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A Természet törvényeivel összehangolt Élhető Életet szeretnél a Kárpát-medencében és a Föld
nevű bolygón, és hiszel is a bekövetkezésében.
Az elmúlt évek, évtizedek hasonló célú próbálkozásaira kudarc helyett tanulságként és a
fejlődésünk lépcsőfokaiként tekintesz.
Az összefogás érdekében azon dolgokat félretéve, ami szétválaszt, Te is azokra akarsz végre
összpontosítani, melyek mindannyiunkat összetartanak.
Bármely síkhoz – lelki, szellemi, gyakorlati - vonzódsz a leginkább, mindhárom síkot tiszteletben
tartod. Ha nincs is az ő területükön dolgod, és nem is mindenben értesz velük egyet, képes vagy
együttműködni mind a lelki/spirituális (például közös szerek, imák, meditációk résztvevői), mind
a szellemi (például a múltunkat, hagyatékunkat és a fenntartható élet formáit kutató szellemi
műhelyek) mind a gyakorlati sík (például helyi piacok szervezői vagy hagyományélő csoportok)
képviselőivel.
Az Élet győzelméhez szükséges összefogás érdekében képes vagy felülemelkedni az embereket
szétválasztó politikai és vallási nézeteken, származási, nemzetiségi különbségeken és egyéb
közénk húzott árkokon. Mindezek helyett a szándékot és a cselekedetet nézed egy adott
emberben, és ez alapján viszonyulsz hozzá.
Nem valami ellen, hanem valamiért akarsz kiállni és cselekedni. A tisztességes célokért
tisztességes úton kívánsz eljutni, a legmagasabb erkölcsöket követve, az önérdeket otthon
hagyva.
Hiszel a gondolataink teremtő erejében, mely összefogással sorsfordító erővé válik.
A társaidban a gyarló, gyenge rész helyett a jó tulajdonságokat erősíted a figyelmeddel,
szereteteddel, mint ahogy a környezetben a leépülés helyett a felépülés folyamatainak adsz erőt
gondolataiddal, szavaiddal és cselekedeteiddel. Ha hibát vagy bűnt látsz, kimondod, de nem
ítélkezel, és képes vagy a megbocsájtásra.
Képes vagy a szeretet, mint végtelen erőforrás áramoltatására, ha kell semlegességre, ha kell az
indulataid féken tartására, vagyis az energiák tudatos kezelésére.
Forrásaidra támaszkodva hited töretlen, képes vagy rendre megújulni.
Állandóan megújuló erődnek köszönhetően a másokra vetített nyűgjeid és bajaid, az indulat, a
harag és a gyűlölet helyett a szeretet, a jókedv és a derű vezérel munkád során.

KÖZÖS CSELEKVÉSRE HÍVUNK…
…de nem a politikusaink vagy a mögöttük álló érdekcsoportok ellen, hanem a magyarság
újjáéledése, a Föld és az emberiség feljebb lépése érdekében, amiben mi magyarok is szeretnénk
elvégezni a ránk bízott feladatokat!

MIÉRT KELL LÉPNÜNK?
2001 és 2011 között tíz év alatt a jelenlegi magyar határokon belül 95-ről 85 százalékra csökkent
a magyarság aránya, és azokon túl is legalább ekkora volt a fogyatkozásunk. Mindez békeidőben
vitathatatlan magyar történelmi mélypont! Azt is érdemes átgondolni, hogy immár 25 éve hiába
dolgozik mindenki erejét megfeszítve, boldogulást keresve egy megszálló hadseregtől mentes
országban, előbb az ország vagyona és gazdasági önállósága tűnt el, aztán a lakosság vagyona,
milliókat taszítva a középosztályból szegénységbe, százezreket küldve külföldre. Eddigi pártjaink
és vezetőink adósak maradtak a megoldásokkal, így ideje kezünkbe venni a sorsunkat! További
fontos szempont a körülöttünk megmutatkozó erőtér, a korszakváltás időszaka, mely
kérlelhetetlenül lebontja az emberiség jelenlegi, zsákutcába vezető berendezkedését, és egyre
több embert tesz nyitottá a gyökeres megújulásra.
Ha a fent felsoroltak teljesülnek nálad is, akkor jöjj vagy üzenj, mert mindenkire szükség van az
előrelépéshez!
Mint ahogy majd azokra is, akik az első körben nem jönnek el. Mert a következő körök egyikében
már el fognak jönni, miután az üzeneteink egyre egyszerűbbek, rövidebbek lesznek, és egyre
több embert érintenek. Párhuzamosan azzal, hogy a mag egyre erősebb lesz, egyre több új társat
bír el, és egyre több új társat vonz.

