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MOST Közösség elvonulás Piliscséven  

a nyári napfordulón  

Időpont: 2015. június 19-21. (3 nap/2 éj, péntek 17.00-tól, vasárnap 16.00-ig) 

Helyszín: Piliscsév (Bp-től 25 km-re),  a festői szépségű Kelemen Majorságban 

 

Változz és emelkedj az ITT és MOST-ban a TŰZ erejével! 

Gyere és tarts velünk egy hétvégi elvonulásra a festői szépségű Kelemen Majorságba, ahol a MOST-ba 

merülve, a természet és a TŰZ erejével feltöltekezve, megpihenhetsz és emelkedhetsz a nyári napforduló 

energiáiban. 

 

Szombat este tűzönjárás Vörös Ákos PrAkash-sal!  

 

 
 

 

Részletes program 

 

Péntek (jún. 19.):  

 

17.00-18.00 -  érkezés (elhelyezkedés, ismerkedés a Majorággal) 

18.00-19.00 -  programnyitás (köszöntés, programismertetés, közös megérkezés, meditáció, 

kérdések-válaszok, ismerkedés egymással, hangolódás)  

19.00-20.00 -  vacsora 

 

20.00-22.00 -  esti program: Hawaii előadás, meditáció, hula tánc bemutató, szabadtánc (Kutics 

Marianna - QB tanácsadó, tréner, Theta Healer, Balogh Margit – hula tánc) 

Hawaii leginkább természeti szépségeiről ismert, de emellett olyan szellemi értékei is vannak, 

melyek méltók arra, hogy minél többen megismerjék. A polinéz szellemi kultúra összefoglaló neve 

Huna, ami a látható világ mögötti láthatatlan ismeretét jelenti. Ezt a sok ezer éves tudást kahunák 

őrizték, és az elmúlt néhány évtizedben került napvilágra. Hawaii bölcsessége a mai korban is 

megállja a helyét és tanulhatunk belőle. 

http://www.kelemenmajorsag.hu/
http://www.samadhi.hu/
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A hawaiiak szerették, tisztelték és értették a természetet, 

beleértve az emberi természetet is. Örömmel, életenergiával 

telve tudtak kapcsolódni egymáshoz, a természethez és a 

Teremtéshez. Aloha, sokkal többet jelent, mit köszöntés, 

mélyebb jelentése a létezés örömének megosztása, a szeretet 

áramlása az ITT és MOST-ban. 

 

Az este folyamán szó lesz az Aloha filozófiáról, ami 25 éves, 

intenzív spirituális tapasztalás, tanulás tökéletes összegzése. 

Amennyire ősi, annyira megállja a helyét a mai ’új energiás’ 

korban is. Beszélünk a tradícionális Ho’oponopono-ról, ami nem 

egyezik a sokak által ismert Ho’oponopono-val.  

A tradícionális Ho’oponopono a kapcsolatok gyógyítására 

szolgáló ősi, hatékony rituálé. Hawaii szemmel érintjük a „bűn, a jóvátétel, megbocsájtás, a 

megértés”  kérdéseit, szó esik a hawaii-i családtérképekről és a gyógyítás egyéb nézőpontjairól is. 

Az est különlegessége Balogh Margit Hula tánca, melyben megelevenedik Hawaii szépsége, ereje 

és bölcsessége. A Hula tánc történeteket mesél el, a hawaii nép szívverésének is nevezik.  

