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Kitekintés a világra 

T ó t h  C s a b a  ( P é c s ) :  

A  k o c k a  e l  v a n  v e t v e … ?  –  „ ü z e n e t ”  a  j ö v ő n e k  
e g y  a m e r i k a i  e m l é k m ű v ö n  

 

2019. január végén az egyik „ismeretelvesztő” csatorna műsorában volt egy kis összeállítás 

a Georgia Guidestones emlékműről (Elberton, Georgia állam, USA, ld. a továbbiakban GG; 

1980. márc. 22-én avatták fel, mondhatni a „rendszerváltoztattatások” küszöbén), nálunk az 

utóbbi 10 évben most először, bár egyébként tele van vele a net, meg a „hócipő”. A doku meg-

említette, hogy volt a GG-emlékművön egy kis kőkocka, mellyel az ismeretlen alkotók „újra 

hírt adtak magukról”, de nem „beszélték túl” a dolgot. Pedig érdekes ez a kocka s a körülötte 

zajló „kirakós játék”, ugyanis a „kőműves” alkotók valamikor kijelöltek egy fölső sarkot a koc-

kának – a GG-brosúra 1980-as fotóin nem látszik a kocka helye, a képek elég homályosak –, 

majd valamikor kivágták a helyét, és odatették a kockát – nyilván egy „kőműves” szertartás 

keretében, titokban –, végül 2014-ben nyilvánosan eltávolították, „the die is cast”. Vajon csak 

egy kis „hírverést” akartak 30 év után a GG „tízparancsolatának”? De miért épp a 20 és 14-es 

számok voltak láthatók a kockán, amíg fönt volt, s miért épp 2014-ben távolította el valaki, 

összetörve és darabjainak nagy részét szétosztva a jelenlévők között (Youtube)? A fehér kő-

kocka, míg látható volt, az északnyugati, angol feliratos oldal jobb fölső sarkában helyezkedett 

el (alább az 1, 2, 3. fázis, majd az eltávolítás után visszaállt a 2, vagy az 1. fázis): 

 

 
1. 

 

 
2. 
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3. A kocka kiterítve. 
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A Georgia Jelzőkövek angol felirata és magyar fordítása (Z. T. Cs.), alább a „Legyenek e 

kövek az Értelem Korának útjelzői” felirat négy holt nyelven, a zárókő négy oldalán. A terveket 

egy „R. C. Christian” álnevű illető vitte a kivitelezőhöz, ami azonban megtévesztő, mert a GG 

és a hozzá mellékelt brosúra nem tükröz rózsakeresztes elveket, csupán a magyarázó szöveg 

(The Purpose... c. fejezet) egy mondata utal magasabb tartalomra: „nincs isteni inspiráció azon 

túl, ami megtalálható minden ember lelkében”; ez részben igaz, de a mondat egy szolipszista 

(lat. solus ipse: egyedül magam) elvet sugall, miszerint a valóság csak a személyes tudat ter-

méke, nincs tőlünk független valóság; ez a téves descartesizmus meghosszabbítása, „ha nem 

gondolkodom, nem vagyok”. A brosúra egyébként nagyrészt a túlnépesedéssel foglalkozik, ill. 

egy világnyelv majdani bevezetésével, melyet értenek a gépek is... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Georgia Jelzőkövek alaprajza, tájolása, feliratainak, elemeinek elhelyezkedése; feltűnő, 

hogy a német, a francia, az olasz vagy a latin nyelv hiányzik; az alkotók a remélt, jövőbeli 

„uniókra” utalhattak, nem történeti, „faji” rangsorra: Euroamerika: angol-spanyol, Eurázsia: 

orosz-kínai-hindi, Közel-Kelet: arab-héber, Afrika: szuahéli – mielőtt „2992-ben” létrejön a 

„Demokráciák Általános Szövetsége”, a „szép, új világállam”... (ld. Looking Back From 

2992, The Economist, 1992 dec.) 
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Jómagam először 2014 nyarán hallottam a Georgia Guidestones-ról (Bill Ryan: Az Angol-

szász misszió, 2010, Youtube), majd olvastam róla (Georgia Guidestones szócikk, Wikipedia, 

a végén link az 1981-es ismertetőhöz), és láttam egy videót (Raymond Wiley, MMXI, Youtube). 

