
 

Vélemények Varga Csaba könyveiről, 

szellemi teremtéseiről 
(A Szeretet Könyvek webáruház számára készült) 

 

 

MEGVÁLTÓ SZERELEM című képes versek könyv 1.  

 

Ritkaság ez a könyv, ami egyesíti a költői, romantikus líra műfaját a szellemi tanítással. 

Lélekemelő versein keresztül megelevenedik az ember belső felemelkedésének útja. 

A régi és jól ismert szerelembe esés drámája helyett ez a történet már szer-elembe 

emelkedésről, és egyben az igaz és méltó emberré válásról szól. 

Minden családba kellene belőle egy példány! 

 

Köves Dávid 

 

 

 

FELTÁMADÁS MOSOLYOGVA esszékötetről 

 

Szeretettel ajánlom Varga Csaba könyvét.  

Megszólította a lelkem, megtaláltam magam benne. Együtt érez velem, mikor fázok, ázok, 

akkor is, amikor szárnyalok. Válaszokat ad, irányt mutat. A magam történetét olvasom a 

kezemben. Együtt élek a könyvvel.  

Mosolyogva emelkedünk.  

Németh Andrea 

 

 

Varga Csaba versei és írásai 

Az én értékrendem szerint a mai világ legfontosabb szellemi tápláléka az a kommunikáció, 

amelyet a szerelem táplál. Az a szerelem, ami az égben gyökerezik, és onnan érkezik le a 

földre, visszaadva az igazi értékét az életnek. Varga Csaba versei és írásai ebből táplálkozó 

fénylő igazgyöngyök. A legnagyobb értéket közvetítik számomra. 

 

Máté Szilvi  

 

 

Varga Csaba könyvei  

 

Szeretettel ajánlom Varga Csaba könyveit, minden szava a szeretet terében született, és a 

magasságokba emel. 



Mindig új, mindig más, mindig friss az információ, ami az olyan írásoknál jellemző, amik a 

közvetlen forrásból hívódnak elő egy írói toll közvetítése által. 

Boldog vagyok, hogy ezen az Isten által vezetett úton társaid lehetünk. 

Végtelen hálával, szeretettel, öleléssel: 

 

Bozóki Éva  

 

 

 

"Varga Csaba, merész, szabályosan szabálytalan gondolkodó; író, szociológus, filozófus, 

de minden könyvében más és más: új határokat feszegető tudós, de inkább szellemi hitvalló. 

Az egyik vonása az, hogy lehetőleg új gondolatokat teremt, és új szellemi utakra kalandozik. 

Szintén jellemzi munkáit, hogy a régi és mai gondolatokat koncepcionálisan egyesíti, így nem 

véletlenül tekintik az egyesített elméletek, a metafilozófiák mesterének. A tudományos 

köteteiben, valamint a képes verskönyveiben is új gondolati kapukat nyit, s angyali 

szorgalommal kövez ki új – kollektív és tudat-központú – társadalom-elméleteket, másrészt az 

átfogó világ-krízisekre választ kereső, közösségi- és nemzeti jövő programokat szerkeszt, 

amelyek a gyakorlati okozatokra is reflektálnak.  Ha valaki a könyveit elolvassa, fellélegezhet, 

mert a jelenlegi, irányított krízis-világ a költői lelkén keresztül láthatóvá válik, és - hiszi, állítja 

- van még esély a megmenekülésre. Varga Csaba gondolatait azoknak ajánlom, akik a jelen kor 

apokalipsziséből kivezető Ariadné-fonalat keresik. Íme, tessék kézbe venni, s a lélekemelő 

szeretet-kor részeseivé válhatunk!" 

 

Garaczi Imre 

 

 

 

Miközben Varga Csaba könyveit olvastam, azt éreztem, hogy kézen fog és végig vezet engem 

egy magasztos úton. Tekintetemet fölfelé emeli, új ajtókat nyit, egy új világba kalauzol. Általa 

betekintést nyertem az istenibe, az örök életbe. 

Áldás kísérje utad drága Csaba! Szeretettel, 

 

Hajdú Anna Veronika 

 

 

 

A tanítások a magasságostól című könyvedet olvasom éppen, ami nagyon gondolatébresztő és 

mély olvasmány. Erről a következőt osztanám meg másokkal: Varga Csaba könyvéit olvasva 

számtalanszor eszembe jut, hogy milyen kar, hogy nem került már korábban a kezembe. 

Alapmű, és egyben "Biblia" is. Szavait az "eredeti" forrásból meríti, és aki olvassa "éli azt a 

csodát, hogy meghaladja, hogy elengedi önmagát". Köszönöm, hogy megosztottad velem. 

