Oslava komunity 2004
spiritualita / společenství / ekologie
10 dní „komunity v akci“

25. července – 5. srpna
„komunita se stává skutečností přirozeně tehdy, když my, lidé otevřeme jeden druhému srdce“
Kurz/seminář bude volně strukturovaný čas pro setkání, poznání nových přátel a zapojení se do programu, který bude učit
základy komunitního žití, a to formou pracovních dílen, tématických přednášek a kruhů sdílení.
Budete se moci zúčastnit a naučit se řadu elementů, které jsou nezbytné pro vybudován komunity. Některé z témat budou:
Permakultura, pečení a vaření, oslava přírody, dobrovolná skromnost, vytváření harmonie, techniky přírodního stavění,
způsoby vedení/facilitování skupin, dosahování konsenzu, výroba ručního papíru, řešení konfliktů, indiánská sauna,
kundalini jóga, ženské/mužské skupiny, večerní sdílení nebo zpívání, bubnování, ....
Večerní přednášky:
- Úvod do permakultury
- Alternativní způsoby vzdělávání / Waldorfské školy / Děti Indigo / spiritualita s dětmi
- Láska v době žárlivosti
Umění sexu a milování
- Záměrné komunity po celém světě
- Alternativní ekonomika
Pátek 30.7.-neděle 1.8. třídenní „seminář Otevřeného srdce“ – více na www.crisrieder.com
Na seminář se také dozvíte novinky z Globální sítě ekovesnic a uslyšíte povídání
z červnové odeseji PermaLoťanů.
Program pro děti se bude organizovat spolu s rodiči.
Každý den bude prostor pro vyjádření díků přírodě v rámci volného času, při slavnostech a požíváním našich
vegetariánských biopokrmů a u nás pečeného kváskového chleba.
Akci chápeme jako propojení přátel PermaLotu a „ptačího kmene“, seznámení se s novými přáteli. Takto chcme posílit
společenské a duchovní pilíře obsažené v poslání PermaLotu. Kurz je zamýšlen pro ty, kteří by sami chtěli něčím přispět či
se jen přiučit pro své vlastní projekty či osobní rozvoj.
... je to tedy příležitost strávit 10 dní hrami a učením se s menšími či většími dětmi, užít si slunka, nádrže, luk, lesů a jeden
druhého!
Ubytování je v týpích, můžete si také přinést svůj vlastní stan, budete-li chtít více soukromí.
Vemte s sebou hudební nástroje, spacáky a deku na sezení.
Cena: 3.000 Kč na celou akci nebo 350 Kč na den (doporučujeme zůstat minimálně 5 dní). Cena zahrnuje jídlo,
ubytování a program. Prosím nahlaste se již nyní!!!
Více informací:
Radka 737 410 259

W W W . P E R M A L O T. O R G
PermaLot je velmi mladá iniciativa s cílem vytvořit ekovesnici. Je situovaný na 10 ha (1 ha jsme prodali) krásných
pozemků (sad, louka, zahrada), na Moravě, nedaleko Olomouce. Pozemky spravujeme podle principů permakultury.