AZ ÖSSZEFOGÁS FELÉ VEZETŐ ÚT…
…első szakaszán semmi mással nem kívánunk foglalkozni, mint egy jövőteremtő fórummal.
Ennek érdekében arra kérünk tisztelettel minden a fent felsoroltakkal egyetértő személyt,
közösséget, szervezetet, hogy adja át nekünk, lehetőleg hozza el élőszóban és írásban is (ha erre
nincs mód a távolságok miatt, akkor levélben), hogy milyen országot képzel el itt a Kárpátmedencében!
A jövőképünk építéséhez a jelenlegi határoktól függetlenül minden magyart várunk, és akár más
nemzetek felelősen gondolkodó tagjait is!
Minden elképzelés, minden jövőkép számít, azt kérjük, hogy mindenki korlátok nélkül adja bele,
amit a szíve-lelke diktál!

A FÓRUMOKAT…
…havonta egy alkalommal szervezzük, egy meghatározott keret szerint: egymásra hangolódás,
tárgyalás, majd kötetlen társalgás egymás közt elvegyülve. Egyben arra is kérünk, hogy a
kezdeményezés hírét adjátok tovább, aki pedig szeretné segíteni a Jövőépítők munkáját,
csatlakozzon közénk szervezőnek!
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az ismerkedés jegyében!
Ha személyesen szeretnéd ismertetni az elképzelésed, mindenképp JELENTKEZZ BE, hogy előre
tervezhető legyen egy-egy fórum menete! De azokat is örömmel várjuk, akik pusztán
jelenlétükkel, hitükkel, jó gondolataikkal, biztató mosolyukkal kívánják támogatni a találkozókat,
s közben személyesen szeretnék megismerni jövőépítő társaikat és terveiket.
Akit minden szempontból megnyer a kezdeményezés, és vállalja, hogy havonta velünk lesz,
annak szervezőként is várjuk szeretettel a csatlakozását a szűkebb csapatba!

EGY ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ…
…megalapozása a célunk a fórumokkal, ahol egyesítjük a megálmodott képeket, és akkor
megfogalmazzuk a közös nevezőt. Azt a metszetet, amit mindenki elfogad! Ennek pedig
többszörös szerepe lesz.

A KÖZÖS JÖVŐKÉP ELKEZD DOLGOZNI
Egyrészt onnantól kezdve sokezres (vagy akár több tízezres, százezres) közös akaratként meg
tudjuk fogalmazni a jövőt. És tudjuk kérni, jövőképként erősíteni, sugározni, hívogatni szóval,
gondolattal, cselekedettel. Ki-ki a maga hite szerint imádkozhat érte, vagy terjesztheti, vetítheti,
teremtheti szilárd akaratával, bármilyen is a világképe. Ennek pedig már így önmagában is
komoly gyógyító hatása lesz az országra!

AZ EGYSZERŰSÉG EGYSÉGET TEREMT
Másrészt ezzel a metszettel meglesz a közös világítótornyunk, és máris kész az összetartozásunk.
Egy vérrel, verejtékkel kiizzadt, négyszögletes országos szervezet helyett ez a közös nevező tart
össze minket. E célnak az eszméje, zászlaja alatt ugyanis bármikor, amikor a szükség, egy-egy
nagyobb feladat vagy akár egy közös ünnep hívó szava úgy hozza, egységbe tudunk rendeződni.
Ekkor, félretéve a nem közös, szétválasztó részeket, lépünk egyet közösen. Aztán pedig ugyanúgy
tudunk tovább működni a hétköznapokban önálló sejtként, a saját közösségünkben, a saját
környezetünk követelményeinek megfelelve a saját igazságaink mentén, de a közös célt mindig
szem előtt tartva!

ÖSSZEFOGÁS EGYRE TÖBB NAPON
Ha meg tudtuk tenni ezt a közös fellépést a hóhelyzetben, az árvizek idején vagy a vörösiszapnál,
vagy akár a bösztörpusztai Kurultajon, vagy a 2015-ben már 65 közösséget (!) megmozgató 25
órás szépirodalmi felolvasáson (Aki ezeknél ott volt, az összefogás felejthetetlen élményét viszi
magával azóta is!), akkor miért ne terjesszük ki az év minél több napjára ezt a fajta együttlétet?
De a katasztrófa helyett a közös jövő hívja ezt életre egyre többször!
Ehhez pedig nem kell egyesülni, beolvadni, a jelenkor természetellenes művilági szervezeteit
másolni. Ehelyett a természet rendjét és logikáját követve megmaradunk a közösségek
közösségének, melynek körei önállóan is életképesek, de amikor szükség van rájuk együtt,
összehangolva is képesek cselekedni.

Ezek a békét, szeretetet, építő erőt sugárzó lépések újabb gyógyító hullámokat indítanak az
országban!

