
Kedves Tamás! Szeretném a Nestlé egész vezetősége nevében megköszönni azt a fantasztikus 
élményt, amit a közös zenélés adott. Remekül sikerült a “mű”, amely jól szimbolizálta a cég 
jelenlegi helyzetét, és az előttünk álló ambíciózus célokat is. Nagyon jó érzés volt látni, amint a 
kollégák teljes beleéléssel átadták magukat a zenélés örömeinek, továbbá nagyon kellemes 
tapasztalat volt személyesen is részesévé válni egy nagy “zenekar” produkciójának. 
Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, aki egy kicsit ki akar szakadni a mindennapok 
szürkeségéből, és ismét gyermeki lélekkel át szeretne élni egy eufórikus élményt. 
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Mi lehet egy jó módszer egy csapat összehozására? 
Videós helyzetgyakorlat? Közös csónakázás egy zuhatagos folyón? Szembekötősdi az erdőben? 
Futballbajnokság? Miért sikerült az őrnagynak A piszkos tizenkettőben? … 
Igen, talán a zene, a közös zenélés jó módszer lehet. 
Miért? 
Mert látszik az arcokon, hogy az emberek élvezik. Ad nekik valamit. Ezt a valamit a nálam 
avatottabb Csikszentmihályi professzor minden bizonnyal flow-élménynek nevezné. 
Az pedig jó dolog. 

Dr. Bőgel György
igazgató

CEU BUSINESS SCHOOL 

  

A BMF üzleti tanácsadás (coach) szakirányú továbbképzés intenzív kurzusára olyan 
határterületekről hívtunk vendégeket, mint a sport és a művészet. Célunk az volt, hogy a 
hallgatók analógiát keressenek más diszciplínákban a mester-inas (tanítvány) kapcsolatra. 
Zenész vendégünk, Somhegyi Tamás, latin ritmusokat varázsolt. 
Hallgatóink megérezték milyen érzés egy zenekarban játszani, ütni, verni vagy éppen mondani a 
saját ritmust, miközben a karmester és a közönség egészen mást hall. 
Míg a hallgatók csak a saját ritmusukat hallották, nekünk összeállt a kép. 

Dr. Baracskai Zoltán
Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet

  

 



Felemelő érzés volt részt venni. Mert sikerült olyan atmoszférát teremteni a gyakorlat során, a 
hajszál minden porcikája zenélt. 
Tényleg nagyon jó volt. Mintha a lélek kiszabadulna a testből, és nem a test zenél, hanem a 
lélek. Ezáltal az ember abban a pillanatban azt gondolja magáról, hogy egy zeneművész, aki 
képes alkotni zeneművet. 

Szilágyiné Alvarez Martinez Luz Ilia
közösségfejlesztő, a Puszta Rádió főszerkesztője

  

Kedves Tamás! Kreativitás, összhang, muzikalitás és infantilizmus! Ezt mind ki tudtad hozni 
belőlünk és mi magunk is meglepődtünk, hogy néhány komolynak hitt kolléga mit tud művelni, 
ha a ritmus feltüzeli. A tömeg magával ragad és nem tehetsz mást: mozog kezed-lábad! Egy 
zenei koncerten- legyen ez komoly, vagy könnyűzene- passzív résztvevőként élvezed amit látsz 
és hallasz. Amit Te művelsz az emberekkel, az más: itt nem számít a látvány, nem számít a 
profizmus, nem számít a hamis hang, és mégis extázisba lehet esni. 
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Úgy éltem meg magam is, és másokon is láttam, hogy egy rövid időre (fél, vagy legfeljebb 1 
percre) valami olyan egység érzése jött létre az emberekben és a csoportban, ami messze 
túlmegy a verbálisan leírható vagy verbalitással létrehozható egységélmény határain. Feloldódás, 
az együttlét öröme, gyermeki felszabadultság, boldogság, természetesség, könnyedség, 
játékosság. Hogy lehet ezt létrehozni, megteremteni? Hogy lehet benne maradni, hosszabb 
ideig fenntartani? …. 
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