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Milyen Új Aranykort teremtsünk? 
Varga Csaba 

 

 

Az Új Aranykor már most is tündököl. 
Észleljük-e, tapasztaljuk-e, hogy akkor is Új Aranykor van és lesz, ha a jelenlegi világrendnek 
még nincs vége? 
Az Új Aranykor ugyan is nem függ a jelentől, amely a földbolygón most persze cáfolhatatlanul 
ember- és világellenes. Ez egy mélységesen traumatizált bolygó. A pillanatnyi valóságkép 
alapján viszont már egyre tisztábban felismerhető, hogy a globális pénzkapitalizmus 
világrendje és uralkodása minden módon folytathatatlan. És ugyanígy fenntarthatatlan a 
félelemre épülő kontroll rendszer. 
Az igazság fénylik és látható! Ezzel a sötétség végre véget ért! Istennek hála! 
A szorongató kérdés tehát ma nem az, hogy most Új Aranykor születik-e. Ha a földbolygón 
netán félig-meddig emberszabású világ lenne, a galaxisunkban akkor is majdnem 26 ezer 
évenként teljesen új világciklus kezdődne. Ez éppen most (2012 és 2025 között) történik. Az 
sem dilemma már, hogy ebben az újjászületésben a földi ember társteremtőként részt vesz. 
Eljött az idő arra, hogy azt a választ keressük együtt, mert szinte alig van róla fogalmunk, hogy 
a földbolygón milyen Új Aranykor szülessen? 
A magyarság az elmúlt hetven évben átélte két uralkodó világmodell változatot, a szocializmus 
és kapitalizmus végletes eltorzulását. Az emberek többsége azonban még nem lázad, sőt 
igyekszik hozzáidomulni a kellemetlen valósághoz, miközben régóta egyáltalán nem hiszi, 
hogy bármilyen átfogó, jó fordulat történhet a földi világban. Különösen nem Európában.  
Az elmúlt 26 ezer évet nyilván hívhatjuk a szeretetlenség világkorszakának. Ám viszont 
egyáltalán lehet-e esélye a szeretet világkorszakának, hiszen egyelőre életünkben még Jézus 
tanításait sem alkalmazzuk? A válasz könnyű: nincs más esély. 
A földbolygón, minden kontinensen párhuzamosan hihetetlen tempóban terjed a felismerés, 
hogy beléphettünk az Új Aranykorba, s így a földbolygó kiszabadul a súlyos kettős karantén 
helyzetéből. Magyarországon már elképesztően sok közösségi fórumon, internetes oldalon az 
Aranykorról beszélünk és vitatkozunk, s egymást követik az új felismerések és új remények 
kimondásai. Természetesen azt mindenki mosolyogva figyeli, hogy a globális média egyebet 
sem tesz, mint hallgat a globális világváltás konkrét eseményeiről is.1 
A tájékozatlan többség persze csak akkor fog rádöbbenni az igazságra, ha hirtelen minden 
gyökerestől megváltozik, amikor a fizikai valóságban egymást követik a világrend hatalmának 
végét demonstráló események. Például a háttérhatalmat szolgáló globális gazdasági és pénzügyi 
rendszer drámai újjáteremtése. Elég majd annyi, ha bejelentik a világmédia előtt, hogy a 
pénzrendszerből azonnal kivonják az un. fiat-pénzt, vagy az Egyesült Államok pénzneme 
visszatér az aranyszabványhoz. Számos ilyen lépés történik majd, de mindez csak a kezdet. 
Mindenki sejtheti, hogy a tudatosabb államok és közösségek már elég régóta készülnek erre a 
nagy fordulatra.  
De mindez csak bevezetés! A rajtkő.  

                                                           
1 Donald Trump szerint: „Nothing is as it seems.”: „Semmi sem az, aminek látszik”. Ezért mondják 
erre a világrendre, hogy hamis zászlós civilizáció.  
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Az Új Aranykor elsődleges feltétele és egyben elsődleges következménye a földön élő ember 
belső megváltozása lesz, mert enélkül a külső valóságban az Új Aranykor és ennek gyökeresen 
más életminősége nem jöhet létre.  
Most éppen itt tartunk, noha ez még nem nyilvánvaló mindenkinek. 
 
*** 
 
Tavaszi gyümölcsfa felnyúló oldalága. Roskadozik a fehér virágoktól. Ha nézzük a szirmokat, 
az az érzésünk támad, hogy ez a szeretetbeszéd jelképe. Ha egy almafa vagy körtefa nem képes 
másra, mint a szeretetbeszédre, feltehetjük csendben magunknak a kérdést, hogy miért ne lenne 
esélyünk nekünk is a szeretetbeszédre? 
Boldog tudattal mi sem vagyunk képesek másra. 
Egy másik kérdés is felénk fordul. Mi lehet a jó válasz a reménytelenség miatt szkeptikusok 
Aranykor tagadására? Talán nincs is szükség válaszra.  
Figyeld a változásokat, javasoljuk. Ha mélyen átéled szkeptikus lelked tagadásait, azt azért 
közben feltehetően felismered, hogy Neked magadban is Aranykort kellene teremteni.  
Legalább tedd ezt! Legyen így! Már ekkor is Aranykor van. 
Ettől függetlenül is van. Lehet, hogy most jött el az igazságok láthatóvá válása? Az elmúlt 25-
26 ezer évben a földbolygó és a korábban is számtalanszor magára zárt, félelem-frekvenciával 
is karanténba zárt emberiség az elmúlt évtizedekben az eddigi legsúlyosabb válságába került. 
Került? Kikerülhetetlenül belezuhant 
Ez feltehetően már a Végső Krízis és a végső trauma. Volt. Reméljük, hogy már csak volt... 
Ma már az ember végképpen nem Ember, mert most már felfoghatatlanul belül ment tönkre. 
Ez is elkerülhetetlen volt? Ha igen, ez mit is tanít most nekünk?  
Kérdezzük meg, hogy a földön a jobb kísérletek ellenére eddig (az elmúlt évezredekben és a 
mögöttünk lévő évtizedekben) miért nem volt esély a sikeres kollektív Felemelkedésre?  
A válasz: a megvilágosító logika! Íme?  
A széttépett nemzet oka a széttépett társadalom, a széttépett társadalom oka a széttépett helyi 
társadalom, a széttépett helyi közösség oka a széttépett család, a széttépett család oka a 
széttépett házasság, a széttépett házasság oka a széttépett szerelem, a széttépett szerelem oka a 
belül széttépett ember! 
A széttépett ember elsődleges oka a széttépett bolygó. 
Ez ugyanígy igaz fordított sorrendben. A belül széttépett ember az oka a széttépett nemzetnek, 
ahogy ez is oka a széttépett emberiségnek. Ez a széttépett, sőt összezúzott emberiség hogyan 
lett volna képes a kollektív felemelkedésre? 
A konklúzió kísérteties. A mai világrend önmagát számolta fel azzal, hogy a földbolygó a 
széttépett ember és a széttépett élet bolygójává vált. Szemernyi illúziónk sem lehet. Ugyanakkor 
képzeljük el, hogy mi történne most a bolygónkkal és velünk, ha éppen most nem kezdődött 
volna el az aranykori ciklus?  
Ha nem lenne Új Aranykor, ha minden maradna változatlan, minimum fel kellene tenni 
magunknak az alábbi egyszerű „aranykori kérdéseket”:   
- Az emberek többsége miért nem éli meg a valódi Szerelmet? Ha ez így van, miért nem 

tanítjuk vissza, s miért nem mutatjuk meg hiteles életpéldákkal, például a családokban az 
igazi szerelmet? 

- Az oktatás nem elsősorban ismeretátadás? Ha ez így van, miért nem tanítjuk az alsó és 
középfokú iskolákban a szeretetet, s miért nem törekszünk a szeretetközösségek 
teremtésére? 

- Évszázadok óta elmarad, vagy háttérbe szorul az ember Belső Útjának a tanítása, kezdve a 
gyerekkortól az időskorig? Ha ez így van, legalább a keresztény-keresztyén papok, 
lelkészek miért nem tekintik ezt az egyik központi küldetésüknek?    
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- Az orvosokat zömmel nem érdekli, hogy a testi betegségeknek melyek a lelki okai? Ha ez 
így van, az egészségügyben egy „egyetem utáni egyetemen” miért nem képezzük őket a 
tényleges gyógyításra? 

- Legalább száz éve a mindenkori társadalom krízise egyre mélyebb és átfogóbb? Ha ez így 
van, Magyarországon elsődleges lett volna egy „társadalomfejlesztő minisztérium”, vagy 
egy nemzeti társadalom-fejlesztő központ. Miért nem ismerték fel ezt a kormányok? 

- Ha nem lenne a jelenlegi pénzkapitalizmus összeomlásban, akkor is nagyon régóta 
tudhatnánk, hogy az ember felemelkedése, a nemes életminőség elterjedése nem elsősorban 
a gazdaságtól, a politikától vagy a földbolygó érdekviszonyaitól függ? Ha ez így van, miért 
nem vesszük ezt észre és miért nem végzünk a társadalomban életminőség fejlesztést? 

- Ha nem lenne most Aranykor, ha puszta lélekkel kellene szembe nézünk például a profitot 
maximalizáló gazdaság világállammal, akkor senki előtt nem lehetne kétséges, hogy a 
földbolygón létrejött jelenlegi világrendszert nekünk magunknak kellene újrateremteni?  Ez 
nem lenne sokkal nehezebb, mint az Aranykorban?       

Ha a Tejút Galaxis jóvoltából nem indult volna el az Új Aranykor, s a föld nem kapta volna 
meg a galaktikus segítséget, akkor ez a széttépett és alávetett emberiség képes lenne-e a minden 
szempontból teljes uralmat gyakorló jelenlegi világrendet megváltoztatni? 
Aligha. Nincs rejtélyesebb kérdéscsoport, mint az, hogy Lemúria óta a földi emberiség miért 
kapta ezt az istentelen, embertelen, szeretetlen sorsot, s miért éppen most, már egy sokadik 
Aranykort hozó galaktikus fordulat hozza a megváltást? 
Egyáltalán nem számítok arra, hogy erre a kettős kérdéskörre gyorsan válaszolhatunk.  
 
