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MAROSFŐ, HÁLÓ tábor, 2011. augusztus 2.

Dr. Szakács Ferenc Sándor

Pro Educatione Transilvaniansis Felnőttképzési Ernyőszervezet

Operatív Csoport, Igazgató

A reszakralizáció kihívásai

Ismerős Arcok:

„Bürokraták és pénzemberek irányítanak minket,

Hazug szólamok, igéretek, tartják ALÓL a szintet.

Utat keresve, tapogatózva EGYMÁSRA LÉPVE ÉLÜNK,

Megnyomorítva, mindent feladva szánalmas lesz a végünk...”

Tusványos árnyékában: jóléti államok vége.

VICC: Csiga – teknős: milyen jó, hogy lassan megyünk...

Egyház, Vallásosság, Szakrális értékek

VS
MLM infók, banki hitelek, eladósodási / kölcsön lehetőségek

Mit is kell RE-szakralizálni??

MAGAMRÓL: 25% örmény, 75% magyar, francia barátaim szerint:

150%-ban erdélyi, „jezsuita produktum”

Külföld: idegen nyelvek, idegen kultúrák, fogyatékosok hatása –

értékrendszer változás.
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Idődiskurzus: MÚLT – JELEN – JÖVŐ (okos nemzetek:

jövőkutatás: Franciaország, Finnország)

Rohanó autó, köd, sötétseg --  lámpák.

Szakralitás:

ZOLIKA

„Majd megmutatom nektek, hogy milyen a messiás”

„Az ember a világ gyönyörűsége”.

Jézus Krisztus: autentikus lét – gondolatok + szavak +

cselekedetek összhangja, az ember LEGNAGYOBB

egzisztenciális kihívása.

Modern egzisztencia: hajótörött tömegek: belső meghasonlás

Holt költők társasága: „Szavak és Gondolatok megváltoztatják a

világot”.

„Semmiből egy új világot...” – Bolyai János

„Vagy találunk utat, vagy csinálunk.” – Hannibal Barcas

EU alkotmány preambuluma VS MAGYAR alkotmány (2011)

preambuluma

„...Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.

Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Ígérjük,

hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt

nemzetünk szellemi és lelki egységét... . Felelősséget viselünk
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utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink

gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek

életfeltételeit. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag

hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez...”

A TÁRSADALOM összefüggések egésze. A reszakralizáció

összefügg a jelenlegi társadalmi állapotok elemzésével.

Make a lot, Save a lot, Give a lot.

Úgy legyél több, hogy másoknak adsz, nem pedig úgy, hogy

elveszel tőlük.

Társadalmi kapcsolatok, pszichoszomatikus egészség, anyagi

javak, életminőség szervesen összekapcsolódnak.

1. Kitérő: Isteni „brand”

Kiemelt helyek időn és téren keresztül

Miért itt, miért ott?

Miért hosszútávon? (többszász éve)

Isten állandó jelenléte a társadalomban/ történelemben

„Imago Dei in homine”

Kultúrális, szellemi, vallási központ – „Genius loci” (erőszak ellen

is)

2008-tól szembe kell nézzünk ezen kívül egy erős – gyakran

elhallgatott paradigmaváltással:

„Nem szabad megengednünk, hogy ami felett ítéletet mondott az

idő, halottan is életet szimuláljon, és tovább kísértsen közöttük” –

Makkai Sándor
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2. Kiterő: Eladósodás társadalma

- Szervezett magán pénzhatalom: központi bankok,

bankrendszerek – pénzimpériumok politikai befolyással

- Az árak 50%-a a beleépített kamat / kamatozó hitelpénz

(beépített adósságszolgálat)

- Kamat + kamatos kamat a gazdaság alapja

- Fedezetlen valutanyomtatás $: 1971-től, „fiat money (legyen

világosság?)”, kőolajkereskedés az alapja

- A hatalom azé, aki a pénzt bocsátja ki

- Nagyobb erő, nagyobb igazság

- Teljes függőség-program kidolgozása

- Aki nem fizet kamatot, az „ellenség”

- Aki a „pénzt” adja (a jelet), az elveszi az értéktöbbletet

(hozzáadott értéktermelés nélkül), a pénzrendszer a reál

gazdaságot felfalja

- „Nincsenek örök barátok és örök ellenségek, CSAK örök érdekek
vannak” (Winston Churchill) – cinikus, de sikeres stratégia

5 Mózes (Mózes 2. Törvénykönyve) 15, 6.

„Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta

néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz

kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem

uralkodnak.”

