
JÖVŐKÉPÜNK AZ ISKOLÁRÓL, A KONFERENCIAHELYRŐL 

 

A 2023. január-februári beszélgetések során összegyűjtött és a beérkezett levelekből 

kiemelt főbb gondolatok, szövegrészletek 
 

Szellemi és lelki vonatkozású inspirációk: 

 

A Pelikán templom szentelésen, az asztali imában elhangzott mondat: 

„Ez az első felszentelt TŰZTEMPLOM Kelet irányában.” / összekötő híd Kelet és Nyugat 

között. 

Így a Pelikán tűztemplom belépett a Föld bolygó tűztemplomainak elektromágneses 

hálózatába, hogy Fénytükörként szolgáljon az emberiség megszabadító nagy Műben. 

E szentély az újraalkotás temploma, ahol a mai kor számára megújítva nyújtják át az 

elkészített szabad, tiszta TERET, hogy a Szellem felemelkedéséhez vezető tudatváltozás 

élővé váljon bennünk. 

Ez a Tér a Világosság Hármas Szövetségétől átvett örökségünk, amely tartalmazza a múlt 

kincseit, a jelen erejét, a jövő lehetőségét. 

A Belső Iskolák, a Külső Iskola, a keresők fókuszpontjaként, az Élő Testtel, egymással, a 

keresőkkel való kapcsolódáshoz, Krisztus egyesítő erejében folyó munkához 

nélkülözhetetlen, az előkészület-tisztulás, megújulás, megszentelődés, szerkezeti átalakulás 

alkémiai munkájához. 

Azt reméljük és kérjük, hogy magas lélekszinten tanúskodhassunk az életben a Pelikán 

tűztemplomban folyó külső - belső - legbelső munkáról. 

 

 

Nagyon nagy igényt érzek arra, hogy a felnőtt szolgálatokon is mesék legyenek, amik 

beindítják a felnőttek elnyomott fantáziáját, mellkast dagasztó pozitív szövegek, pozitív 

rezgésű tüzes, szívvel teli szolgálatok, amik nagyon is meg tudják szólítani a külső embereket 

is, mert a Világban kívül lévő embereket a szívüknél lehet igaziból és ténylegesen 

megszólítani; a szív fölébresztése az egyik leghatalmasabb és legeredményesebb, maradandó 

és belátást szülő mágia.  

 

Úgy gondolom, meg kellene adni a tanulóknak azt a szabadságot, hogy maguk válasszák 

meg, hogy az adott időszakban melyik Belső Iskolai körhöz kapcsolódnak, ezzel is 

ösztönözve a körön való részvételüket. Ha valaki látja pl. félévre előre, hogy egy adott 

hónapban, hol és mikor lesznek körök, szabadon eldönthetné, hogy melyiken tudna részt 

venni. 

 

A gnosztikus munkát tetteinkkel erősíteni kell! - A hitelesség a legfontosabb. Amikor egyezik 

a szó és a tett. 

 

Az Iskola célja a jövőben: a termés begyűjtése. 

 

A középpont az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája maradjon, ne kússzanak be oldalról 

más tanok a templomba, felülírva a filozófiánkat. 

 

A közös munkánk alapjai: az önzetlenség, az egymás iránti bizalom, a magunknak semmit sem 

akarás, a tanulótársaink érdekeinek szem előtt tartása, a gnosztikus-spirituális munkánk 

megvalósítása feletti éber őrködés, az Iskola kifelé végzett nyilvánossági tevékenysége és a 



befelé végzett spirituális tevékenységének a harmóniájára való tudatos ügyelés, a 

konferenciahely hosszútávú működtetésével szembeni felelősségteljes hozzáállás, nyílt 

kommunikáció és átlátható viszonyok a működésben, tanulói anyagi terhek lehetőség szerinti 

csökkentése…stb. 

A rendezvényeken személyesen jelenlévő gnosztikus tanuló az Iskola legfőbb értéke! 

 

Jó lenne, ha készülne egy elemzés, ami felméri, hányan szeretnének fizikailag és online részt 

venni az Iskola életében a jövőben, mire a fejlesztések megvalósulnak. 

 

A szombat esti inspirációs szolgálatokból sokszor teljesen hiányzik az Iskola tanítása. Letűnt 

korokba röptet. 