*** 
   
Tegyük világossá a képletet. 
Mi ér véget? 
Sötétségkor, Félelemkor, Kettős karantén kor, Hamis civilizáció, Szeretetlenség világállapot, 
Vaskor rozsdakora, Szenvedéskor, stb.  
És mi az, ami kezdődik? 
Az Új Aranykor: Fénykor, Szerelemkor, Szeretetkor, Új Életkor, Feltámadáskor, Istenkor. És 
sorolhatnánk még az új fogalmakat. 
Az egyszerű fogalmakkal úgy is különbségeket tehetünk, hogy elhatároljuk egymástól azt a 
négy jövőképet, ami a jelenlegi civilizációt egyre inkább jellemzi.   
A MAI VILÁGREND: 
Vaskor, Rozsdakor, Félelem-rabszolgaság, Szeretetlenség civilizáció, Uralkodó globális 
pénzkapitalizmus kora, Hamis zászlós megacivilizáció, Ember- és értékvesztett világrend, 
Totális manipuláció kora, Háttérhatalom létre hozta világrend, Kizsákmányoló globális 
pénzrendszer, Hamis demokrácia civilizációja, stb. 
AZ ÚJ (NEGATÍV) VILÁGREND (a háttérhatalom jövőképe): 
Sötétség Kora, Önpusztító civilizáció, Isten veszett kor, Új és teljes rabszolgaság, Totális 
globalizáció teljes uralma, Hamis világrend végső diadala, Szellem halála világrend, Totális 
nihilizmus kora, Embert megszüntető kor, Gépember kora (szoftverember civilizáció), stb. 
ÚJ ARANYKOR:  
Új Ember új világközössége (Istenember és Istenvilág), Visszatalálás Istenhez kor, Szeretet 
Kor, Szerelem Kor, Fénykor, Gaia kora, Új Élet világa (család, közösség, nemzet, stb. kora), 
Teljes leszerelés, a béke kora, Etikus (és szakrális) közösség-gazdaság, Magas tudatosság kora 
(Egység kor), Örök hitek és értékek kora, Ötödik dimenziós föld, Új lokális (szeretet) világ, 
Bölcsesség (új tudás) világa, Végső felemelkedés Kora, stb.  
ÁTMENETI VILÁGMODELL: 
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Új Világváltás kor, Káosz feletti győzelem kora, Megtisztulás kor, Sötétségből a fénybe vezető 
út, Új Föld és ismét galaktikus bolygóvá válás, Tömeges felemelkedés „pillanata”, Globális 
nyilvánosságra hozatal, Totális próbatételből felemelkedés, Újjászületés szimbolikus kapuja, 
Új pénzrendszer bevezetése (QFS), GESERA kora, Magyarság megváltásának időszaka, stb. 
A fogalmak nyelvén a tiszta különbség tétel természetesen nem homályosítható el. Mindegyik 
fogalomról és/vagy fogalomcsoportról önálló könyveket lehetne írni. Ám ebben az esszében 
nem elsősorban a jelen- és a jövőkép gyökeres eltérésének a leírása a cél.2 Most „csupán” 
egyetlen szellemi feladatra koncentrálunk: az emberiség és/vagy a magyarság MILYEN Új 
Aranykort teremtsen? 
Hol is tartunk és mi az eredménye a szellemi-lelki tervezésünknek? 
Nézzünk egy másik dilemmát? Mit is teremt az Aranykor, avagy mit is jelent az Új Föld, avagy 
egyáltalán mi a normális, de szentnek tekinthető lét bármilyen bolygón? 
A magasan kvalifikált ember Szerelem Ember, Szeretet Ember, sőt végül Istenember!  
Semmi más nem lehet! 
A természetes egységként teremtett közösség (a családtól a világtársadalomig) 
szeretetközösség, vagy lélekközösség, sőt Istenközösség.  
Semmi más nem lehet! 
Nemcsak az ember, hanem a földbolygó is felemelkedik. A meggyógyuló Gaia végre ismét 
szeretetbolygó lesz. 
Semmi más nem lehet!   
A fogalmakkal való válaszkutatás eredménye így félreérthetetlen. 
 
*** 
 
Mindenkit izgat az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e aranykori társteremtőnek lenni. Íme, így 
sorakoznak a dilemmák: 
Elhisszük-e, hogy az intelligens naprendszerben 13 ezer év után ismét Aranykor van és lesz? 
Készek vagyunk-e tájékozódni a sebesen haladó változásokról és egyáltalán tudatosan 
felkészültünk-e az Áttörésre? 
Képesek vagyunk-e lemondani a régi paradigmákról, a régi jövőképekről?  
Ellenállunk-e a személyes és kollektív félelemkeltéseknek? 
Bizakodva várjuk-e a galaxis központi napjából érkező galaktikus szuperhullámot 
(napvillámot), ami várhatóan kiváltja a sok mindent újrateremtő Eseményt? 
Befogadjuk-e azt a bizonyosságot, hogy bolygónk Új Föld lesz? 
Felismerjük-e végre, hogy a földi embernek most van esélye belül újjászületni? 
Tudatosan segítünk-e embertársainknak, hogy a többség felemelkedjen majd? 
Boldogan várjuk-e a felmérhetetlen fordulatot hozó szeretetcivilizációt? 
Képesek vagyunk-e megismerni csodálatos multidimenzionális lényünket?  
Eltökélten felnővünk-e az aranykori társteremtői szerephez? 
Képesek vagyunk-e hálát mondani az Istennek és minden támogatónknak  
a felszabaditásért és a felszabadulásért?  
 
***  
 
Az Új Aranykor legfőbb kérdései! 
Ha már az ősi tudások szerint is minden Isten, akkor hogyan lehet legalább az Aranykorban a 
Minden, a földbolygó is, isteni? 

                                                           
2 Erről lásd részletesebben: Varga Csaba: Új Aranykor kapujában (SKI, 2018); Az Új Aranykor 
konferencia (2018) előadásai http://strategiakutato.hu/uj-aranykor/    

http://strategiakutato.hu/uj-aranykor/
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Ha Isten Szerelem, mert a lényege szüntelenül az, akkor hogyan lehet Minden isteni szerelem, 
s a földi szerelem és a szerelmes teremtés is?3 
Ha Isten Szeretet, mert nem lehet más, akkor hogyan lehet Minden szeretet, a számtalan, 
önmagát is romboló fájó lélek is? 
Ha Isten Tudat, mert örökkön az, akkor hogyan lehet Minden isteni tudat, a személyes és az 
emberiség tudat is? 
Ha Isten szükségképpen Boldog, mert nem tapasztal boldogtalanságot, akkor hogyan lehet 
végre minden létező és minden lét boldogság? 
Ha a földbolygón az emberek többségének istentelen, szeretetlen, boldogtalan állapotban kell 
istenivé válnia, akkor ez a felemelkedés sokáig szükségképpen nem lehet más, mint az 
istentelen, szeretetlen, boldogtalan életpálya?  
Ha önmagukat felemelkedettnek gondolt emberek többsége is sem Szerelem-, sem Szeretet-, 
sem Istenember, akkor az emberiség Szenvedés Út helyett választhat-e Szeretet Utat az 
Istenemberré válásért? 
Ha a Szeretet Út csak akkor adatik meg, ha az emberbe teremtett negatív entitásokat (elmét, 
egot, hamis Ént, stb.) átlényegíti, akkor a szerelmet vesztett, szeretet nélkülöző, boldogtalan, 
avagy belül szétszakított és feldúlt ember hogyan válhat Istenemberré, vagy legalább Istenhez 
hasonlóvá?  
Ha az istentelen, szeretetlen, boldogtalan állapotból a Mindenség csodájaként mégis magas 
minőségű Szerelemmé, Szeretetté, sőt Felső Tudattá emelkedik, akkor feltehetően jobb még az 
elképzelt Istennél is, s ezért megérdemelné, hogy Isten megtestesülve eljöjjön hozzá és 
megölelje? 
Ha a földi ember nem aranykori ember, ráadásul a jelenlegi földi civilizáció szerelem-, szeretet, 
és tudatromboló, méghozzá meglehetősen tudatosan, akkor az istentelen, szeretetlen, 
boldogtalan ember hogyan teremtsen Új Földet?  
Ha az emberiség minimum huszonötezer éve egyszerre van külső és belső fogságban, s ezért 
kétszeresen szenved, kisebb szünetekkel, akkor Isten, a Tejút galaxis, s a fénycivilizációk 
segítségével hogyan válhat aranykorivá? 
Mi történik 13 és 26 ezer évenként a Tejút Galaxisban és most az Új Aranykorban, avagy kik 
vesznek rész az újjáteremtésben? 

1. A Teremtő Isten és a társteremtő (Isten)ember 
2. A Tejút Galaxis fénycivilizációi 
3. A földbolygó Gaiaként 
4. A világtársadalomban már belül felemelkedett és emelkedő lelkek 
5. Az emelkedő lelkek közül kiemelten a fénymunkások 
6. Az Új Aranykort felismerő államok és politikusok 
7. A magyar nemzet, az aranykori küldetése szerint 
8. Minden lélek, aki ezért van most jelen a földön 
9. És mások..  

Már az elmúlt százezer év is tanított minket? Mi mindent tudtunk meg az ősidőkben? A korábbi 
ciklusváltások felkészítettek-e minket az Új Aranykorra? Ha nagyon kevés emlék is maradt 
meg, valószínű, hogy előre láttunk és készültünk a kollektív feltámadásra. 
                                                           
3 „Oh, that’s easy for me to answer. It should be difficult, right? 
I should wrestle with it for a week, n’est-ce pas? 
Absolutely not. No contest. 
I want to be, do, and have infinite, eternal Love. 
Hands down. End of story.”  Steve Beckow 
https://goldenageofgaia.com/2019/09/01/everyone-gets-a-fresh-start-eventually/ 
 
 

https://goldenageofgaia.com/author/steve-beckow/
https://goldenageofgaia.com/2019/09/01/everyone-gets-a-fresh-start-eventually/
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Ha ez így volt, mi akadályozhat meg minket a lemúriai, az atlantiszi (első korszakbeli), a szkíta, 
a (korai) egyiptomi vagy például a hun hagyományok feltárásától, belső felismerésétől, 
befogadásától, megtanulásától, életgyakorlattá tevésétől? 
Elvileg semmi sem. Az akadályt csak a gyengébb belső minőségünk és az alacsony 
tudatosságunk jelenthet!   
A Magaroknak a vaskor legyőzése, és az Aranykor elhozatala az (egyik) küldetése. A maja 
jóslatban megtalálható, hogy azt a népet, aki elhozza az Aranykort, úgy fogják hívni, hogy huni. 
Ha ez így van, ébredjünk fel és töltsük be az aranykori szerepünket. 
Egyetlen kérdésre sincs végleges válasz, az eltérő elmekonstrukciók sokasága ellenére sem. A 
földet viszont a sötét erők már nem tudják elpusztítani és az emberiség jobbik része már nem 
segíti önmaga pusztítását, sőt egyre többen azért élnek, hogy Isten szeresse Őket a lehetetlen 
feladat (aranykori) véghez viteléért.         
Van Aranykor.       
 
