
Kiadvány tervezet

(Javasolt név – elnevezésekre javaslatot erre az email címre várunk: info@kozossegepito.net)

OLVASD EL, ADD TOVÁBB!

Történelmi időket élünk! Olyan szerencsések/szeren-
csétlenek vagyunk, hogy még a mi életünkben végignéz-
hetjük a jelenlegi pénzügyi-, gazdasági- és politikai világ-
rend bukását, megtapasztalhatjuk egy agyonszennyezett és 
kizsigerelt bolygó védekező reakcióinak következményeit, 
részei lehetünk egy szélsőségesen egyenlőtlen és fenntart-
hatatlan struktúrájú globalizált társadalom – nem zökkenő-
mentes – átalakulásának. 

Válságban van a világ, a környezetünk, a társadalom, vál-
ságban vannak a családok és az egyes emberek is. Nincs 
kiszámítható jövőképünk, nincs biztonságban semmi és 
senki, és még csak meg sem lehet mondani, hogy mi vár-
ható a következő években. Miközben a baj csak sokasodik, 
addig a társadalom egyre kisebb egységekre hullik szét: 
oda jutottunk, hogy ma már két ember sem képes huza-
mosabb ideig együttműködni egymással. Egyedül azon-
ban nem tudunk olyan feltételeket teremteni önmaguk szá-
mára, amelyek révén elkerülhetjük a válságtünetek szűnni 
nem akaró negatív hatásait. Nem tudunk, mert a globálisan 
jelentkező problémákra csak közösen, egymással össze-
fogva adhatunk érdemi, a kockázatokat csökkenteni képes 
válaszokat. 

Szerencsére egyre többen „ébrednek” és ismerik fel a 
vészterhes jeleket és tesznek lépéseket a kiszolgáltatottság 
csökkentése, valamint az összefogás érdekében. Közössé-
geket építenek, amelyek révén lehetővé válik, hogy – sejt-
szerűen összekapcsolódva – párhuzamos, élhető világot 
alkossanak. Mert ahogy a közösségek formálódó szövet-
sége erősödik és fejlődik, idővel túlnövi, leváltja a jelen-
legi embertelen rendszert. A rendszerkritikusok, tudatosan 
élők, másként gondolkozók stb. azaz a „felébredettek” 
rendkívül színes és sokrétű táborának összefogása az első 
lépés egy boldog világ megteremtéséhez vezető hosszú 
úton. 

Ezen kiadvány/prospektus/szórólap létrehozásának célja a 
jobbító szándékú csoportok és közösségek között fennálló 
kapcsolatépítés támogatása, az általuk képviselt törekvé-
sek bemutatása, valamint a témákra nyitott emberek tájé-
koztatása. 

A kiadvány/prospektus/szórólap egy tervezet, amelyet 
közösen kell elkészítenünk, ezért várunk minden építő és 
támogató észrevételt és javaslatot, cikket és írást. 

Kapcsolat: info@kozossegepito.net

Közös gondolkodás

„Mindenki, aki itt és most a Földön él, azért van itt, hogy eldöntse az emberiség sorsát. Vagy azt gondoltátok, hogy ezekre 
a vészterhes időkre a Teremtő haszontalan embereket teremtett? Tudd, hogy Te magad is fontos része vagy a világnak!”

(Indián bölcsesség)

www.kozossegepito.netwww. facebook.com/kozep
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Az emberiség jólétéért

Jólét és emberség

Emberhez méltó munkát 

és megélhetést!
A munkahely manapság a terror és szenvedés, nem pedig az örö-
met nyújtó alkotó munka színtere. Az egzisztenciális függésben 
lévő munkavállalók nyomott bérért kénytelenek elviselni azokat 
a körülményeket, amelyeket az erőfölényben lévő munkáltatók 
rájuk kényszerítenek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy 
a munkafolyamatok automatizálása következtében egyre több 
helyen dolgoznak gépek helyettünk és mind kevesebb emberi 
munkaerőre van szükség: a nagyfokú gépesítés miatt tíz-tizenöt 
éven belül a munkahelyek csaknem fele megszűnik.

Na de hogyan lehetne megszüntetni a kiszolgáltatottságot? Mitől 
lenne vége a túlhajszoltságnak, a lelkileg, szellemileg és testileg 
kizsigerelő munkavégzésnek? Mit kezdhetünk azokkal a mil-
liókkal, akik számára már most nincs elég munkahely? A leg-
kézenfekvőbb módszer a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) 
bevezetése, amely révén még az állásunk elvesztése esetén sem 
kerülhetnénk olyan kilátástalan helyzetbe, ami bármilyen, akár 
embertelen feltétel elfogadására kényszeríthetne. A feltétel nél-
küli alapjövedelem által megengedhetnénk magunknak még azt 
a „luxust” is, hogy csak azt a munkát vállaljuk el, ami valóban 
megfelel elvárásainknak. 

A feltétel nélküli alapjövedelem – elfogadása esetén – olyan 
szociális emberi jog lenne, mely alanyi jogon garantálná a jöve-
delmet az egyénnek egy adott politikai közösségen belül. Nem 
lenne feltétele a munkavállalás, nem kötődne jogosultsági vizs-
gálathoz vagy „kényszermunkához”. Az alapjövedelem célja 
valamennyi polgár alapvető szükségletének, azaz az étkezésnek 
és a lakhatásnak a biztosítása. 

Az FNA révén megszűnne a „kényszermunka”, a kiszolgáltatott-
ság és a munkanélküliség, eltűnnének a látszatmunkák. Humá-
nussá tenné a munkavégzést, a munkahelyeken helyreállítaná 
az emberi méltóságot, támogatná az egyéni képességek kibon-
takoztatását, növelné az emberek munkamotiváltságát. Az alap-
jövedelem kiváltaná és feleslegessé tenné az emberi méltóságot 
sértő, alá-fölérendeltségi viszonyokat kialakító segélyrendszere-
ket. Nagyon fontos elem, hogy ez a jogosultság nem a hatalom 
„könyörületességétől” függne, így az emberek politikailag nem 
válnának „korrumpálhatóvá”, hiszen nem kellene arra szavaz-
niuk, aki többet ígér nekik. 

