a levegőből, a kátyúból, vagy a sziklafalból! De leginkább a csendből, vagy ami 
ugyanaz, a figyelemből! 
Kérdező: Miért kell a csend?  
Futó: Azért, hogy meghallja azt a hangot, ami megmondja merre tovább. 
Kérdező: Be kell-e szállni a futásba, vagy elég nézni?  
Futó: Senki sem kényszerít senkit, ha beszáll nehéz lesz és nem tudja elér-e valahová. Ha nem száll 
be, akkor ugyanoda jut mint mindenki, aki néző. 
Kérdező: Mi a cél?  
Futó: Valamilyen hatás, befolyás vagy inkább érzékenység megszerzése és átadása annak, akinek 
szüksége van rá. Céltalanul, mert a cél túl magas, vagy ami ugyanaz, túl alacsony. Egyszerűen kifejezve 
valaminek-valakinek a táplálásáról van szó. Ha úgy érzi az ember megérkezett, akkor biztosan 
eltévedt. Olyan ez, mint a bükkfa célja. Létezik és létezésével táplál valamit, amiről nem tud, de 
képességeihez mérten maximálisan ellátja a feladatát. Minden tavasszal új hajtásokat hoz és növekszik 
haláláig. 
Kérdező: Furcsa egy verseny! 
Futó: Az! S a legfurcsább, hogy legtöbben, vagy majdnem mindenki körülötted – még a hozzád 
legközelebb állók is – ellenkező irányba futnak, vagy egyhelyben pörögnek és ez hatalmas 
szenvedést okoz, de ezen nem lehet segíteni. 
Kérdező: Kössz a felvilágosítást! 
Futó: Szívesen, de ne hidd, hogy ettől bármi is önmagától világosabb lesz! 
Kérdező: Még egy kérdés. Hol lehet jelentkezni a váltóra? 
Futó: Bárhol, bármikor, amikor találkozol valakivel, aki ellenkezőleg fut, mint a többség. Kezdj el 
vele gyakorolni! Aztán majd meglátod, ha lesz már rá szemed! 
 

„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.”  
(János 3,3) 
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Végezetül, zárszó gyanánt 

És még valami(k) 

Amikor a Gazda a Természet iránt hálát érez, adományait messzemenően méltányolja, egyúttal 
együttműködésre törekszik és a benne is ott lappangó energia misztériuma iránt rendkívül érzékeny; a 
természeti rendből adódó (lásd a „Saját Utam és Erényem Könyve”) erkölcsi erényeknek az 
őszinteséget, a becsületességet és a tisztaságot tartja, és a legmagasabb tisztelettel fordul a bámulatot és 
csodálatot ébresztő természeti rend törvénye, a Természet életfolyamatainak tökéletessége felé. 
Mivel igen nagy felelősség, ezért kell hozzá némi bátorság ahhoz, amikor a Gazda ilyen formán részt 
vesz a Világ teremtésében, saját világa létrehozásában, a növények és állatok életének biztosításában… 
Ez azonban egy másfajta felelősségvállalás, mint amit a hétköznapi életben valódinak és érvényesnek 
tartanak, ez egy „kozmikus síkon” (is) történő felelősségvállalás. 
Midőn természeti lényként egylényegűek vagyunk a Világegyetemmel, életünk személyes 
összeköttetésben áll ezzel az Önmagában lévő, mindenhol zajló, kozmikus élettel. (Lásd „Kasszandra 
monológja”.) Mert önazonosságunk alapvetően egybeesik ezzel a végtelen, égi szabadságban élő 
Mindenséggel, az ezzel történő foglalatoskodás hozzátartozik az emberi lélek épségéhez, egészségéhez. 
Az Emberi élet legnagyobb és legnagyszerűbb élménye, a kozmikus egységélmény, vagy 
létélmény… Aminek, akár csak egy pillanatra történő megtapasztalása is életre szóló és feledhetetlen 
élményt (valódi csúcsélményt) jelent… 
Annyira élünk az életünkkel, amennyire mindent megteszünk az élet felemeléséért. Ha ezt nem tesszük, 
akkor tetszhalottként vegetálunk, anélkül telik az életünk, hogy élnénk az élet adta felemelkedés 
lehetőségével. Ha lényegében teljes, egészséges életet szeretnénk élni, akkor mindent meg kell tennünk 
az élet felvirágoztatásáért. 
Az egészség, magában foglalja természeti lényünk teljes összhangját az élő Világegyetemmel. 
Általában az élőlényeknek fontos mit éreznek, számít, hogy jól érzik-e magukat a bőrükben. Az 
értelmes lényeknek ezen felül az is lényeges: jól értik-e a Világot. Ez utóbbi érdekében logikus 
gondolkodás a Valóság minél gazdagabb és mélyebb megismerésére, a lélek az Élet minél gazdagabb és 
mélyebb átélésére kell, hogy irányuljon és mindezt eredeti természetünkkel összhangban alkalmazzuk.  
Magas szintű tudatosságával az emberiség egyedülálló szerepet játszik a Földön. Jelen tanulmányunk 
témája szerinti intenzív, aktív, hatékony, elkötelezett foglalatosságnak, a(z említett) környezetre irányuló 
áldásos eredményeken túl, talán ennek van a legnagyobb jelentősége, ennek a tudati, tudatossági 
változásnak a megvalósulásában. 
Az Élet önmagát teremti újra meg újra, 
ezért az Élet több, mint a puszta létezés, 
mert cselekszik és teremt. Az Élet az 
önmagát létrehozó, önmagát teremtő, 
önmagát megvalósító Valóság, és a Gazda 
ennek a teremtő folyamatnak lehet aktív 
részese. Ez a tevékenység, az Élet földi és 
kozmikus életszintjei iránti elkötelezett 
odafordulás és aktív részvétel egyébként minden Ember erkölcsi kötelezettsége. Ilyen formán az 
Emberiség képes tevékenységével hozzájárulni az élővilág még gazdagabb virágzásához. (Lásd a 
SEKEM kezdeményezését Egyiptomban.) 
Az Ember a Természetben rejlő élet-, és értelem-teremtő képesség megnyilvánulása. Az Ember arra 
teremtetett, hogy ezeknek az élet-, és értelem-teremtő képességeknek maga is kibontakoztatója legyen, 
maga is tevékenyen hozzájáruljon azokhoz az évmilliárdok óta zajló folyamatokhoz, amelyeknek 
köszönhetően az Ember mai formájában kifejlődött. 
 