*** 
 
Közeledünk ahhoz az elsődleges kérdéskörhöz, hogy milyen jövő szeretnénk teremteni. 
A földön társteremtőként milyen Új Aranykorra vállalkozunk? Mi lehet a közös elképzelésünk 
a jövőről, arról a szokatlan jövőről, amelyre évezredek óta nem volt esély? 
Ez a mostani történelmi pillanat az, amikor az Új Aranykor eszméjének, szellemi minőségének, 
lélekálmának, távlati víziójának az egyik első megjelenítése és meghirdetése történik meg az 
aranykori tervezők és a szeretetközösségi eszmélkedések számára.  
Miután még lineáris időben élünk, rögtön napirendre kerül az kérdés, hogy az Új Aranykor 
várható szakaszai 2025-ig, sőt 2035-2040-ig) melyek lesznek. 
   1. Szakasz: Részleges ébredés a földi mátrixban (Lassú, körülményes, részleges szabadulás a 
fennálló világrendből, a kétszeres alávetettségből, stb.) 
   2. Szakasz: Az un. fénybuborék közösségek születése (Gyógyító, ébredő lelkek és tudatos 
közösségmagok számának növekedése)    
   3. Szakasz: Emelkedő szeretetemberek, szeretetcsaládok, kisebb szeretetközösségek 
(fényközösségek), de még jobbára csak szigetekként  
   4. Szakasz: Szerelem-, szeretet-, család-, béke-központú fényközösségi hálózatok a még 
instabil lokális-nemzeti-globális társadalmakban (a félig újjászületett világ időszaka) 
   5. Szakasz: Felemelkedett mesterek, felemelkedett közösségek, felemelkedett nemzetek, 
felemelkedett kontinensek (Születik a galaktikus lélekcsalád emberiség) 
   6. Szakasz: Új Föld és Új Ember, avagy Szeretetbolygó és szeretetemberiség a 
fénycivilizációk szövetségeseként. 
Ha elfogadjuk ezeket a szakaszokat, így nézhet ki az Új Aranykor (várható) menetrendje: 
       2018-2021: Belépés az Új Aranykori kapuján, átlépés a küszöbön 
       2021-2025-2030: Aranykori Felemelkedés Évek (a Nagy Fordulatok) 
       2021-2040: Átmenet a régi világrendből az Új Aranykorba 
       2040-2100: Új Aranykor első korszaka 
       (Mindez együtt a földbolygó és a naprendszer Szeretet kora 1.) 
Megnyugtató távlat ez? Az a realitás és a mai realitáson túli posztrealitás, hogy nagyjából így 
mennek végbe majd az aranykori folyamatok? 
Egylőre fogadjuk el ezt a feltételezés sort.   
 
*** 
 
A jövőkutatás módszertana látszólag kitérő, ám kikerülhetetlen szembesítés az, hogyan is 
akarunk eljutni az érvényes tudásig?  
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Milyen tudásdimenziókat egyesítsünk? Őstudás, tudomány, teológia, szakrális bölcsesség?  
Együtt minden tudás? A metafilozófia a szellemi megoldás?? Maximálisan igen!   
Azért (is) vagyunk szellemileg (még) bajban, mert sem újragondolt és egyesített embertanunk 
(antropológiánk), sem ugyanilyen közösségtanunk nincs. Ami van, az súlyosan (részben több 
évszázados) racionális, materiális ember- és közösségtan és ennek szerény töredékei. 
Egyelőre a szemléletben jórészt csak régi paradigmáink vannak, noha az új elméleti fizika vagy 
kvantumbiológia már posztnormál tudomány. Még jórészt egyoldalú biológiai, szociológiai és 
kulturális közösségkonstrukció van.  
Mindnyájan érezzük az alapjaiban új és komplex metafelfogás hiányát, de a nyilvános 
gondolkodásban lassan halad a szellemi változás. Nincs még szellemi Aranykor! 
Végképpen nincs párbeszéd tudomány és teológia (és szakrális tudás) között sem. Nincs igazi 
párbeszéd normál és posztnormál tudomány között sem.   
Miután nincs érvényes embertan és közösségtan, szükségképpen nem értjük (vagy csak a fizikai 
szinten véljük érteni) az embert és közösségeit, így a családot is. Ez messze nemcsak elméleti 
krízis. Ez a korlátozottság az emberiség egyik legnagyobb baja.   
Miután nem értjük az összetett valóságot, minden tervezett intézkedés csak a fizikai-biológiai 
síkra (a társadalomnak is csak a fizikai- és intézményi felületére) vonatkozik.  
Ha a módszertan tágassága elfogadott, s tudatosan vállaljuk a transzdiszciplináris (sőt azon túli) 
szemléletmódot, mindjárt könnyebb eljutni az egyszerű igazságokig.  
Hova jutottunk a felismerésekben? 
Az Élet valóban szentség, a létezés felszenteltség, az isteni megbízatás pedig semmi egyéb, 
mint a feltétel nélküli szeretetadás, méghozzá minden élőnek:       

A jövő embere a Szerelem Ember, a Szeretet Ember. 
A jövő a szerelemházasság és a szeretetcsalád. 
A jövő az együtt élő (szeretet)családok szeretetközössége. 
A jövő a szeretetszabadság diadala. 
A jövő a helyi szeretetközösségek és a szeretet-intézmények hálózata. 
A jövő a szeretetfalva, a boldogságváros vagy éppen a szeretet-térség. 
A jövő szeretetgazdaság és szeretettársadalom eggyé válása.  
A jövő a szeretetnemzet és a szeretetnemzetek együttműködése. 
A jövő tudata a Szeretet Tudatban létezés.  
A jövő a szeretetbolygó, a szeretet világközössége. 

Azaz: a Fény mindent beborít, átjár, „megtermékenyít”.  Ezért az emberi lét legmagasabb foka 
az isteni minőségű szerelem4, a szerelemházasság és a szeretetcsalád szentháromsága. 
A Gaia magas tudatosságú Élőlény, s lénye szeretetének köszönhetjük, hogy elviselte az ember 
egyre elszabadultabban romboló, szeretetlen életmódját, amelyből a régi és mai civilizációkban 
is az fakadt, hogy a földi ember sem az (élő) természetet), sem az (élő) emberiséget, vagy sem 
az (élő) kultúrát nem szereti, nem becsüli, nem védi sok évezredek óta.  
Az Új Aranykor a naprendszer és a Gaia Aranykora is, akikkel csak magas tudat- és 
szeretetállapotban lehet együttműködni. Odaadóan szeressük a Földanyát! 
 
*** 
 
Kétely és bizonytalanság nélkül voksolunk az aranykori Új Ember és Új Világközösség mellett.  
Egyértelműen döntöttünk. Milyen Új Ember és Új Élet Misztériumot, avagy milyen Új 
Aranykor Misztériumot szeretnénk? Íme a válaszunk! 

                                                           
4 Ennek a szerelem minőségnek legmagasabb foka az ikerláng szerelem, amelyről már eddig öt 
könyvet írtam. (lásd: Isteni jelem, a szerelem, Isteni szerelem, a sorsom, Isteni Sorsom, a 
boldogságunk, stb.  
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Négy központi idea-paradigma született és vált véglegessé bennünk:  
• az ember váljon Szerelem és Szeretet Emberré, s végül Istenemberré; 
• az ember közösségei (család, lokalitás, nemzet, kontinens, világ-társadalom stb.) 

váljanak szeretetközösségekké;  
• a földi világ legyen visszafordíthatatlanul Istenvilág; 
• a földbolygó legyen ötödik-hatodik dimenziós Felemelkedett Föld és Szeretet Bolygó! 

Ilyen Aranykort szeretnénk! Ez a jövőképünk és ez a programunk! A fókuszban tehát nem 
politikai, gazdasági vagy közigazgatási ideák vannak. Az Új ember az Új Életben a földön majd 
megteremti a számára fontos szakrális politikai és gazdasági Aranykort is. 
Ennek semmilyen köze nem lesz a jelenlegi hamis zászlós világállapothoz. 
A középpontban tehát a Szerelem és Szeretet központú Istenember van. A földbolygó 
emberének az újjászületése ezért nem pusztán energiai, hanem esszenciális változás. Az emberi 
test fénytestté válása, vagy a DNS gyökeres újrateremtése is ezt a kardinális célt szolgálja. 
Ha lehet, ne másodlagos célok lebegjenek lelkünk előtt.  
Az új Aranykor hét alapvető jellemzője tehát már kimondható!  
Megismételjük! Az Aranykor az Istenember és az Istenvilág kora. Az Új Aranykor az ember és 
az élet új magassága, új szerelem/szeretet minőség, új felső tudatszint, mindennek egyúttal 
isteni minősége, avagy az eredeti (így tervezett?) teremtés megjelenése.  
Az Új Ember azért születik meg, hogy  

• a földbolygón isteni szinten élje meg a szerelmet,  
• szintén állandóan élje az isteni minőségű szeretetet,  
• kétszer született emberként (a Belső Úton) váljon Istenemberré, legyen 

multidimenzionális lélek (egyúttal egyesüljön Istennel),  
• az Új Föld egészén mennyországot, szeretettársadalmat, avagy Istenvilágot teremtsen 

(a Föld maga is Szeretetbolygóvá váljon); s végül mindezek révén:  
• a földi ember és szeretett bolygója emelkedjen fel az ötödik, majd a hatodik denzitásba 

(dimenzióba),  
• segítsen a Naprendszer helyre állításában (Vénusz, Mars, Maldek és a Föld 

újrateremtésében),  
• a földi emberek váljanak galaktikus emberré és földi világtársadalmaink csatlakozzanak 

a Galaktikus Föderációhoz. 
A hét kardinális program a földi ember aranykori terve? Vitathatatlanul: igen! Minden ebből 
következik, s minden változás ezt szolgálja. Külön megjegyezzük, hogy minden aranykori 
változás messze felül múlja a földi ember mai képzeletét.  
Ennek jegyében bolygónk Új Föld lesz: 

• Felemelkedett bolygó lesz az ötödik dimenzióban, 
• Változatlanul a Nap/Isten irányítja,  
• Szeretetbolygóvá válik a felemelkedés után, 
• Gaia újrateremti a bolygó természetét,  
• Intelligens ökológiai élőlénnyé nemesül, 
• A bolygótudat végleg szeretettudat lesz, 
• Együttműködik a belső föld civilizációival, 
• A naprendszer halott bolygóinak egyik újrateremtője lesz, 
• Galaktikus bolygóként ölelkezik a fénycivilizációkkal. 

