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Varga Csaba író, szociológus, filozófus legújabb könyve először törekszik átfogó képet adni a
földbolygó most induló Aranykoráról. Miután a világsajtó egyelőre hallgat a már elkezdődött
katartikus változásokról, az „Új Aranykor kapujában” című esszékötet betölti az ismertető és
tájékoztató szerepet is.
A földbolygón az ősi kultúrák tájékoztatása szerint is 13 és 26 ezer évenként születik Aranykor,
amely váratlan, elképzelhetetlen és számos szempontból katartikus és ugyanakkor boldogító
változásokat hoz. Az Aranykor most az ember és a bolygó felemelkedését teszi lehetővé.
Egyelőre még a figyelem középpontjában a jelenlegi világrend totális krízise van, amely
egyúttal már a globális nyilvánosságra hozatallal is párosul. Ez éppen most kezdődik.
Varga Csaba viszont nem a jelenlegi világrend drámai hátterének feltárásával foglalkozik, mert
az úgy is mély megrázkódtatást okoz majd az emberiségnek, hanem az Új Aranykor
körvonalazódó, már megnyilvánuló és látható jövőképével. Az Új Aranykor szimbolikus
nevei: Szeretetkor, Új Föld, Felemelkedő emberiség stb. A könyv tehát bevezetés a
következő évtizedek változásaiba, amelyet egyetlen ember sem kerülhet el.
Részlet az Előhangból:
„Világrendünkben egyetlen valóban drámai tapasztalat van: a földbolygó ma nem
szeretetcivilizáció. Az ember belül széttépett és a közösségek belső állapota is a széttépettség.
Az ember nem szeretet, nincs szerelemházasság, a család nem szeretetcsalád, s többek között
nincs szeretetközösség. A nemzetek és a kontinensek sincsenek szeretet állapotban.
A szeretet értéke, rangja is lezuhant. A szerelem és a szeretet kiürült értékké vált.

Semmi sem igazolja jobban, semmi sem követeli jobban a szeretetcsaládok vagy például a
szeretetfalvak, boldogságvárosok teremtését, mint az, hogy minimum minden második ember
szinte belehal abba, hogy nem szeretik és nem szerethet.
Hol is tartunk tehát? Különösebben senki nem vitathatja, hogy a világrend természete miatt a
magyar társadalomban a családok, a kisközösségek, a települési társadalmak vagy éppen a
nemzeti közösség és belső nagycsoportjai belül rombolódnak az elmúlt évtizedekben. Ez
veszélyesebb, mintha Magyarországra a következő években egy millió migránst telepítenének
be, vagy éppen további egy millió magyar tartósan külföldre emigrálna a jobb élet reményében.
A magyar társadalom „alján”, a falvakban és a városokban azonban a bajt észlelő
polgármesterek vagy az un. „helyi hősök” egyelőre nem tudják, hogy mi lehet a megoldás.
Nincs jövőkép, nincs program, nincs elkötelezettség, nincs társadalmi akarat. Ez anyagi
forrásokkal ugyanúgy nem orvosolható, mint a népesedési krízis.
Miután ezzel a megaválsággal az egész emberiség kínlódik, s a bolygón már különböző
alternatívák is születnek, s közben maga a földbolygó óriási változásban van, így egy valóban
új alternatívával a belül újjászülető Magyarország megerősödne és megújulna.
Ma ezért egyetlen égbekiáltó alapkérdéssel szembesülünk:
Mi az alternatíva? A jelenlegi szeretetnélküli civilizáció, vagy a holnap szeretetcivilizációja az
illúzió? Változatlanul dilemma az is, hogy a szeretet vagy a szeretetlenség az illúzió?
Ennek az alapvető kérdéskörnek számos vetülete van:
A szeretetlenség, vagy a szeretet világállapota az illúzió?
A szenvedő ember, vagy a szeretetember az illúzió?
A szerelem nélküli, vagy a szerelemben létező házasság az illúzió?
A felmorzsolt családok vergődése, vagy a szépséges szeretetcsalád az illúzió?
A helyi társadalmak szétzilálása, vagy a szeretetfalva-boldogságváros az illúzió?
A magyarság pillanatnyi állapota, vagy a szeretetnemzet az illúzió?
A mai pénzkori európai közösség, vagy a születő, aranykori Európa az illúzió?
A harsogó reménytelenség, vagy a remény hittel párosulva az illúzió?
Feladunk most mindent, vagy ellenkezőleg új világot teremtünk?”
A könyv érdekessége, hogy mintegy negyven színes ábrát és táblázatot is publikál, hogy
legfontosabb felismeréseket, összefüggéseket, jövőelemeket közölje.
A könyv végén néhány ismert értelmiségi ajánlja a könyvet az olvasók figyelmébe.
A könyv ára: 4450 Ft
VÁRJUK A KÖNYV MEGRENDELÉSÉT!
Miután számítunk arra, hogy az aranykori tematika a vártnál nagyobb érdeklődést
kelthet, ezért a könyvterjesztőknek és a nagyobb boltoknak felajánljuk, hogy színészek,
énekesek részvételével könyvbemutatókat tartunk.
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Megjegyzés: Varga Csabának ezzel a kötettel párhuzamosan jelenik meg a „Megváltó
szerelem” című képes verseket publikáló könyvalbuma, amely részben szintén az Új
Aranykor új szerelem minőségét mutatja be.