 

A Vezetőségeknek (ov, régió elnökség) szép feladata lehetne a vidéki centrumélet 

feltámasztásának segítése. 

 

Lehetne-e csupán negyedévente un. nagy konferenciát tartani a konferenciahelyen? (4 nagy 

ünnep, mint a katároknál) - A köztes időben áldásos lenne-e a centrumokban tartani 

konferencia szolgálatokat a tanulóknak? 

 

Csak rajtunk áll a választás, hogy milyennek éljük meg a konferenciahelyet, az Új Életterület, 

vagy a régi részeként. A régiben soha nem találunk megnyugvást, az újat meg kell valósítani 

még. Most valahogy vegyes hely. Egyrészt szellemi magaslat, ahol szellem-lényeink (is) 

találkoznak, eszmét cserélnek egy közös, lehető legmagasabb tudati térben. Közép-Európa 

központi konferenciahelyének képzelem, erős nemzetközi mozgással. Enélkül, a 

megfogyatkozott tanulói létszám miatt a terület túl nagy nekünk. 

 

Bármi áron támogatnám, hogy jöjjenek a fiataljaink, hisz ŐK A JÖVŐ, nem mi. 

 

Mi is mérlegre kerülünk, de nem csak egyénként, hanem csoportként is!  

Ha együtt szeretnénk működni ezekkel a sugárhatásokkal, akkor a megújulást ennek 

szellemében kell elvégeznünk. 

És mivel mindig a Szellemi volt az első és az alakította ki a számára megfelelő formát, így 

nekünk is mind egyénileg, mind pedig csoportként egy közös belső megújulásra kellene 

fókuszálnunk, és ebből merítve megújíthatjuk a jelenlegi formát olyanná, amely megfelel a 

mindenkori aktuális céloknak. (…) 

Meg kell tudnunk tanulni csoportban is dolgozni önzetlenül, alázattal. A Vízöntő korban az 

emberiségnek meg kell tanulnia a nyitott, átlátható, autonóm közösségekben való együttélést, 

amelyben közös intuitív célok megvalósítása az elsődleges. 

 

Szerintem felül kell vizsgálni az életvezetési kötelező szabályainkat. Lehetnek ajánlások, és 

korszerű magyarázatok az ajánlások mögött, de minden TILOS tábla spirituális blokk. 

Szerintem. 

 

Nem szeretném, ha az" ÁMEN "   használata megváltozna. Határozottan mondhatom, hogy 

érezhetően nagy erővel hat, számomra egy szent szó, nem megkérdőjelezhető. (…) Nagyon 



bízom benne, hogy ez is csak próbálkozás marad, mint a közös ének. Nem hiszem, hogy ezen 

múlik az iskola jövője!  

 

Legyünk 9 napon át együtt, egy hosszú konferenciára! 

 

A nyitottságot támogatom, és azt is, hogy alakulhassanak kisebb csoportok, amelyek egy-egy 

témakörrel behatóbban foglalkoznak, és azt is támogatnám, hogy arról prezentációkat 

tarthassanak. (Ilyen volt korábban pl. a fehér Pálos rendet kutató kis tanulói csoport.) 

Egy kezdeményezés: szintén valami „közös-ügy” lehetne, „Egység a sokszínűségben” 

címmel, vagy ilyesmi. (Mi az, amit most aktuálisan mondanál az emberiségnek?) 2-3 napos 

nyári találkozó, (elvonulás, fesztivál ...) megrendezése Únyban a Pelikán Konferencia-helyen, 

ahová meghívnánk a Magyarországon működő szellemi iskolákat, csoportokat ismerkedésre, 

együttlétre az EGYSÉG nevében. 

 

Teret kellene nyitni annak, hogy a tanulók egymást gyógyítsák. Úgy gondolom, sok olyan 

tanuló van, aki mély ismeretekkel rendelkezik különböző terápiás technikákban, 

mozgásművészetekben. Tudásuk nem kapcsolódik közvetlenül az Iskola küldetéséhez, de 

nagy segítség lehet a munkájuk a transzfiguráció, az őszinte és mély endúra előkészítésében, 

a pszichés sérülések gyógyításában, ezáltal a tiszta belátás elérésében. 

