
Az új közösségek szellemi szerkezete 

(Az ősi magyar kultúra alapján) 
 

A magyar Mag-Tag-Nyíl modell 
 

A magyar társadalom mellérendelődő szerkezetű volt. Belülről, kifelé épült fel, ellentétben 
a környező népek fölé-alá rendelődő szerkezetével, mely fentről lefelé szerveződött. Míg a 
hierarchikus szerkezetű társadalmat az én, az ego vezérli, addig a mellérendelődőt a fensőbb 
énből, a szellemiségből fakad. A mellérendelődő társadalomban, funkciók vannak, míg a fölé-
alá rendelődőben pozíciók. A két rendszer nehezen fér meg egymás mellett, az energetikai 
rezgéseik találkozásakor a fölé-alá rendelődő rendszer „szétrázza” a mellérendelődőt.  
 

Szerkezeti felépítés 

(térbeli szerkezet) 
 

Középen a Mag. 
 
 
 
 
 
 

Ide tartoznak a szellemi „vezetők”, a közösség tapasztalt, önmagukban letisztult tagjai. A 
közösség bölcsei, idősei, sámánok, táltosok, javas- és füves emberei, illetve akik bizonyították 
tisztaságukat és erényeiket a társadalom felé. Ez a Jupiter eszmeiség alá tartozott. A mások 
érdekeivel és a felsőbb eszmeiséggel való azonosulás, a bölcsesség és tudás átadása, a 
közösség életének szakmai és szellemi irányítása. Minden mag-tagnak meg volt a maga 
területe, amihez értett, és amit koordinált, tudását, tevékenységét a tagok felé közvetítette, 
illetve a tagokkal közösen hajtotta végre. 
 

a Tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag 

Mag Tag 



A társadalom hétköznapi tevékenységeit végző emberek. A tag-tagok által létrehozott 
térben történik a társadalom legtöbb eseménye, a hétköznapi munkák, tanítások, tanulások. 
Ebben a térben tudják működtetni a mag-tagok a saját szakterületüket, a tag-tagok 
segítségével. Ez a terület a Merkúr energiája alá tartozik, a tanulás, tanítás, tapasztalatok 
szerzése, hétköznapi tevékenységek és kapcsolódások, kommunikáció.  
 
 

a Nyíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A társadalmat szerkezetét és eszmeiségét meg kellett őrizni, s meg kellett védeni. A belső 
(közösség) „rendért” a Mag, a külső védelemért, érdekképviseletért a Nyíl volt a felelős. A 
Mars energiája alá tartoztak, az akarat, erő, erőszak, egó, tett, kihívás, vakmerőség. Átmenet 
voltak a mellé- és a fölé-alá rendelődő rendszer között. Katonai szerveződés volt az alapja. 

 
Két fő feladata volt: 
 
- Magába „szívta” azokat az emberek, akik teljesen az ösztön szintjén mozogtak, akik 

valamiért nem tudtak beilleszkedni a mellérendelődő szerkezetbe, kik nem tudták 
megtalálni a helyüket. Az erős egóval rendelkezők, harcosok, „bajkeverők”, „lázadó” 
ifjak. 

 
- A fölé-alá és a mellérendelődő szerkezetű társadalom ellentétei miatt, hogy a külvilág ne 

tegye tönkre a belső szerkezetet egy védelmi „szervet” kellett kialakítani. A környező 
népeknél való portyázás két feladatot látott el. Az új erőforrások beszerzése (jószágok, 
nők, termények), illetve a megfélemlítés, hogy eszükbe ne jusson a környező népeknek a 
magyarokat megtámadni. „A magyarok Nyilaitól ments meg uram minket!” erről szólt. 

 
 

Mag Tag Nyíl 



Az új közösségek Mag-Tag-Nyíl modellje 

 
 

A MTNY modellben mindenhol nagyon fontos elem a hármasság. 
 

A Mag hármassága 
 

A Mag is mellérendelődő szerkezetű. Összetevői a Tud, az Érez, és az Akar. Mindhárom 
terület egyenrangú, egyik sem nőhet a másik fölé. Lehet az egyik-másik hangsúlyosabb, de 
akkor is egyenlőnek kell maradniuk. A hangsúlyosság csak a célkitűzésekben jelenhet meg, 
azaz, amelyik mag-tag hatáskörébe tartozik a megoldandó feladat, ő a témavezető, de mind a 
két másik mag-tag véleményét kikéri az adott ügyben, közösen hozva meg a döntést.  