A FNA bevezetése ráadásul nem megvalósíthatatlan, hiszen a 
technika robbanásszerű fejlődése révén ma már elegendő termék 
és szolgáltatás áll az emberiség rendelkezésére ahhoz, hogy min-
denki hozzáférhessen alapvető szükségleteihez. 

Az egyre forróbb nyaraknak köszönhetően már az is észrevehette, 
hogy bolygónk folyamatosan melegszik, akit nem foglalkoztat az 
Északi sark jegének olvadása. Miközben lassan felforr a Föld, addig 
a javak elosztása terén oda jutottunk, hogy a világ lakossága leggaz-
dagabb 1 százalékának már több vagyona van, mint a fennmaradó 
99 százaléknak összesen (akik közül százmilliók éheznek). Mi a 
kapcsolat a globális felmelegedés és az iszonyatos méretű egyenlőt-
lenség között? Az, hogy mindkét jelenség oka alapvetően a piacgaz-
daság mechanizmusaira vezethető vissza, amelyek mostanra a javak 
igazságos elosztását és a globális ökoszisztémát egyaránt veszélyez-
tetik. A politikusok hurráoptimista lózungjai ellenére a jelenlegi 
társadalmi-gazdasági rendszerünk nem tartható fenn és – a mostani 
trendek mellett – 2030-ra összeomlik. 

A globális tragédia bekövetkezése megelőzése érdekében sokan 
keresnek olyan megoldást, amely egyaránt szolgálja az emberiség 
jólétét és Földünk megóvását. Az egyik ilyen lehetőség az „Erőfor-
rás Alapú Gazdaság” elnevezésű tudományos gazdaságszervezési 
forma, amely célja a fenntarthatóság és az emberi élet minőségé-
nek javításának elősegítése, amit alapvetően a megújuló energia, az 
optimalizált újrahasznosítás, a nyílt forrású termelés és a hozzáfé-
rési bőség jószágonkénti megteremtése által igyekszik elérni. Alap-
eleme, hogy minden ember szükségletéről gondoskodik, hiszen a 
termelékenység magas foka révén ez ma már technikailag lehetsé-
ges. 

Az erőforrás alapú gazdaság modelljének bevezetését a nemzetközi 
Zeitgeist Mozgalom (www.tzm.hu) tűzte ki célul, amely magyar tag-
jai segítségével itthon is aktívan népszerűsíti a tudományos elgon-
dolást. Hozzájuk hasonlóan az Emberközpontú Országért Mozga-
lom (www.facebook.com/ekomozgalom) szintén az erőforrás- és 
projektalapú társadalom létrehozásában látja a választ a jelen és a 
jövő generációit együttesen terhelő egyre súlyosbodó válságokra.

Ahhoz, hogy ez a környezeti-, gazdasági-, és társadalmi fenntart-
hatóságot biztosító erőforrás alapú gazdaságszervezési mód elter-
jedhessen, egyrészt informálni kell az embereket a mostani társa-
dalmi-gazdasági rendszer fenntarthatatlanságáról, másrészt meg 
kell változtatni a társadalmi értékrendet, az intellektuális, morális és 
kulturális klímáját. 

Akit érdekel az emberiség jólétét szolgáló gyakorlatok megvalósí-
tására által kínált alternatíva, az látogassa meg a Zeitgeist Mozga-
lom honlapját, ahol megtekinthető a „Bevezetés az Erőforrás Alapú 
Gazdaságba” című rövid előadás, a „Zeitgeist: Moving Forward” 
dokumentumfi lm, vagy el lehet olvasni „A piacgazdaság alkonya” 
című anyagot. 

*Kérjük mindazon szervezeteket/mozgalmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, amelyek egyet értenek az 
alapjövedelem bevezetése mellett, és az erőforrás alapú gazdaság modelljével, és eme elkötelezettségükről az újság nyúj-
totta lehetőségekkel is hírt adnának, hogy jelezzék csatlakozásukat – elérhetőségeik megadásával – a következő email címen: 
info@kozossegepito.net

www.facebook.com/FNA.hu és www.alapjovedelem.hu és 
www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem www.facebook.com/tzmmagyarorszag és www.tzm.hu 
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Ne hagyjuk!

Trójai faló az Európai Unióban A devizahitel fogságában
Hallott már a világ jövőjét alapjaiban befolyásolni képes 
Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerségről, amit 
röviden csak TTIP-nek neveznek? Ha nem, akkor ne legyen 
meglepve, hiszen az Európai Unió és az Egyesült Államok 
szinte teljesen titokban folytat tárgyalásokat erről a globális 
kihatású szabadkereskedelmi egyezményről. Bár a TTIP gya-
korlatilag egyetlen hatalmas közös piaccá olvasztaná össze 
az USA-t és az EU-t, az embereket nem tájékoztatják, miről 
egyezkednek a fejük fölött az unió vezetői. 

Nem is csoda, hogy nem verik nagydobra az egyezmény tartal-
mát, hiszen az kizárólag a multinacionális vállalatok érdekeit 
tartja szem előtt. A Magyar Természetvédők Szövetsége a hon-
lapján (www.mtvsz.hu/trojai) a TTIP-t egyenesen olyan fenye-
getésként értékeli, ami veszélyt jelent egészségünkre, környe-
zetünkre, munkakörülményeinkre, sőt, magára a demokráciára 
és a törvényességre is. A készülő EU-USA szabadkereskedelmi 
egyezményt (és a Kanada és az EU közötti már tető alá hozott, 
de a tagállamok és az Európai Parlament által még nem ratifi -
kált megállapodást) a civilek találóan „trójai” egyezményeknek 
keresztelték el. 