Vajon szakrális minden forrás, amelyet reflexből szakrálisként

kezelünk?
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3. Kitérő: ideológiák harca??
Kommunizmus

kitartó munkával próbálták megsemmisíteni és az emberek

elméjéből kiiktatni mindenféle istenképet

cél a társadalom immunrendszerének, ellenállóképességének

meggyengítése volt minden szinten

félelem érzése állandósult az egyénekben: félni kellett mindentől,

bizalmatlannak kellett lenni mindenkivel.

bizalmatlanság a bizalom helyett

a társadalom szakrális ellenállásának megszüntetése

Kapitalizmus

– erős ideológiaváltás

– új ideológia rárakódott a régire: mint az már számtalanszor

bebizonyosodott: mindez egy nemzetközi politikai paktum hatására

történt – Málta 1989

–  „forradalomnak” nevezett váltás legfontosabb célja volt, hogy a

régi hatalom kontrollja alól kerüljenek Kelet-Európa társadalmai az

új hatalom kontrollja alá

– „Társadalmi megváltás” nem következett be

– beindult egy újabb létroncsoló folyamat, amely célkitűzéseiben

hasonlít az előző hatalomhoz: mindenféle istenkép

megsemmisítése, a család gyengítése, a társadalom belső

ellenállásának a felszámolása, a hazugság politikai programra való

emelése (ember, mint „fogyasztó”, „minimál én”)

– „demokrácia” – mutatványos bódé szintjén kezd üzemelni

– bizalmatlanság fokozása, bizalom kiiktatása
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4. Kitérő: Homo Sapiens – Homo Videns
- legszentebb cél: a profit maximalizálása minden áron, a

profitszerzés kontrolljának a megszerzése, nemzeti vagyon

privatizálása

- a „szabadság” égisze alatt egy modern  rabszolga-társadalm jön

létre

- a társadalom immunrendszere tovább gyengül: szocializáló erők

gyengülése (család, egyházak, média, azonoskorúak társasága,

iskola)

- „modern rabszolga”: atomizálódott, eladósodott, mediatizált

butítás hatása alatt áll > rabszolgatartó társadalom a „szabadság”

máza alatt

- vészreflex: rövidtávú gondolkodást, demotivációt, állandó

nyugtalanságot eredményez, csökkenti úgy az érzelmi

intelligenciát, mint a szociális érzékenységet

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra” lassan átalakul: „Amit

ma hazudhatsz, ne halaszd holnapra”.

A kommunizmus létroncsolására épülő, embertelenségében vele

megegyező kapitalizmus a „megváltás” helyett mást hozott. Illetve
mást hozott létre: a fogyasztó embert, a konzum-gépezetet,

akinek elég néhány mediatizált impulzus és bármit megvásárol

(egyre gyakrabban hitelből).

Média: előbb éri el a gyereket a „rontás”, mint a „tanítás”

(reklámdömping) – Panem et circenses

Intermezzo – mi a globalizáció?

Válasz: Diana hercegnö halála.
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Kérdés: Mire alapozza a feltevését?
Válasz: Egy angol hercegnö egyiptomi barátjával
karambolozott egy francia alagútban, egy német autóval
utazva (melyben holland motor ketyegett), amit belga soför
vezetett, aki skót viszkit piált, és akiket japán motoron egy
olasz paparazzi követett, majd amerikai doktor akart
megmenteni brazil gyógyszerekkel.

És mindezt elküldték Neked, egy magyarnak, aki kínai
ruhákba öltözve tajvani monitort bámulsz, és azon aggódsz
hogy a német bank által adott svájci frank alapú hiteled mikor
bukik be az idegen hatalom által befolyásolt kormányod miatt.

Megoldások

- Helyi pénz / olcsó pénz kialakítása, jó példa: Soproni Kékfrankos

- A „kamat” újraártelmezése (give a lot!)

- BRICS – kitörési probálkozások

- Érteni, értelmezni, elemezni a társadalmat, társadalmi

összefüggéseket felfedezni

- RE-szakralizálni a társadalmat

- Történelem ismerete (nem a történet-írás visszaböfögése, melyet

a „győztesek” írnak)

- Tőke, tőkés, munkás importja – helyi, lokális, szakrális erőterek

kialakítása

2 fontos ellentét-szópár:
Kiavatás – Beavatás (Hamvas Béla)

Deszakralizáció – Reszakralizáció
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A beavatás ugyanis, amely számos nagy kultúrának szocializációs

eszköze, pozitív folyamat, mely értékekkel vértezi fel a társadalom

tagjait.

A kiavatás ennek ellentéte: egy önző, értéktelen, hazug,

megbízhatatlan minimál-énnek a létrehozásában segédkezik.