Még 2015. augusztusában egy sajátos „illusztrációt” is találtam a később megismert kocka szá-

maihoz, nem mástól, mint Christine Lagarde-tól, az IMF elnökétől, aki egy 2014. januári kon-

ferencián meglepő módon elkezdett számolgatni: a 2014-es évszámban a 14 = 2 x 7, „magic 

seven”, a „varázshetes” kétszer szerepel, s megemlítette az akkor esedékes évfordulókat, 100 

éve: 1914/I. világháború, 70 éve: 1944/Bretton Woods/IMF alapítása, 25 éve: 1989/berlini fal 

leomlása, kijelentve, hogy 2014 egy „mérföldkő”, „milestone”*. De ezzel aztán nem sokat fog-

lalkoztam, míg 2017. októberében felfedeztem a videót a kőkocka 2014-es eltávolításáról 

(Block removed, Youtube), ill. a kocka fotóit a 20 és 14-es számokkal. Én is elkezdtem szá-

molgatni, 2014 = 2 + 1 + 4 = 7, az ősi aritmológiai, addukciós „művelet” alapján, mellyel elő-

ször a 80-as években találkoztam a Tarot-ról, a számmisztika „képeskönyvéről” szóló rövid 

„szamizdatban” (Book of Thoth kivonata), amit akkor fel is használtam egy tanulmányomhoz 

(Kígyó a kereszten, Országépítő 1992/1), és ugyanígy a kocka egyéb számaiba is „belekukkan-

tottam”, mert logikusnak tűnt, hogy az MM betűk a római 2000-t jelenthetik: 

 

2008 = 2 + 8 = 10 = 1   (8 = 1 + 2 + ... 8 = 36 = 9, és 36 = 1 + 2 + ...36 = 666) 

 

2014 = 2 + 1 + 4 = 7   (14 = 1 + 2 + ...14 = 105 = 6) 

 

2016 = 2 + 1 + 6 = 9   (16 = 1 + 2 + ...16 = 136 = 10 = 1) 

 

2020 = 2 + 2 = 4    (20 = 1 + 2 + ...20 = 210 = 3) 

 

 = 1794, a jakobinus diktatúra vége (1 + 7 + 9 + 4 = 21 = 7 x 3) 

 

Vagyis az MM-8, -14, -16, -20 éveket úgy emelték ki a kocka megalkotói, – és a 2008-

2020 közötti éveké...? – hogy a rejtett, „okkult” értékük kiadja az 1794-es dátumot, mely való-

ban egy fontos dátum volt Európa történetében: ekkor végezték ki Robespierre-t és társait (júl. 

28.), ekkor „falta fel” a forradalom a saját gyermekeit, és jött a „restauráció”. Aztán megint 

nem foglalkoztam a dologgal mostanáig, a GG-kocka tévés említéséig, de ma már áttekinthet-

jük az utóbbi évek történéseit is, melyekben úgy tűnik valóban van egy „rendszer”, amelyre a 

kockával mintha „szerényen” felhívták volna a figyelmet, egyfajta „kulcsot” adva a jelenünk-

höz, jövőnkhöz, miszerint semmi sem „véletlen” a politikában, és semmi sem az, aminek lát-

szik:  

                                                           
* Christine Lagarde, 2014. jan. 15., The National Press Club, Washington: „Now, I'm going to test your numero-

logy skills by asking you to think about the magic seven, okay? Most of you will know that seven is quite a number 

in all sorts of themes, religions. And I'm sure that you can compress numbers as well. So if we think about 2014, 

all right, I'm just giving you 2014, you drop the zero, 14, two times 7. Okay, that's just by way of example, and 

we're going to carry on. (Laughter) So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It 

will mark the hundredth anniversary of the First World War back in 1914. It will note the 70th anniversary, drop 

the zero, seven, of the Breton Woods conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anni-

versary of the fall of the Berlin Wall, 25th, okay. It will also mark the seventh anniversary of the financial market 

jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still 

lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us and the horizon looks just a bit brighter. 