Kicsit visszakanyarodva az imént említett tudatossághoz… 
A tanulmány témája szempontjából igen fontos egyfajta tapasztalat, amik megszerzésének fontos eleme 
többek között a kontempláció, azonban mindezeket megelőzi (fontosságban és oksági összefüggésben 
is) az, hogy mire irányítjuk a figyelmünket , a bejövő információk megszerzését követően hogyan 
értelmezzük a tapasztalatainkat, és milyen következtetéseket vonunk le azok értelmezése kapcsán a 
tetteinkre, életünk további alakítására, döntéseinkre vonatkozóan. Tudatosan élve az Életet, tudatosan 
kialakítva a világnézetünket elkerülhető, hogy valami belénk plántált talmi világnézet befolyásolja a 
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döntéseinket. Egy világnézet akkor felel meg a valóságnak, ha megfelel a világnak, a Világegyetemnek, 
azaz az egész, a teljes világot foglalja magába. (Lásd a „Saját Utam és Erényem Könyve”.) 
Az ilyen világnézetnek az erkölcsiség az élet felemelésére szolgáló döntések meghozatala, az értelem 
életközpontú tevékenysége. 
Az anyagias világnézet alapján a döntéshozatalban nem az Élet hosszútávú, egyéni és közösségi 
felemelése, hanem az anyagi javak megszerzése számára előnyös pillanatnyi értelmi megfontolások 
játsszák a döntő szerepet, ezzel pedig szükségképpen együtt jár az élet és az értelem összhangjának 
megbomlása, az erkölcstelenség: a megvesztegetés, a harácsolás, a kapzsiság, a mohóság, a fényűzés, az 
élvhajhászás, a pénz utáni hajsza és az erkölcstelenség egyéb válfajai. 
Sokan úgy gondolják, hogy az anyagi jólét a boldogság legfőbb biztosítéka, azonban ez csak egy 
paradigma, egy illúzió, talmi hiedelem… 
Az anyagi „jólét” elsősorban az egzisztencia biztosításához, mint elengedhetetlen-szükséges 
(lét)feltételhez szükséges. (Lásd a Maslow-piramist, más néven a Maslow-szükséglethierarchiát.) A 
lelkileg egészséges Ember a kevéssel is megelégedett lehet. A lelkileg egészséges Ember értelemmel 
teljes életet él, lelki-szellemi nemesedés által élete egészét szeretné minél tartalmasabbá, értelemmel 
teljesebbé, szebbé és jobbá tenni, hálás az életért, az igazság megértésének képességéért, családjáért, 
hazájáért, a Természet csodáiért, mindenért, amije van, függetlenül annak anyagi értékétől.  
Aki az életminőség javítását tartja szem előtt, annak bármilyen alacsony is volt kezdeti életminősége, 
attól lesz boldog, hogy tudja: jó úton jár, olyan úton, amely a közös életminőségünk felemelésére vezet. 
Életminőségünk alapvetően lelki-szellemi egészséget és jólétet jelent, azaz lelki épséget, virágzó 
életerőt, lelkesedést, és olyan gondolatokat, döntéseket, amelyek lelki épségünk virágzását ténylegesen 
elősegítik. Ez felel meg az Emberi természetnek. 
A társadalomnak szükségképpen a Természet alaptörvényein, a Világegyetem alapelvein kell 
alapulnia, meg kell felelnie az anyagi, lelki és szellemi Világtörvényeknek. Ez felel meg az Emberi 
természetnek. (Lásd a „Saját Utam és Erényem Könyve”.) 
 

.o0O0o. 
 

 
 

.o0O0o. 
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Végére hagyva, hangulati elemként, ami már átvezet a továbbiakhoz Hjalmar Soderberg nyomán indítva:  
A nyitott ablaknál ülök, és írom e sorokat – hogy kinek? Se barátnak, se barátnőnek, de még magamnak 
is aligha, hiszen ma nem olvasom el, amit tegnap írtam, és ezt sem fogom elolvasni holnap. Azért írok, 
hogy a kezem mozogjon, a gondolataim özönlenek maguktól; és azért, hogy elüssek néhány álmatlan 
órát. Miért nem tudok aludni? Hisz nem követtem el bűncselekményt…. 
…Amit e lapokra írok, nem gyónás; ugyan kinek kellene meggyónnom? Nem árulok el mindent 
magamról. Csak annyit árulok el, amennyit kedvem tartja; de semmi valótlant nem állítok. Lelkem 
gyötrelmeit, ha vannak, úgysem tudom letagadni. 
 