Olyan ember megalkotásában játszik főszerepet, amely jól tud

fogyasztani, megfelelő ütemben el tud adósodni, gyorsan átveszi a

mainstream ideológiát, és jól beleolvad az elbutított tömegekbe.

Úgy tűnik, hogy napjainkban minden szocializáló eszköz (család,

iskola, egyházak, média, azonos korúak csoportjai) elveszítették

erejüket, és megadták magukat a nagy világbutító folyamatoknak.

A „kiavatás” következménye a deszakralizáció. Hogy újra

visszatérjünk a „beavatás” társadalomformáló pozitív értékeihez,

szükségünk van a reszakralizáló folyamatok beindítására.

A RE-szakralizáció: folyamat / „kő a vízben”

Szakrális erőterek feladatai:

- Vallási programok családoknak, gyerekeknek (szomszédos

kultúrákban a vallás politikai fegyverként működik)

- Szellemi központok kialakítása (felnőttképzés – formális,

informális, non-formális)

- Történelmi és kultúrális súlypontok beazonosítása: „beavatás”

- Közösségek létrehozása, megtartása („társas lény”) – gyerekek

mielőbb élhessenek át közösségi élményt

- Politikai, vallási, civil, gazdasági aktorok szerepeinek a

meghatározása, motivációs háttér létrehozása
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- Felvilágosítsák és védjék a társadalmat: a lét szakrális, ezért az

ember (Isten teremtménye), az idő és a tér szintén szakrális

- „Tér” és „tartalom” harmonizálása

Kihívások

- A program szakmai-, humánerőforrás hátterének azonosítása.

- A magyar kultikus erőterek meghatározása, feltérképezése,

összekapcsolása.

- A program részletes kidolgozásáért felelős, megvalósítását

koordináló kormányzati intézményi keret felállítása és

hatáskörökkel való felruházása.

- Jól működő európai kultikus központok működésének elemzése.

- A rendelkezésre álló pénzügyi eszközök meghatározása.

A vallási központok és zarándokutak (pl. a több országon átívelő

Mária Út koncepciója) hatalmas potenciális lehetőséget adnak a

helyi kkv-k fejlődésének.

A zarándokutak és központok kiépítése és fejlesztése a gazdaság

fellendülését is maga után vonja az adott régióban.

A turizmus, a vendéglátás, az építőipar, a nyomdák, a

szállítócégek az elsők, amelyeket azonnal érint a változás.

Jól kiépített kultikus erőterek segítik

- a magyar gazdaság fellendülését

- összekötik az anyaországi magyarságot a szomszédos

országban élő nemzetrészekkel

- elősegítik a határon túli magyar megmaradást.
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Olyan komplex feladatkörök ellátását is fel tudják vállalni

- mint a felnőttképzés,

- szellemi műhelyek üzemeltetése (elég, ha ebben a kérdéskörben

Csíksomlyóra gondolunk: Institutio Pro Educatione

Transilvaniensis, formális, informális, non-formális oktatási

tevékenységek).

A kultikus erőterek a Kárpát-medencei magyar kultúra

fejlődésében és terjeszkedésében, valamint az ország alapvető

nemzeti és gazdasági érdekeiben is nagy szerepet játszhatnak.

„Az ember élete akkor kezdődik,

amikor észreveszi a rajta kívül létező világot is.” Áron püspök

CÉLKITŰZÉSEK:

Reszakralizáció kihívásai:

- vallási – szerves közreműködés a ferencesekkel, a

főegyházmegyével, a Caritas szervezettel: új zarandok tervek /

projektek: zarándok hétvége (2008-tól napjainkig), Mária Út,

Jakobsweg, Csíksomlyó nem csak Pünkösdkor zarándokközpont

- szellemi – felnőttképzés megszervezése, a Jakab Antal Center

for Adult Education and Training immár az Európai Katolikus

Felnőttképzési Ernyőszervezet (FEECA) tagja: formális, informális,

non-formális képzések
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- gazdasági: kis és középvállalkozók támogatása, új termékek

kidolgozása (nyugati zarándokközpontok ötleteinek átvétele)

„Merjünk kicsik lenni?”

Frank Outlaw csodásan összegzi legfontosabb tennivalónkat:

„Ügyelj a gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat;

ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet; ügyelj
tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat; ügyelj
szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet – és végül
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat”.

Ismerős Arcok:

„Bürokraták és pénzemberek irányítanak minket,

Hazug szólamok, igéretek, tartják ALÓL a szintet.

Utat keresve, tapogatózva EGYMÁSRA LÉPVE ÉLÜNK,

Megnyomorítva, mindent feladva szánalmas lesz a végünk...”

„Az ember a világ gyönyörűsége” / Zolika


