
KOMUNITNÍ ZAHRADA 
jako motivace ke změně 



MÁME ŠANCI
k nastartování mnoha
pozitivních změn 
ve společnosti



Veškeré vědecké bádání v oblasti přírody a ekologie
a také v dalších oblastech je určitě důležité,

ALE NESMÍ SE ZTRATIT TOUHA PO KRÁSE 
a zapomenout na duchovno.



Když dáme přírodě
možnost a prostor, třeba

jen na svém pozemku,
ona se k nám vrátí. 

 
A když se k nám vrátí, 

vrátíme se my k ní. 
 

VZNIKNE TAK VZTAH.
Opravdový vztah lásky.



A tím, že se vrátíme 
k přírodě, 

vrátíme se sami k sobě 
a rozpomeneme se 

na to, kdo jsme, 
odkud jsme přišli 

a jaké je naše
předurčení. 

Nejsme především tělo,
jsme především duše 

a duch. 



Milovat přírodu totiž znamená způsob života
NE POLITICKOU AGITACI



Žijeme v době, kdy je velmi důležité začít projevovat svojí
duchovnost ve všem co děláme.



pak nám tenhle prostor dá pocítit svobodu 

zbaví nás strachu
vede nás k soběstačnosti 
a s tím spojené zodpovědnosti
prohlubuje v nás potřebu tvořit

KDYŽ OTISKNEME DO MÍSTA NÁŠ DUCHOVNÍ ROZMĚR

      a sounáležitost



DEJME PŘÍRODĚ ŠANCI 
a ona jí dá nám



Jednotlivci toho nedokážou tolik, 
JAKO KOMUNITA.

Veškerý výše popsaný proces je v komunitě ještě
mnohem intenzivnější i efektivnější.

Dochází doslova 
k revoluci myšlení každého člena komunity.



TAKTO REALIZOVANÉ
komunitní prostory 
se mohou stát
předstupněm 
RODOVÝCH OSAD.



CO JE TO 
RODOVÁ OSADA?

Rodová osada je množina
rodových usedlostí.

CO JE TO RODOVÁ
USEDLOST?

Rodová usedlost je místo,
kde se učím chápat

souvislosti, pozoruji přírodu,
poznávám sám sebe a učím

se milovat.



RODOVÁ USEDLOST 
je zárodečná buňka

obnovy člověka,
lidstva 

a klimatu na Zemi. 
 



A komunitní zahrada 
je ideálním tréninkovým polem

spolupráce, společného
plánování, tvoření a spolužití.



Myšlenka rodových
usedlostí už nabírá

zcela konkrétní podoby. 
 

V součastnosti existují
již
 

STATISÍCE
rodových usedlostí.



Tento fenomén sleduje už více než 30 let tým

klimatologů
ekologů

sociologů
psychologů
pedagogů

filozofů
ekonomů

A DOCHÁZEJÍ K FASCINUJÍCÍM ZÁVĚRŮM.



Toto byla teoretická úvaha 
a teď se podívejte, 

jak to vypadá v praxi.



V nadcházejícím videu můžete sledovat
práci komunity přátel, 

která z holého pole zničeného
konvenčním způsobem hospodaření,

spolutvoří komunitní zahradu.
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