Az egyezmény – azon túl, hogy annak elfogadására senki sem 
hatalmazta fel az EU vezetőit – számos rejtett kockázatot foglal 
magában. Ilyen például, hogy általa leértékelhetővé válnának 
a foglalkoztatási, szociális, fogyasztóvédelmi és magánéletet 
védő normák, mint ahogy választott „magánbíróságok” bün-
tethetnék meg az EU országok kormányait, ha esetleg olyan, 
az egészségünket, a környezetet vagy az állampolgárok jogait 
védő szabályokat vezetnének be, amennyiben nem elégítik ki 
a nemzetközi óriáscégek profi térdekeit. Az egyezmény révén 
Európában is lehetővé válna az egészégre káros génmódosított 
növények (GMO) felhasználása, mint ahogy a súlyosan kör-
nyezetkárosító rétegrepesztéses technika alkalmazása számára 
is utat engedne. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mit 
jelentene az európai kis- és középvállalkozások számára, ha az 
EU – a korlátok megszüntetésével – rájuk szabadítja az ameri-
kai vállalatóriásokat. 

Szerencsére az európai – köztük magyar – civilek felfi gyel-
tek a suttyomban készülődő egyezményre, és az egész konti-
nensre kiterjedő összefogással próbálják felhívni az emberek 
fi gyelmét az abban foglaltakra. A TTIP elfogadása ellen küzdő 
közösségek és csoportok mindenkit arra kérnek, hogy mond-

janak nemet a „trójai” egyezményekre, 
és írják alá a petíciójukat. További infor-
mációért látogasson el erre a Facebook 
oldalra: 

A gazdasági válság kirobbanása óta sok százezer ember ver-
gődik Magyarországon a devizahitelek csapdájában. A visz-
szafi zethetetlen méretűre nőtt hitelek törlesztő-részletei okozta 
anyagi ellehetetlenülésből nem látszik kiút, így voltak, akik a 
kilátástalanságból külföldre, míg mások a halálba menekül-
tek. Az elkeserítő helyzetbe került családok között szerencsére 
vannak olyanok is, akik nem hagyták annyiban, és szervezetté 
alakulva közösen próbálnak küzdeni azon körülmények ellen, 
amely lehetővé és törvényessé (!) teszi sok százezernyi ember 
kifosztását. 

Ilyen a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet (www.bank-
csapda.eu) is, amely a devizában nyilvántartott speciálisan ked-
vezőtlen hitelezés áldozataivá vált emberek érdekében alakult. 
A Bankcsapda tagjainak meggyőződése, hogy a gazdasági vál-
ság óta az éppen regnáló hatalom az országos bankszövetség 
alárendeltje volt, így a társadalmi, szociális és gazdasági kér-
désekre a politika nem kínált és nem kínál megoldásokat. A 
devizaadósoknak éppen ezért maguknak kell megteremteniük 
azokat a lehetőségeket, amelyek az emberek létbiztonságát 
nem csak szavakban, hanem tettekben is garantálják. A Bank-
csapda igyekszik beépülni a közéletbe, hogy – pártérdekektől 
és ideológiáktól mentesen – képviselje a devizahitel fogságába 
ejtett emberek valódi érdekeit. Várják szövetségükbe azokat, 
akik egyetértenek célkitűzéseikkel, mert minden tiszta, józan 
gondolkodású emberre szükség van. 

A devizahitelezés társadalomromboló következményeivel 
szembeni küzdelem radikálisabb módját választotta a Nem 
Adom a Házamat Mozgalom (www.nemadomahazamat.hu), 
amely honlapján hirdeti: nem hagyják, hogy a közpénzen 
gazdagodó oligarcha bankár- és politikus-bűnözők kifosszák 
a lakosságot. Bár a média teljesen elhallgatja küzdelmüket, 
a mozgalom tagjai még a rendőrséggel is szembeszegülnek, 
de nem adják a házukat. Vezetőjük Póka László, aki elszánt 
és bátor csapatával tevőlegesen lép fel a bankok és a banko-
kat támogató hatalmasságok ellen. Személye ellen a különféle 
hatóságok hiába indítottak már számtalan eljárást, nem tudták 
megtörni. Még csak azt sem tudták elérni, hogy hitelező bank-
jának fi zesse az aktuális törlesztő-részletet. Már 2012 áprilisa 
óta nem hajlandó erre! Úgy tartja, hogy ő már nem adós, hanem 
károsult, így nem tartozik, hanem kártérítést követel. Saját pél-
dájával szeretne mások számára is olyan utat mutatni, amely 
képes a bankár oligarchia hatalmának megtörésére. 

*Kérjük mindazon szervezeteket/mozgalmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, amelyek szintén támogatják 
a TTIP és a devizacsapda elleni küzdelmet, és eme elkötelezettségüknek az újság nyújtotta lehetőségekkel is nyomatékot 
adnának, hogy jelezzék csatlakozásukat – elérhetőségeik megadásával – a következő email címen: info@kozossegepito.net

www.bankcsapda.eu és www.nemadomahazamat.huwww.facebook.com/StopTTIPhu
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A komfortzónán innen és túl

A „likvid” demokrácia
Magyarország a rendszerváltás óta ugyanannak a kétpólusú 
hatalmi elitnek a fogságában vergődik: a választópolgárok 
a libikóka hol egyik, hol a másik oldalához tartozó pártra és 
pártszövetségre voksolnak, aztán csodálkoznak, hogy hiába 
várják a kampányígéretek betartását, sorsuk jobbra fordulását. 
Egyeseket azonban eme „képviseletinek” nevezett, meglehető-
sen korlátozott demokrácia nem elégít ki, és keresik a módját 
annak, hogyan szélesíthetik ki a polgárok beleszólási képessé-
geit a közügyekbe. Az egyik ilyen a „likvid demokráciának” 
nevezett módszer, amely döntéshozatali modellje révén igyek-
szik egyesíteni magában a képviseleti demokráciával elérhető 
szakértelmet és a közvetlen demokrácia előnyeit. 