So my hope and my wish for 2014 is that after those seven miserable years, weak and fragile, we have seven strong 

years. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope 

that the IMF will have something to do with it.” (www.press.org) 

 

http://www.press.org/
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2008 = pénzügyi krach 

 

2014 = I.S.I.S színreléptetése, migráció és bátorítása, ukrajnai puccs kívülről (2013. 

nov. óta) 

 

2016 = ENSZ/Agenda 2030/21, 75, 83, 90. pontok, közben szíriai válság, U.S. vs F.Á.K. 

 

És feltehetjük a kérdést a közeljövővel kapcsolatban, hogy ha mintegy „spontán”, a köz-

napi hírözön sorai között, egy baleset és egy bűneset között lezajlottak és ma is zajlanak a fenti 

évek eseményei, ezek következményei, szankciók és „őrületek”, akkor mi várható 2020-ra, a 

rejtélyes GG „kockavetők” szerint? 

 

2020 = „III. világháború” (erősen reklámozzák az „add-fel/ne-add-fel”-típusú 

„transzhumanista”  üzenetekkel)? „Új világrend” bevezetése (ld. 1 $, „Novus Ordo Seclo-

rum”)? 
 

Vajon tanúja lesz a mi nemzedékünk, hogy jön a még nagyobb diktatúra, és felszámolják a 

maradék szabadságunkat is? Mintha ez már el is kezdődött volna, most újra egy tekintélyelvű 

„restauráció” zajlik, egy kötelező igazodás parancsával, kultúra, politika, gazdaság totális ál-

lami „privatizálásával”, a „nemzet” állítólagos javára, „mert” ez hatékonyabb, mint a „libera-

lizmus”, a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, amit „időigényes” megvalósítani, és a „másik 

oldal” hiteltelenné is tette... Hátraarc, emberiség? Jön az Amerikai Birodalom? „Jobblib” vagy 

„ballib” álarcban, édesmindegy…? Bizonyára nem ilyen „lovat” akartunk... 

Ha összevetjük az eddigi „jeleket”, hogy mi várható (ld. a Római Klub kiadványa, The 

First Global Revolution, 1991, miszerint az „igazi ellenség az emberiség”, ENSZ-Agenda 21, 

Looking Back From 2992, The Economist, 1992. dec. dupla szám, magyarul Országépítő, 

2004/4, A katasztrofális 21. század: migráció, hipernacionalizmus, „arab tavasz” 2011-ben, a 

végére 3 milliárd ember marad, és Perlas-Strawe: Empire Matrix, www.globenet3.org), akkor 

aligha csodálkozhatunk: szinte minden egybevág, kezdve a 19. századi Albert Pike-levéllel, 

amely három világháborút jósolt, és ezek közül kettő pontosan úgy történt, ahogy leírták, ill. a 

legutóbbi, „sorsfordító” 2001/9/11. megnyitotta a „Patriot Act”-ek sorát máig (Rebuilding 

America’s Defenses, PNAC, 2000, egy „új Pearl Harbor”-ról, és korábban Brzezinski „Nagy 

sakktáblájának” hasonló „katalizáló sejtetése”; vö. Függelék, Dr. Rudolf Steiner a 2000-es 

évekről). És mintha a migrációs hullám is csak ezt a diktatórikus „eltolódást” szolgálná, a gaz-

dag–szegény cezúra, szakadék kijelölését, mint 100 éve a bolsevizmus vírusa (vö. migránsok 

és Soros nélkül idehaza nincs harmadik 2/3, ld. legutóbb George Birnbaum a kormánypárti 

Soros-kampányról, mint „sikeres reklámtermékéről”! sic!). Noha a „középosztálybeli” cezúrá-

nak látszik némi realitása a legázolt kelet-európai kisnemzetek talpraállását illetően, de ez, így, 

biztosan zsákutcába vezet... 

