
A besugárzó hét 

sugár,  

mint a Szentlélek 

megnyilvánulása 



 
 
 
 

A 7 sugár tana 
a teremtett, kibontakozó 

élet szövedéke 
Tipológia a belső energiáink 

mentén 
 



Az élet és benne az 
élő ember, aki nem 
tárgy 

 

Tudat – Test  

Energia - Forma 

  Tudat:lélek-szellem  
Test:  
fizikai-érzelmi- 
gondolati 



Élő rendszerek 
 

Az élő rendszerek nyitott, önszerveződő élő 
entitások, melyek környezetükkel 
folyamatos interakcióban-kapcsolatban 
vannak. Az élő rendszereket az 
információ, energia és anyag áramlása 
tartja fenn.   

Élő rendszer lehet beágyazódott 
kapcsolódásban a sejt-től a nemzetek 
feletti társulásokig, pl. EU, minden. 

                         H.Maturana és Fr.Valera 



INVOLÚCIÓ-
EVOLÚCIÓ 

A TAPASZTALÁS ÚTJA 
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 FORDULÓPONT-KRÍZIS  



A cselekvés  
szintjei  

Nem csak a MIT?  

És nem csak a Hogyan? 

és Kivel?  

kérdése fontos a hathatós cselekvésben, 
hanem az is, Amilyen belső térből, a 
személyiség lehetőségének tereiből 
cselekszünk, kapcsolódunk... egyénileg és 
közösségileg 



  

 

" Egy beavatkozás, változtatás sikere a 
beavatkozó személy belső állapotának 

függvénye.” 
  

„The success of an intervention depends on the 
interior condition of the intervenor." 

 
A Hanover Bíztosító korábbi vezérigazgatója, Bill 
O’Brien, most a Santa Fe Intézet alapító vezetője. 
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A 7 SUGÁR 

7 ENERGIA MINŐSÉG 

 

1  AKARAT, ERŐ 

 

2  SZERETET-  
 BÖLCSESSÉG 

 

3  CSELEKVŐ 
 INTELLIGENCIA 

= A VILÁG belülről   

 

4 HARMÓNIA 
KONFLIKTUSON ÁT 

5 TUDÁS ELEMEZVE, 
RÉSZLETEK 

6  ODADÁS 

7  REND-SZER-  
TARTÁS 



A változás iránya 

Fentről le, bentről kifele 

     Tudat 

                                     

        Gondolat 

 

    Érzelem 

 

      Tett 

 

Alulról fel, kivülről befele 

  



A hét sugár 
 

 1.Gvayatri: ..mert a 7 sugárral fénylő Létező, aki 

magára ölti az időformákat, hétágra süt és 

felragyog, Fénynek hívjuk Őt, átfogó erő Ő, ki 

maga a Nap, és a Nap maga a Fény… 

2. Magyar:…oly szép a nyár, amikor hétágra süt a 

Nap… 

3. Görög: Zeusz, kiben „a hétágú tűz ég és 

fénylőn felragyog „ bika alakjában meghódítja 

Európét. 



A 7 szám 

Gyűjtés  



A HÉT SUGÁR 

           ÉLET – 1. Akarat  

2 - Szeretet/bölcsesség 3 - Cselekvő intelligencia 

 

 

4 - Harmónia konfliktuson át 5 - Konkrét tudás 

6 - Odaadás/devóció  7 - Szertartás, rend és ritmus 

MINŐSÉG FORMA 



1.SUGÁR 
A VEZETŐ 
Az erő szeretete 
 

 

 

 

                    

Csak az én gondolata 
helyes : akarat, cél, erő 
kemény,  
kegyetlen,  
odavág 

Krízis: az ön kontrol 
kialakítása gyakran úgy, 
hogy minden, mit eddig 
tett ellene fordul  -  
elszigetelődik, zsákutca „ 
ki ezen az úton halad, 
vissza kell menjen az út 
kezdetéhez – szíve 
központjába és az 
együttérzés erejével 
útra kelni ismét„ 
 

HÉT ÁGRA SŰT A NAP 

 



A TANÍTÓ-GYÓGYÍTÓ 

2.SUGÁR 
A szeretet szeretete 
 

SZERETET 
BÖLCSESSÉG 

SEGÍTÉS, SZOLGÁLAT, 
GYÓGYÍTÁS 

KÖZJÓ-KÖZÖSSÉG ÉS A MÁSIK 

 

Tanító,gyógyító--szolgáló 

Krízis:  az élet elvesztette 
értelmét,  semmi nem köt ---
növekvő belső sötét és 
cselekvőképtelenség, minek és 
miért? 