 

Kőműves Évi 

 

 

"Sok szeretettel ajánlom Varga Csaba könyveit, írásait. Több verseskötetét elolvasva, méltán 

mondom, hogy Csaba az ikerláng-szerelem költője. Hasonlatai csodálatos képekkel 

illusztrálva, - a természeti jelenségeket beleszőve írásaiba - életre kelnek az olvasó számára. 

Minden szó, és minden írás a szeretet, és szerelem jegyében teremtődik. Ha egy szóval 

szeretném jellemezni Varga Csabát, és írásait, az a SZERETET." 



 

Sok szeretettel ölellek: Szabó Zsuzsanna 
 

 

Varga Csaba: Boldog szerelempár című könyvéről 

 

Varga Csaba magyarság és földünk szebb jövője iránti elkötelezettségét, könyveit, művészetét 

mindig csodáltam. Lelkének szép rezdülései szerelmi virágok, örök emlékek, férfi és nő 

szerelmének örök-sége, magasztosítása.  

A képes versek 2. kötetét forgathatjuk akkor is, amikor viszonzott a szerelmünk, és akkor is, 

amikor nem, ugyanis mindig szemet, szívet, lelket melengető, reményt adó… 

Csodás szavai, gondolatai, fényképei, formái feltöltenek, újabb és újabb színfoltját adják egy 

szerelmes férfi lélek- és fénykiáradásának.  

Mindenki arra vágyik, hogy Ikerláng szerelmét megtalálja, ebben egy út, példa Varga 

Csabánk Boldog szerelempár könyve. 

 

Bernád Ilona 

 

 

 

A gyönyörű újjászületésről írnék. Nem szokványos laza olvasmányt jelentett számomra, mert 

az a rengeteg kérdés, amit felteszel benne, az gondolkodásra késztetett. Ott kell legyen a 

közelembe és újra meg újra bele kell lapoznom, mert mindig találok benne valami felemelőt. 

Lassan, megfontoltan tudtam haladni és közben mintha a fejembe felkapcsolták volna a 

lámpát és egyre világosabban láttam nincs tovább időm a halogatásra, az "ej ráérünk arra 

még..." szemléletre, hanem itt és most ebben a földi életemben kell megfejlődnöm a Szeretet 

Emberré válást. Tehát inspirál arra, hogy tudatosan cselekedjem meg azokat a stációkat, ami 

elvezet az Istenkorba. Az ez előtti könyveidet nem olvastam, de az az érzésem, hogy ez egy 

nagyon átfogó írás, mert minden benne van (koncentrátum), amiről hallottam tőled. Olyan 

alapmű, amely mindenkinek segít eligazodni, megérteni, hogy a változást nekünk kell 

akarnunk és megcselekednünk, mástól nem várhatjuk a csodát. 

 
Christoph Gáborné, Gabi 
 

 

Varga Csaba könyvei a Lelkéből szólnak. Nem egy könnyen szántam rá magam, hogy 

beleolvassak. Újra és újra visszatartott valami. Bár nem könnyű ezt a nagy szeretet áramlást 

befogadni, de abban biztos vagyok, hogy ezek az igaz szeretet szavai, az Isteni Lelkek 

hangjai. Mindnyájan épülünk belőlük! Jó, ha eljut minél többekhez, hogy megnyíljon a 

szívekben az egymás iránti támogató igaz isteni szeretet. 

Welker Irén 

 

Kérlek, engedd meg, hogy az "Istenemberré válás" című könyvedhez írjak pár sort 

ajánlásként: 

Varga Csaba mesterem, tanítóm, barátom írása nehéz olvasmány. Minden mondat egy önálló 

mű, melyet érteni, értelmezni kell, hogy befogadhassuk azt az elemi igazságot, amiről szól. 

Megérint, megdolgoz, meghat és elgondolkodtat. Végtelen felismerések otthona minden oldal, 



egy közös séta a meg nem válaszolt kérdéseink horizontján. Idő kell hozzá és nyugalom. Ez a 

könyv egy meditáció. Aki időt szán rá, az sokkal többet kap, mint útmutatást. Nagy örömmel 

ajánlom minden értő olvasónak. 

 

Takács András 

 

Drága Csaba!  Küldöm az értékelést: Szeretet, szerelem, boldogság szavak... mi rejlik 

mögötte? Mindaz, amire vágyunk. Próbálom megvalósítani, ebben segítenek Varga Csaba 

írásai rendszerezve, értelmezve, egyszerűen. Megvalósítható? A választ a szerző kedvenc 

írásából idézem: " Az élet egyik legcsodálatosabb adománya, hogy tenyereddel, szavaiddal 

vagy mosolyoddal gyöngédség gyöngyöket nyújtasz át minden nap, minden órában." 

