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1. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 
 
A Napfényes Élet Alapítvány célja: az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának 
elősegítése, a természetes életmód, étrend és egészség megőrzése, a környezet és a természet 
védelme. Mindezek érdekében előadások szervezése, azokról hanganyagok és képanyagok 
készítése és terjesztése, tanulmányok, könyvek kiadása és támogatása. Karitatív tevékenység 
végzése, rászorulók segítése.   

 
Az Alapítványunk 2014. évben saját szervezésben közel 35 db előadást tartott Budapesten 
az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulására.  
Előadásainkkal a következő témaköröket érintettük: 

– Egészség és betegség; gyógyulás természetes, szelíd módszerekkel 
– Lelki egészség és lelki harmónia 
– Önismeret és világismeret 
– Művészetek 
– Harmonikus párkapcsolat 

 
Elődások helyszíne: Magyar Testnevelési Egyetem Aula 1123 Bp., Alkotás u. 44. 
Januárban 4, februárban 3, márciusban 4, áprilisban 4, májusban 3, nyáron 2, szeptemberben 1, 
októberben 5, novemberben 2, decemberben 3 előadás volt. 

 
Az év folyamán több felkérésnek tettünk eleget, Budapesten. Részt vettünk több az 

Alapítvány tevékenységét érintő rendezvényen pl.: Vegetáriánus Fesztivál, Természetgyógyász 
Karácsonyi Fesztivál. 

 
Budapest VI. ker. Bajnok utcai tanfolyam helyszínünkön, az év folyamán előadásokat 
tartottunk, régi és új tanfolyamokat indítottunk, valamint kreatív és kézműves szabadidős 
foglalkozásokat tartottunk. Tanfolyamok 2014-ben: Jobb agyféltekés rajztanfolyam  jan. 23-
26-ig, febr. 6-9-ig, márc. 27-30-ig, máj. 8-11-ig 4 nap, május 15-18-ig 4 nap, júl. 10-13-ig, aug. 
28-31-ig, okt.23-26-ig, dec. 18-21-ig, dec. 27-30., Kalligráfia tanfolyam febr. 4- márc. 28-ig 7 
alkalommal hetente, április 1-május 13-ig 7 alkalommal, okt.2-nov. 27-ig 7 alkalom, 
Napfényes Művészeti Szabadegyetem 2. félév keretén belül A zene mindenkié febr. 15-én, 
Önbizalom, önismereti tanfolyam febr. 18-ápr. 8-ig 7 alkalommal hetente, ápr. 26-27-ig két 
nap, július 12-13-ig 2 nap, okt. 4-5-ig 2 nap, dec. 13-14., Ideális hivatás tanfolyam febr. 26-
márc. 26-ig 5 alkalom, júl. 19-20-ig, nov. 01. 1 nap, Zene mindenkié tanfolyam febr. 28-márc. 
2-ig 3 nap, nov. 28-30-ig szeretetünk kifejezésének módjai márc. 8-9-ig 2 nap, Enneagram 
márc. 29-30. 2 nap, jún. 14-15-ig, nov. 29-30-ig, Bach virágterápia tanfolyam ápr. 2- máj. 28-
ig 7 alkalom, okt. 8-nov. 19-ig 7 alkalom, Festészet alapjai tanfolyam: ápr. 10-12-ig, nov. 1-2. 



 
 

2 nap, Napfényes Önismereti Szabadegyetem 2. félév Öröm tréning ápr. 27., Szakrális 
geometria tanfolyam máj. 2-4-ig 3 nap, szept. 5-7-ig, Akvarell tanfolyam jún. 28-29-ig, 
szept.13-14-ig, nov. 22-23., nov. 29-30., dec. 6-7., Szabadtéri (plenair) festészet workshop 
július 5-6-ig a Hármashatár-hegyi Erdei Iskolában, Varázsmese tanfolyam júl. 9-16-ig 7 
alkalom, aug. 16-17-ig, szept. 2. és 9-e, okt. 21. és 28. 2 nap, nov. 10. és 17. 2 nap, nov. 22-23-
ig 2 nap, dec. 8. és 12. és 15-e 3 nap, Olajfestészet alapjai kezdőknek aug. 23-24., okt. 18-19-
ig 2 nap, Konfliktuskezelés workshop nov. 8. 1 nap,  
 
Előadások: Szellemtudomány haladó febr. 12-márc. 26-ig 7 alkalommal hetente, Csakrák 
felépítése és működése ápr. 9-máj. 28-ig 7 alkalom, Ember és létezés titkai – bevezetés a 
szellemtudományba okt. 15-nov. 26. 7 alkalom,  
 

Az év folyamán folyamatosan jelentek meg havi rendszerességgel Váradi Tibor és 
Nagyné Szili Zsuzsanna publikációi valamint Alapítványi programjaink és hirdetései a Zöld 
újságban, Előadóink ebben az évben is rendszeres vendégei voltak különböző rádió és TV 
műsoroknak. 
 