Üresség, perifériára húzódik, fáj a 
cselekvés 

Leereszkedő köd – nincs irány 

Erő-nyugalom, intuitív intellektus, 
kisugárzó 

 

 



3. SUGÁR: A PIRAMIS 
Az igazság szeretete 
 
ÜZLETEMBER-FILOZÓFUS 

Manipuláló- megmozgató 

Aktív, mozgékony, cselekvő 

 

Kereskedő, internet, pénz…. 

 

Torzulás:  

Én állok mindennek közepén. 

A teremtés ura vagyok én. 

Én szövöm az élet hálóját. 

Krízis:   
amit teremtettem, fogva tart  

Tanulás: 

belső csend és mozdulatlanság 
képessége 

 

  

 



4. SUGÁR 
A MŰVÉSZ, MEDIÁTOR 

Művészek 
 

Picasso 4-5 

Leonardo 2-4-7 

Wagner  6-4 

 
BÉKÍTŐ, 
összekötő, 
konfliktus 
kerülő és 
megoldó 

 

 

Ütköző, konfliktusos erők  

törekszik a békére 

Torzulás:  
állandó feszültség teremtése-a 
harc szeretete 

Krízis: mikor már a totál kimerülésig ér 

 

Tanulás: 
ellentétek közötti hasonlóság 
felismerése-a szeretet, mint kapocs 



5.SUGÁR 
A KUTATÓ-ELEMZŐ 

Tudós – részletező, kereső, 
megismerni akaró, csak szétszedi 
elemeire 

Precíz, pontos az adott témában 
 

Torzulás: elveszik a részletekben 
 

Krízis: felismeri a nagyobb egészet 
 

Tanulás: a szeretet útját megélni, 
hogy intuíció vezesse a 
felismeréseket 

 

Gépi világból  

 

Élő világba  

 

mozduló 
rendszereket akar 
megismerni 



 
6. SUGÁR 

PAP, PRÉDIKÁTOR 
 

 

Erős hit és érzelmi 
odaadás,  
hűség, elköteleződés 

   kitartás, nem feladás 

   odaadó energiák 

   értékek 
megfogalmazása 

Szűklátó körűség: 
vakhít,  

 

Karizma, lelkesít,  

Egy fókuszú… 

Ideák 
megtestesítésére 
ösztönöz, 

 

  

 



7.SUGÁR 
SZERVEZŐ, 

SZERVEZET ÉPÍTŐ 
 
 

ÚJ ÉLET,  
ÚJ TÁRS-AS  

 
FORMÁK ÉS 
STRUKTÚRÁK 

 
 
 
 
 
 



A KOR, MELYNEK 
HAJNALÁN 
VAGYUNK 

MYTHOS:7. SUGÁR ??  

THEOS: 6.SUGÁR    

LOGOS: 5-6.SUGÁR 
ENERGIA 

HOLOS:  
5-7.SUGÁR ENERGIA 

Csoport-mozgalom-
közösség 



MIT JELENTHET AZ ÉN 
GONDOLKODÁSOMBAN ÉS 
TETTEIMBEN? 

MIÉRT LEHET EZ nekem FONTOS?  



 

 

 

 

 

 JelenLét 

Presencing 

KÖZÖS 

JÖVŐKÉP 

               7,6 

 RENDSZER-      7,3 

               SZEMLÉLET 

 

  

MENTÁLIS  

MINTÁINK 

2,5 

 ÖNMAGUNK 

MESTERÉVÉ 

VÁLNI     2,4 

                  

  

TEAM     

TANULÁS 

        6,3 

 

A TANULÓ   

Műhelyközösség  



Tanuló és tudás teremtő 
közösségek 

 

 

 

Mik azok a tanulóműhelyek? Mivel tudnak 
többet a hagyományos kommunikációnál? 

Mitől működik az egymástól tanulás, a 
közös gondolkodás módszere?  