 

 

Szombat (jún. 20.): 

 

08.30-09.00 -  tai chi  (Török Zoltán - tréner, AMM terapeuta) 

09.30-10.30 -  reggeli 

10.30-12.00 -  A "MOST", tudatos jelenlét, tipikus egós viselkedési minták felismerése, módszerek 

a lebontáshoz - interaktív előadás és gyakorlás  (Török Zoltán - tréner, AMM terapeuta) 

A MOST, a tudatos jelenlét, egy  áldott állapot, melynek megtapasztalása örömöt, békességet, 

intenzív energiaáramlást és egységérzetet, szeretetet jelent. Ítélkezéstől mentes, megadott 

állapot, az adott pillanat történéseinek, a magasabb intelligencia irányításának elfogadása. Ezzel 

szemben a közfelfogás szerint „normálisnak” tekintett, valójában alapvetően kórosnak mondható, 

hosszabb távon boldogtalanságot teremtő egós állapotok közös jellemzője az akarás, a kitűnni 

vágyás, az elkülönülés, az ítélkezés. Egós állapotban a velünk, a múltban megtörtént események, 

élet sztorink, illetve annak értelmezése által kialakított – és sokszor mélyen „beégetett” – 

meggyőződéseink és önképünk szerint gondolkozunk és cselekszünk. 

Kik vagyunk valójában túl az egón, hogyan ismerhetők fel magunkban és másokban a különböző 

egós minták: mint pl. dolgokkal, koncepciókkal, szerepekkel való azonosulások, amivel magunkat 

és másokat is sokszor becsapunk, negatív energiákat generálunk?  

A megszabadulás a felismeréssel kezdődik és néhány egyszerű módszer segíthet a tudatos jelenlét 

elérésében, az abban töltött idő meghosszabbításában, a MOSTban levés tartóssá tételében. 

 

12.00-14.00 -  ebéd + szieszta 

14.00-16.00 -  opciós, párhuzamos programok, 20 perc/fő kipróbálással 

 (Kutics Marianna, Török Zoltán): 
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Kvantumgyógyítás (Quantum Balance módszer) 

 

Az információs (kvantum) gyógyítás egyik irányzata. 

Ötvözi a kvantumfizika felismeréseit és a hagyományos 

szellemi utak gyakorlatait.  Az elme és a Tudat 

egyensúlya, a figyelem és a szándék teremtőereje képes 

változást létrehozni  a személyes információs mezőben. 

Ez az átalakulás nem szűkíthető le a gyógyulásra, 

alkalmazható életünk bármely területén. 

 

Próba masszázsok  

 

Lomi Lomi Nui masszázs: Hawaii eredetű szakrális 

masszázs, a masszázsok királynőjének is nevezik.  

Mélyen ellazító, stresszoldó, nemcsak a testre hat,  

hanem a lelki szférákat is megérinti. Oldja 

a sejtmemóriákban tárolt blokkokat, elősegítve ezzel az 

energiák szabadon áramlását és az öngyógyító 

folyamatok beindulását. (Kutics Marianna) 

 

Vegyes keleti masszázs: Kínai, thai, mauri masszázs 

elemek színes, mégis egységes keveredése, egy 

kellemes, egésztestes, olajos masszázsban, szép, keleti 

meditációs zene mellett. (Török Zoltán) 

 

 

 

16:00-17:00 - pihenés 

17.00-18.00 - Félelmek oldása interaktív előadás és gyakorlás (Török Zoltán - tréner, AMM 

terapeuta) 

A félelem olyan negatív energia, amely vagy vissza- illetve összehúzó, gátló hatású, vagy 

tudattalan cselekvésre ösztönöz. Előbbi hatások többféle vonatkozásban is minimum 

megakadályozzák a fejlődést, ám rosszabb esetben mentális, érzelmi és fizikai feszülést. görcsöket, 

hosszabb távon betegségeket okoznak. A félelem okozta tudattalan reakciók, cselekvések 

másokra is átviszik a negatív hatást.  

Mi a félelmek végső, legfőbb gyökere? Hogyan győzzük le félelmeinket, mi az ami feloldást és 

tartós békét, nyugalmat hoz? E fontos kérdésekkel foglalkozunk és ezzel már el is kezdjük a 

felkészülést a még mélyebb következő, nagyszerű, önerő fejlesztő programra. 