Köszöntsük tehát azt a korszakot, mondjuk századunk második felében, amikor az Új Földön 
már az Istenember lesz többségben és ennek révén az Istenvilág megszületése óriási lépésekkel 
halad előre.  
 
*** 
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Az Aranykorhoz elemi feltétel az ember és életének sokkal magasabb szintű megértése. 
Még mosolyoghatunk elnézően, de már rég közhírré tehettük volna, hogy az embert nem 
ismerjük. A fizika, biológia vagy a pszichológia, mint materiális tudományok, egyre többet 
tudnak az emberről, de ez az „egyre több” jórészt megmarad a test és a lélek materialista 
feltárásánál. Tisztelet azoknak a tudósoknak, aki kiléptek ebből az ismeret-ketrecből. 
Ha nem lenne Aranykor, akkor is minden mást megelőzve, az ember valódi megismerésére és 
megértésére kellene a figyelmünket fordítani. Szerencsére különböző szellemi csoportok 
visszafordultak az ősi tudásokhoz, a transzcendens ismeretekhez, vagy újra visszatértek a 
metafizikához, amely szintén továbbgondolásra szorul.       
Az Új Ember és Új Élet aranykori teremtése tehát elképzelhetetlen anélkül, hogy kísérletet ne 
tegyünk a több dimenziós, integrált emberképnek, sőt az ember harmadik és ötödik dimenziós 
„külső” tere képének is, aztán pedig az ember Belső Emelkedés Útja rajzának, végül pedig az 
Úton haladás tizenkét legfontosabb eszközének a bemutatására.5 
Elsőként: az Új Emberkép. 
Mai (szerény) tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy az ember két „társulásból” áll. Az egyik 
az un. Külső Ember, ami részben a fizikai test, részben pedig a materiális-racionális létet 
szervező (nem fizikai) entitások, például az (alsó) elme, ego, én (alsó, hamis én), az ész. Ide 
tartozik a sokat emlegetett fájdalom test vagy az érdek burok, s ide „csatornázódik” be a 
tudattalan. Az emberek nagy többségének csak a Külső Ember voltáról van fogalma és csak 
Külső Emberként létezik. Ennél fogva elkerülhetetlen, hogy az elme és ego vezérlése az egyént 
szinte szüntelenül szenvedésben, fájdalomban, kiszolgáltatottságban tartsa. Ahonnan nem 
menekülhet. 
A másik emberi „társulás” az un. Belső Ember. Ennek a fontosabb (szintén nem fizikai) 
entitásai az Önvaló, a Felső Én (Isteni Én), a Belső Forrás (szeretet test, öröm test, gyönyör 
test), vagy többek között a Felső Elme. A Belső Ember az igazi Ember, a földre született 
embernek egyetlen fő célja van, hogy Külső Emberből Belső Emberré váljon. Ezt a belső 
emelkedést hívják nagyon régóta Belső Útnak. Ennek vitathatatlanul az a célja, hogy az egyén 
Szeretet Ember, Szerelem Ember, s végül Istenember legyen. Ma a földbolygón az 
emberiségnek kis töredéke jellemezhető így.  
Az egész emberből a Külső Ember nem több, mint 4-5 százalék, így a Belső Ember feltehetően 
minimum 95 százalék. Az egyiket hívhatjuk fizikai törpének, a másikat spirituális óriásnak. 
A Külső Emberhez tartoznak az alacsony, a Belső Emberhez a magas tudatállapotok. Az olyan 
rejtélyes fogalmak, mint szellem, vagy lélek, elsősrendüen a Belső Embert fedik le. Az 
átfedések azonban közel sem teljesek és a szellem és a lélek sem ugyanazt jelenti teljesen. 
Számos meghökkentő új hipotézis (is) van, például az, hogy igazából a test sem test, hanem 
valamilyen hologram.  A Belső Emberből a normál tudomány szinte semmit nem ismer, a poszt-
normál tudomány viszont egyre többet fedez fel. 
Ha az ember valóban két ilyen társulás alkalmi vagy tartós együttese, akkor az az ősi igazság 
ma változatlanul igazság, hogy ez a Belső Ember nem egyszerűen szent ember, hanem a Tejút 
galaxis egyik kvalitásos isteni teremtménye.  
 
*** 
 
Másodikként: az ember „külső” terének rajza. Ha az embert nem, vagy alig ismerjük, nem lehet 
meglepő, hogy az ember közösségeit ugyanígy nem, vagy alig ismerjük. Az ember „külső” tere 

                                                           
5 Az új alaptézisek is sok száz oldalt tesznek ki. Most csak néhány alapvető felismerést igyekszünk 
megmutatni.  
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először is részben harmadik dimenziós, részben ötödik „dimenziós” tér, ami ma még 
kódolhatatlan a normál tudománynak.  
Az embere tere is kettős tér; más és más a tere a Külső és a Belső Embernek. Csakhogy a Külső 
Embernek a (a testen túli) a terét folyamatosan felülírja a Belső Ember „külső” térhálózata. 
Nézzük a tökéletes különbséget a két tér között. 
A Külső Emberre nehezedik a Kollektív Elme, amit felerősít a globális tömegkommunikáció, 
hogy a személyes elme hatalomhoz/érdekhez kötöttsége ne lazuljon. Ugyancsak intenzíven hat 
a Kollektív Tudat(mező), de annak csak a legalsó szintje éri el a kollektív ego fogságában lévő 
alacsony emberi „tudatot”. A Külső Emberben lévő elme és ego így „kívülről” is elnyomástól 
szenved.  
A Külső Ember ugyanakkor a fennálló világrendnek tökéletesen alárendelt, ráadásul a 
földbolygó szintén alárendelt a kétszeres, földönkívüli és földi karantén helyzetnek. Ez a 
kétszeres fogság aztán természetesen – látszólag észrevétlenül – emberteleníti az egyént. 
Ezt az állapotot véglegesíti, tartósítja az egyes ember személyes („külső”) életmezője, a 
gazdasági-társadalmi környezett okozta fogság. Végül a személyes életmező szorítását erősíti 
és okozza is az ember személyes elméje egoja és (hamis) énje okozta belső fogság,  
Ezek után senki ne csodálkozzon azon, hogy az egyes ember, vagy általában „az” ember milyen 
nehezen emelkedik fel, avagy válik Belső Emberré. 
A Belső Ember „külső” tere azonban lényegében éppen pozitív ellentéte a Külső Ember 
térvilágának. A Belső Emberre („belülről” és „felülről”) közvetlenül hat az isteni 
esszenciamező, avagy egyesült forrásmező6, amely közvetlen kapcsolatot teremt Isten és Ember 
között. Ennek a kapcsolatnak a csodálatos támogatottságát egyrészt erősíti és megtestesíti a 
kollektív intelligencia. Ez nem más, mint a globális, nemzeti, lokális és családi elmemezők 
rendszere. Másrészt szintén növeli és emeli a kollektív tudatmező, ami ugyancsak a globális, 
nemzeti, lokális és családi (magas szintű) tudatállapotok hálózata. 
A feladat tehát változatlan. A Külső Embernek szabadulni kell a „külső” térfogságból, s úgy 
emelkedhet fel, ha a Belső Embert „övező” térhálózatot is használja az emelkedéséhez. Ez 
jelesül például együtt jár az elme- és a tudatszint határozott magasba emelésével. Ha ez nem 
történik meg, az egyes ember életgyakorlata a szerelmet és szeretetet nem képes megteremteni. 
És igaz fordítva is. Az elme- és tudatszint növeléséhez egyre magasabb szinten kell élni a 
szerelmet és szeretetet. Minden ezzel a létmagasítással kezdődik!  
A mámoros egyén és a szerelemben egyesült boldog pár innentől fogva ragyogva sugárzik is! 
 