 

Én már 10-15 éve csak a szükséget élem meg Únyban. Mikor változott ez meg, nem tudom, 

de a világban jobban áramolnak az univerzum energiái, mint itt. Az emberek, ha kicsit 

lazábbra vannak fogva, a legjobbat adják magukból. 

 

Az alapvető ideám az, hogy a heterarchiában hiszek és nem a hierarchiában.   

A jó vezetőket koordinátoroknak tartom, akik összefogják a dolgokat, de a döntés, az irány a 

gnosztikus közösségé.     

 

Jó lenne, ha iránymutatásokat kapnánk újra jó pár kérdésben:  

pl. Centrumkönyvben felsorolt nyilatkozatok;  

Únyban a kártya megszűnt. Követjük, hogy valaki régóta nem jár? Van következménye?  

Hány tanuló van valójában ma? Ki számít ma tanulónak? 

Grál szolgálat után, többen nem maradnak a konferenciára. Ez így OK? 

Piros rózsa a templomban (régebben nem lehetett); 

Keresztbe tett lábbal ülés. 

 

A konferencia ideje nem kellene, hogy az iskola szervezési, anyagi feladatairól, gondjairól 

szóljon, még külön megbeszélések formájában sem. Erre teljesen alkalmasak lennének az 

online terek. 

 

Vendégfogadásra reagálva: Be lehet-e szennyezni az Erőteret? – valószínűleg nem, hiszen 

erősebb az az emberek asztrálisánál. 

Ne gondoljuk, hogy mi rózsakeresztesek különbek vagyunk másoknál. Pl. mi sem hagyjuk 

otthon az asztrális terheinket egy konferencia alkalmával… 

 

Ha egy csoportból 1 központi ember idejön, vele együtt, legalábbis asztrálisan biztosan, a 

csoportja is követi. 

 

A Vízöntő korszak nem az elválasztásról, hanem a nyitásról, befogadásról szól. 



 

Anyagi vonatkozású gondolatok: 

 

A Szellemi megvalósítását az anyagban két irány hátráltatja: az ideákba fojtás (Lucifer), 

illetve az anyagba lehúzás (Ahrimán).  

A Szellemi megvalósítását az anyagban ami szerintem segíti: Elrugaszkodott ötletek, nagy 

víziók helyett megvalósítható, szükséges lépések egymásutánja. Az anyag jelenlétét a 

minimálisra csökkenteni, hogy legyen ideje a szívnek a másokhoz odafordulásra. Az anyag 

egyre jobban kényszerítő, bénító erejét tudatosan kell ellensúlyozni. 

 

Javítandó a kommunikáció a tanulók felé:  

o sokan nem olvasnak, nincsenek képben az információkról 

o csak az élő szónak van ereje: 

▪ kéréseket (pl. zene, stábolás) szóban fejezzünk ki, ne utolsó pillanatos 

e-mailekben 

▪ minél több lényeges információ hangozzon el a pódiumról, leginkább 

az étkezőből (és az sokkal határozottabban, mint pl. most egy 

mosogatási felhívás) 

▪ a tanulókat a tényszerű dolgok érdeklik: egyszerűen, de határozottan 

mondjuk el, mi mennyibe kerül, és ezért mennyit kell fizetni, különben 

mi várható… 

▪ színes plakátok kihelyezése feltűnő helyekre 

 

A közteherviselést jobban kellene hangsúlyozni (pl. stábolás, egyéb munkák, fizetés stb.). 

 

A feszültség forrása mindig a stábos területek körül keletkezik. Én úgy gondolom, ha egy 

munkaterület idáig "hatékonyan" üzemelt, az sok kéz fáradtságot nem kímélő munkájának a 

gyümölcse. Viszont a tanulósereg elöregedőben van, sok -sok nehézséggel, betegséggel. Ez 

rengeteg feszültség forrása és az elvárásoknak nem tudunk megfelelni, és ez visszahat a 

szellemi munkára is. 

Tehát bármilyen fejlesztés, amely figyelembe veszi a tanulósereg nehézségeit, életkorát, az 

mind nagyon életszerű! 

 

A gazdálkodás, számvitel, pénzügyi bizonylatok, beszámolók terén, az átláthatóság még 

javításra szorul. 

 

Úgy érzem, Únyt apartmanszerűvé alakítani, ahol bárki megszállhatna, nem célszerű. Ha 

ebben gondolkodunk, talán célszerű lenne egy új épületet felhúzni pl. a Faház helyén. 