De mit jelenthet a kőkocka JAM-felirata, az MM-mel szemben lévő oldalon? Nyilván nem 

„dzsemet”, – bár a halmazállapotot tekintve lehetünk lekvárok is a „végére”, fizikailag, egy 

atomtámadás után, és épp most feszegetik az INF-szerződés határait... – hanem egy anagramma, 

valaminek a rövidítése, talán „Jehova, Allah, Magisterium”, de bármi lehet, ami nem igazán 

keresztény, nem igazán korszerű, hiszen a rejtélyes alkotók nyilván jobb szeretik az „ellenerő-

ket”, ezek „dinamikáját”, a maguk álszent, önző érdekei szerint...  

Maguk a nagy kőtömbök a felirataikkal eleve egy rendkívül komoly, határozott szándékot, 

akaratot tükröznek (a GG összköltsége mintegy 250.000 dollárra rúgott), rendkívül komolyan 

vették a 10 mondatos „emberiség-reformálás” programját, amitől már elég sokan ki is „akad-

tak”, hiszen az első szentencia mindjárt az, hogy „Tartsd az emberiség számát 500.000.000 
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alatt, állandó egyensúlyban a természettel” (1980-ban az emberiség száma 3,43 milliárd volt, 

ma már több, mint 6 mrd). Az ilyen „racionális”, „sötétzöldbe” is becsomagolt üzenetek ter-

jesztése nyilván a nyugati világ önző, kapitalisztikus burjánzását szolgálja, mely egy „világál-

lamot” akar létrehozni, ez a nagy vágyálmuk, bármi áron, akár az emberiség „9/11-ed” részének 

kiirtása árán, ürügyek, proxy-háborúk, proxy-balekok segítségével, akik pénzért vállalják a cir-

kuszt, a saját pecsenyéjüket sütögetve a saját nemzetük ellen (ld. bolsik az oroszok ellen, nácik 

a németek ellen, muszlimok a többi muszlim ellen, hosszú távon a nyugati beavatkozásnak 

kedvezve), ahelyett, hogy az antiszociális, egyoldalúan materialista, pénzközpontú kapitalista 

rendszert átalakítanák, harmonizálnák a valódi szociális célok alapján, a legégetőbben időszerű 

Dreigliederung, Hármas Tagozódás alapján, mely a szabad szellemi élet, jogegyenlőségen ala-

puló állami-politikai élet, testvériségen alapuló gazdasági élet belső önállóságának és e három 

terület együttműködésének kialakítását jelenti, s immár 100 esztendeje egy választható alterna-

tíva a társadalmak számára (ld. Dr. Rudolf Steiner munkássága, Katalog des Gesamtwerks, a 

neten).  

Amit a külső világban teszünk, annak „visszhangja” van a „belső” világban, a közös, lelki-

szellemi kozmoszban. A GG-alkotók pontosan tudták ezt, hogy amiképp van fizikai kőkocka, 

úgy van szellemi is, s hogy amit belevésnek a fizikai kőkockába, az belevésődik a szellemibe, 

a lelki-szellemi tevékenység által, és természetesen később a szemlélők, befogadók által, ki-

véve, ha valaki behatol a GG igazi mögöttesébe és valóban leleplezi a szándékokat, mert akkor 

összeomlik a „nagy terv” – ezért félnek egyesek a nyomdafestéktől, szabad szótól, kivéve, ha a 

saját elképzeléseik reklámozásáról van szó. A GG-brosúrában hangot adtak annak, hogy sze-

retnék, ha mások is hasonló kőtömböket emelnének a világ más országaiban, és ezeket az üze-

neteket nyilvánvalóan meghallja, befogadja az egész „hálózat”, melyhez minden politikus báb-

nak, haszonélvezőnek, nép választotta népnyúzónak, közéleti kultúrbölénynek illik tartozni a 

világ „fejlettebb” felén... 