***    
 
Harmadikként: az ember belső felemelkedés útja. 
Ha az ember legfontosabb küldetése, hogy a földi életében felemelkedjen, akkor nyilvánvalóan 
kell lenni Felemelkedés Útnak. Ahogy elengedhetetlenül van az egyénnek Belső és Külső Útja, 
azaz nemcsak külső életpályája van. 
Egy lehetséges végső emelkedés tanításhoz képzeljünk el egy olyan téregyüttest, amelynek 
közepén nem lehet más, mint Isten, akit lehet Istenatyának, Brahmának, vagy mondjuk Végső 
Forrásnak hívni, noha nemcsak a vallások, hanem isteneik is különböznek.7 
Ennek a térmezőnek négy „pólusa” van: „fent” az Egyes Ember belső útjai, „lent” a Külső 
Úttanítók, középen balra a Külső Létezők Belső Útjai, s középen jobbra a Belső Ember Úttanító 
entitásai. Megjegyezendő: a „kint” és „bent” nem válik el, ahogy a négy „pólus” is egyetlen 
külső-belső términdenség. 
                                                           
6 Ide tartoznak a testvéri fénycivilizációk korábbi és különösen a mostani átfogó az emberi lelket és a 
földbolygót felszabadító „hadműveletei”.  
7 A vallások összehasonlításáról lásd Szász Ilma tanulmányát: A vallások végső igazsága, 
Metaelmélet, metafilozófia, SKI, 2005 
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Az Egyes Embernek összesen minimum hat útja van: Belső Út, Szerelem Út, Szeretet Út, 
Tudat/Lélek Út, Tudás Út, Isteni Út. Ha ezeken lehetőleg párhuzamosan, folyamatosan (kisebb-
nagyobb visszaesésekkel) halad, akkor ezek adják össze a Felemelkedés Utat. Mindegyik úton 
szükségképpen van stációk.  
Ha az Egyes ember belső útjai után megnézzük a „Külső” úttanítókat, főként a kollektív elme- 
és tudatmezők emelkedését segítő földi közösségi (családi, lokális, nemzeti, stb.) 
intézményeket, például a szeretetcsaládot, a családegyesületet, a helyi társadalmat, az általános 
iskolát, a művelődési házat (stb.), azt látjuk, hogy viszonylag sok helyi közösség és állami-
önkormányzati intézmény van.  
Ám jelenleg – a kivételektől eltekintve – sem az ember Belső Útjait, sem átfogóan a 
Felemelkedés útjait nem tanítják. (Ezért javasoltunk az elmúlt években új közösségeket és 
intézményeket, kezdve a szeretet közösségektől a Család Házig, az öngyógyító köröktől az 
Öngyógyító Házig, vagy például a közösségi kertektől az Önellátás Házig, stb.)             
A Belső Embernek teremtése óta vannak belső úttanító entitásai, például az Önvaló, Felső Én, 
Belső Forrás, Felső Elme, Bölcsesség központ. Már „csupán” az a feladat sok száz éve, hogy 
ezeket az egyes emberrel megismertessük és megtanítsuk ezeknek a belső entitásoknak a 
tudatos működtetését, aktivizálását, stb. 
Végül a nagy, kollektív „külső” létezőknek (közösség, társadalom, nemzet, emberiség, Tejút 
galaxis) szintén eleve vannak ún. Külső Útjai, amelyek segítik az ember és az emberiség 
emelkedését. Ilyenek például: a Közösség Útjai, a Kollektív Tudat utak, az Emberiség Útjai, 
vagy például a Földbolygó Útjai, hiszen bolygónk is most emelkedik fel az ötödik dimenzióba.   
Ez a négy „pólus” ugyan összetett, sőt látszólag bonyolult feltétel- és támogató rendszer, ám 
évezredek óta nagyok sok útjárást kíséreltek meg az egyes emberek, a közösségek és a kollektív 
intézmények. Ez az óriási tapasztalat konkrét életgyakorlatként, sőt már telepatikus 
közösségépítésként is tanítható lesz az Új Aranykorban. 
 
*** 
 
Negyedikként: az ember belső utazásának eszköztára.    
A Belső Út leírható öt stációval. Az első: az ember sötétben él és önmagában sem lát semmit. 
A második: lassan világosodik a külső és a belső sötétség, az egyén szembesül szenvedésének 
belső és külső okaival. A harmadik: átlépés a tű fokán, az az egyén Külső Emberből átnemesül 
Belső Emberré, avagy az ősi fogalommal kétszer született ember lesz. A negyedik: Szerelem és 
Szeretet Emberré válik, tehát nem egyszerűen újjászületik, hanem magas minőségű Szerelem-
Szeretet Ember lesz belül és kívül is. Az ötödik: a Belső Út csúcsán Istenember lesz, aki nem 
Isten, hanem emberként isteni minőségű. Ez az Új Aranyköz központi küldetése. A negyedik-
ötödik stáció egyúttal a megváltás és a (belső) feltámadás, továbbá Istenvilág teremtés. 
A 2-3 stáción való emberi haladásra is kidolgoztunk egy átfogó módszertant, de most csak a 
negyedik-ötödik stáció elérését szolgáló teendőket soroljuk fel. Az ide eljutást az isteni 
„kormányzás” teszi lehetővé, hiszen az „örök irányt” nem szükséges keresni. Az emberiség ezt 
Lemúria óta tudja, ráadásul ezt szolgálja Isten és az ember közötti (folyton emelkedő) szövetség 
is. Ezt a módszertant egy hatpár evezős életcsónak ábrával tanítjuk. Íme a tizenkét módszertani 
evező:  

- állandó belső transzcendált állapot, avagy a Belső Emberként létezés a „spirituális óriás 
lényünkben 

- szüntelen önértés, lélekazonosság, belső bölcsesség (a negyedik stáción az ember már 
túl van a hosszú belső tisztitáson és gyógyításon)  

- Istenre és az Őseredetlélekre szüntelen nézés, az Istenben létezés örömállapota 
- kibillenthetetlen örök béke állapota, harmóniában az omniverzummal és civilizációval 

(feltételezve, hogy ekkor már nem hatnak a földre az árnyékcivilizációk) 
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- a Belső Feltámadás fokozatos beteljesülése, előbb Szerelem/Szeret Emberré, majd 
Istenemberré emelkedés (ennek külön született részletes lépcsősora) 

- korlátlan telepatikus kommunikáció, szeretetbeszéd, tudatos szerelemrímelés, végső 
közös megértésben 

- eggyé olvadás az isteni iránnyal, az isteni vezetéssel, egység Istennek, Jézus 
testvéreként állandó szakrális szolgálat 

- mindezek révén teljesen Belső Emberré válás (a Külső Ember végül megszűnik), a Felső 
Elme pedig már teremtő „eszközös” lesz 

- az Istenemberek közös és állandó istenvilág (avagy Új Föld, Új Aranykor) teremtés, s 
közben az ember intergalaktikus lénnyé válik (dimenziók közötti utazások is lesznek) 

- az ember isteni teste megbetegíthetetlen, hiszen az ötödik dimenziós embernek fényteste 
van (a „fizikai” testben) 

- ekkor már szerelem- és szeretet-központú élet folyik, ami természetes csodaélet a 
korábbi harmadik dimenzióból nézve 

- szüntelen boldogság-extázis, szerelem-mennyegző, szeretetcsalád, szeretetnemzet, 
közösség-extázis, stb.    

Mindez tehát a Végső Felemelkedés legfontosabb csúcsminőségei, szakrális boldogság 
állapotai. Egyben ez az Új Aranykor végső célrendszere. Rövid összefoglalásként ezt 
mondhatjuk: 

1. A Belső Út először lelki és tudati út, a kezdet ez a Belső Emberré válás, a Belső Ember 
felemelkedése. 

2. Az Aranykorban elsődleges feladat önmagunkban: a Belső Felemelkedés az öt stáción 
3. A negyedik stáción születik meg a Szeretet- és Szerelem ember, az ötödik stáció az 

Istenemberré válás. 
4. A Szellem Út a Bölcsesség Út, ami alapvetően a belső akasha tudásának elérése. 
5. Nemcsak az embernek, hanem a közösségnek vagy a földbolygónak is van belső útja (a 

kollektív lélek és tudat miatt, mert nemcsak az embernek van tudata és lelke). 
6. A Tejút Galaxis jelenleg egyszerre nyújt áldásos, sokrétű belső és külső segítséget 
7. A Közösség Út először is a Család Út, a Lokalitás Út, a Szeretet Közösségek Útja, stb. 
8. A Közösségek Belső Útja szintén Felemelkedés Út, ugyanúgy, mint a Belső Ember 

egyéni útja. 
9. Az Új Aranykorban az ember és a földbolygó párhuzamosan válik ötödik (majd akár 

hatodik) dimenzióssá. 
10. A felső dimenziókban az emberi test fénytest, a lelki test szerelem/szeretet „test” 
11. A Belső (Isteni) ember úgy van teremtve, hogy benső entitásai az utakon való 

felemelkedést végzik. 
12. Az Új Aranykorban (előbb a kollektív tudatban) új szellemi-, tudati-, és szeretet-

”intézmények” jönnek létre. 
13. Az új közösségi tudati-szellemi „intézmények” közül már ötnek-hatnak nálunk 

megszületett a teljes terve.  
14. Ezért a szeretet-”intézmények” és/vagy közösségek szükségképpen a „külső” úttanítók, 

mindaddig, amíg a belső és külső eggyé nem válik új életminőségként. 
15. Végül: a Végső Felemelkedés a párhuzamos belső-külső utakon történik, a 

párhuzamosan működő belső-külső „tanító” entitások, illetve közösségi „intézmények” 
segítségével.  