 

Túl sok olyan épületünk van, amihez nincs a tanulóknak semmi köze: a hangártól a fogadón, 

az M-en át a C és a faház is, amióta zárva.  

 

Javaslataim elsősorban a közel 8 ha-s területünk vízellátásának észszerűbb, az épületekkel 

harmóniában lévő, gazdaságos, esztétikus és biztonságosabb kialakítására vonatkoznak: 

Érdemes lenne az épületek tetőszigetelésével párhuzamosan szakszerűen áttekinteni az esővíz 

gyűjtésének eddig rendesen fel nem használt lehetőségét.  

 

Egyre többen vannak (érdeklődök és tanulók is), akik változatos okok miatt nem tudnak, 

vagy nem is akarnak személyesen részt venni a szolgálatokon, ehhez javaslatok: 

- online konferencia folytatása 



- imák zenével is online 

- országos online kezdeményezések és személyes találkozók felkarolása 

- fiatalok felé fordulás 

- centrummunka, beszélgetések és szolgálatok - online (országosan és akár belső iskolában és 

belső fokokban, lásd online körök) 

- más szervezetek felé fordulás (folytatni és nyitni tovább)  

- idősekre is gondolni – online 

Meg lehet fontolni egy alaptagdíj bevezetését is, ami az online működést [is/csak azt] fedezi. 

 

Tudatosítsuk, hogy a konferencia közös rendezvényein való részvétel ingyenes mindenkinek, 

amiért fizetni kell, az az igénybe vett szolgáltatások. 

Különböző szintű szolgáltatásokat, szállás és étkezési lehetőségeket lehetne kialakítani és 

bevezetni, különböző díjakkal, és a tanuló szabadon választhasson anyagi lehetőségei szerint. 

A konferencia ideje nem kellene, hogy az iskola szervezési, anyagi feladatairól, gondjairól 

szóljon, még külön megbeszélések formájában sem. 

 

A templom légterének csökkentése a gazdaságosabb fűtés miatt. Vagy helyezzük vissza a 

templomot a régi ideiglenes templom helyére, mert az gazdaságosabban fűthető. 
 
 

A Konferenciahellyel kapcsolatos javaslatok, kérdések: 

 

Szolgálatok 

 

Többek kérése:  

- Legyen olyan szolgálat, ahol csak zene van és csend! Többen szeretnének újra csendes 

konferenciákat. 

Egyéb felvetések: 

- Kevesebb beszélgetés legyen, több szolgálat 

- Több szolgálat és több beszélgetés legyen 

- Hosszabb legyen a konferenciás hétvége 

- Csak negyedévente legyen konferencia 

 

Étkezések a konferencián 

 

- Pozitív változás, hogy egyszerűbbek lettek az ételek, egyszerűbb a tálalás – süti sem kell 

- Böjtös konferencia is lehetne 

- Nem jók a konferencián az ételek – sem a reggeli, sem az ebéd  

- Legyen kialakítva egy konyhasarok diétásoknak 

- Vegyünk fel szakácsot, hogy jobb legyen az ennivaló, megfeleljünk a HACCP előírásoknak, 

és tervezett élelmiszer-gazdálkodás legyen 

- A péntek esti és a szombat reggeli étkezésekért miért kell fizetni? 

 

Szállásokkal kapcsolatos felvetések 

 

Kényelmetlenek az ágyak, cseréljük le a matracokat. 

Legyenek évszaknak megfelelő takarók. 

Legyenek elzárt területek (nem csak a templomi rész, hanem szállás is), ahová csak a tanulók 

mehetnek! 

Új épületek esetén gondolni az akadálymentesítésre, segíteni az időseket eljutni a templomig.  



Horkolók-nem horkolók elkülönítése. 

Legyünk 9 napon át együtt, egy hosszú konferenciára. 

 

Konferencia stáb 

 

A stábos kérések ne a konferencia előtti utolsó pillanatban, és szóban történjenek.  

Miért ilyen kevesen stábolnak, és mindig ugyanazok?  