Úgy tűnik teljesen jogos a berzenkedés a jámbor, kritikus kívülállókban, hogy ez a mega-

lomán megalit torz, önző célokat hirdet, egy szűk „elit” céljait az emberiség létérdekeivel szem-

ben, látszólag „logikus”, „szép” szavakba csomagolva. Ezért minden további kételkedés nélkül 

mondhatjuk: ÉBRESZTŐ, EMBER! A Big Brother, a Nagy Testvér elérkezettnek látja az időt, 

amitől 1000 éve rettegnek a „világvége-várók”, minden adva van, atomarzenál, egoizmusok, és 

a GG-kőkockán egy másik számtani művelet is úgy tűnik épp erre figyelmeztet, a 2008-2020 

közötti években: 

 

8  +  14  +  16  +  20  =  58  =  5 + 8 = 13 

 

A 13-as szám közismerten nem „szerencsés”, pl. a Tarot de Marseille-ben a képe a Halál, 

a Kaszás, és 13 = 4, a klasszikus világszemlélet négy eleme, melyekre lebomlik a szerves anyag 

a halál után („jam”), s ezekből is épül fel, az ötödik, az éteri élet-princípium szerint. A Tarot-

ban a 8. arkánum: Igazság, 14: Mértékletesség, 16: Isten Háza (vagy Torony), 20: Ítélet, bár ez 

inkább csak a GG alkotóinak szokás szerint „tréfás” megnyilatkozásaihoz lehet egy „kulcs”, 

hiszen a Tarot legfeljebb a számok imaginációit tartalmazza – a Kabbala vagy az egyiptomi–

görög gnózis nyomán –, melyek csak áttételesen vonatkozhatnak évszámokra, bármelyik új szá-

zad 0-21. évére. Búcsúzzunk tehát Isten szép napvilágától idő előtt, milliárdnyian, csak mert 

messze vagyunk a gazdagok pixisétől, a tőzsdei pénzesőtől? Hagyjuk, hogy háborúba küldjenek 

bennünket a pénzeszsákok, fegyvergyárosok, miközben ők messziről nézik? Avagy fogjunk 

végre össze, hogy ne énekeljék ki a szánkból a sajtot, ne tehessék, amit akarnak? Ez a tét, nem 

kevesebb! Nem a „jobb–bal” civakodásokról kell folyton beszélni, mellyel csak megosztják a 

nemzeteket, hanem immár valóban az ÉLETÜNKRŐL! A 99% és az 1% botrányos, tűrhetetlen 

viszonyáról van szó, még ma is, a 21. században, a 3. évezredben, ami sehogy sem akar hason-

lítani az isteni „aranymetszéshez”, a jó élet egészséges arányaihoz! 
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A számok a világnak, a teremtésnek egy bizonyos szintjéhez tartoznak, a ritmusok, jelen-

ségek, „szimptómák” absztrakt rétegéhez, nekünk azonban az emögötti erők világát kell meg-

értenünk, befogadnunk, aktívvá tenni magunkban. Az „illuminátus hálózat”, az „SJ/FM joint 

venture” (jezsuita-szk. vegyesvállalat, ld. C.G. Harrison 1893, a „Bal Testvériségekről”, 

www.archive.org) csak trükközik a számokkal, hogy befolyást, hatalmat szerezzenek maguk-

nak, a nyugatnak, a világ, az emberek fölött, önző, „szociáldarwinista”, kapitalista, elitista mó-

don. Ez teljességgel a matéria szám-súly-mérték szerinti, haszonelvű világához, a múlthoz tar-

tozik, a múlt ravasz továbberőltetését jelenti, ahelyett, hogy az igazi nagy „irányító”, a „belső 

Vezér”, a Krisztus-Logosz megismerése szerint járnának el. Így csempészik be mindig az igazi 

demokratikus Krisztus-impulzus helyére az antidemokratikus Antikrisztust, a megtévesztő 

„csomagolásokban”...  