 
*** 
 
Az Új Aranykor kimagasló tudatossággal kimagasodva voksol az alapvető isteni-emberi 
értékek mellett. Az ember és a család és a közösség azért válik aranykorivá, mert alapvető értéke 
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a szerelem, a szeretet, a család, a barátság, az összetartozás. (Természetesen a családot a nő és 
a férfi házassága és megszületett gyermekeik teremtik meg.) 
Az új emberkép mellett az új családképet szinte ma még lehetetlen a családkutatokkal 
elfogadtatni. A családnak, mint a legintimebb, legotthonosabb és leginkább szeretet alapú 
közösségnek szintén két dimenziója és két léttere (avagy két különböző valósága) van. Ezt 
egyébként mindenki valódi család kristálytisztán tudta. 
A normál tudomány ismét csak materiálisnak fogja fel a családod, elsősorban az anyagi 
feltételek és a fizikai életforma mutatói alapján. Ma számos család pusztán fogyasztói család (a 
közösen elért jövedelmet közösen költik el), csakhogy ez a család pusztán jogilag és 
funkcionálisan család. Ez akkor is igaz, ha a gyerekek számát, a lakásviszonyokat, a családi 
gazdaságot vagy mondjuk az iskolázottságot kutatjuk.  
A család létének természetesen ez is szerves része, de a család attól még nem család, hogy a 
házaspár dolgozik, jövedelme van és megteremtik a (fizikai) életfeltételeiket. Az új családkép 
ezért részben a Külső Család és részben a Belső Család. A Külső Családot nemcsak az anyagi-
fizikai jellemzők határozzák meg, hanem a funkcionális család (nem fizikai) „entitásai”. 
Ilyenek például a családi tudatlan, a családelme és a családego, családtudás (családész), vagy a 
család fájdalomteste. Ha egy család tagjaival interjút készítünk, a család általában elég sokat 
tudat saját családlelkükről vagy éppen a család fájdalom „lényének” vonásairól.  
Ha a házaspár tagjai, sőt, ha a nagyszülők zömében személyes (és kollektív) elme és ego uralom 
alatti külső létezésben vergődnek, szükségképpen nagyon erős és domináló az adott család 
elme- és ego központúsága. Ma kutatásaink és becsléseink szerint a családok kétharmada belül 
éppen ezért zilálódott szét. Nem meglepő, hogy a családállítások sokszor több nemzedékre 
visszamenőleg ezt az az uralkodó családi mintát találják. 
A család lényege az, hogy szuverén életközösség, avagy potenciálisan szeretetközösség; a 
család így tudatos (magas szintű) létfenntartás, avagy szeretetéletmód; a család biztonságos 
lélekotthon, avagy meleget árasztó szeretetkályha.  
A Belső Család szükségképpen azért létezik, mert az ember valódi lénye a Belső Ember. A 
Belső Család feltárása és tételes értékelése még a kezdeténél tart, ám már most tisztán 
feltárható, hogy van családi önvaló (a család isteni „magja”), családi (felső) közös én, vagy 
családi közös (felső) elme. A legnyilvánvalóbb a Család Szív, avagy a Család Érzelmek, 
különösen akkor, ha ezek élesen ütköznek. A Családi Én is akkor sokkal jobban látható, ha a 
család kohéziót kikezdte a tomboló személyes és/vagy egyéni ego.  
A család igazából akkor család, ha szeretetcsalád8. Nem lehet vita. Nincs lehetőség az alapvető 
minőség tagadására. Ma Európában az egyik legnagyobb emberi és társadalmi hiány a 
szeretetcsaládok alacsony száma. Nem meglepő az sem, ha azt mondjuk, hogy minden család 
– akár tudja, akár nem - Család Utat jár. A kérdés nyilván az, hogy helyben topog, vergődik, 
sodródik vagy tudatosan építkezik belül. Ez az újabb emelkedés tehát azt célozza meg, hogy a 
család, a házaspár valódi szerelmére alapozva, tudatos szeretetcsalád minőséget érjen el.  
Az Új Aranykor családközpontú, ám a családot szeretetcsaládként definiálja.  
 
*** 
 
Miután a nemzet kollektív lélekként és tudatként szüntelenül létezik, a nemzet léte és fontossága 
megkérdőjelezhetetlen. A nemzet természetes létmódja a szeretetnemzet. Az Új Aranykorban 

                                                           
8 Ez egyúttal visszatérés például Hegel felfogásához, aki „A jogfilozófia alapvonalaiban” így definiál: 
158. § „A családnak mint a szellem közvetlen szubsztancialitásának meghatározása a szeretet, az, 
hogy a szellem érzi a maga egységét.” Miután a jelenlegi világrend tudatosan családellenes, 
családszétziláló, család-értéktelenítő törekvésű, így a szeretetcsalád felfogása egyúttal a család 
rehabilitációja is.   
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ezért a magyar nemzet értéke és szerepe szükségképpen növekszik és emelkedése révén eggyé 
válik a magyarság tér és idő feletti lélek- és tudatminőségével. 
Miután a jelenlegi világrend (már a szocializmus is) szinte mindent megpróbált a nemzetek 
gyengítése és értéktelenitése érdekében, ennek a krízisnek szükségszerű következménye az, 
hogy a magyar nemzet tudatosabban és intenzívebben haladja meg majd a materiális létezését. 
Az új nemzetkép, hasonlóan az új családképhez, gyökeresen magasabb rendű felfogás.      
Milyen is az aranykori magyar szeretetnemzet?  

• A nemzet nemcsak nyelv, kultúra, vagy társadalom és állam 
• A nemzet először is tér és időfeletti nemzeti lélek és tudat 
• A Szent Korona a halhatatlan nemzeti lélek és tudat szakrális tanítója 
• A magyar őstörténet jóval messzebb nyúlik vissza és új történelemképet teremt 
• A magyar nemzeti lélek/tudat ősi és új minősége a szeretetnemzet 
• A magyar lélek, a magyar tudat széles körben visszahat a magyarság tagjaira 
• A magyar társadalom megtartja, ápolja a lelki, szellemi, közösségi értékeket  
• A nemzetünk minden nemzet értékét és szerepét becsüli és elfogadja   
• Az öntudatosodó aranykori nemzet soron kívül szeretetnemzetté válik 
• Stb. 

A nemzet újragondolása szintén magával hozta azt a bölcsességet, hogy különböztessük meg a 
egymástól Külső Nemzetet (a nemzet külső terét) és a Belső Nemzetet (a nemzet belső terét). 
A Külső Nemzet racionális, materialista, alapvetően gazdasági nemzet és kiemelten 
államnemzet. A Belső Nemzet elsősorban lélek és tudatnemzet, kultúra fókuszú, lényegében 
szeretettér. Az egyik csupaszon érdekalapú, a másik kiemelten értékközpontú. A magyar 
nemzet elmúlt ötszáz év történelme is a két nemzet-modell, s nemzetforma folyamatos, 
szakadatlan küzdelme volt.  
A Külső Nemzetben előnyt élvez a nemzetego, ami felerősíti a nemzetelmét, a kettő együtt erős 
nemzeti fájdalomtestet növeszt, s a korlátozott nemzetésszel egyesülve alacsony szintű 
nemzetén hatja át a társadalmat, noha a társadalomban, például a nemesség és a parasztság 
meghatározó csoportjai képesek ezen az állapoton felülemelkedni. A magyar nemzet 
folyamatos szabadságharca persze újra és újra támogatta a nemzet magasabb szintre 
emelkedését. Európában többször mi voltunk a fáklya. 
A nemzet a családhoz hasonlóan alapvetően nemcsak a gazdasági tevékenységről, a nemzeti 
jövedelemről és a nemzeti fogyasztás szintjéről szól. Még akkor sem, ha a pénzkapitalista 
világrend szerint ez a három legfontosabb létjellemző. Ebből az is következik, hogy az 
aranykori gazdaság etika-, kultúra-, ember- és közösség-központú gazdasági modell lesz. 
A Belső Nemzet jellemzését kezdjük azzal, hogy magas minőségű érzelmeken alapszik, avagy 
a magyarság boldog szíve táplálja a nemzeti kohéziót és identitást. Ez a másik (nem fizikai, 
nem anyagi, nem funkcionális) nemzet középpontjában a Nemzeti Önvaló van, ami az Isten és 
a nemzet állandó együttműködését garantálja. Az égi vezetés teszi lehetővé, hogy a hagyomány 
nemzet, a bölcsesség nemzet és a megvilágosodott nemzet egymást feltételezi és egymást 
erősíti.   
Ahogy a Belső Emberben, a nemzetnek is van Felső vagy Isteni Énje, amely mintegy 
„kormánykerékként” vezeti a nemzet országát és térségeit. A Nemzet Felső Elméjének 
segítségével irányíthat a mindenkori nemzetpolitika és intézményrendszere. Az Új 
Aranykorban egy nemzet sem folytatja a hamis zászlós világrend politikai gyakorlatát.  
Végül a (a nagyon ősi) kezdetektől a (most gyorsan megtestesülő) közeljövőig a magyarság 
Nemzet Útja is leírható lesz. Az Új Aranykor természetesen már a tudatos szeretetnemzet út 
korszakává emelkedik. Erről ma már részletes, több változatos prognózist láthatunk.      
Akkor itt és most mit tegyünk a szeretetnemzetté születésért? 
Az aranykori átalakulási folyamatban a magyar nemzet, a magyar társadalom, a magyar állam 
megerősítése nem más, mint a szeretetnemzetté emelkedés.       
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*** 
 
Ha belépünk ma bármelyik közösség lélekterébe, a közösségi értékrend és közösségi etika 
hiányát tapasztaljuk. Mi is tapasztalható? 

- A jelenlegi európai civilizáció (részben vagy nagyrészt) értékvesztett, értékcsonkult, 
értékbizonytalan társadalom, s így egyre inkább, újra értékfelfedező, értékkereső, 
értékteremtő világot tervez; 

- A közösségek által önként elfogadott, valódi értékorientációk nélkül az egyes emberek, 
a családok, vagy a kisközösségek szükségképpen értékválságokban, értékzavarokban 
vergődnek;  

- A pőre, puszta (gazdasági-hatalmi) érdek, a nyílt vagy éppen a rejtett önzés, vagy 
például a szomszédban élő ember, s a szomszédos közösség semmibe vétele élet- és 
emberellenes;  

- Ezért (is) azt figyelhetjük meg, hogy számos emberben a személyes ego, s számos 
közösségben pedig a közösségi ego láthatatlan uralma jön létre; párosulva más negatív 
szellemi és tudati folyamatokkal; 

- Ezért a változás iránt egyre bátrabban elkötelezett falvakban és városokban a közösségi 
értékrend, s egyáltalán a közösségi etika visszatanítását és megerősítését tervezzük.   

Ezek után hosszú kifejtés vagy részletes indoklás nélkül szeretném összefoglalni az Új 
Aranykor alapvető lelki, szellemi értékeit. Az Aranykor mindenkori értékrendje rövid, 
tézisszerű mondatokban összesíthető. 
Mi az, ami nincs? 

1. Nincs semmi Istenen kívül vagy túl. 
2. Nincs semmi az ember Önvalóján és Felső Énjén kívül és túl. 
3. Nincs semmi a szerelmen és szereteten kívül vagy túl. 
4. Nincs elme és ego uralom az emberben. 
5. Nincs Szenvedés Út és nincs fájdalomélet. 
6. Nincs materiális lélek és így nincs pusztán materiális élet. 
7. Nincs ezért izolált ember és nincs izolált közösség. 
8. Nincs semmi a valódi szellemen túl vagy kívül. 
9. Nincs semmi az eredeti, igaz értékeken kívül és túl. 
10. Nincs semmi az isteni vezetés iránti elkötelezettségen kívül és túl. 
11. Nincs külön lent és külön fent, nincs külön kívül és külön belül. 
12. Nincs izolált materiális anyag és nincs pusztán fizikai földbolygó. 
13. Nincs elkülönült politikai uralom és nincs materiális állam. 
14. Nincs materiális piacgazdaság, nincs pénzgazdasági világrend sem. 
15. Nincs semmi a szakrális teremtettségen és a teremtéslétezésen túl. 