Évi 1x mindenki stáboljon. Erre a problémára a vezetőségben közösen kell keresni a választ 

 

„A szívből jövő, közösen végzett vidám gyakorlati munkát a konferencián nagyon 

hiányolom, és ez miatt vagy nem ez miatt ,.érzem a ridegséget ,ami az utóbbi időkben 

érezhető. Hiányzik a melegség, nyögve vállalunk bármilyen munkát és ez nem elég a 

feladatokhoz, jó lenne, ha ez pozitívan megváltozna, tudom, minden téren nagyon nehéz 

időket élünk, de pont ezért fontosabb, és szükségesebb a nagy csoport munka.”  

 

Stábolni nehéz, feszültségek, elvárások – bármilyen fejlesztés, amely figyelembe veszi a 

tanulósereg nehézségeit, életkorát az mind nagyon életszerű. 

 

Egyéb felvetések 

 

A buszmenetrendhez legyen igazítva a program. 

Sok a kiégett izzó és a repedt fal 

Strukturált konferenciadíj, részvétel: ingyenesség, étkezés nélkül, elhelyezés – olcsó szoba, 

drága szoba 

Mobilhasználat – néha sajnos használják a tanulók! 

Tartsa rendben a buszmegállót a konferenciahely! 

Legyenek szuper aggregátoraink baj esetére! 

Rosa Mystica felolvasása a stábos/kiegészítő étkezés előtt 

Minden tájékoztatás postai úton történjen. 

 

Gyerekek a konferenciahelyen 

 

Hol lehetnek?  - A B játszó legyen mindig nyitva! 

Kreatív szoba jó lenne 

Játszóeszközök biztonságosabbá tétele 

A régen jól működő gyerekfelügyeleti rendszer és játszóház visszaállítása. 

 

Felújítások 

 

Energetikai fejlesztés a kiadások csökkentése érdekében 

A templomunk kiemelt színvonalú építésziroda kezei alatt született meg, ami örökké érték 

marad. A jövőbeni fejlesztések is tartsák ezt az építészeti nívót! 

Fürdők, vizesblokkok felújítása 

Legyen mindél több épület hőszigetelve 

Akadálymentes lift 

C épület ledózerolása, helyette új épület 

Inkább új épület felhúzása, mint a régiek farigcsálása 

Elhelyezésre kerülhetne a Konferenciahely területén - folyosókon, ruhatárakban – több, jól 

zárható szekrény: a többgyerekes, távollakó családoknak és az időseknek. 

Fűnyíró traktor beszerzése. 



Szuper aggregátor beszerzése. 

Kisebb főzőüst beszerzése. 

Ipari, konyhai botmixer beszerzése. 

 

Hangár, rakétatároló 

 

Legyenek bérbe adva vállalkozóknak 

Önellátást segítő mezőgazdaság (zöldség-gyümölcstermesztés), biokert, vállalkozások 

Gazdálkodás, állattartás (bérbe kiadva) a hátsó területeken 

Kommunának faház-kislakások kialakítása a hátsó területen. 

Még több fásítás 

 

Vendégfogadás a konferenciahelyen  

 

Többségében egyre elfogadottabb a helyzet, amit a spirituális szempontokon kívül erősít az a 

tény is, hogy anyagilag megkönnyíti a működésünket. 

Legyenek meg a minimum alapvetések a vendégcsoportok számára. 

A templomi látogatásukat szigorúbban felügyelni 

Ne menjenek be tanulók nélkül a csoportok a templomba 

A templomba egyáltalán ne menjenek be a vendégek 

Gyerektáborosoknak is adjuk ki a szálláshelyeinket 

Rendezvény a konferenciahelyen – összefogás más szellemi csoportokkal 

Mi lenne, ha eladnánk a területet? (2 fő)  

Hospice ház, (öregek otthona?) működtetése a konferenciahelyen 

WiFi nehogy bevezetésre kerüljön több helyen a vendégek kedvéért 

 

Állandó stáb, albérlet 

 

A konferenciahelyen való lakás, stábos munka feltételei – aki nem tanuló, itt lakhat, itt 

dolgozhat? 

Állandó stábos állás meghirdetése – jó lenne 
 
 
 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a tanulóknak a véleményét, akik írásban vagy 

szóban eljuttatták azt számunkra. A következő konferencián egy-egy témacsoportban 

szeretnénk átbeszélni az eddig írásban és szóban beérkezett javaslatokat és ötleteket. 

 

 