Hír: „2022 március elején a Holdba csapódott az a rakéta, amely sokáig irányíthatatlanul szállt a 
világűrben.” 
Szégyellem magamat, hogy ehhez a fajhoz tartozok, kénytelen-kelletlen, akaratom ellenére ezzel kell 
(sors)közösséget vállalnom. (Ami mostanra már nem csak maga köré/alá piszkít, hanem más, számára 
elérhető planétákat sem kímél...) Nekem mindezekhez a dolgokhoz semmi közöm… De képtelen 
vagyok mindebből kiválni, ettől elhatárolódni…  
Egyfajta erőszak, kényszer ez rajtam, aminek ki vagyok szolgáltatva és nem tehetek ellene semmit, mert 
nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármit tehessek… � 
 

(Itt most) Bevezetlek egy számodra ismeretlen világba és ahelyett, hogy (a kelleténél többet) 
elmondanék róla, hagyom, hogy magad fedezd azt föl.  
Persze, beszélek róla, vagy inkább szót fogok majd ejteni „valamiről”, de csak annyit, ami ahhoz 
szükséges, hogy a figyelmed rá irányuljon, utána hagylak, mert nem is lehet szót ejteni minderről; 
képtelen vállalkozás lenne. Annak fölfedezése, belakása már a te dolgod, magánügyed(dé) lesz…  
Valami olyasmi dolog ez, mint akárcsak:  

Isten és Én egy (-) / más(ok)nak magánügy(ei)(nk) / Vagyunk… 
 

Kötelességemnek érzem fölhívni a figyelmet ennek a kötetnek a „2. könyv”-ére, és a kettő közötti 
„Közjáték”-ra. Eredetileg nem az abban leírtakról akartam, (nem akartam az abban leírtakról) szót 
ejteni, azonban a(z írás, annak szerkesztésének) végére úgy éreztem az ott említett ismerete nagyon 
hasznos lehet az „1. könyv”-ben leírtakkal kapcsolatban. Csak azért tettem hátulra, hogy ne tolakodjon 
elő, de lehet, hogy érdemesebb annak elolvasásával kezdeni ezt az egész témakört.  
Kinek melyik megoldás lesz a jó: döntse el mindenki saját maga és olvassa annak megfelelően… 
 

„A mesét nézd, ne a mesélőt!” 
 

Nem hallgathatom el az intést, nagy veszélynek elébe néztek. Ott tényleg csak szerves kémia az ember, s 
az anyagiság az egyetlen hit és mozgatóerő… Álpróféták támadnak, akik a csőcseléket, a szemétembert, 
az iszapot juttatják a történelem kormánykerekéhez, csak hogy a zavarosban vígan halászhassanak…  

Legyen alól, ami alól teremtetett, kormányozzon felül, akit erre hívott el Isten. 
 

Egyéb módon hogyan is lehetne fölfedezni…, milyen édes a nap érintése a testen, milyen végtelen hívás 
a serkenő fű nyers szaga. És hogy a föld, a nap, a levegő: a világ húsának ezek az apró beszélgetései 
testünkkel milyen abszolút boldogság.  

Ez az, amit nem lehet elvenni az élettől, s talán ez az élet, az egész élet, minden megfizetés és érték. 
 

A dolgok nagy egybejuhászodásában titkos apró mozgások rezdültek titkos apró mozgásokba. 
(Csakhogy az a bizonyos  m i n ő s é g, az ami nem mindegy!) 
 

Hátha nem fellebbezhetetlen életfogytiglani élet az, hogy ő Az Aki? 
Hátha megszökhetik Pityi Pállá vagy Kis Péterré,és kvaterkázhat 
magának egy kedélyes kis életet? Ha nem lehet múlhatatlan arc, 
halhatatlan erő: nem jobb egy kis udvar boldog disznaja lenni? Enni, 
emészteni, hízni, bízni. És nem vágyni, nem akarni, nem érezni a 
végtelenség gyötrelmét. 
 

Hát nézzétek, ez nagyszerű. Ez a sok csirkefogó, váltóhamisító, 
vérfertőző, őrült, tolvaj, gyilkos hogy rohan a napszáma után, és 
véletlenül és külön vannak, és semmi közük egymáshoz. És együtt mégis 
acélegységű, egylelkű, egyetlen célú szent emberiség. 
 

Mert csak annak a létezését lehet tagadni, ami van. 
(Szabó Dezső nyomán) 

 

Az ember sem nem angyal, sem nem állat, s a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz. 
(Blaise Pascal nyomán)
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Az almacsősz esete a tisztességgel 

Ebben a tanulmányban leírtak megvalósítása, az azoknak megfelelő élet(rend) bizonyos intelligenciát 
igényel… Egy bizonyos fokú és egy bizonyos féleségű intelligenciát említek most. Lehet valaki 
kifejezetten intelligens a társadalomban, de ez, ebben a „műfajban” nem biztos, hogy elégséges… 
Többek között azért tart most ott a világ, ahol… 
 

(A fejezetcím egy munkahelyi élményemmel kapcsolatos. Az eset nem tartozik szorosan a mostani 
témánkhoz; a lényeg, hogy ennek nyomán jött elő az alábbi hamvasi meglátás): 
Az ember semmire se megy. Aki intakt, az műveletlen, aki művelt, az korrupt Az intakt előtt le kell 
tagadni a műveltséget, a művelt előtt le kell tagadni az intaktságot. Az ember semmire se megy.  
[Létezik egy harmadik lehetőség is: erről szól a „Saját Utam és Erényem Könyve”!] 
Egyáltalán nem tudnék beleegyezni abba, hogy valaki ezt tőlünk független világ kényszerének 
tulajdonítsa. Tőlünk függetlennek lehet tartani a szabadesést, bár e megfogalmazás ellen is van 
kifogásom. De határozottan tiltakoznék, ha valaki azt állítaná, hogy a világ létrehozásában ártatlanok 
vagyunk. A magam részéről az olyan embernek nemcsak ép értelmében, hanem tisztességében is 
kételkednék, aki kétségbe vonná, hogy ezt a világot mi csináltuk és folyamatosan mi csináljuk. Arra 
vonatkozólag, hogy a világ olyan, amilyen, senki részéről semmiféle panaszt nem vagyok hajlandó 
elfogadni. Nem kellett volna olyan készséggel hozzájárulni ahhoz, hogy így legyen, és nem kell 
olyan készséggel hozzájárulni ahhoz, hogy így is maradjon . 
 