Mármost, mit tudunk a nagy- és kisvilágról, amivel felvértezhetnénk magunkat ebben a 

nagy küzdelemben, ami az örök harc a „have”-ek és a „have not”-ok, a tehetősek és a tehetet-

lenek között a létért, a „léért”, ami mindig elállatiasítja az embert, visszaveti a fejlődésben kor-

ról-korra, újra meg újra, kicsiben-nagyban? Ez a méltatlan, önző „veszekedés” lenne az élet 

„aranyszabálya”, tényleg „ilyen a çe la vie”? Ilyennek „kell” lennie? Csak ilyenek vagyunk, 

lehetünk? 

Bizonyos értelemben valóban beszélhetünk egy ősi küzdelemről jó és rossz, világosság és 

sötétség között, mint ezt a mesékből tudjuk, s ahogy a mesék ősforrásai, a nagy mítoszok, te-

remtéstörténetek ábrázolják. Ezeket az ősi történeteket elfelejtettük, le is szoktattak róluk a „fel-

világosodás” óta, sőt már akkor elkezdődött az átnevelésünk, amikor a kereszténységet roma-

nizálni kezdte az elitista szekta, hatalmi, túlélési céllal, a 4. századtól. Nem tévednek nagyot az 

újkori ateisták, mert az egész kereszténységet, az egyházszervezetet nagyrészt valóban hatalmi, 

szuggesztív elvek szerint hozták létre, csak persze az ateisták (is) szeretik elfelejteni, hogy a 

kereszténységnek van egy valóságosan misztikus alapja, hogy valóban történt valami igazán 

rendkívüli ezzel a názáreti emberrel, ott, a Jordánnál, és benne, vele kapcsolódott össze ég és 

föld, isteni és emberi, mert ennek akkor és ott jött el az ideje. Természetesen lehet mindenfélét 

mondani, tenni e világon, elég nagy szabadság adatott erre, pro és kontra, versus és aversus, és 

hál’ istennek kialakult ennek a szabadságnak a szentesítése, törvényesítése is alig néhány szá-

zada, évtizede, ami szintén egy óriási fejlemény az emberiség történetében. Azonban a felsza-

badulásunkkal együttjárt az erősebbek szabadságának egyoldalú kultusza, pénzügyi-politikai 

rendszere, átmentették magukat az újkorba, és a folyamat a visszájára fordult, különösen azál-

tal, hogy az erősebbek elkezdték tudatosan kisiklatni a szociális mozgalmakat, túllépni „hatás-

körüket”, és a politikai „okkultistáikkal” megalkották a felszínre kerülő szociális és nemzeti 

megújulás legnagyobb lejáratását: az ún. „szocializmust”, „kommunizmust” (a „bennfentes” C. 

G. Harrison ezt „szocialista kísérletnek” nevezte 1893-ban), és ebbe beleértendő mindkét pólus, 

a „bolsevik” és a „nemzetiszocialista” is, melyeket egymás ellen akartak fordítani. Nagyjából 

100 esztendeje lépett életbe ez a valódi, nagy összeesküvés az emberiség ellen, mikor a nagy 

„szabadulóművész” USA-Houdini kilépett otthonról, elhagyta szigetét, miként Anglia a 100 

éves háború, Jeanne d’Arc után, és helyet követelt magának a világ színpadán: egészen ponto-

san 1898-ban történt, hogy fölrobbantották maguknak a Maine cirkálójukat, ami után feljogo-

sítva érezték magukat, hogy elfoglalják a spanyolok gyarmatait, Kubát, a Fülöp-szigeteket, a 