Egy párt-független civil kezdeményezés már lehetővé tette a 
közügyeinkről való azonnali véleménynyilvánítás lehetőségét 
azzal, hogy elkészítette ennek a közösségi döntéshozatali mód-
szernek az internetes modelljét. Ebben a webes rendszerben 
minden szavazópolgár az egyes kérdéseknél maga döntheti el, 
hogy akar-e szavazati jogával élni, vagy átadja-e azt olyan-
nak, aki az adott témakörben megfelelő szakértelemmel bír. 
Ez a szavazási rendszer lehetővé teszi azt is, hogy ne csak egy 
opciót válasszunk ki a szavazásra bocsátottak közül (elvetve 
az összes többit), hanem megtehetjük, hogy a lehetséges alter-
natívákat rangsoroljuk aszerint, hogy melyiket tartjuk a leg-
jobbnak, melyiket még elég jónak, elfogadhatónak, rossznak 
illetve teljesen elfogadhatatlannal. A www.li-de.tk honlapon 
vár minden felnőtt állampolgárt az a szavazószoftver, ame-
lyen egyrészt kipróbálható a közvetlen részvételi demokrácia, 
másrészt el lehet kezdeni annak az új politikai formáció alap-
jainak a megszervezését, amely képes lehet kilépni a jelenlegi 
„pártokrácia” fogságából.

Magyarországon egyébként már van olyan – hivatalosan 
bejegyzett (!) – párt, amely célként tűzte ki ennek az új politikai 
döntéshozó szerkezetnek a megvalósítását. Az igencsak beszé-
des elnevezésű Kalózpárt (www.kalozpart.org) hisz abban, 
hogy az emberek nem szavazógépek, és hogy élettel tudják 
megtölteni a demokráciát.

A Közösségépítő Mozgalom meggyőződése, hogy a magyar köz-
életi térképen egy teljesen új alapok mentén működő politikai for-

mációra van szükség. Az 
ezzel kapcsolatos érteke-
zést megismerheti a www.
kozossegepito.net oldal 
„kiáltvány” menüpontjában.

*Kérjük mindazon szervezeteket/mozgalmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, amelyek szintén szerepet 
vállalnának egy új közéleti közösség felépítésében, és az ébresztésben és tájékoztatásban, eme szándékukról az újság 
nyújtotta lehetőségekkel is hírt adnának, hogy jelezzék csatlakozásukat – elérhetőségeik megadásával – ezen az email címen: 
info@kozossegepito.net

Az igazság felfedezése

A médiamonopóliummal rendelkező hatalmi elit a társadalmakat 
tudatlanságban tartja, és teljesen elhallgat minden olyan témát, 
amely nem szolgálja céljait, érdekeit. A hatás ellenhatásaként 

sorra jönnek létre azok az felületek, amelyek fel próbálják hívni a fi gyel-
met azokra a tényekre, amelyekkel a „hivatalos” médiumokban nem 
találkozhatunk. Ezek az „ébresztő” oldalak tudatosítani kívánják, hogy 
szinte semmi sincs úgy, ahogy azt láttatják velünk: a politikusok ugyanis 
nem az emberek érdekében cselekszenek, a média elfedi az igazságot, az 
egészségügy nem gyógyít, a pénzügyi felépítmény kifoszt, az igazság-
szolgáltatás nem szolgáltat igazságot, a munkaviszony rabszolgává tesz 
– folytathatnánk a sort. Az igazság szabaddá tesz! De ha utánajárunk a 
dolgoknak, és – akár ezen ébresztő oldalak segítségével – megismerjük 
az események valódi hátterét, hogy mi és miért történik, ha megtudjuk, 
miért vagyunk betegek és boldogtalanok, akkor képesek leszünk kilépni 
az életünket meghatározó keserű „mátrixból”. 

A teljesség igénye nélkül, íme hat olyan felület, amelyen olyan hírekkel és 
információkkal találkozhatunk, amelyek nem, vagy elferdítve kerülnek a 
fő tájékoztató csatornákba:

Láss is, ne csak nézz azokat az információkat kínálja, amely nem lesz 
sem szép, sem jó, hanem „csak” igaz. Az oldalnak nem célja az embe-
rek meggyőzése, inkább elgondolkodtatni szeretné őket: www.facebook.
com/lassisnecsaknezz

Titkolt hírek azt akarja megmutatni, amit el akarnak titkolni előlünk. A 
tájékozódásra hívják fel a fi gyelmet, hogy ne hagyjuk magunkat megve-
zetni. A tevékenységüket elhivatottságból, az emberiség érdekében vég-
zik: www.titkolthirek.blogspot.hu és www.facebook.com/titkolthirek

Emberiség.hu portál közössége a megújuló közösségek létrejöttét és a 
részvételi demokráciát tűzte zászlajára. Ismeretterjesztő fi lmek, műsorok 
és riportok létrehozásával, előadások és rendezvények rögzítésével és 
publikálásával, valamint más civilek munkájának támogatásával igyek-
szik bemutatni az emberiség sorsát javító értékeket: www.emberiseg.hu 
és www.facebook.com/Emberiseg.hu

Aranykor hajnalán szerkesztője kutatja a világ eseményeit és sajá-
tos szemléletmódjával próbálja bemutatni azokat: www.facebook.com/
aranykorhajnalan

A Világ Helyzete mottójában hirdeti: „Az információ korában a tudat-
lanság választás!” Aktuális és főleg olyan témákkal foglalkozik, ami-
ket nem mutat a főáramú média, viszont ismeretük nélkülözhetetlen, 
hogy megértsük a körülöttünk zajló folyamatokat: www.facebook.com/
AWAKENINGtheWORLD és www.VilagHelyzete.com

Felfedés szerkesztőinek meggyőződése, hogy minden, ami titkot rejt és 
amit sűrű homály fed, azt az idő nem tarthatja vissza örökké, mert létezik 
nála egy nagyobb erő, a Felfedés: www.felfedes.huwww.li-de.tk valamint www.kalozpart.org

„Ha egy elmegyógyintézetben születtél volna és élnél, soha nem kér-
dőjeleznéd meg az ott élők épeszűségét, hiszen mindenki azt tekin-
tené normálisnak. A felébredés az a folyamat, amikor egyre inkább 
meglátod a normálisban az őrültséget. Emberek milliói élnek őrült 
tudatállapotban és ezt tekintik normálisnak. Mélyen belül azonban 
mindenki érzi a hatalmas mértékű stresszt, boldogtalanságot és szen-
vedést, melyek mind jelzések, hogy valami nincs rendjén.”  