Dialógus és 
diszkusszió 

 

discutio" ( dis+ quatere), 

azaz vita (de-

bate=leverni ) szó eredeti 

jelentése  

 " széttörni, kettétörni, 

szétzúzni;  

kép. ért.: megsemmisíteni, 

meghiúsítani ".  

dialógus szó a görög " 
dia logos "-ból ered, 
melyben a logos 
jelentése  "az Ige, a 
szó", azaz " a szó 
jelentése, értelme ". A 
dia jelentése " át, 
keresztül "  



A tudatosság 
kibontakozásának útja:  

5 „ lépcső ” 

Integráció, a helyes kapcsolatok útja: 
tapasztalat és szolgálat 

I.Betlehem    II. Jordán  III.Olajfák   

hegye 

IV.A kereszt    

      

V.Feltámadás 



 JEL-EN-ÍT  



7 belső 
képesség 

A figyelem teremtő tere -  figyel kifele, befele és a térben 

Megfigyelés, Vizsgálódás – a az Itélkező hang elül: felfüggesztés 

Érzékelés: mindet érzékel-észlel: elme, szív és akarat kitárul 

Presencing/ Éber jelenLét - Intuició 

Kikristályosodás -egyén vagy csoport, mint mágnes 

Prototípizálás - integrálás ( gondolati, érzelmi és akarati ) 

Előad-teljesít-teremt - a makro és mikro szintek egységében 

 

 



Nagy rendszerek 
beavatkozási színtjei 

Donella Meadows 

12.állandók, paraméterek, számok 

11.Tartalékok és más stabilizátorok 
az áramláshoz képest 

10.Az anyagi tartalékok, 
raktárkészlet szerkezete 
infrastruktúrák-fizikai-társadalmi  

09.A késleltetés hossza a 
rendszerváltozáshoz képest 

08.A negatív visszacsatolási körök 
ereje a javítandó viszonylatában 

07 a pozitiv visszacsatolás 
eredménye  

 

06. Az információ áramlás 
szerkezete (elérhetőség, kontrol, 
nyitottság) 

05.Az adott rendszer belső 
szabályzói 

04.A változtatás erőtere, hozzáad, 
módosít, önszerveződés 

03.A rendszer létének célja 

02.A mögöttes paradigma érték 
és gondolat mintái..ami a célokat, 
struktúrákat, paramétereket, 
stb. éltetik 

01. Túllépni a paradigmákon ( 
Bohm ) 



A tanulás vezérlő elvei   

Tanulási ösztönök – Hisszük, hogy minden emberi lény élethosszig tartó ösztönös 

tanulási vággyal és képességgel rendelkezik. Minden szervezetnek támogatnia kell 

ezt a késztetést (oly módon, hogy az előnyeit is élvezze).  

A tanulás társas folyamat - Az emberek legjobban együtt és egymástól tanulnak. A 

tanuló csoportokban való részvétel az eredményesség, elégedettség és a boldogság 

lényeges feltétele munkahelyünkön.  

Tanuló csoportok – Egy szervezet teljesítménye és eredményessége alapvetően a 

szervezet által létrehozott tanuló csoportok teljesítményétől függ. 

Harmóniában a természettel – Szervezeteinknek az emberi természettel és a természeti 

környezettel mind nagyobb harmóniában kell fejlődniük. 

Lényegi tanulási képességek – A szervezeteknek egyéni és kollektív képességeket kell 

kifejleszteniük, hogy megértsék a komplex kölcsönhatásokat, alkotó beszélgetéseket 

tartsanak és táplálják az egyéni és közös törekvéseiket.  

Szervezetközi együttműködés – Azok a tanuló csoportok, amelyek több szervezetet 

kapcsolnak össze, lényegesen növelhetik az egyén és a szervezet alapvető 

képességét a változásra, illetve az alkalmazkodásra.  



A számokról   
 

 
 
 
Tanultátok-e a számokat? 
Bizony számok az emberek is, 
mintha sok 1-es volna az irkában. 
Hanem ezek maguk számolódnak 
és csudálkozik módfölött az irka, 
hogy mindegyik csak magára gondol, 
különb akar lenni a többinél 
s oktalanul külön hatványozódik, 
pedig csinálhatja a végtelenségig, 
az 1 ilyformán mindig 1 marad 
és nem szoroz az 1 és nem is oszt. 
 

 



 
Vegyetek erőt magatokon 

és legelőször is 
a legegyszerűbb dologhoz lássatok- 

adódjatok össze, 
hogy roppant módon felnövekedvén, 

az istent is, aki végtelenség 
valahogyan megközelítsétek. 

 
 

  József Attila, 1923 


