TELJES VALÓSÁG MAGYAR TAOISTA KÖZÖSSÉG
1134 Budapest Kassák L.u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. Az Egyesület bemutatása
Közösségünk mint a Magyar Taoista Egyház jogutódja, annak vallási tevékenységét folytatja
tovább. 2012. évben ugyanis jelentős változás történt: addigi szervezetünk nem kapta meg az
egyházi státuszt, így egyesületté alakultunk át. Az egyesületet a fővárosi törvényszék a
7.Pk.61.191/1998/10-I. számú végzéssel mint alapcélként vallási tevékenységet végző
egyesületet 2012. szeptember 4-én vette nyilvántartásba.
Az egyesület célja: A taoizmus Teljes Valóság és Kun Lun irányzatainak tanulmányozása,
bemutatása, hitéleti tevékenységének támogatása egyéni és közösségi szinten. A taoista belső
alkímia művelésének elősegítése, tanítások és egyéni gyakorlás keretében. A
hagyományvonal meditációs gyakorlatainak és szertartásainak vezetése. A vallási irányzat
alapító által írt szent iratok magyar nyelvre történő lefordítása és kiadása, taoista könyvtár
működtetése. A taoista filozófia és művészet tanulmányozása, gyakorlása, kulturális
örökségének megőrzése.
1.2. Az egyesület 2012. évi tevékenységének bemutatása
Az egyesületté alakulás nem volt hatással szervezetünk aktivitására: továbbra is folyt a
taoizmus tanulmányozása és gyakorlása. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket
végeztük:
- Táborok
Az év során 5 ötnapos elvonulást tartottunk bátonyterenyei elvonulóhelyünkön. Mivel a
taoizmus a test egészségének megőrzésére nagy hangsúlyt fektet, így az 5 elemről szóló
beszélgetéseket testgyakorlás és a vegetáriánus táplálkozás gyakorlása egészítette ki.
Az Egyesület célja a taoista tanítások képviselete és terjesztése Magyarországon. Ennek egyik
formája, hogy minél több embernek adunk lehetőséget a külföldön élő Tanítók
megismerésére. Idén módunk volt meghívni külföldi előadókat is: Irini Rockwell - jelenleg az
Egyesült Államokban élő, meditációs módszereket tanító Mesternő - egy 1 hetes kurzust
tartott 50 gyakorlónak a taoista hagyomány "haos" alapjairól.
Andrey Serednyakov Szentpétervárról jött el hozzánk, hogy közösségünk haladó tanítványai
és tanítói számára tartson egy 5 napos szemináriumot, melyen 40 gyakorló vett részt. A
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szeminárium témája a 8 csodálatos tároló aktivizálása és töltése többféle harcművészeten
keresztül (Xing Yi Quan, Ba Gua Quan) és QiGong gyakorlatokon keresztül
Mark Sonnenberg az évben kétszer jött el hozzánk, hogy ő is 5 napos táborokat tartson,
melyen bárki részt vehetett, Taiji tudása szintjétől függetlenül. A tavaszi táborban 30
gyakorlónak Phoenix Bagua és más Qi Gong gyakorlatokat tanított. Októberben 40
gyakorlónak tanított új Qi Gong gyakorlatokat és diagnosztikai módszereket.
A külföldi tanítók programjainak látogatását ösztöndíjakkal is támogatjuk.
Nyáron - idén negyedik alkalommal - jöttek külföldi önkéntesek az Útilapu Hálózattal való
együttműködésünk által. A 2 hetes tábor során a külföldiek együtt gyakoroltak és
kertészkedtek Közösségünk tagjaival.
A 2012. június 2-3-án harmadik alkalommal megrendezett Teljes Életért Napokon két napos
kurzus keretében folytathattuk tanulmányainkat egészségünk megőrzése érdekében. A kurzus
fő témája a Xing és Ming szerepe az egészségben - azaz önmagunk megélésének és
értékelésének módjai és ezek hatása az egészségünkre voltak. A két nap során Közösségünk
tagjainak tudásával is megismerkedhettünk a tavalyi TÉN-hez hasonlóan.
E tevékenység költsége 2012. évben 9.125.000 Ft volt, emellett közösségünk tagjai
felajánlásként összesen 50 embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
- Ünnepek
2012-ben is megtartottuk a szokásos taoista ünnepeinket – nem csak Budapesten, hanem
miskolci, győri, veszprémi csoportjainkban is. Január 23-án közel 100-an ünnepeltük a
Holdújévet, ahol előadást hallhattunk a Víz-Sárkány év jellemzőiről. Február 4-én zenével és
tánccal köszöntöttük a Lampion ünnepet, ahol sor került az évre vonatkozó intelmek
kihúzására. Nyáron Bátonyterenyei elvonulóhelyünkön 250-en gyakorló részvételével
tartottuk meg a Sárkány ünnepet, ahol többek között egy hagyományos víz-kéz táncot, és egy
szanszkrit mese bábfeldolgozását láthattuk.
Ősszel a Holdsütemény ünnepen – amely a családról és a baráti szeretetről szól - a
közösségünk tagjai megajándékozták egymást egy-egy bölcsességgel.
E tevékenység költsége 2012. évben 116.000 Ft volt, emellett közösségünk tagjai
felajánlásként összesen 10 embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
- Az elvonulóhely szentélyének gondozása
Elvonulóhelyünkön a meditációs gyakorlatok végzésére és az taoizmus istenségeivel való
kapcsolattartás céljára kialakított szentélyt 2012. évben is ápoltuk, a szentély oltárára
oltárterítő készült.
E tevékenység költsége 2012. évben 20.000 Ft volt, emellett közösségünk tagjai
felajánlásként összesen 6 embernapot fordítottak e tevékenység támogatására.
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- Hétfői előadások
Budapesti Központunkban hétfőnként folyt az oktatás, amely nem csak az egyesület tagjai,
hanem mindenki számára nyitott. Az első félévben a 60 résztvevő a taoista alkímia
alapfogalmairól tanult, a második félévre a részvétel kissé csökkent, 45-en az egyik taoista
alapszöveg, a Yijing-et tanulmányozták előadás, majd csoportos műhelymunka keretein belül.
Mivel az előadások saját tulajdonban lévő ingatlanban kerültek megtartásra, e tevékenység
költségei (rezsiköltség) a Központ fenntartási költségei között jelenik meg.

2. A
MÉRLEGHEZ,
VALAMINT
AZ
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
2.1. Az adatok összehasonlíthatósága
A mérlegben és az eredménykimutatásban lehetőség szerint minden tételnél feltüntetésre
kerültek a 2011. és 2012. évek megfelelő adatai, ezek azonban nem minden esetben
hasonlíthatóak össze, mivel a 2011. évben az egyesület jogelődjének, a Magyar Taoista
Egyház adatai szerepelnek.
2.2. Követelések
Jelenleg is várjuk a 2011. évre vonatkozóan befizetett személyi jövedelemadóból
szervezetünk számára felajánlott 1%-ok átutalását, melynek összege 5 755 000 Ft.

Kelt: Budapest 2013.04.05

Alapítvány/Egyesület vezetője
P.H.
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