 

18:00-19:30 - vacsora (közös bográcsozás) 
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19.30-22.30 -  Tűzönjárás (Vörös Ákos PrAkash vezetésével, közös tűzrakás, ráhangolódás) 

„A Tűzjárás beavatás: élményből való tanulás, ami 

maradandó belső változásokat tud létrehozni a 

résztvevőkben. Sok korláttól lehet megszabadulni általa, és 

nagy erőt tud adni kitűzött céljaink eléréséhez. Amiért 

átmész a tűzön, azt valószínűleg el is fogod érni.  

Bármennyire rendkívüli élmény és teljesítmény a Tűzjárás, 

alapos felkészítés után szinte mindenki képes rá, akit vonz 

ez az élmény és szélsőséges helyzetekben is kész próbára 

tenni önmagát. Aki végigcsinálja, annak alaposan megváltoznak az elképzelései önmagáról és arról, 

hogy mi mindenre képes – ráadásul saját tapasztalatai támasztják alá ezt a változást.” (Vörös Ákos 

PrAkash) 

 

              

Vasárnap (jún. 21.): 

 

08.30-09.30 -  jóga (Csetneki Márta - alternatív mozgásterapeuta, pszichopedagógus) 

09.30-10.30 -  reggeli 

10.30-11.30 -  Kommunikáció és érzelmi intelligencia (EMK gyakorlattal), a személyes 

hatékonyság fejlesztés, az önismeret  és a MOST kapcsolódásai (Török Zoltán - tréner, AMM 

terapeuta) 

Szóbeli és írásbeli, illetve testbeszéd általi kommunikációnk kiváló tükörképe lehet tudati 

állapotunknak. Ha megoszt, elkülönülést teremt, ellenségeket generál akkor ez erős egós 

működésről tanúskodik. Az érzelmi intelligencia témája a környezetre, életeseményekre adott 

válaszok: gondolatok , érzelmek, illetve cselekvés-nem cselekvés „megfelelőségéről” szól. Persze 

nagy kérdés mi a „megfelelő”? Kinek a szempontjából „megfelelő”? 

Milyen a tudatos kommunikáció és az intelligens viselkedés, melyek az érzelmi intelligencia 

fejlesztésének leghatékonyabb módjai? Mi a személyes hatékonyság fejlesztésének legmélyebb 

dimenziója? Hogyan lehet összekapcsolni a hagyományos ön- és együttműködés fejlesztő 

módszereket a tudatosság, a MOST témakörével? 

Ezeket a témákat boncolgatjuk interaktívan, színesen, példákkal, gyakorlatokkal. 

 

11.30-13.00 – Testmunka (Csetneki Márta - alternatív mozgásterapeuta, pszichopedagógus) 

 

A test rövid átmozgatása, zene, felszabadító tánc és 

fókuszálásos technikával keressük a testérzeteink pszichés 

üzenetét, a mélyebb kapcsolatot önmagunkkal. Ezáltal 

megtapasztalhatjuk, hogyan tudjuk átalakítani a rejtett 

testi és lelki blokkokat erővé, energiává, félelem nélküli 

tudatossággá.  

 

13.00-14.00 -  ebéd 

14.30-16.00 -  programzárás (élménymegosztás, közös videó visszanézés) 

16.00-tól      -  hazautazás 

http://www.samadhi.hu/?l=tuzonjaras
http://www.samadhi.hu/
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Ár 

A program teljes díja, amely az összes költséget magában foglalja: 

 MOST Közösség tagoknak 38 000 Ft/fő (A 2015.06.30-ig csatlakozók és a már korábban 
csatlakozottak számára a 2015. évi közösségi tagság ingyenes! Itt azonnal beléphetsz: 
www.mostkozosseg.hu/csatlakozas ) 

 Külsősöknek,tehát  csatlakozni nem kívánóknak 42 000 Ft/fő. 