 
 
 

Szerinted, a méhecske meddig magyarázhatná a légynek, hogy a 
nektár jobb a szarnál; mire a légy megértené ezt? 

 

A kérdés költői, de nincs is ezzel a helyzettel semmi probléma, 
a Világban (annak Törvényei szerint) minden a helyén van, 

mindenki azt kapja ami az ő lényegéhez tartozik. 
 

A probléma, (a Világi Törvényektől elrugaszkodottan) ott 
kezdődik, amikor a légy nektárt akar gyűjteni; és a probléma ott 

mélyül el, akkor csap át bajba és abban a pillanatban vált 
tragédiává, létrontássá*, amikor a légy neki is áll a nektárgyűjtésnek: 

mert ekkor a szaros lábával a virágokat összerondítja, a szaros 
nyelvével a nektárt megrontja… (BÁ) 

 

*Létrontás: Hamvas Béla saját szava, az emberi lét gyökerében fellépő korrupció; mindenki tud róla, 
valamennyiünk közös létének ártalmára van; a Szent Szellem elleni vétek; nem az égbekiáltó gaztett, hanem már a pillantás 
is, amely beszennyezi a létezést; a bűn csupán morális rossz, a létrontás ontológiai korrupció, züllés; a bűn büntetést vonz, 
ami újabb létrontáshoz vezet; a létrontást a jóvátétellel lehet megszüntetni; a létrontás jóvátétele egy különleges 
„interakció” [amit itt most nem fogok kifejteni], ami mindenkinek kötelessége. 

 

V É G E 
(Az Első Könyv érdemi részének!) 
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Függelék 
 

Figyelem! Hamisítják! 
Mint a legtöbb, magas minőséget magába foglaló dolgot, az Aurigát is 
hamisítják. 
A hagyományos emberi értékek őrzésén túl, a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődését fontosnak tartó, 
azt elősegítő Au®iga Centrum Tagság (az évek során fémjelként, minőségjelzőként használt Au®iga-
értékrend egyedüli őrzője) határozottan elhatárolódik és semmiféle közösséget nem vállal az Auriga 
nevet bitorló, (leírt és írásba nem foglalt saját) céljaik elérése érdekében törvénysértő cselekedetek 
elkövetésére is hajlandó, közpénzek megszerzésére irányuló magatartást folytató Auriga ÉRTE nevű 
tömegsport klubbal, civil szervezettel.  
Az itt említett Au®iga nem tévesztendő össze azokkal, semmi köze sincs hozzájuk! 
Ha hamisítatlan Au®iga-szemléletre van igénye, annak érdekében, hogy elkerülje a silány utánzatokat, 
csak hiteles forrásból merítsen. Az AU®IGA Centrum Tagság (ACT), mint megalkotójuk, az egyedüli, 
aki ezeket az elveket képviseli, őrzi és gondozza.  
Auriga, névbitorlás miatti nyilatkozata (Szöveg letöltése ITT) !  

http://www.szefe.info/letoltesek/act-au-r-iga-nyilatkozat.pdf 

A társaság (ACT) létrehozásának szükségszerűsége 
Madách Imre nyomán: „S egy talpalatnyi föld elég nekem.  

Hol a tagadás lábát megveti,Világodat meg fogja dönteni.”  
 

Edmund Burke nyomán: „Amikor a rossz emberek összeállnak,  
a jóknak társulniuk kell, különben egyenként elbuknak,  

cseppet sem sajnált áldozatként egy hitvány küzdelemben.” 
...és... 

„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” 
 

Egy egyháztörténeti könyv nyomán: „A gonosz addig tud tevékenykedni, 
 amíg látenciában van, ha nyíltan megmutatja magát, erre kényszerítik, 

 ellenállásba ütközik és alulmarad.” 
 

Valamikor az Emberek a tárgyakat használták és egymást becsülték; 
 most a tárgyakat becsülik és egymást használják… 

 

Bizonyos szemléletmód, mentalitás egyre gátlástalanabbul terjed a hétköznapokban, többek között az Ember 
építését, rekreációját alapvetően meghatározó mezőgazdaságban, élelmiszer-előállításban is.  
Hogy ez ne legyen így (bár ez az egy szervezet nem fog „nyarat csinálni”), vagy legalább fékeződjön, 
felszínre-, nyilvánosságra kerüljön, a kilátástalanság csökkenjen; ezért van az ASzaGaSz… 

Hivatkozás(ok) 
- Az Au®iga Centrum Tagság (ACT) alapszabálya 
- A Felcseperedett (...avagy (a)hol terem a (nemes)penész) 
- Ha velem jönnél…, (együtt mehetnénk…) 
- AU®IGA ALAPELVEK A-TÓL Z-IG  

(Az Au®iga szemléletmóddal rokon meglátások, „kinyilatkoztatások”.) 
https://mek.oszk.hu/20900/20930/ 