Guam-szigetet, etc. (volt persze „előjáték” is, a kínai ópium-háború az angolok oldalán, és a 

Japánra kényszerített kereskedelmi egyezmény). Mondhatni a Maine cirkáló 1898-as esete volt 

az első „9/11”, és azóta is előszeretettel alkalmazzák ezt a „technikát”, hogy ürügyeket teremt-

senek, melyek mentén a gazdasági-katonai erővel és befolyással a kezükben propagálják a „vi-

lágszabadságot”, „megvédik”, ha kell, miután az egyes országokban diktatúrákat pénzelnek, sőt 

létrehoznak, aztán „felszabadítóként” letarolják őket, és a hálás, „haladár” felszabadítottakkal 

felépíttetik a maguk rendszerét, a kamat-rabszolgaságot (tézis-antitézis-szintézis, probléma-re-

akció-megoldás recept). Így alakultak ki a 20. század nagy ellentmondásai, antagonizmusai és 

http://www.archive.org/
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katasztrófái, a maga szigetszerű érintetlenségében megerősödő s a megfelelő pillanatokban lát-

ványos összeomlásokat, „válságokat” produkáló nyugati nagytőkével a háttérben, „veszti ver-

sus resztli”, nyugat és a „maradék” közötti feszültségben, gazdag és szegény közötti feszültsé-

gekben, a demokrácia-papolás és a fedett műveletek egymásnak ellentmondó segédeszközeivel. 

Ma ismét egy „küszöbön” billeg az életünk, egy újabb nagy átmenet felé akarnak lökni 

bennünket a nyugati bábjátékosok, akik az 1980-as évektől elkezdték lefújni a „szocialista kí-

sérletüket” a SZU satuba fogásával, keleten az afgán háborúval (Brzezinski in Afghanistan, 

Clintonné: „We build the Al-Qaeda”), nyugaton a „bársonyos, narancsos, rózsás ellenzékekkel” 

(ld. a CIA-főnök, majd Reagan-alelnök s elnök G. H. W. Bush, Skull & Bones 1948, „Magóg” 

rendi névvel, vö. a rendszerváltoztattatás előkészítéséről Carl Bernstein: Holy Alliance, Time, 

1992. febr. 24). Nem mintha annyira sajnálnánk a SZU-t, – az orosz embereket igen – de jobb 

szerettünk volna egy egészséges, független „harmadik utat” a közép-kelet-európai ütközőtér-

ségben, egy „kis Svájcot”. A nyugat vezető körei, kellő fizikai és mentális pusztítás után – amit, 

hangsúlyozni kell, az általuk elterjesztett bolsevik ideológia és a végletekig fölpiszkált, majd 

szabadjára engedett nácizmus okozott a világban (ld. Quigley, Sutton, Tarpley, etc.) – most 

ismét káoszt csinálnak, a maguk régi, magasfokú szk. jelmondata szerint: Ordo ab Chao, Rend 

a Káoszból, s a GG-kocka azt sugallja, hogy épp 2008-2020 közé időzítették a totális káoszt. 

Kérdés, hogy ezt akarja-e az emberiség nagyobbik része, vagy összefog végre és ellenáll, a 

saját elemi létérdekéből fakadóan? Mert jóllehet vannak megoldandó problémáink bőven, de 

nem vagyunk „sokan”, csak bizonyos térségekben. A Föld tele van lakatlan, benépesíthető, 

nagyszerű helyekkel, csak el kéne hagyni az élhetetlen megapoliszokat, telepes-programokat 

kellene indítani, és szociálisan, közösségi elvek szerint kellene gondolkodni az extraprofitról, 

amit mások szuperluxusra és illegitim célokra használnak, és a túltermelést is ki lehetne egyen-

súlyozni a kapitalizmus áldozatainak megsegítésével, itt-ott, helyben...  