Mi az, ami van? 
1. Csak Isten (Végső Forrás, Brahman, Abszolútum, stb.) van. 
2. Csak Belső Úton újjászülető Istenember van. 
3. Csak (isteni minőségű) Szerelem és Szeretet van. 
4. Csak (szakrális) bölcsesség van. 
5. Csak (szakrális, avagy isteni) értékek vannak. 
6. Csak új tudat és új tudatosság van. 
7. Csak új történelme születhet az emberiségnek. 
8. Csak új ősi történelme és új jövője van a magyarságnak. 
9. Csak Egység van (fent és lent, kívül és belül, stb.) 
10. Csak szakrális bolygó (Gaia) van. 
11. Csak galaktikus ember van az isteni galaxisban. 



16 
 

12. Csak isteni (egyúttal több dimenziós) anyag van. 
13. Csak szeretet-család, szeretet-közösség, szeretet-nemzet van. 
14. Csak szeretet-gazdaság van (szinkronban a szeretet-természettel). 
15. Csak szakrális állam, s szakrális „demokrácia” van. 
16. Csak megváltás és teremtő újjászületés van. 

Indokolni sem szükséges, hogy mind a két tézismondat-csoport nagyon sokáig folytatható 
lenne. Remélhető, hogy a kijelentéseknek a szellemisége tisztán mutatja az új erkölcsi rendet.  
 
*** 
 
Mind ezek alapján mi az aranykori központi paradigma? 
Képesek vagyunk-e magas minőségű, valódi és igaz Szerelemre, Szeretetre, és Szeretetéletre? 
Kezdetben akár már szeretetbeszédre is? 
Ezen a válaszon érdemes hosszan eltöprengeni. 
Ma sokféle új tanítás hangzik el energiáról, esszenciáról, fénytestről, az emberi DNS-
molekuláról, intelligenciáról, felemelkedésről, megvilágosodásról. Egyik tanítást se becsüljük 
le, csak tudatosuljon bennünk, hogy az ötödik dimenzióban az ötödik dimenziós ember lényege 
nem elsősorban az, hogy a fizikai teste, génállománya, elmeállapota hogyan változik meg. 
Mindez azt teszi lehetővé és olyan új embert és új életet segít teremteni, hogy képesek legyünk 
a magas minőségű, valódi és igaz Szerelemre, Szeretetre és Szeretetéletre. Ennek feltétele és 
ugyanakkor következménye a magas tudatminőség, a valódi, igaz bölcsesség és az új 
értékrenden alapuló erkölcsi rend.  
Ki is tehát az Új Aranykorban létrejövő Istenember? 
Az Istenember fizikai teste már fénytest, a Külső Ember lénye összehúzódik, mert megszünő 
„test”. Az Istenember nem más, mint a Belső Ember, kiteljesedve, felemelkedve, megváltva. 
Ezért azért születhet meg, mert az Önvaló (a személyes isteni entitásunk) aktívvá vált és 
kitöltötte a Belső Ember fényterét. Ezzel párhuzamosan az Isteni Énünk – végleg összeolvadva 
az Önvalóval – nemcsak a földi mennyországba vezet, hanem folyamatosan ebben a minőségbe 
tart minket. Ettől leszünk Istenember. A Belső Ember transzcendens terének szíve a Belső 
Forrás, avagy szerelem/szeretet test. Ez pedig szintén isteni minőségű érzelmek „karjaiban” 
ringatja az Istenembert. A Belső Forrás teljes lényünket szüntelenül szerelem, szeretet 
esszenciával „öntözi”.  
Az Istenember lélekminőségének arcán így már egyetlen vágás sincs. Megszűntek a végső 
traumák, a tudatalatti legmélyén sincsenek már félelmek és fájdalmak. A Felső Elme pedig már 
nem negatív érzéseket és gondolatokat „gyárt”, hanem az Isteni Én „jobb keze” lesz, amely a 
szeretetlét, a szeretetvilág gyakorlati teremtője. Nem meglepő az sem, hogy a Szellem haza 
érkezett az Istenemberbe és a végtelen bölcsességet tár elénk. A Belső Emberben tehát az 
Önvaló, az Isteni én, a Belső Forrás, a Felső Elme, s a Bölcsesség „test” összeolvadt, egységes, 
szüntelenül Ánanda (mindenoldalú isteni boldogság) állapotú, támadhatatlan és tönkre 
tehetetlen isteni mindenség. Ez az Istenember pedig egyre tökéletesebb Istenvilágot teremt a 
földbolygón. 
Az Istenember közvetlen kapcsolatban van az isteni „szférával”, hiszen Istenben létezik és Isten 
benne létezik. Ugyancsak szeretetkapcsolatot tart fent a naprendszerrel, a testvéri 
fénycivilizációkkal, sőt a tágotthonunkat jelentő Tejút Galaxissal. Mindez azért is lehet így, 
mert az emberiség szorosan egybeolvad az isteni szerelem és szeretet esszenciával.   
Senki ne feltételezze, hogy az Istenember és az Istenvilág valaha is tökéletesen kész lesz.  
Az Új Aranykor központi paradigmája, hogy az ember egyre teljesebben Istenemberré váljon. 
 
*** 
Új Isten – Új Ember új szövetsége születik. 
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Lehet-e más? Egyáltalán milyen is legyen az Új Isten és Új Ember új szövetsége?  
Az Új Aranykor azért aranylik, mert a végtelen, megfoghatatlan távolságba száműzött Isten 
fényt árasztva lehajol a földbolygóhoz, anélkül, hogy fizikai testet venne fel, minden egyes 
ember lelkében láthatóvá válik, s egyúttal a személyes és a kollektív Lélek mellé ül jóbarátként. 
Miután eddig is így volt.  
Az Omniverzum (Istenverzum) ugyanakkor egységes Élőlény, azaz minden, ami van, s azon 
túl is minden Isten, így ennélfogva tagadhatatlanul Isten része az Ember lélek- és testmorzsája 
is. Végre tudatosul, hogy Isten itt van. Mindenben. Egy vagyunk vele.  
Az Új Aranykor azért is aranylik, mert az emberben megfoghatatlan „távolságba” száműzött 
Istenlelke fényt árasztva lehajol saját Isteni Énjéhez, s anélkül, hogy fizikai testet venne fel, 
önmagában és minden lélektársában tapasztalja, hogy belső Isteni Mindensége örökkön benne 
él, s életkalauzként ott ül mellette.  
Megismétlem: az Omniverzum (Istenverzum) egységes Élőlény, s ennélfogva tagadhatatlanul 
Isten része az Ember lélekmorzsája is, így végre tudatosul, hogy az Istenember itt van, mert mi 
is Azok vagyunk. Mint a galaxisunk minden „emberisége”.  
Ezért az újra felfedezett Örök Isten és az Örök Ember szövetsége anélkül örök és 
megbonthatatlan, hogy az Új Aranykornak ezt beteljesítenie kellene.  
Elég boldog szeretettel megköszönnie. 
 
*** 
  
Az aktuális dilemma az, hogyan jön léptre a földbolygón az Új Aranykor? 
A válasz első része arról szól hogyan szűnik meg a jelenlegi világrend. Akármennyire is 
lassúnak és bonyolultnak látszik a „világváltás”, minden eddigi reménytelenség és ezerszeres 
alávetettség ellenére a hamis zászlós világrend „eltűnik”, mint egy viharfelhő. Érdekes 
tapasztalat lesz. Ha a viharfelhő 25-30 vagy 50 ezer éve mélyen bele csapott lelkünk közepébe, 
sokáig nagyon ritkán merült fel még gondolatként is, hogy az emberiség élhet viharfelhő utáni 
szélcsendben, majd pedig (magas rezgésű) napfényben. Most viszont ez vár ránk. 
A világrend „távozása” azért lesz drámai és azért teremt az emberben is káoszt, mert sokkolló 
lesz az eddigi állapotok feltárulása. Ez az un. nyilvánosságra hozatal a legjámborabb embert is 
hosszú zokogásba ránthatja. Ezért rendkívüli feladat most, hogy lehetőleg maradjunk belső 
békében.9   
A változás évtizedek óta, de különösen néhány éve egyszerre történik „felülről” és „alulról”. 
Mi is takar ez a kettős koordináta rendszer?  

„Felülről” 
- tér és időfeletti energia kiáradás, 

- átfogó spirituális, szakrális esszenciaváltás, 
- kozmikus felszabadító beavatkozás, 

„Alulról” 
- emberiség érzelem- és lélekváltása, 

- emberiség belső tudat és tudatosság-szint növekedése, 
- emberiség szeretet- és szerelem minőségének emelkedések, 

- a globális pénzügyi és gazdasági rendszer teljes újrakomponálása.  
Ennek a részletes bemutatása nem feladata ennek a tanulmánynak. Ennek ellenére röviden 
összefoglaljuk, hogy milyen teremtő erők, szándékok és hitek vesznek részt ebben.  

• A földbolygót felszabadító pozitív földönkívüliektől kapjuk mintegy ajándékba, ami 
egyúttal a transzcendens újjászületés is, 

                                                           
9 Nem feladatunk most az eddigi világrendek „mély valóságának” bemutatása. Később erről 
megszámlálhatatlan könyv, film vagy éppen zenemű születik.  
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• Az elmúlt évtizedekben egyre több ember előbb belül született és születik újjá, akikből 
aztán egyre több felébredt emberiség csoport szerveződött és szerveződik, mert csak így 
indulhatott el igazán az Új Aranykor, 

• A Mindenség, a Tejút Galaxis és a Gaia jóvoltából minden szinten láthatatlan, 
folyamatos önteremtés zajlott és történik most is, amelynek egyik csúcspontja az 
Esemény (a galaktikus fényvillám) lesz, 

• A bolygón a harmadik (részben már negyedik) dimenzióban elsősorban a globális, a 
kontinentális, a nemzeti szintű, részben állami-politikai és részben pedig civilközösségi 
és szellemi akarattal hozzák létre,  

• A földbolygón ezért például a mindenkori magyarságnak egyik kiemelt feladata volt és 
jelenleg szintén fontos szerepe az Új Aranykor előkészítése, inspirálása, tanítása, s 
teremtése, 

• Az aranykori változás „alsó”, „belső” sejtjei (fénysejtjei) a különböző kisközösségek, a 
tudatosuló lokalitások, településcsoportok, az emelkedő fénymunkások.  