Tanítások a Magasságostól, 2011) Tanulom… Szeretettel! 

 

Molnár-Török Judit 

 

 

"Kedves Csaba! Nagyon régóta nyitott vagyok új ismereteket befogadni, odafigyelek a 

megérzéseimre. -Azonban, amióta volt alkalmam személyesen járni hozzád (a 

Lélekegyetemre), és olvasom a könyveidet, azóta egy új dimenzió nyílt meg számomra, más 

értelmet nyert az érzéseim-gondolataim megfigyelése, felismerése. 

Valahol legbelül tudtam azokat az ismereteket, amiket hallottam tőled, de te voltál az, aki 

olyan megfogalmazásban adtad át nekem, hogy teljesen érthetővé váltak a számomra.  

Egyszerűen lenyűgöző, ahogy átadod a tudásod, tapasztalataid számunkra: Lelkesedésed és 

kitartásod, önzetlen, igaz, hiteles lényed példaértékű – így fantasztikus embereket is vonzol 

magad köré (akik mernek embernek lenni: nyitottak, tele bizalommal, megértéssel. Számomra 

az otthon vagyok érzése jött meg veletek.) 

Köszönöm az élményt neked, hogy ilyen vagy és hogy vagy nekünk! 

Ajánlom mindenkinek, aki keres, kutat, Varga Csaba könyveit, lélekegyetemét tegye be a 

bakancslistájába! 

 

Szeretettel: Gyuk Marianna" 

 

 

Nagy szeretettel ajánlom Varga Csaba író, költő, spirituális tanító könyveit, melyeken 

keresztül végig kísérhetjük a saját Osten - emberré válása során! Írásaiban először 

tudományos alapokra helyezte a hangsúlyt, majd egyre inkább az Isteni irányítás/vezetés vette 

át a fő szerepet! Képes verseit már egyedül ez az isteni vezetés hatja át! Én személy szerint 

csupán egyetlen dolgot szeretnek még ennél is jobban, ha a képes verseit hangossá is tudná 

idővel transzformálni, ugyanis lényéből természetesen kisugárzó fantasztikus energiák nekem 

személy szerint nagyon sokat segítenek a hullámvölgyekből kijutni! Isteni áldásnak tartom, 

hogy lélektestvéremnek, spirituális tanítómnak és barátomnak mondhatom Őt! Az Isten 

ajándéka az emberiségnek Ő és munkássága! Mindenkinek, de leginkább az ikerlángoknak!  

 

Nagy szeretettel: Furulyás Zsuzsanna 

 

 

 

Ismerem Varga Csaba könyveit, tanulmányait, írásait és tanításait. Kiemelkedik az Istenember 

mivoltunkról szóló könyv, ami az emberiség szellemi áttörésének veleje. „Istenien” mesteri 



leírása 40 pontban, több könyvtárnyi tudásnak a legfrissebb tudatkutatások gyümölcseivel 

összhangban. 

Profétikusnak is mondhatnánk, de teljesen igaz, hogy „mindig a mai” mivoltunkról szól, és 

nem arról, ami „eljön egyszer majd”. Az emberi lény isteni és mindennapi egységének 

ráébresztő leírása, a mennyországosodás szertartásos leírása, káprázatos nyelvezettel.  

A kvantummechanika segít megértenünk, hogyan nyilvánul meg az, ami korábban nem volt 

nyilvánvaló. Nos, ez a leírás magunkról, a megnyilvánult mérföldkő. „Emberi mivoltunk 

teljes valósága” tudományának nyitányához tartozóan, az egyik átjáró a lélek és a tudat 

teljességébe, az elmén túli világokba. 

Hálás vagyok annyi rettenthetetlen elszántságért, amennyi kellett ehhez hozzáfogni, 

megalkotni, publikálni, és bízom az olvasó bátorságában is. Áldás rá.  