 Pároknak illetve közeli családtagoknak további 2 000 Ft kedvezmény/fő 

 Diákoknak és nyugdíjasoknak szintén 2 000 Ft/fő kedvezmény  
(A páros/családtag illetve a diák/nyugdíjas  kedvezmény nem összevonható). 
 

Amit a csomagban nyújtunk:  

 A fentebbi részletes program ismertetőben bemutatott programokon való részvétel, aktív 
bekapcsolódási lehetőséggel 

 szállás 2 éjszakára a helyszínen, a gyönyörű Kelemen Majorságban Piliscséven, modern, teljesen 
felszerelt apartman szobákban (2 vagy 4 ágyas, utóbbiaknál 2 ágy lent 2 az emeleten) 

 napi háromszori minőségi étkezés: bőséges reggeli, vegetáriánus vagy húsos ebéd, 19-én 
vegetáriánus vacsora, 20-án este bográcsozás (vegetáriánus: zöldség grillezés) 

 segítségnyújtás a lejutáshoz telekocsi szervezésben 
 
Jelentkezés honlapunkon keresztül:  

http://mostkozosseg.hu/programok/most-kozosseg-elvonulas-piliscseven-a-nyari-napfordulon/ 
A regisztráció közvetlen oldala: 
http://mostkozosseg.hu/a-most-kozosseg-2015-junius-19-21-elvonulasanak-regisztracios-urlapja/ 
Bevezető, kedvcsináló cikkek: 
http://mostkozosseg.hu/a-most-kozosseg-juniusi-19-21-elvonulasanak-kedvcsinaloja/ 
http://mostkozosseg.hu/a-joga-a-tajcsi-es-a-csikung-illetve-egyeb-mozgasmeditacios-formak-legfobb-
pozitiv-hatasa/ 
 
További információ: info@mostkozosseg.hu, vagy a +36 30 651 0023-as, +36 30 411 9636-os számokon.  
 

Web: www.mostkozosseg.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/mostkozosseg 
Youtube: https://www.youtube.com/mostkozosseg 

 
Kelemen Majorság: www.kelemenmajorsag.hu 

 
Megközelítés: 

Autóval: 10-es főút felől Piliscsév felé letérni, a településen a posta után éles (2x-es) kanyar jobbra. Tovább a 

kavicsos úton annak végéig.  GPS: 47 o 40'24" É, 18 o 49' 40" K 

Busszal: 805-ös busz, Budapest-Pilisvörösvár- Dorog útvonal, „Autóbusz forduló”. megálló 

Google térkép: 
https://www.google.hu/maps/dir//Kelemen+Majors%C3%A1g,+Piliscs%C3%A9v,+Hegyes+d%C5%B1l%C5%91+027%2F5,+

Ady+Endre+u.,+2519+Magyarorsz%C3%A1g/@47.6065969,18.7777802,11z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x476a7ae13

4dcd3d1:0x71bc8925a532f904!2m2!1d18.829396!2d47.673428 

 

Várunk NAGY szeretettel!  

http://www.mostkozosseg.hu/csatlakozas
http://mostkozosseg.hu/programok/most-kozosseg-elvonulas-piliscseven-a-nyari-napfordulon/
http://mostkozosseg.hu/a-most-kozosseg-2015-junius-19-21-elvonulasanak-regisztracios-urlapja/
http://mostkozosseg.hu/a-most-kozosseg-juniusi-19-21-elvonulasanak-kedvcsinaloja/
http://mostkozosseg.hu/a-joga-a-tajcsi-es-a-csikung-illetve-egyeb-mozgasmeditacios-formak-legfobb-pozitiv-hatasa/
http://mostkozosseg.hu/a-joga-a-tajcsi-es-a-csikung-illetve-egyeb-mozgasmeditacios-formak-legfobb-pozitiv-hatasa/
file:///C:/Linda/MOST/elvonulás/www.mostkozosseg.hu
https://www.facebook.com/mostkozosseg
https://www.youtube.com/mostkozosseg
http://www.kelemenmajorsag.hu/