Annak érdekében, hogy ezek az ismeretek minél több emberhez eljussanak – ami az 
Alapítvány célszerinti tevékenysége - valamennyi előadást hang- és képanyagon rögzítettük és 
közre is bocsátottuk. Újranyomásra és átdolgozásra került a Máté Evangéliuma a 
szellemtudomány fényében. Megjelentettük a Kerek Esztendő – Gyermekkel az évkörön át című 
könyvet. Kéthavonta megjelentettük Manifesztum folyóiratunkat 700 példányban. 

 
Megrendeztük a Petőfi Csarnokban a XI. Napfényes Fesztivált 2014. június 1-jén, 

melyen közel 2800 ember ismerkedhetett meg az egészségesebb, harmonikusabb életmóddal. A 
rendezvényt közel 300 önkéntes segítő részvételével bonyolítottuk le.  

 
A 2000 óta elkezdett hajléktalanokat segítő programunkat az idei évben is sikeresen 

folytattuk. Több ízben szerveztünk ruhagyűjtési akciókat ahol a kapott ruhákat önkéntes 
segítőink közreműködésével juttattuk el az utcán és a hajléktalan szállásokon élőknek. 
December 15-i héten meglátogattuk a Budapesti Módszertani Központ két intézményét a 
Kőbányai út 22-ben és a Szabolcs u. 30-33-ban ahol kulturális műsorral ételosztással 
beszélgetéssel kedveskedtünk közel 200 lakónak.  

Karácsonykor ellátogattunk négy kórházba, a Szent János kórház Ápolási és Krónikus 
belgyógyászatára, Péterffy Sándor kórház krónikus belgyógyászatára valamint a Szent 
Margit kórház Krónikus osztályára ahol kis meglepetés műsorral és karácsonyi édességgel 
leptük meg a betegeket.  

Az év folyamán (min. havi 1x.) rendszeresen látogatjuk, az Érdi LEA anyaotthont 
ahol önkéntes segítőinkkel kulturális programokat állítunk össze, mézeskalácsot sütünk 
közösen, ének tanulunk, kézműves foglalkozást szervezünk az anyukáknak, talpmasszázzsal 
frissítjük fel őket.  

Szintén az év egész folyamán rendszeresen látogatunk el a Szent Miklós téri 
nevelőotthonba, a Bólyai Gyermekotthon Brezno közi egységébe, a Cseppkő 
Gyermekotthonba valamint a sérült gyermekekkel foglalkozó Gyógyító Jószándék 
Alapítványba és Göllesz Viktor speciális óvodába és iskolába ahol a következő 
tevékenységekkel segítjük és támogatjuk a gyermekeket: korrepetálás, rézműveskedés, 
agyagozás, nemezelés, bűvészkedés, szabadidős tevékenységek, gondozási feladatok, 
tánctanítás, közös főzés, mesefoglalkozás.  

 
Ifjúsági programok szervezése (sport és kulturális) kamaszoknak: vízitúra, színház, 

városnézés, gokart. 
Évkör ünnepeiről megemlékezés énekléssel, kirándulással, zenés programokkal. 
 



 
 

 
 
Kirándulásokat havi rendszerességgel szerveztünk, valamint erdőtakarítást környezetünk 
védelmére törekedve.  
 
Meleg ételosztás: 2014. márciusa óta kétheti rendszerességgel, önkéntesek segítségével 
ételosztást végzünk a Déli pályaudvarnál ahol egy év alatt 1750 embernek adtunk meleg ételet. 
 
Karitatív tevékenységünket főleg önkéntes fiatalok segítségével végezzük, így munkánk 
egyben a fiatal generáció társadalmi felelősségvállalását és szociális érzékenységre való 
nevelést szolgálja. 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
       Nagyné Szili Zsuzsanna 
    Napfényes Élet Alapítvány 
 Kuratóriumi elnök 
 
Budapest, 2015. május 29. 
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