Eckhart Tolle
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Kor- és kórkép

*Kérjük mindazon szervezeteket/mozgalmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, amelyek szintén alternatív 
gazdasági eszközök beindításán dolgoznak, vagy az alternatív gyógyászati módszerek mentén működnek, és ezen szándé-
kukról az újság nyújtotta lehetőségekkel is hírt adnának, hogy jelezzék csatlakozásukat – elérhetőségeik megadásával – ezen 
az email címen: info@kozossegepito.net

Alternatív fi zetőeszköz
Magyarország gazdag, mindent megadna a területén élőknek, 
mégis milliók tengődnek kilátástalan körülmények között. 
Ennek a legfőbb oka, hogy igazságtalan a közösen megtermelt 
javak elosztása, és hátrányos helyzetben vannak azok, akik 
munkájukkal járulnak hozzá mindannyiunk boldogulásunkhoz. 
Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy egy fi zetésből nem lehet 
eltartani egy családot (de még kettőből sem)! 

A jelenkor test- és léleknyomorító jellegéből sokan próbálnak 
kitörni és egy boldog világot felépíteni. Közösségek alakulnak 
és kezdeményezések indulnak, a bátrak keresik az ismeretlen, 
senki által nem járt új utakat. Keresik azt, ami nem tagozódik 
be az embereket kizsákmányoló pénzügyi- gazdasági rend-
szerbe, hanem megteremti annak lehetőségét, hogy a munkából 
tisztességesen meg lehessen élni, és a haszon annál maradjon, 
aki dolgozik. Ilyen kezdeményezés a Hungarooo is, amely egy 
alternatív fi zetőeszköz. Lényege, hogy mindenki, aki valami-
lyen hasznos munkát végez, saját maga bocsáthat ki „pénzt” 
és fi zethet vele, amelynek a fedezete az általa végzett hasznos 
munka (legyen az akár fi zikai, akár szellemi). 

„Használd az idődet okos dolgokra, cseréld el áruidat és szol-
gáltatásaidat pénz nélkül!” – hirdeti magáról a Hungarooo por-
tál. Az értékcserét segítő platform honlapját üzemeltető csapat 
célja egy ökológia-barát, közösség-orientált, a fenntartható fej-
lődést szolgáló és a jövő generációk érdekeit szem előtt tartó 
társadalom megvalósítása. Ehhez kívánnak hozzájárulni egy 
országos kiterjedésű alternatív fi zetőeszköz-rendszer létreho-
zásával. 

A Hungarooo, mint alternatív fi zetőeszköz a jogi pénztől legin-
kább abban különbözik, hogy annak csak az értékmérő és cse-
reeszköz szerepét teljesíti, ám nem valósítja meg felhalmozási 
szerepét, nulla százalékos kamatozású. Mindössze regisztrálni 
kell az alternatív pénz honlapján, és már részt is lehet venni 
egy új kezdeményezés beindításában, be lehet kapcsolódni a 
közösség belső piacán zajló kereskedelembe. 

A portál segítségével sikerülhet kitörni a jelenlegi, bankok 
által irányított pénzrendszer függőségéből. Hiszen ha elkezde-
nénk egymástól vásárolni és szolgáltatásokat rendelni, akkor 
a pénzünk nem a pénzügyi rendszer haszonélvezőit gazdagí-

taná, hanem nálunk maradna, 
ami révén idővel létrejöhet 
egy alternatív gazdaság. 

Gyógyítók az egészségért
A történelem során soha ennyi orvos nem volt a Földön, mint 
ahogy az orvostudomány sem volt még soha ilyen fejlett. 
Ehhez képes elég, ha a saját környezetünkben körbenézünk, 
hogy lássuk, mennyi egészségügyi problémával küzdő, vagy 
kimondottan beteg családtagunk, ismerősünk van. Magyaror-
szágon csak az elmúlt 15 évben megduplázódott a rosszindu-
latú daganatos megbetegedések száma, jelenleg körülbelül 300 
ezer rákbeteg él közöttünk. 

Az egészségügyi problémák mennyisége egyértelműen 
mutatja, már régen nem az egyes egyén problémájáról van 
szó, hanem maga a társadalom került súlyosan egészségtelen 
helyzetbe. A betegségek üzenetek számunkra, olyan tükrök, 
amellyel a testünk és lelkünk próbálja felhívni a fi gyelmünket 
arra, hogy rossz úton járunk, valami nagyon nincs rendben az 
életünkben. Az orvosságnak nevezett vegyszerek sajnos csak a 
tüneteket kezelik, azaz a test által küldött vészjelzéseket kap-
csolják ki, de nincs érdemi hatással a betegség kialakulását 
kiváltó okokra. Pedig fel kellene tárnunk jelen korunk tüneteit, 
meg kellene értenünk, miért üvöltenek százezrével a „vészjel-
zők”, mert addig nem tudunk változtathatni egyéni és közös-
ségi életvitelünkön. 

Bár a „hivatalos” gyógyászat nem lehet büszke saját eredmé-
nyességi mutatóira, mégis „tűzzel-vassal” küzd és próbálja 
hitelteleníteni azokat az egyre nagyobb teret hódító alterna-
tív eljárásokat, amelyek az embert test és lélek egységeként 
kezelve igyekszenek helyreállítani az egészséget. Ezek a gyó-
gyítók próbálják megfejteni a testi tünetbe kódolt üzenetet, 
mert meggyőződésük, hogy – a náthától a rákig – semmi sem 
történik véletlenül, minden mögött létezik egy kiváltó ok. A 
probléma forrásának feltárása lehetővé teszi annak megértését, 
valamint az egyensúlyi állapot, azaz egészség – nem gyógy-
szeres eljárások alkalmazásával történő –helyreállítását. 

Az egyik legismertebb gyógyító Dr. Eőry Ajándok, akit mun-
kássága miatt a „szegények orvosának” neveznek. Egész-
ség-műhelyében (www.egeszsegbiztonsag.hu) a hazai aku-
punktúrás kezelés egyik úttörőjeként 45 éve foglalkozik a 
hagyományos kínai orvoslással, valamint a – bárki által elsajá-
títható és gyakorolható – egészség-helyreállító hatású meridián 
torna népszerűsítésével (www.312meridiankozpont.hu). 