- Névbitorlás nyilatkozat 
http://www.szefe.info/letoltesek/act-au-r-iga-nyilatkozat.pdf 

- Kasszandra monológja 
http://mek.oszk.hu/17900/17926/  

- (Mi a) FERIKU(lógia): Út(azás) a totális Szabadságba (A Szabadság felé)  
http://mek.oszk.hu/17300/17348/  

- Antigoné szerepének megítélése egy új dimenzióból szemlélve 
https://mek.oszk.hu/19600/19610/  

- Egyéb hasznos olvasnivaló 
http://www.szefe.info/szefe/fej/uzlet/konyvek/konyvek.htm 
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Nyitott Tanya-projekt 
Ezen program keretében igen sok kezdeményezés született, a saját konyhakert lehetőségétől kezdve, a 
szedd magad programokon át, a szőlővirág-szaglászásig… Az Au®iga ezen programjain, a fiatalok 
ilyen irányú neveléséhez nyújtott segítségen túl a fenntartható fejlődés szempontjából lényeges és 
önellátó gazdálkodás ismeretanyagával történő megismerkedésre is lehetőség adódott. 
Ezzel kapcsolatban elsősorban az interneten nyitottunk információs felületet, ahonnan az alábbiakban 
említek néhány példát: 
 
 

Nyitott Tanya (Gyermekek a szabadban program keretében) 
(Akár) Egésznapos (gyermek/családi)program! 

 
 
 

Fontos, hogy a felnövekvő generáció 
megismerkedjen az egészséges élelmiszer-
előállítással, vagy megtanulja becsülni a 
munkát, a fizikai munkát, a természetben is 
jól eligazodjon, ezzel kapcsolatban saját 
tapasztalatokat szerezzen. 
Helyszín:Szolnok Alcsi-sziget, Simon tanya 
(Bagoly u. 124.) 
Időpont: Előre egyeztetett időpontban 
Várható program: Igény szerint kialakítva 
 
 
 

 
����� 

 
 
 

A Természet aromaterápiája! 
Az olajbokor, a bodza és az ország egyes részein még az akác, hetek óta fantasztikus illat felhőbe 
burkolva kényezteti az embereket, de aki érezte már a szőlővirág illatát, az egyetért velem, hogy ez 
mindegyiket fölülmúlja, aki pedig még nem érzett ilyet, a NYITOTT TANYA program keretében 2012. 
június 2. (szombaton) 17-18 óra között az alcsi-szigeti Simon tanya közelében belekóstolhat ebbe a 
páratlan élvezetbe. 
További részletek és (a korlátozott létszám miatt) egyeztetés: szefe'kqkac'apaklub.hu, vagy a 20/ 515 26 40 
Ne gyere hamar…:-)  
 

…ehhez jön még hozzá, amikor a simogatóan langyos alkonyatba belefeledkezve, csöndes borozgatás 
közben köréd gyűlik a környék élővilága; a fácánok karnyújtásnyira kapirgálnak, néhány sárgálló csőrű, 
elkésett feketerigó társaságában, a nyulak békésen keresgetik csapáikat és szemmel láthatóan a menyét 
sem zavartatja magát miközben ügyet sem vetve rád végigkocog a terasz előtti nyílt téren…, a 
cickányok halkan morcognak a még ősszel félregurult diók héján elbabrálva, ritkán azért elő villan az ő 
barnás bundájuk is…, a gyíkok és a sünök egész nap alig mutatkoztak, úgy látom most sem akaródzik 
nekik elhagyni rejteküket…, sárfészkében a fecske szintén csöndben melengeti tojásait, csak a 
denevérek csapnak ide-oda időnként…, a levegőben a bólogató rózsák illata keveredik a délután vágott 
fű szagával, hamarosan a liliom is csatlakozni fog hozzájuk…, valahonnan, a közeli tanyából 
istállószagot, birkák, lovak kipárolgását, verejtékének, leheletének részecskéit hozza a szellő, a békés 
szenderedésre-készülés neszeivel együtt…, a diófán túl, a szembeni fűzfakápolna susogása az imént 
még lobogó tábortűz hűlő parazsának föláramló vibrálásán sejlik át… 
Én meg csak vagyok…(!), magam…, (ban)…, mindenik…, (el/ben)… 
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Permakultúra-projekt 
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Nyomorból gyomorba-projekt 
Az Au®iga Módszer iskolai csoportjában fölhasználtunk egy váratlan lehetőséget, a Fauna Egyesület 
által kiírt „Nyomorból gyomorba” pályázatot, miáltal a nagyüzemi állattartás témakörét lehetett 
földolgozni a gyerekek épülésére. Ez olyan jól sikerült, hogy a kiíró különdíjjal jutalmazta a 
tevékenységünket. Jutalmul egy budapesti kirándulást és filmvetítést kaptunk. 
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SzentIván Éj-projekt 

 
 
2012-től rendezzük ezt az elég sajátos programot, ami az ashram üzemeltetésének idejéből maradt meg. 
A korábbiakban említettekkel ellentétben ez nem „tömegprogram”, hanem az erre fogékonyak szűk 
közösségének „intim” időtöltése… 
De ez nem azt jelenti, hogy bárkit is kirekesztenénk az élmény megtapasztalásából… 

 
 
 

 
 
 
 
 