 

Marton Jó.Ferenc 
 

 

Az emberi fejlődésben, kezdve azzal, hogy megtanulunk járni, beszélni, vagy iskoláinkban 

tudásra teszünk szert, az egyik legfontosabb esemény az, ami bekövetkezhet egy emberrel, 

hogy mind ezek mögé lát, hogy felismeri saját létezésének tudatosságát, hiszen tudatosságunk 

tapasztalata és érzete ebben csúcsosodik ki. Tehát ennek a valaminek, a tudatosságnak a 

lényegét, valódi természetét felismeri. Ekkor mondjuk, hogy valaki megismerte saját 

Önvalóját és ami még fontosabb, hogy amikor ez állandósul valakinél, akkor ez a felismerés 

rajta keresztül egy új fordulatot, új látásmód változást hoz az életében, hogy amit eddig csak 

önmagában belül érzékelt, hirtelen kivetül és önmagán kívül mindenben, mindenhol ennek a 

végső felismerésnek, a végső igazságnak a valóság lényegi természetének az érzékelését 

megszerzi és mindenben ezt látja, mindenhonnan ezt látja, mindenben felragyog ez a végső 

igazság és minden létező iránt szerelmet és szeretetet és egy mindent átható szeretetet tápláló 

minőséget él, amely innentől kezdve szétárad egész lényében és minden porcikáját egyben 

áthatja. Ebben vibrál és ami nagyon jó, ha ezeknél a történéseknél, ami egyes embereknél 

bekövetkezik teljes spontán magától. Lehet, hogy valakinek kellenek segítségek, talál egy 

tanítót, bárkit, ami a történek már csak egy felszínes része.  

Most amire ez bekövetkezik, az is egy különösen áldásos helyzet, hogy amikor hasonló 

létezőkre talál és ezekben a lépésekben együtt tehetnek felfedezéseket, együtt tehetnek 

kinyilatkoztatásokat. Nekünk Varga Csabával, barátommal szerencsés helyzet volt, hogy 

akkor így, 2005-ben egymásra találtunk és sok hasonló felismerést tudtunk és azóta is tudunk 

egymásnak a saját fejlődésünkben adni. Ami meglátszik minden munkájában, korábban is, 

most meg főleg, ahogy nála is ez a létezés szétárad és az együttérzés révén nemcsak minden 

létezőnek Magyarországon, hanem az egész emberiségnek próbálunk és próbál segíteni ebben 

a felébredésben. Ez minden emberben és minden életben be kell következzen ugyanaz a 

fordulat, hiszen akkor lesz az egész emberiség lesz az, ami egy ilyen szellemmel, szeretettel 

átitatott egység. Kívánom Csabának, hogy továbbra is, az öröklétig légy az, aki vagy, folytasd 

ezt a munkát, folytassuk ezt a munkát együtt, hogy minden egyes rezdülésedben, legyen az 

egy könyv, egy írás, egy szó, egy csendes ülés, bármi, az most már örökösen adja ezt a végső 

valóságot, amit Te is felismertél, amit én is felismertem, s azt kívánom, hogy mindenki más is 

ismerje fel, hiszen már valójában mindenki ez a valóság, ez az igazság.  

 

Dienes István 

 

 

 



 

"Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem!” – írta Petőfi Sándor 1847-ben.  

Szeretet, szerelem: E kettő kell nekünk! - Varga Csaba könyveinek számomra ez az egyik 

nagyon fontos mondanivalója. Az igazi szeretet, ami az emberi létezésnek egy más 

dimenzióját jelenti, a létezés teljességet adja - és az igazi szerelem, ami hatalmas teremtő 

erővel bír. Ma már köztudott!, hogy az anyag esetében a maghasadás, magfúzió nagyon nagy 

energia felszabadulással jár. Mi a helyzet a lelkek fúziójával? Ez is óriási energiát indukál, 

ami megváltoztatja a testet, kihat a környezetre is. Ezernyi problémával küzdő korunkban 

nagyon fontos kérdések ezek.  

 

Poller Imre 

 

 

 

Kedves Olvasó!  

Varga Csaba könyveit olvasva egy nagy-nagy utazásra készülj :) Mindig akkor lapozz bele, 

amikor a legnagyobb béke van benned, amikor a legjobban készen állsz befogadni a próféciát, 

amit üzen. Szeretni fogod, a társad lesz és nem csak magadban olvasva varázsol, hanem 

társaságban felolvasva is. Szeretettel ajánlom!   

 

Bocskay Cs István  

 

 

 

Hiszek az isteni vezetésben. Csodálatos ahogyan odavezettek ahhoz az emberhez, aki érti, 

érzi, éli, amit én! Ez egy ajándék Istentől, amiért nagyon hálás vagyok! Vannak az életben 

különböző találkozások, de van közöttük olyan, ami mindenek fölött van. Ez az! 

Köszönöm a tanításokat, mert más ember lettem általuk. 

Az Istenemberré válás című könyv megváltást hozott az életembe. 

Örök hálával és szeretettel! 

 

Kudarné Pap Zsófia 

 

 

 

Keveseknek adatik a szívhez szólni, az értelem nyelvén megújulni! 