Sok csatát volt már kénytelen megvívni különféle szervekkel 
és hatóságokkal Vén Péter, a Bates-módszer magyarországi 
„prófétája”. Hihetetlennek tűnik, de a látástréningnek nevezett 
természetes, szelíd módszere képes a szemproblémák gyó-
gyítására (www.szemtorna.hu). Ezt a szemüveg nélküli eljá-
rást Dr. W. H. Bates amerikai szemorvos fejlesztette ki a múlt 
század elején, és több ezer betege látását javította, vagy tette 
újra tökéletessé. Az egyszerű, relaxáción alapuló gyakorlatokat 
bárki, otthoni körülmények között is elvégezheti, már a napi 
pár perces gyakorlatozásnak is fi gyelemreméltó hatása van. 

www.hungarooo.org
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A jövő generációja

Oktatási rendszer = rendszer-

oktatás?
Szinte már általánosan elfogadott állítás, hogy a gyerekek hiába 
koptatják hosszú éveken át az iskolapadot, nem szereznek a 
munkahelyeken vagy a mindennapi élet során hasznosítható 
tudást (OECD adatai szerint a magyar felnőtt népesség 25-30 
százaléka funkcionális analfabéta). Egyre többen vannak azok, 
akik egyenesen azt állítják, hogy az oktatási rendszer nem csak 
elveszi a gondtalan gyermekkort a jövő generációjától, hanem 
önbizalmát, kreativitását és természetes tudásvágyát vesztett, 
torzult énképű, szorongó, érdektelen és passzív, esetenként – 
súlyos konfl iktusokra utaló – testi és lelki tüneteket produkáló 
embereket termel. A legmarkánsabb vélemény szerint az isko-
lában egész egyszerűen olyan GDP-termelő bio-robot állam-
polgárokat (alattvalókat) nevelnek, akik egy életén át enge-
delmeskednek a hatalom elvárásainak, nem fogalmaznak meg 
önálló véleményt, szó nélkül tűrnek a munkahelyeken, a bürok-
rácia rendszerében és az éhnyugdíj évei alatt – egészen a sírig.

Mindezek után nem véletlen, hogy folyamatosan növekszik 
azoknak a családoknak a száma, akiknek elegük lett mindabból, 
amit tapasztaltak és ezért kiutat keresnek az iskolarendszerből. 
Számukra azok az alternatív kezdeményezések kínálnak intéz-
ményesített lehetőséget, ahol a gyermek-központú oktatás meg-
valósítását tűzték ki célul. Ilyen például a pécselyi Báró Wes-
selényi Miklós Általános Iskola: www.balatonfelvideki-iskola.
com. És persze akadnak olyan egyéni megoldások is, amikor 
egy család felvállalja minden következményét annak, hogy 
otthon oktatja gyermekét. Az otthonoktatás során a gyerekek 
a szüleikkel saját tempójukban, nyugodt, otthoni körülmények 
között tanulnak. Legfőbb előnye, hogy marad idő a családi 
életre, a gyermek-szülő kapcsolat megélésére és természetesen 
a játékra is. Az otthontanulók és az otthontanulás iránt érdek-
lődők számára már honlap is működik. A portál célja, hogy az 
otthonoktató családok megtalálhassák egymást, és olyan „tanu-
lócsoportokat” alapíthassanak, amely révén a szülők egymást 
segítve, közösen adják át gyermekeiknek az életben hasznos 
tudást: www.otthontanulok.hu

Az oktatási rendszer hibáit nem csak a szülők érzékelik, a 
pedagógusok ugyanúgy elszenvedik annak következményeit. 
Segélykiáltásaik a www.tanitanek.com honlapon témakörök 
szerint petíciók formájában öltenek testet.

*Kérjük mindazon szervezeteket/intézményeket/moz-
galmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, 
amelyek szintén alternatív oktatási módszerek mentén 
működnek vagy támogatják azokat, és eme elkötelezettsé-
gükről az újság nyújtotta lehetőségekkel is hírt adnának, 
hogy jelezzék csatlakozásukat – elérhetőségeik megadásá-
val – ezen az email címen: info@kozossegepito.net

A tanítás tanításával a 

fenntartható fejlődésért

Damoklész kardja-
ként lebeg fejünk felett 
mindaz, amit klíma-
válsággal, környezeti 
katasztrófával, globa-
lizációval, fenntartható 
fejlődéssel és más kifeje-
zésekkel szoktak illetni. 
Akár úgy is érezhetjük, 
hogy egyfajta láthatatlan 
háborút vívnunk a termé-
szettel, a földgolyóval, és 
– saját magunkkal is. Le 
kell győznünk magunkat, 
azaz a kapzsiságunkat, 
mohóságunkat, pénzéhségünket és más rossz tulajdonságain-
kat. Mindezt ráadásul most kell elkezdenünk, mert holnap talán 
már késő lesz.

Az „Út a Jövőbe” közössége (www.utajovobe.eu) Ernst Fried-
rich Schumacher közgazdász „A kicsi szép” címet viselő, 
1973-ban megjelent könyvében rendszerbe foglalt elképze-
léseit próbálja megvalósítani a gyakorlatban. Schumacher az 
oktatásban (a tudás sokszorosításában) hitt, hiszen meggyőző-
dése szerint az emberi elme az elsődleges erőforrás, azaz a gaz-
dasági fejlődés kulcstényezője. Az Út a Jövőbe közösség célja 
– ennek megfelelően – a tanítás tanítása, hogy a legkomolyabb 
problémák kitágulásáig ki lehessen nevelni az azokat megol-
dani képes generációt. Ehhez egyrészt szükség van új ismere-
tek megszerzésére, mint ahogy törekedni kell arra is, hogy a 
tanulók önállóságra tegyenek szert a tanulás során, és maguk 
alakítsák ki a hatékony tanulás módszereit, az információfor-
rások optimális használatát. Kreatív, a problémákat analizáltan 
és hatékonyan megoldó gondolkodásmóddal lehet csak a meg-
felelő, az összefüggések ismeretét feltételező döntéshozatalt 
és a kritikai gondolkodásmódot kiszélesíteni, a konfl iktusokat 
kezelni, az életminőséget javítani. Fontosnak tartják a pénzzel 
való bánni tudás oktatását is, hiszen nemcsak az állampolgár, 
hanem a társadalom létérdeke, hogy az emberek optimális dön-

téseket tudjanak hozni – 
legyen szó hitelekről vagy 
megtakarításokról.