MI VÁR RÁNK A JÖVŐÉPÍTŐ FÓRUMON TÚL?
A tapasztalataink szerint, mi magyarok jobban tesszük, ha előbb ezt az együtt cselekvést
gyakoroljuk be, és fejlesztjük magas szintre. A későbbiekben azonban erre az egyre jobban
működő összefogásra alapozva megindulhat a megfogalmazott jövőhöz vezető út megtervezése.
Ez pedig nem jelent mást, mint cselekvési terveket az élet minden területén. Annak a részletes
megfogalmazását és kidolgozását, hogyan is működik az a megálmodott ország, vagyis a
természeti törvényekhez, az Univerzum törvényeihez igazított gazdaság, politika, társadalom,
egészségügy, oktatás…

VAN MIBŐL ÉPÍTKEZNI!
Fontos! E tervek tekintetében nem a nulláról indulunk. Mégpedig az éledő körök, közösségek
elmúlt 15-20 éves munkájának köszönhetően. Több pillérre is támaszkodhatunk. A magyarság
hagyatékát felélesztő hagyományélő csoportokra. A múltunkat tisztázó, valódi értékeinket
megtaláló, öntudatunkat helyreállító, illetve a jövőbe vezető utakat is megfogalmazó szellemi
műhelyekre és azok szellemi vezetőire. A Természet felé lépő közösségek, helyi piacok, ökofalvak,
közösségi kertek, vegyszermentes gazdaságok, zöld mozgalmak építőire. És az utóbbi években
hihetetlen mértékben megszaporodó fénymunkások köreire, akik egyre nagyobb intenzitással
teremtenek mentális síkon, és segítik, terelik a jó irányba a folyamatokat.
E körök és gondolkodók nem csupán a magyarságban jelentek meg, és a jövőnk zálogát adják,
mert a pénz helyett az emberi értékekre alapoznak. A helyi, közösségi érdekek érvényesülését
keresik, az egymás ellen élés mintája helyett az egymásért élés mintáját követik. Munkájuknak
köszönhetően megjelentek a jövő berendezkedésének csírái, melyek előrevetítik a jövő
Magyarországát és a jövő emberiségét! A közgazdász Ludányi Horváth Attila nemrég tartott
budapesti előadásán több szakember új korszakba átvezető megoldását ismertette. Úgy
fogalmazott, az új állam már készen van, „nem nekünk kell kitalálni, a megoldás már kész!” A
felépítéséhez kellő tudás és szakértelem adott.

HOGYAN HOZZUK ÁT MINDEZT A VALÓSÁG KAPUJÁN?
Ha már minden terv világos, akkor ezt a jövőképet a közös teremtés eszközeivel, a belső
tudásunk védelme alatt, növekvő összefogásunkra alapozva, békés, törvényes úton hazánk jelen
idejévé változtatjuk.
Akár a megtisztulást vállaló jelenkori vezetőinkkel, akár az építkezés során felemelkedő új
vezetőinkkel (valószínűleg lesz példa mindkettőre), de a behívott kép ereje által véghezvisszük.

A HÁRMAS ERŐTÉR TERMÉSZETE
Pártjaink, képviselőink elmúlt 24 évben elkövetett mulasztásait és bűneit nem kisebbítve a
záróképhez hozzá kell tennünk, hogy Magyarország sorsát jelenleg egy hármas erőtér határozza
meg.

Ebben a mindenkori politikai vezetésre a háttérből a pénzügyi érdekcsoportok aknamunkája hat,
elölről pedig a társadalmi érdekérvényesítés hathat, ha van ereje. Nem akarjuk bármelyik
politikusunkat is felmenteni a felelősség alól (Hisz elvileg az a dolguk, hogy tisztességesen
vezessék az országot!), de amíg mi itt elöl karba tett kézzel nézzük az eseményeket, addig
törvényszerű, hogy a kifinomult eszközökkel (példának okáért beépített ügynökökkel) végzett
háttérmunka érvényesül: a pártok jó és rossz emberei közül a rosszakat erősítve, a valóban
építeni akarókat fokozatosan kiszorítva.
Ha viszont mi itt elöl végre egységbe szerveződve hallatjuk a hangunkat, az igenis eljut a
parlamentig, a jó embereket erősíti, és van is hatása! Ahogy az a Magyarok Szövetsége nevű
több tízezres mozgalom fénykorában többször is tetten érhető volt. Ez a hatás a jelen kormány
első évében, 2011-ben egyértelműen látszott, ám a mozgalom meggyengülésével a kormánypárt
soraiban is teret vesztettek a jobbító erők…
Ez a gondolatmenet nem akar bárki mellett is pálcát törni. Pusztán arra hívja fel a figyelmet,
hogy egyáltalán nincs messze az a szint, amelyen a társadalmi önszerveződéssel képesek
vagyunk befolyásolni az ország sorsát, továbbá nem kell feltétlenül minden politikusra farkast
kiáltani, inkább a politikai élet megtisztulását kell kitűzni célként!

Isten Hozott a Jóváépítők fedélzetén!
Várunk szeretettel a következő találkozónkra!
Hegedűs Gergely András
Nagyistván Gábor