A józan, átfogó megoldásoknak van itt az ideje, nem a további hatalmi játszmázásoknak, 

embertelen, természetellenes gép- és űrkorszaknak, a technokrata „gólem” elengedésének, me-

lyek amúgyis csak egy végjátékot jelentenek ma, az 5. kultúrkorszak végén, a Halak-jegye alatt, 

ha a valódi „nagy történelmet” tekintjük, ég és föld valódi összefüggései alapján. Mert már csak 

360 év van vissza a valódi Vízöntő-korszak kezdetéig, mely a Szláv-Ázsiai kultúrkorszak lesz, 

szláv-ázsiai népek vezetésével, az őskeresztény „látnoki” terminológia szerint a Filadelfia-kö-

zösségek kora, azaz a Testvéri Szeretet kora (Ján. Jel. 3,7), amikor lekerül, ami fent volt, és 

felkerül, ami lent volt, s beteljesedik az Ige: „Aki nagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok” (Mt 

23,11). Jó lenne nem egy globális összeomlással „ünnepelni” ezt a küszöbön álló „világszil-

vesztert”... Ma a múlt, jelen, jövő, az ember és a világ teljes megértéséért kell dolgoznunk, egy 

akarattal, a világ minden részében, egymásért, nem egymás ellen, s megértetve a nagy „túlélők-

kel”, a pénz- és hatalom-monopolistákkal, „haladárokkal” és „konzervatívokkal” is, hogy nem 

egy digitális „felhőben” kell léteznünk, nem egy másik „bolygót” kell keresni méregdrágán, 

nem a Marsra, a Holdra, vagy egy „Elysiumra” kell költözni a „széffel”, hanem megmenteni az 

emberiséget, az emberi lelket és a Földet, az eredeti szellemi értékrend szerint! A modern, 

„high-tech” civilizáció nem csupán a „haladás” jele, hanem egy próbatétel is, ebben a sosem 

látott, absztrakt formájában, melyet tudnunk kell meghaladni, átszellemíteni, nem pedig for-

dítva, az embert és életet elgépiesíteni! 

 

 

 

Függelék 

 

Dr. Rudolf Steiner a 2000. év körüli világhelyzetről, 

Berlin, 1916. ápr. 4.: 
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...A kereszténység második évezredének végén élünk, nemsokára elérjük a 2000. évet, és 

akkor az emberiség valami sajátos dolgot fog megtapasztalni.… Nem sokkal azután, amikor 

leírják a 2000. év dátumát, jönni fog Amerikából, nem egy közvetlen tiltás, hanem egyfajta 

tiltás minden gondolkodással szemben, egyfajta törvény, amely minden önálló gondolkodás 

elfojtásáról lesz elnevezve. Másrészt elérkezik a kezdete annak, hogy minden önálló gondolko-

dás elfojtása átmegy egy tisztán materialisztikus gondolkodásba, ahol… az embert úgy kezelik, 

mintha gép lenne… Mármost, a jövőben nem olyan törvényt kapnak, amely azt mondja, hogy 

nem kell gondolkodniuk. Nem. Az fog történni, hogy olyan dolgokat tesznek, melyeknek a 

hatása fog kizárni minden önálló gondolkodást… Ki kell fejleszeniük egy bizonyos ellensúlyt 

e tendenciával szemben a világfejlődésben, és ez az ellensúly az antropozófiai szellemtudo-

mány… 

 

Forrás: A jelen és a múlt dolgai az emberi szellemben, Berlin, 1916. ápr. 4., előadás az 

Általános Antropozófiai Társaság tagjai előtt; az előadásciklus eredeti címe: Gegenwärtiges 

und Vergangenes im Menschengeiste, GA 167. kötet, www.anthrowiki.at; a fordítás az angol 

kiadás alapján készült, Things in Past and Present in the Spirit of Man, www.rsarchive.org, 

(ford. Z.T.Cs.) 
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