• Végül: mindegyik felsorolt teremtőerőnek vannak különböző kompetenciái és 
megbízatásai, ami a jövőteremtő munkamegosztás.  

2019 tavaszán és nyarán röviden azt mondhatjuk, hogy ez a láthatatlan felszabadítás és 
felszabadulás és a még rejtett külső-belső evolúció elképesztő energiával, tudatossággal és nem 
nyilvános ünneplésekkel halad. 
Hihető-e most már, hogy születik az Új Aranykor? 
A mai sokaság még reményvesztetten úgy gondolja és hiszi, s ezért azt feltételezi, hogy ez                  
a jelenlegi földi civilizáció nem csak folytathatatlan, hanem megváltoztathatatlan is. 
A válasz nagyon egyszerű: 
Az elmúlt évezredekben az Aranykor máskor sem maradt el, sőt a föld történetében Új 
Aranykor születik, mert nem a múlt és jelen határozza meg a jövőt!  
Megismételjük, hogy az Új Aranykor születésének mi a menetrendje. 
Miután még lineáris időben élünk, így foglaljuk össze, hogy az Új Aranykor várható szakaszai 
2025-ig, sőt 2035-2040-ig) melyek lesznek: 
   1. Szakasz: Részleges ébredés a földi mátrixban (Lassú, körülményes, részleges szabadulás a 
fennálló világrendből, a kétszeres alávetettségből, stb.) 
   2. Szakasz: Az un. fénybuborékok születése (Gyógyító, ébredő lelkek és tudatos 
közösségmagok számának növekedése)    
   3. Szakasz: Emelkedő szeretetemberek, szeretetcsaládok, kisebb szeretetközösségek 
(fényközösségek), de még jobbára csak szigetekként  
   4. Szakasz: Szerelem-, szeretet-, család-, béke-központú fényközösségi hálózatok a még 
instabil lokális-nemzeti-globális társadalmakban (a félig újjászületett világ időszaka) 
   5. Szakasz: Felemelkedett mesterek, felemelkedett közösségek, felemelkedett nemzetek, 
felemelkedett kontinensek (Születik a galaktikus lélekcsalád emberiség) 
   6. Szakasz: Új Föld és Új Ember, avagy Szeretetbolygó és szeretetemberiség a 
fénycivilizációk szövetségeseként. 
Ha elfogadjuk ezeket a szakaszokat, így nézhet ki az Új Aranykor (várható) menetrendje: 
       2018-2021: Belépés az Új Aranykori kapuján, átlépés a küszöbön 
       2021-2025-2030: Aranykori Felemelkedés Évek (a Nagy Fordulatok) 
       2021-2040: Átmenet a régi világrendből az Új Aranykorba 
       2040-2100: Új Aranykor első korszaka 
       (Mindez együtt a földbolygó és a naprendszer Szeretet kora 1.) 
Megnyugtató távlat ez? Az a realitás és a mai realitáson túli posztrealitás, hogy nagyjából így 
mennek végbe majd az aranykori folyamatok? 
Egylőre fogadjuk el ezt a feltételezés sort.   
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*** 
 
Nem titok, hogy mi az Új Aranykor titka: 
A földre született ember belül (és Belső Emberként kívül is) váljon valóban Emberré, avagy 
Szeretetemberré, sőt Istenemberré. 
Az általunk újrateremtett földközösség az Isten által teremtett élő bolygóval is szinkronban 
legyen Szerelem és Szeretetvilág, avagy Istenvilág. 
A földbolygó legyen újra Isten kertje, s a természetet végleg fogadjuk el intelligens, örök 
családtagunknak. 
Az emberiség egésze, így minden kontinens, ugyanúgy minden nemzet, s nem utoljára minden 
család egyre inkább szeretetközösség legyen 
A végtelenül önző, durva (látszólag puha) pénz”kapitalizmus” alakuljon át erkölcsalapú, 
szeretetközvetítő közösséggazdasággá. 
Aztán kezdődhet az Új Aranykor, amely egyelőre beláthatatlan elménknek! 
A lehető legegyszerűbben fogalmazva így definiálhatjuk az Aranykort, Fénykort, Szeretetkort: 

• Az Új Aranykor Isten testet öltése 
• Az Új Aranykor Jézuskor   
• Az Új Aranykor Szerelemkor 
• Az Aranykor Lélekarany 
• Az Aranykor kortalan Aranyföld 
• Az Aranykor Szeretetotthon  
• Az Aranykor Fénymagyarság  
• Az Új Aranykor a Felső Én diadala 
• És így tovább. 

Ilyen Új Aranykort szeretnénk!  
 
*** 
 
Milyen legyen a Lokális Aranykor kezdete? Melyek most a legelső lokális életjavító feladatok?  
 1. Az ember belső lélek- és tudatminőségének fokozatos emelése, 
 2. A szeretet minőségéinek és formáinak, a szeretet személyes és közösségi gyakorlatának 
széles körű megismertetése, 
 3. A szerelmek, a házasságok és a családok életminőségének tudatos emelése, 
 4. Az egyéni és közösségi fizikai-lelki betegségek gyógyítása, 
 5. A falu- és városhagyományok, néphagyományok, a népművészet, a népi iparművészet, a 
helyi kultúra visszatanítása,  
 6. A személyes, családi és közösségi önellátások visszatanítása (élelmiszer, energia, egészség, 
tudás és szeretet önellátás), 
 7. A települési társadalom és közösségi tudat minőségének folyamatos emelése, 
 8. A lokális tervezett termelési és „fogyasztási” rendszernek (az ökogazdaság, az etikus 
gazdaság, a szeretetgazdaság minőségei tervezett hálózatának) a létrehozása,  
 9. A szeretetfalva-boldogságváros program és cselekvési terv kidolgozása és konzekvens 
megvalósítása  
10. Stb.  
Ha ezek a kezdeti, minimális életjavító feladatok, akkor arra kérdésre is válaszolhatunk, hogy 
melyek legyenek az aranykori életminőségek felismerését, befogadását, életvalóssággá tevő 
közösség új (kezdeti) intézmények?  

• Család Ház (és családbarát falu vagy város program) 
• Öngyógyítás Ház (helyi természetgyógyász képzéssel) 
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• Népművészet-Néphagyomány Központ 
• Önellátás Ház (és Önellátó falu és város program) 
• Képzési Ház (Bölcsesség Ház, Tudás Ház, Tudat Ház, stb.) 
• Hiányzik még a Szerelem-, a Szeretet-, vagy például a Felemelkedés közösségi 

intézmény.10 
Ezért már most több megyében önkormányzati vagy inkább közösségi és egyúttal új 
intézmények születnek, amelyeket helyi szellemi közösségek vezetnek, s egyszerre nyújtanak 
szakmai (lelki, szellemi, stb.) és közösségi szolgáltatásokat. 
Az új intézmények kis falvak esetén akár több falut is segítenek az életminőség fejlesztésében,  
Az új intézmények működhetnek régi (több funkciós), vagy új (erre a célra épített) épületekben, 
Mindegyik intézmény vezetéséhez és szolgáltatásainak nyújtásához elsősorban helyi 
polgárokat képezünk ki. 
Érik tehát a Lokális Aranykor teremtésének a célhálózata és konkrét programja.  
Első felismerés: 
A fejlesztési stratégia középpontjában nem a hagyományos gazdasági vagy infrastruktúra 
fejlesztések, nem a fizikai (például oktatási vagy egészségügyi) beruházások vannak, hiszen ez 
a program életminőség fejlesztés, például személyes és közösségi lélek-, s tudatemelés, vagy 
gondolkodás és szemléletformálás;   
Második felismerés: 
A szeretetre vagy a boldogságra való alkalmasság növelése, vagy a feltétel nélküli és odaadó 
szeretés életgyakorlattá tétele, vagy a családok és a közösségek szeretet-központúvá válása nem 
követel semmilyen beruházást, hanem az emberi és közösségi, tágabban települési életvilág 
aranykori újrateremtését várja; 
Harmadik felismerés: 
Ennek érdekében persze születnek új közösségi (szeretet alapú) intézmények, vagy például 
megépülnek gyökeresen új minőségű családi házak és családi édenkertek, de ezek csak segítik, 
szolgálják az egyes ember belső változásait, az emberek közötti és a kisközösségi új 
életminőséget. A lényeg tehát az emberi és közösségi minőség.  
Új ember és új élet. Ez nem függhet pályázati forrásoktól, vagy gazdasági fejlesztésektől, nincs 
alárendelve semmilyen külső feltételnek.  
Azonnal elkezdhető mindez! 
 
*** 
 
Végül üzenet kortársaimnak, lélekcsalád tagjaimnak. Avagy: kit mire hívja a még íratlan, 
láthatatlan aranykori személyes posztja?  

Kiemelkedsz a Valóság Vízéből? 
Felmész a meredek Élet-Lépcsőkön? 

Támaszkodsz az Isteni Korlátra? 
Bátran kiállsz a Végtelen Térbe? 
Kihúzott derékkal hozol Döntést? 

Ha vihar van, akkor is Az leszel, Aki? 
Az Aranykori Szellem tanítója vagy? 

Szerelmesen szereted az élet-tó Lelkét? 
Szálló Tudatod egyben Isten Arca? 

                                                           
10 Szentes városának például harminc ilyen projektet dolgoztunk ki. Korábban Veszprém megyében a 
Kristályvölgy Faluközösségnek hat ilyen házat terveztünk: 
https://www.facebook.com/Krist%C3%A1lyv%C3%B6lgy-Faluk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-
167063597094037/ 

https://www.facebook.com/Krist%C3%A1lyv%C3%B6lgy-Faluk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-167063597094037/
https://www.facebook.com/Krist%C3%A1lyv%C3%B6lgy-Faluk%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-167063597094037/
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A víz örök esszenciája Áldottá tesz? 
Mindig kitartasz Szerelmed mellett? 

Az örök Aranykort együtt teremtitek? 
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