 
A Mag szerkezetében szintén benne van a MTNY modell. Mivel a közösségeknek egy 

magasabb szellemiséget kell képviselniük, így a MTNY-ben is magasabb rezgésű energiáknak 
kell érvényesülniük. 
 

A Nyíl energiái az Akar-ban jelennek meg. A Marsból Hold lesz. Az ösztöni, 
akaratérvényesítő cselekvéseket a belső intuitív, a szakmaiság (szellemiség) felé forduló 
cselekvések váltják fel. 

 
A Tag energiái az Érez-ben jelennek meg. A Merkúrból Neptun lesz. A tapasztalatokon 

keresztül létrejövő szeretet, megértés, elfogadás lesz a vezérlő elv. A legfőbb területe a 
kommunikáció, az érdekek egyeztetése, mind a Mag-on belül, mind kifelé a Tag és a Nyíl 
felé, erőforrások felkutatása. 

 
A Mag energiái a Tud-ban jelennek meg. A Jupiterből Nap lesz. A szakmai tudás 

(szellemiség) formába való öntése, létrehozása, megteremtése. Ide tartoznak az ötletek, 
tervek, illetve azok elméleti kidolgozása. 
 
A szellemi csoportok magjának hármassága: 
 
Az elnök, az alelnök, a főtitkár és a három vezetőségi tag is ezen hármasság szerint áll fel, 
úgy hogy mind három funkciót két-két tisztségviselő lát el. 
 

Projektek (Szakbizottságok) felépítése, működése 
 

Minden projektet az adott projekt szakbizottsága vezeti, azaz a szakbiztosság a projekt 
Mag-ja. A Szakbizottságnak kell egy vezetőt választani, aki képviseli a projektet a 
közösségek elnöksége felé. Minden projektben meg kell lennie a Tud, Érez, Akar 
hármasának. A projektek magtagjai felelősek a projekt működéséért, s ők hozzák meg a 
döntéseket is. Kommunikálnak egymással és a projekt Tag illetve Nyíl tagjaival. Ők szerves 
részei a projektnek, viszonylag állandó tagjai. Együttesen ott vannak minden projektet érintő 
eseményen (megbeszélések, rendezvények, stb.) A projekt Tag-ját képezik azok az emberek, 



akik, alkalmanként részt vesznek a projekt kivitelezésében, lebonyolításában, nem szerves 
részei a projektnek, s tagjai folyamatosan változhatnak. Döntést nem hoznak a napi 
munkában, de javaslatot tehetnek. Jelentősebb döntések előtt a Mag-nak ki kell kérnie a 
projekt Tag-ok véleményét.  

 
A nyíl-tagok azok a személyek, akik nem tagjai az adott projektnek, se mag-ként, se tag-ként. 
Néha részt vesznek egy-egy projekt alkalmon, s az ott szerzett tapasztalatokat viszik 
magukkal. Az ő feladatuk a projekt hírét vinni, illetve, a projekt érdekeit képviselni a külvilág 
felé. Aki az egyik projektben mag-tag, az lehet egy másik projektben tag- vagy nyíl-tag és 
fordítva. Nem kell mindenkinek minden projektben benne lennie. Aki egy projektben már 
mag-tag, csak akkor vállaljon el másik projektben is mag-tagságot, ha mind időben, 
energiában és szellemiségben (szakmailag) képes ellátni mindegyik mag-tagsággal járó 
kötelezettségeket. Amikor egy mag-tag úgy látja, nem képes ellátni felelősen feladatát, 
kérheti, hogy a projekt tag-tagjai közül valaki vegye át funkciójának betöltését. Illetve a 
szakbizottság akár a tag-tagok kérésére, dönthet úgy, hogy felkérik egyik mag-tagjukat, hogy 
adja át funkciója gyakorlását, amennyiben ez szükségessé válik.  
 

Három fontos funkciója van minden egyes projektnek. 
 
A cselekvés: A cselekvő (Akar) mag-tag feladata. Felelős a projekt lebonyolításáért.  
 
A kommunikáció: A kommunikáló (Érez) mag-tag feladata. Felelős a mag-tagok egymás 

közötti, a tag-tagok és a nyíl-tagok felé való kapcsolattartásért, kommunikációért. 
 
A szakmaiság: A szellemi (Tud) mag-tag feladata. Felelős kitűzni a projekt célját s 

felügyelni arra, hogy a projekt működése a projekt, a csoport és annak szellemiségét 
(szakmaiságát) szolgálja. 
 

 

  

 

 