És te hogyan meditálsz-projekt 
Az íjászattal egy időben egyre több olyan ismeret, élmény került a látókörömbe, egyre több olyan 
tapasztalást éltem meg, ami rendkívüli módon képes volt erősíteni/elmélyíteni az Au®iga szemlélet 
lényegét. 
Erre az időszakra az ASSK gazdasági-jogi vonatkozását vivők egyre inkább elkülönültek, szemmel 
láthatóan elhatárolódni szándékoztak az eredeti Au®iga eszméktől. Ez leginkább abba nyilvánult meg, 
hogy az általam fontosnak tartott és javasolt programokat szabotálták, a pályázatokon megszerzett 
erőforrásokból, az anyagi finanszírozásukra nem voltak hajlandók, ezért sok olyan program született 
ebben az időben, amit „SzeFe és Barátai” fémjeleztek. 
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Információk  
 

http://www.szefe.info 
és/vagy 

szefe@szefe.info 
 

20/515 26 40 
A Kiadó 

 
 
 
 

Eddig megjelent kiadásaim 
 

 
0. Európa végén, Amerika küszöbén 

(Axel Springer Magyarország gondozásában) 
 

0. Szolnok városának kerékpározással kapcsolatos fejlesztési javaslatai  
(A kerékpárút-fejlesztési koncepció kapcsán.) 

 

0. Kerékpáros Útmutató Szolnok Megyei Jogú Város területére 
(Kiadva „Első” és „Második javított” kiadásban.) 

 

0. Az Au®iga Módszer (A KölyökKlub és az ApaKlub keretében.) 
 

A napilapokban, magazinokban megjelent számtalan publikációm közül kettő nagyobb projektet 
említek: 
 

0. A kaland világa (Hegymászás-, és búvároktatás...) 
(Megjelent a California Fitness Magazinban 5+3 részben.) 

 

0. Hogyan játssz az életeddel? Mindent, amit a ferrátákról tudni érdemes!  
(Oktatóanyag hét részben. Megjelent a Magyar Turista Magazinban.) 

 
 

*** 
 

KEZDETEK (2005-2011) 
1. Apátok Útja  (árkon-bokron kétkeréken) kerékpáros túra-itiner 

Esztergomtól a Balatonig két útvonalon, egyházi látnivalók érintésével 
2. Kaffelrája  (versek gyermekeknek) 

(Karitatív céllal készült 110 pld.-ban, kereskedelmi forgalomba nem hozható.) 
3. Barát Naptár 2008 
 (több mint félszáz fotó+több mint egy tucat feriku) 
4. SzeFe Naptár 2010 
 (több mint félszáz fotó+több mint egy tucat feriku) 
5. Feriku, a haiku orgazmusélménye (pdf) ISBN 978-963-08-0656-5 
6. Ferikuim (pdf)    ISBN 978-963-08-0653-4 
7. Ferikuim (Az) Első ferikukötet   ISBN 978-963-08-0630-5 
 

*** 
 

2012 
8.  Első/harmadik FerikuNaptár 2012  

(több mint egy tucat grafika+ hetven feriku) 
 

9.  Elizéltek földjén (útinapló)   ISBN 978-963-08-2983-0 
 

10. KÉZIKÖNYV  a Nem Félünk Semmitől Tábor résztvevői számára 
 

11. Ferikuink 2012    ISBN 978-963-08-3851-1 
 

12. Káin és Ábel közé szorulva   ISBN 978-963-08-4942-5 
(110+2 feriku, több tucat grafika és a Világ Nagy Dolgai) 

 

13. Tüzes szigeteken az Isten háta mögött (útiélmények)  
    ISBN 978-963-89719-0-6 
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14. Egy civilizált kaland (Marokkói útiélmények)  
    ISBN 978-963-89719-1-3 
 

15. Mennyit ér egy emberélet…, ha magyar!?  
 (Szaharai útiélmények Mauritániában) ISBN 978-963-89719-2-0 
 

*** 
 

2013 
16. Kaffelrája  (versek gyermekeknek) Az I. negyedszázad kiegészítve  
      ISBN 978-963-89719-4-4 
 

17. Dicsőségfüzet (a Pindur Tanoda részére) 
 

18. A kis herceg (Színpadi adaptáció, pdf) ISBN 978-963-89719-5-1 
 

19. Feriku 2013 (300 ferikuság válogatás) ISBN 978-963-89719-7-5 
 

20. Ha velem jönnél…, (együtt mehetnénk…) 
 (Ami az idei ferikukötetből kimaradt…) ISBN 978-963-89719-6-8 
 

*** 
 

2014 
21. A tapintható múlt…  Élménytúra a Szolnoki csatába  
 (Megjelent az ACT gondozásában)  ISBN 978-963-89719-8-2 
 

22. KÉZIKÖNYV  a Nem Félünk Semmitől Tábor résztvevői számára  
 (Megjelent az ACT gondozásában (Második kiadás)) 

23. Negyedik FerikuNaptár 2015  (az ACT gondozásában) 
(12+1 fotó közel 50 feriku céges fölhasználásra) 

 
*** 

 

2015 
24. SzeFe-riquság(ok) (Az eddig előkerült ferikuféléim gyűjteménye…) 
    ISBN 978-963-89719-9-9 
 

25. SzeFe-riqugram(ok)  
 (Az eddig előkerült ferikugram-féléim gyűjteménye…) 
      ISBN 978-615-80148-0-9 
 

26. MatematikArt© (avagy, mi köze a bablevesnek Hamlethez?) 
      ISBN 978-615-80148-1-6 
 

27. A Felcseperedett ...avagy (a)hol terem a (nemes)penész 
 (Kiadóként) az ACT gondozásában  ISBN 978-963-12-4111-2 
 

*** 
 

2016 
28. Útravaló (nem csak) fiúknak (többek között) a nőkről (és a szerelemről)  

... egy Apától az ACT gondozásában 
(Limitált példányban, kizárólag az ACT rendezvények résztvevői számára készült.) 