www.balatonfelvideki-iskola.com és www.otthontanulok.hu
és www.tanitanek.com

www.utajovobe.eu
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Sokak fantáziáját megmozgatja a 
boszniai Visoko-ban felfedezett 
piramis, amely nem elég, hogy 
30.000 éves, de még rovásírásos 
feliratokat is rejt belsejében. Egy 
ilyen felfedezés – ha sikerül meg-
felelő módon feltárni – nem csak 
a magyarság, hanem az emberi-
ség történelmét újraírná. Régi és 
elfeledett emlékeket a jelenkori 
országhatárokon belül is találha-
tunk. A Pilis Szakrális Történelme 
Facebook oldal (www.facebook.
com/pilisszakralis) a magyarság 
szakrális történelmével, hagyo-

mányaival és életvitelével kapcsolatos témákat körüljárva jelzi 
számunkra, hogy olyan múlttal rendelkezünk, amely olyan fel-
adatot ró ránk, amelyhez fel kell emelni fejünket a jelen kor sará-
ból.

A múltunk hagyományaira építkezve törekszenek a test, szel-
lem és lélek megerősítésére a barantázók (www.baranta.org), 
akik közösségformáló életfi lozófi át mentettek meg a feledés 
homályától. A történelmi magyar harci kultúrából származó test-
mozgások összegyűjtésével létrehozott harcművészeti stílusuk 
a magyar nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagát foglalja 
magába (életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai 
alapbázis, személyiségfejlesztési elv, fi lozófi a). A baranta fontos 
sajátossága az a speciális nevelési és közösségformálási rend-
szer, amely a hagyományos magyar életfi lozófi án és szimbólum-
rendszeren alapszik. A baranta magyarhoz illő felfogásra nevel, 
és sajátos kultúrát igyekszik létrehozni. A barantázó a hagyo-
mányokat nem őrzi, hanem megéli, teremti, így válik szerves 
részévé a magyar kultúrának. Ma 105 helyszínen közel 3000 fő 
foglalkozik barantával a Kárpát-medencében. 
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Múlt és jövendő

*Kérjük mindazon szervezeteket/intézményeket/moz-
galmakat/csoportokat/honlapokat és Facebook oldalakat, 
amelyek szintén a magyarság múltjának feltárása és 
nemzettudatának helyreállítása mentén működnek, és 
eme elkötelezettségükről az újság nyújtotta lehetőségek-
kel is hírt adnának, hogy jelezzék csatlakozásukat – elér-
hetőségeik megadásával – ezen az email címen: info@
kozossegepito.net

Az európai nemzetek és államok 
– szükségszerűnek vélt – felol-
dódása és az EU keretein belüli 
összeolvadása egy bizonyos 
hatalmi kör számára rendkívül 
kedves célkitűzés. A nemzettudat 
gyengítésére kifejtett törekvéseik 
Magyarországot sem kímélik és 
hát nincsenek nehéz helyzetben, 
hiszen nemzeti önképünket már 
évszázadok óta módosítgatják az 
épp aktuális hatalmi érdekek sze-
rint. Össze is vagyunk kavarodva 
rendesen, még csak azzal sem 
vagyunk tisztában, hogy kik voltak őseink, hogyan kerültünk a 
Kárpát-medencébe. 

A hivatalos álláspont a magyarságot ázsiai ősökkel rendelkező, 
fi nnugor nyelvet beszélő népnek tartja. Ehhez képest az interne-
tet elárasztják azok a feledtetés homályából előásott, valamint 
újonnan feltárt gondolatébresztő információk, melyek olyan új 
megközelítésbe képesek helyezni múltunkat, amelyek gyöke-
res változásokat indíthatnak el jelenünkben, és új jövőt nyithat 
számunkra. Ha megtudnánk kik is vagyunk valójában, akkor 
ráébrednénk, mi a feladatunk, mit kell tennünk, amivel hozzá-
járulhatunk a világ jobbá tételéhez. Egyénként és nemzetként 
letérhetnénk a jelenlegi léleknyomorító, boldogtalan útról és tel-
jesíthetnénk eredeti küldetésünket. 

Elgondolkoztató összefüggéseket tártak fel a magyar nyelvvel 
foglalkozó kutatók, így – többek között – Varga Csaba, Kiss 
Dénes és Kolumbán Sándor. Az ő kutatási eredményeiket nép-
szerűsíti a Magyar nyelv Facebook oldal (www.facebook.com/
amagyarnyelv), amely bemutatja nyelvünk sokszínűségét a 
matematikai összefüggésektől kezdve a képi megjelenésig. Szer-
kesztője, Kozma Andrea szerint érdemes elgondolkozni, hogyan 
lehetséges az, hogy, bár a kutatók különböző nézőpontokból 
indultak el, ugyanarra az eredményre jutottak, márpedig arra, 
ha volt ősnyelv, akkor a magyar az egyik, vagy épp az ősnyelv. 
Juhász Zsolt a „A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrá-
hoz” című könyvében (www.amagyarnyelv.hu) egyenesen azt 
állítja, hogy nyelvünket és írását egy hihetetlenül fejlett szelle-
miség mesterségesen hozta létre. Nyelvünk és írásunk rendszere 
ráadásul közli velünk, mi a dolgunk a világban, mit keresünk 
itt, és miért. Anyanyelvünk mellett a régi írásunk, a rovásírás is 
képes teljesen új megvilágításba helyezi mindazt, amit hiszünk 
magunkról. Ebbéli felfedezéseit „Színia”, Bodnár Erika foglalta 
össze Szertan című könyvében, akinek honlapján (www.szinia.
hu) további különleges tartalmú könyveket ismerhetünk meg.

A magyarság múltjának feltárása és 

nemzettudatának helyreállítása
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www. facebook.com/kozep

Kiadvány tervezet

Első pillantásra még csak nem 
is látható, mégis hatalmas kőzet-
lemezeket mozgat meg az eljö-
vendő évszázadokban.