A tudás zászlaját a szívért emelni, magasröptű emberré lenni! 

Felfedezni a szív varázslatát, éltetni az Ánanda imádatát! 

Szív örömből erényt kovácsolni, lelkeket, helyes ösvényre vezetni! 

Varga Csaba ilyen...bölcs tanító, szárnyaló költő, minden szívhez szóló, lélek öltő. 

A tudomány hangján ébresztő tudós, aki tudja a szeretet az egyetlen valós! 

 

Kertész Kata Keke 

 

 

 

Amikor már sokadjára, számtalan kísérlet után már végleg föladnánk, csüggedve, 

elerőtlenedve magunkba roskadnánk, utolsó sóhajunkat is visszafojtanánk, Varga Csaba ismét 

sokadszorra megszólít bennünket. Az ősbizalom magja a szívében, a feltartóztathatatlan 

útkeresés lángja az elméjében egy feltartóztathatatlan Aranykor sóvárgásának és 



beteljesülésének valószerűségét és valószínűségét idézi meg leheletfinoman árnyalt 

színpompás képekben és kimeríthetetlen szellemi mélységekben. Az istenemberré válás és az 

ember, mint Isten társteremtői minőségének új paradigmáját sokrétűen és mélyrehatóan tárja 

fel egy, a társadalmi konvenciókat, rég lemerevedett és megkövült rögeszméket túllépő, bátor 

és fáradhatatlan útkeresésnek a jegyében. Az új világ nem a régi megreformálása, tagadása 

vagy átmentése a jövőbe, hanem annak az új tudat minőségnek egyaránt kis és nagyközösségi 

berkekben lévő fogantatása, mely az áhított Aranykor küszöbén egy soha nem tapasztalt 

Istenkor vízióját válthatja valóra. 

 

Brendus Ede-Zsolt 

 

 

 

Varga Csaba képes verses szeretet kötetei a szeretetről, a szerelemről a szeretet nyelvén 

íródtak. Az egyetlen lehetséges út a megváltáshoz a szeretet útja. De vajon mi is a szeretet, 

hogyan képződik, hogyan ölt bennünk testet, hogyan adható át, hogyan teljesítheti be az eleve 

elrendelést?  

A képekkel teljes összhangban élő versek, akár pillanatnyi létállapotot tükröznek, akár 

tanulságos univerzumi összefüggéseket jelenítenek meg, választ adnak minden kérdésünkre. 

Sőt, Varga Csaba még ennél is jóval tovább megy, kijelenti, hogy nincsen igazi család 

lélekemelő SZERELEM nélkül. A szerelem a központi elem, annak minőségét és gyakorlatát 

a jövő társadalmi alapvetésének tartja.  

Olyan kapukat tár ki, ami minden emberi istenlélekben fellelhető, csak valami 

megmagyarázhatatlan okból, hét lakat alatt őrizzük. A versek – az esztétikai élményen túl – 

egyben kulcsok is e zár/zárak felnyitásához. A kitárt kapun pedig eljutunk egy új 

términőségben az Aranykor, az Istenkor diadalmas megérkezéséhez, a szüntelen Krisztus 

tudat által a valóságos Istenemberré válás mennyei földjére. 

S ezek nem csak jövendölő, utópisztikus szavak, ez a valóság. Érezzük ezt már mindannyian... 

 

Kiss Krisztina  

 

 

Új Aranykor kapujában című könyvről:  

 

Ritka az olyan könyv, amelynek sorait egyenként is lehet és értelmes és érdemes olvasni, 

Varga Csaba könyve ilyen… Már első bevezető mondatai, gondolatai is megrázók, 

elgondolkodtatók, lényegre törők: „Világrendünkben egyetlen valóban drámai tapasztalat van: 

a földbolygó ma nem szeretetcivilizáció. Az ember belül széttépett és a közösségek belső 

állapota is a széttépettség.” 

A korukat megelőző alkotók megdöbbentően másként látnak, ha ez az állítás igaz, akkor az új 

jövőt, főképpen nem pusztulásvíziót, hanem „Új Aranykort” látók esetében ez még inkább így 

van. 

Varga Csaba rendkívüli pontossággal minden logikai együttállást, variációt áttekint, figyelme 

végigpásztázza az összes lehetőséget. A valószínűség számításon nyugvó alternatívák mellett 

megjelennek azok a jövőképek, amelyet a megszokott keretek között gondolkodók nem is 

mernének megfogalmazni! Mindenen túl megjelenik a rég eltűntnek hitt mitikus metalogika 

is. 

 

Györfi János 