 
*** 

 

2017 
29. (Mi a) FERIKU(lógia): Út(azás) a totális Szabadságba  
 (A Szabadság felé) (pdf)   ISBN 978-615-80148-2-3 
 

30. Az Auriga 20 éve I. (1997-2017) (pdf)  
A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének szolgálatában…, 

…élményeket alkotunk! 
(Kiegészítve az Auriga ÉRTE igaz történetével!) 

      ISBN 978-963-12-8322-8 
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31. Az Auriga 20 éve II. (Au®iga Evangéliuma) (1997-2017) (pdf) 
 A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésének szolgálatában…, 

…élményeket alkotunk! 
 (Kiegészítve az Auriga ÉRTE igaz történetével!) 

      ISBN 978-963-12-8322-8 
A 2. kötet jelenleg csak belső használatra, illetve kutatási célokra áll 

 rendelkezésre! 
 

� 
 

2018 
32. Kasszandra monológja (pdf)  

(A második BIO-Könyv) ISBN 978-615-5818-00-4 
 

33. Antigoné szerepének megítélése egy új dimenzióból szemlélve (pdf) 
(A harmadik BIO-Könyv) ISBN 978-615-80148-3-0 

 

*** 
 

2019 
34. HegyesSzerelme(te)sKönyv 

(A negyedik BIO-Könyv) ISBN 978-615-80148-4-7 
 
 

*** 
 

2020 
35. Au®iga Alapelvek A-tól Z-ig 
 (Az Au®iga szemléletmóddal rokon meglátások, „kinyilatkoztatások”.) 

(Az ötödik BIO-Könyv) ISBN 978-615-80148-6-1 (pdf) 
ISBN 978-615-80148-5-4 (nyomtatott) 

 

36. Saját Utam és Erényem Könyve 
 (Au®iga-Tao Szekeres Ferenc (Au®iga) szerkesztésében 
 (Nyersfordítás magamról/tól, magamnak…) - (A hatodik BIO-Könyv) ISBN 978-615-80148-7-8 
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Dávid képe

 

Zárószó gyanánt 
 

Nemrégiben a legnagyobb fiam világított rá az alábbiakra: 
 

Au®iga (alternatív jelentése) 
Eredeti Arany-Kötelesség , vagy az 

 Eredeti Arany-Törvény 
 

Az „Au” és az „®” értelmét nem nagyon kell magyarázni. 
Máté Imre bácsi szerint: a Jog, Iga szavak jelentése 
ugyanaz: kényszer, fegyelem. A szanszkrit nyelvből ismert 
szó. Az indiai nyelvekben Yoga alakban létezik. 

 
 
(Mind)ennek két vonzata is lehet: 
 

1., Sort alkotva (a silánnyal kezdve a minőség ugrásszerűen változik):  
pozitív jog – természetjog – Szkíta szív, mint jogintézmény 

(Egyetlen jog létezik, jog a létezéshez…) 
 

2., Kötelezettség mindez? Ki-ki maga döntse el maga számára… 
Megismétlem:  
„Nincs értelme élni, ha nem váltok azzá, amik vagytok.” 
Hogyha életünk során nem hozzuk létre magunkban az Embert, akkor csak szart 
gyártunk (nota bene: szimpla szargyárak vagyunk, (bár ez is fontos lehet, mert)), ami 
táplálékul szolgál más élőlények létfenntartásának számára. Aztán el lehet 
gondolkodni azon: Élet volt-e ez, vagy (csak) hosszan tartó haldoklás? 
Mondjuk ez is valami, másképpen: ez sem semmi… Hogy ez ne így történjen, ezért 
van szükség az AU®IGA -ra! 

 

� 
 

...Csak az a fontos, hogy szeressétek egymást, gyermekeim! 
(Nagyanyám utolsó szavai) 

 
Nemrégiben Popper Pétertől hallottam, szó szerint ugyanezeket a 

szavakat. …Csakhogy ő (az öreg, ezért szenilisnek hitt)  
János apostolt idézte… 

 
Hát nem érdekes…? 

 
Én még ezzel egészíteném ki: 

... és érezzük jól magunkat a bőrünkben! 
SzeFe 
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Ez itt a reklám helye! 
 

 
A U ® I G A C E N T R U M  TA G S Á G  

A fiatalok egészséges testi-lelki fejlődéséért…! 
Élményeket alkotunk! 

 
Az Au®iga, civil társasági formában kizárólag 

� saját képességére számítva, 
� a tagjai tehetségére, kreatív adottságaira hagyatkozva, 
� pusztán az ACT céljait fontosnak tartó jó-emberek önzetlen hozzájárulásával, 
� a jövő nemzedék iránt elköteleződve, 
� mindenféle támogatás nélkül 

végzi tevékenységét! 
Az alapítójáról elnevezett, 1997-ben elsősorban a fiatalok egészséges (testi-lelki) fejlődésének 
elősegítésére, valamint a hagyományos emberi értékek őrzésének céljával létrehozott Auriga-szervezet, 
2014-től mint Au® iga Centrum Tagság képviseli az alapítói okiratában megfogalmazott célokat és 
értékrendet. Ez a kis létszámú, de sok nyilvános programot rendező kreatív csoport kezdetben, mint 
sport és szabadidős klub több, a célkitűzéseivel összhangban lévő programot szervezett. Ennek 
megvalósításához, illetve a potenciális célcsoport eléréséhez többek között a futást és kerékpározást, 
mint szabadidős tevékenységet, „eszközként” használta föl. Az évek során az alapítók egy része 
lemorzsolódott, másoknak a szemléletmódja változott sarkalatosan. 2013-ban az új klubvezetés minden 
korábbi elvvel, az eredeti célokkal, mentalitással szakított és a továbbiakban „futó szakosztályként” 
kívánták ezt a klubot működtetni. Az eredeti célkitűzéseket fontosnak tartó tagok a továbbiakban, mint 
Au® iga Centrum Tagság képviselik az alapítói értékrendet.  