A 21. század új vallása a SZE-
RETET! Nem kell, hogy magas 
műveltségű legyél, nem kell, 
hogy valamiféle különleges 
tudás beavatottja légy, hogy 
megértsd. Szívünk bölcsességé-
ből fakad, mely benne él a min-
denkiben ott rejlő örök, fejlődést 
támogató impulzusban. Légy te 
magad az a változás, amit látni 
akarsz a világban. Senki más 
nem képes ezt megtenni a szá-
modra.Most toborzást tartunk. 
Talán te is csatlakozol hozzánk 
vagy már meg is tetted ezt. Isten 

hozott – az ajtó nyitva áll!”

A teljesség igénye nélkül, íme öt magyar olyan felület, amelyen 
olyan gondolatokkal találkozhatunk, amelyek a spirituális for-
radalom megnyilvánulásai:

Most Közösség küldetése, hogy növeljék az emberek tuda-
tosságát, és a jelen pillanat megélése által szebb, boldogabb, 
szeretetteljesebb életet teremtsenek: www.mostkozosseg.hu és 
www.facebook.com/mostkozosseg

TEN spirituális csoport a felemelkedéssel és az aranykor-
ral foglalkozik, amelyben kitüntetett szerepet kap a magyar 
nyelv. Hiszen „mert TE és ÉN nincs külön, az egy és az a TEN. 
(TE+Én)=TEN. Tenmagad, te IS TEN vagy!” www.facebook.
com/tencsoport

Napvallás az ősi magyar tradíciók nyomán végez vallási tevé-
kenységet, a Fény Lovagjai és Testvérisége Egyesület égisze 
alatt: www.facebook.com/napvallas és www.spiritualsolution.
hu

Fényörvény spirituális és ébresztő jellegű témákat jár körbe, 
valamint földi érdekességeket mutat be: www.fenyorveny.hu és 
www.facebook.com/fenyorveny

Spiritually Open Life a másként gondolkodók és a pozitív, 
inspiráló, mosolygós, tudatos, elgondolkodtató dolgok lelő-
helye. Olyan emberek közössége, akik spirituálisan nyitot-
tan élnek és lételemük a SZERETET: www.facebook.com/
SpirituallyOpenLife és www.solok.hu

Légy Te magad a változás!

Spirituális Forradalom
Az interneten kering egy – 
ismeretlen szerzőtől származó 
– különleges írás, amely azt 
a tömeges, és senki által nem 
szervezett, nem vezetett jelensé-
get mutatja be, amely egyszerre 
fi gyelhető meg a Föld valameny-
nyi részén. Íme:

„A felszínen háború és erőszak 
dúl a világban, és a dolgok sötét-
nek látszanak. Ám ezzel egy idő-
ben a lélek csendjében és nyugal-
mában valami más is történik a 
mélyben. Egy belső forradalom 
zajlik, amint néhány embert meg-
szólít és hív egy magasabb vilá-
gosság. Ez egy csendes forrada-
lom. Bentről kifelé megy végbe. 
Lentről, a mélyből halad a felszín 
felé. Ez egy globális hadművelet. Egy spirituális konspiráció. 
A bolygó minden nemzetében jelen vannak alvó sejtjeink. Nem 
látsz minket a TV- ben. Nem olvasol rólunk az újságban. Nem 
hallasz rólunk a rádióban. Mi nem keressük a dicsőséget. Nem 
hordunk egyenruhát. Akad köztünk mindenféle méretű, alkatú, 
bőrszínű és stílusú ember.

Legtöbbünk névtelenségben tevékenykedik. Csendesen dolgo-
zunk a színfalak mögött, a világ minden országában és kul-
túrájában. Kis és nagy városokban, hegyek közt és völgyek-
ben, farmokon és falvakban, bennszülött törzsek közt és távoli 
szigeteken. Lehet, hogy elmész mellettünk az utcán, és észre 
sem veszel minket. Titkos ügynökök vagyunk, akik a háttérbe 
húzódva maradunk. Számunkra nem érdekes, hogy kié lesz a 
végső dicsőség, csupán az, hogy a munka el legyen végezve. 
Olykor észrevesszük egymást az utcán, csendesen biccentünk, 
és megyünk tovább az utunkon. Napközben sokan közülünk 
eljátsszák, hogy van rendes munkájuk is, ám az álcázó homlok-
zat mögött éjszakánként az igazi munkára is sor kerül. 

Néhányan úgy neveznek bennünket, hogy a Tudatos Hadsereg. 
Elménk és szívünk erejével lassan egy új világot teremtünk. 
Buzgón és örömmel követjük azokat a parancsokat, amelyeket 
a Központi Szellemi Vezérlőközpontból kapunk. Békés, titkos 
szeretetbombákat szórunk le, amikor senki sem fi gyel: ver-
seket ~ öleléseket ~ zenét ~ fényképeket ~ fi lmeket ~ kedves 
szavakat ~ mosolyt ~ meditációt és imát ~ táncot ~ társadalmi 
szolgálatot ~ honlapokat ~ blogokat ~ a kedvesség megannyi 
kifejeződését… Mindannyian a magunk saját módján fejezzük 
ki magunkat, a bennünk lévő egyedi tehetség révén. 

„Légy te magad az a változás, amit látni akarsz a világ-
ban!” – Ez a mottó tölti meg a szívünket. Tudjuk, hogy ez 
az egyetlen módja annak, hogy a valódi átalakulás végbe 
menjen. Tudjuk, hogy a magunk csendes és szerény módján 
megvan bennünk az összes óceán együttes ereje. A munkánk 
lassú és aprólékosan kidolgozott, mint a hegyek képződése. 

*Kérjük mindazon szervezeteket/mozgalmakat/csopor-
tokat/honlapokat és Facebook oldalakat, amelyek szintén 
részesei a spirituális ébredésnek, és erről az újság nyúj-
totta lehetőségekkel is hírt adnának, hogy jelezzék csatla-
kozásukat – elérhetőségeik megadásával – ezen az email 
címen: info@kozossegepito.net


