A Teremtő Tudat Technológiák Egyesület közgyűlésének jegyzőkönyve
Időpont: 2012. január 9. 16 óra, illetve 2012. január 9. 16 óra 30 perc
Helyszín: II. Lövőház u. 29., az egyesület telephelye
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Krisztics Ágnes elnök január 9. –én 16 órakor köszöntötte a megjelent tagokat.
Megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, majd kérte, hogy a tagok 16 óra 30
perckor ismét üljenek össze.
16 óra 30 perckor az elnök bejelentette, hogy a közgyűlés az alapszabály értelmében
határozatképes. Ismertette az előzetesen kiküldött javaslatot a napirendi pontokra.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Katalint, hitelesítőnek Báti Jolán Évát és Kovács Sándornét
javasolta. A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
A napirendi pontok:
1./ Az egyesület székhelyének megváltozása
Krisztics Ágnes elmondta, hogy az egyesület székhelyét Kozák István 2011. 11. 18.-án
felmondta, ezért új helyet kellett keresni. Az egyesület új székhelyének javasolta a
továbbiakban 1046 Budapest, Mikszáth K. 78, Ágnes édesanyjának lakását, melyhez a
hozzájárulást a tulajdonosok (Krisztics Ágoston Lajosné és Zsemberyné Honti Katalin
Annamária) írásban megadták. Az egyesület az általa szervezett tanfolyamok lebonyolítására
2012. január 1.-től lakást bérel, mely cím a továbbiakban az egyesület telephelye ”Létezés
öröme központ” néven. A lakás egy 6,5nm-es szobáját az egyesülettől tovább bérli a Nivram
Termelő és Szolgáltató BT, ennek költségeit ők fizetik, mely havonta 20.000.- Ft. Ők itt
kineziológiát és egyéb önfejlesztő módszereket oktatnak, illetve ezekkel a módszerekkel
segítenek a hozzájuk fordulóknak. A teljes bérleti díj havonta 120.000.- Ft, valamint a lakás
rezsije, havonta kb 40.000.- Ft. Ennek költségeit az egyesület az általa szervezett tanfolyamok
bevételéből, valamint egyéb napokon önfejlesztő, oktató programok helyszíneként
bérbeadással kívánja előteremteni. A januári naptár már szinte tele is van, remélhetőleg ezek a
programok biztosítják az egyesület további működéséhez szükséges anyagiakat.
A közgyűlés az elhangzottakat meghallgatta, s szavazatával egyhangúan egyetértett a munka
eképpen történő további folytatásával.
2./ Új alelnök választása
Krisztics Ágnes elmondta, hogy a jelenlegi alelnök, Flaskár Ildikó a továbbiakban – egyéb
elfoglaltsága miatt – nem tud rendszeresen részt venni az egyesület munkájában, ezért
lemond. Az elnök új alelnöknek Kovács Katalint javasolta, aki a közelmúltban csatlakozott
tagként az egyesülethez. Az előzetes beszélgetések alapján a jelölt a megbízást kész
elfogadni, amennyiben az egyesületi tagok megválasztják őt. Bemutatkozásakor elmondta,
hogy spirituális útját járva találkozott a mátrix energiával, az egyesületnél meglévő lehetőség
alkalmával ki is próbálta, majd elvégezte a tanfolyamot. Szívesen vállal részt a munkából,
mert szeret az emberekkel foglalkozni, szereti a szervező munkát. Az egyesületi munkában
tapasztalata is van, mivel évek óta – a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület alelnökeként,
jelenleg pedig ügyvezető elnökeként - egyesületi munkát folytat.
Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta az új alelnök személyét azzal a kéréssel, hogy a
tisztségviselő a jelenlegi szabályoknak megfelelően tájékoztassa egyesületét arról, hogy
bekapcsolódva másik egyesület munkájába, ott felelős tisztségviselői posztot vállalt.

3./ További kapcsolat Kozák István eddigi tanácsadóval
Krisztics Ágnes elmondta, hogy Kozák István, aki a mátrix technológiát Magyarországon
meghonosította, a bérleti szerződés felmondásával egy időben bejelentette, nem kíván a
továbbiakban együttműködni az egyesülettel, megszakítja vele a kapcsolatot. Ezzel
párhuzamosan az egyesület eddigi honlapját is megszüntette. A kapcsolat megszakadása
számos – eddig rendezetlen – kérdést hozott fel. A Német Kvantummátrix Szövetséggel,
valamint az Alfa programozást kidolgozó Lissy Götz-szel Kozák István kötött megállapodást
a jogdíjak fizetésére, az együttműködés lebonyolítására. Ezek rendezése most az egyesületre
vár. Az elnök elmondta, hogy mindenképpen erkölcsi kötelesség a jogdíjak lerendezése,
ehhez viszont szükség van az eredeti megállapodások ismeretére. Mivel ezeket a
megállapodásokat Kozák István kötötte, ő hozta be Németországból ezeket a technikákat,
ezek részletei nem ismeretesek az egyesület előtt. Sajnálatos módon Kozák István elzárkózik
minden további együttműködés elől, beleértve fenti nem rendezett kérdéseket is. Meg kell
találni a módot e kérdések rendezésére akkor is, ha az eddigi tanácsadó nem hajlandó ebben
együttműködni. A tagok megbízták Krisztics Ágnest a megállapodások tartalmának
beszerzésére, s ezen kérdések rendezésére. Szükség esetén újabb közgyűlés összehívásával
döntenek majd az egyesületi tagok ezekben a kérdésekben.
4./ A munka további folytatása
Az elnök elmondta, hogy a fő feladat továbbra is a mátrix módszer minél szélesebb körben
való megismertetése, elterjesztése. Ehhez - az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően – az
egyesület heti rendszerességgel tovább folytatja az ingyenes bemutatók megtartását. Az itt
megjelenő érdeklődőkből kerülnek ki majd a tanfolyamra jelentkezők is.
Az Alfa programozás oktatását, melyet az egyesület eddig Kozák István vezetésével tartott,
egyenlőre nem folytatja. A módszer kidolgozójával, Lissy Götz-szel felveszi a kapcsolatot, s a
további együttműködés lehetőségét, illetve az eddig végzetteknek járó oklevél kiadását vele
igyekszik rendezni.
Az egyesület új honlapot hozott létre „teremtotudat.hu néven”. Ezen igyekszik megjelentetni
mindazon információkat, amelyeket az érdeklődők a korábbi honlapon megtaláltak. A honlap
feltöltése, frissítése folyamatosan történik.
5./ Tagdíjak
Az egyesület tagdíja évi 4000.- Ft. A tagok egyhangúlag elfogadták azt a javaslatot, hogy ezt
a tagok negyedévente fizethessék, így senki számára nem okoz majd megterhelést a tagdíj
kifizetése.
Krisztics Ágnes megköszönte a tagok eddigi munkáját, közreműködését, s megkérte a
jelenlévőket, hogy munkájukkal, ötleteikkel továbbra is támogassák az egyesületi munkát.
Nagy szükség van az összefogásra, hogy az alapító okiratban leírt célkitűzéseket
megvalósíthassák. Végül megkérdezte, van-e egyéb hozzászólás, javaslat. Miután nem volt,
megköszönte a részvételt, majd bezárta a közgyűlést.
Budapest, 2012. január 9.
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