(További információk: www.apaklub.hu oldalon.) 
 

MEGBÍZÁS  ALAPJÁN  VÁLLALJUK 
 

Szabadidős rendezvények, programok iskolák, 
közösségek részére (gyermekek, családok 
számára is hasznos programok rendezése): 

• Diavetítések 
• (Ismeretterjesztő) előadások 
• Fotókiállítások 
• Táncházak 
• Kézműves foglalkozások 
• Mobil kötélpályák készítése, üzemeltetése 

 

Szabadidős sportolási lehetőségek szervezése, 
bonyolítása: 

• Kerékpártúrák 
• Gyalogostúrák 
• Vízitúrák 
• Hegymászótúrák 
• Íjászat 
• Kalandtúrák, kalandprogramok 
• Sport rekreációs tevékenységek végzése, 
egyéb sport-,  

és szabadidős programok 
• kerékpáros, futó, természetjáró és túra 
programok  

 megszervezése, lebonyolítása 
 

Kapcsolódó tevékenységek: 
• Vízi ismeretek oktatása 
• Hegymászóismeretek oktatása 
• Vizuális és zene ismeret, zenetörténet 
oktatása 
• Táncházak, néptánc, folklór, népszokások 
oktatása 
• Közlekedési és kerékpáros ismeretek 
oktatása 
• Egészséges-életmódra nevelés 
• Intézményi egészségnevelési programok 
(egészségneve- lés óvodától-felnőtt korig, 
ezzel kapcsolatos előadások,  
 programok szervezése, bonyolítása) 
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„Recenzió”, „fülszöveg”, „szinopszis” gyanánt, Márai Sándor nyomán: 
 

Arról, mi célja e könyvnek 
Olvasó, ez a könyv szeretne őszinte lenni. Egy ember írta, kinek tudása szerény és véges. Nem akar mást 
ez a könyv, mint mind a megszámlálhatatlan könyvek, melyek a régmúlt és félmúlt időben beszélni akartak 
valami Emberiről a Világban. Szeretné elmondani egy Ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, 
betegnek lenni és egészségesnek maradni, szeretni és unatkozni, készülni a halálra és megbékélni az 
élettel. 
Nem sok ez, mert az ember általában (s e könyv írója különösen) keveset tud csak önmagáról és a 
világról. De Emberi feladatnak elég. Többre nem is vállalkozhatunk az életben. 
Ez a könyv tehát őszinte lesz, olvasó, s nem eszmékről és hősökről beszél majd, hanem „csak” arról, 
aminek köze van az Emberhez. Írója nem tanítani akar, amikor e könyvet írja, hanem tanulni. A 
könyvekből akar tanulni, melyeket előtte írtak a bölcsek és a beavatottak, az emberek életéből akar 
tanulni, amennyire azt megfigyelni és megértenie sikerült, az élet jeleiből akar tanulni, tehát a betűből, az 
Emberi szívből, a füvekből és az égi jelekből egyszerre. Mert mindez együtt alakítja az emberi sorsot. Nem 
tudós könyv ez, csak olyan, amilyent az elemiben tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot és 
gyakran téved a részletekben. Mert Ember. De keresi a feltétlen Igazságot, s nem röstelli, ha téved a 
részletekben. Mert Ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyek egyszerű 
példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. 

S aki jobban tudja, mondja jobban! 
Ajánlás 

Ezt a könyvet ajánlom Senecának, mert arra tanított, hogy erkölcs nélkül nincs Ember. És Epiktétosznak, 
mert megtanított arra, mi van hatalmunkban. És Marcus Aureliusnak, aki megtanulta Epiktétosztól, mi az, 
ami hatalmunkban van – és türelmes volt. És Montaigne-nak, mert jókedvű volt és nem törődött vele, mi 
lesz művével a halál után. És a sztoikusoknak általában, akik megvigasztaltak, mikor nem volt vigasz a 
földön, és megtanítottak, hogy ne féljek a haláltól, sem a rabszolgaságtól, sem a szegénységtől, sem a 
betegségektől. És egy-két férfinak, akik barátaim voltak és igaz férfiak. És egy-két Nőnek. 

 

.oO0Oo. 
 

Az imént említett Márai (Füves) könyvön túl, (amiből a föntiekben „plagizátumként” idéztem) szívből 
ajánlom a téma kapcsán Hamvas Béla (első sorban) „Kung mester beszélgetései”-t, (másod sorban) 
„Velázquez”-ét, (továbbá) „Öt meg nem tartott előadás a művészetről”-t, (valamint) Mérő László „Az 
elvek csapodár természete”-t, és (természetesen) Weöres Sándor „A teljesség felé”-jét…, (továbbá még) 
Konrad Lorenz „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne”-t, (és talán leginkább, ami sajnos ennek a 
„Tan-könyv”-nek csak a lapzártát követően került a kezembe és amiben sok hasonló/közös 
meglátást/odafordulást/szemléletet fedeztem föl a korábbi munkáimmal kapcsolatba is) Horváth Balázs 
„Erkölcs és civilizáció”-ját… 

A többiről majd szóban… 
 
 
 
 
 

ISBN 978-615-80148-9-2 (PDF) 
   (SZIKÁR VÁLTOZAT) 
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