ŽÁDOST O PODPORU PROJEKTU
KULTURNÍHO CENTRA
Oneness Centrum na Rusavě se po 7 letech provozu v r. 2013
rozhodlo veřejně požádat o společenskou a materiální podporu
činnosti a rozvoje centra v těchto oblastech:
•
Náklady na provoz centra a náklady na opravy středního
rozsahu.
•
Náklady na projektovou dokumentaci rekonstrukce budovy
a přístavby multifunkčního sálu podle zásad bioarchitektury
a návrhu ing. arch. Michaela Rice.
•
Náklady na realizaci stavby rekonstrukce a přístavby kulturního centra vč. kořenové čistírny odpadních vod.

Oneness Centrum Rusava
je nekomerční kulturní centrum obecně prospěšné společnosti ONENESS o.p.s.,
nachází se v přírodním silovém místě s tzv. „energií nulového bodu“. Spontánním působením a funkcí centra je energetická podpora života v jeho přirozené, čisté podobě. Vnějším,
společenským posláním, je nést a udržovat vědomí o podstatě
a účelu života v kolektivním poli člověka, a zároveň poskytovat všem zájemcům kulturní pobyty pro zvýšení energie, uvědomění a dosažení celistvé kvality života,
poskytuje veřejnosti specializované kulturní pobyty podporující rozvinutí individuálních schopností a talentů, růst
vnitřní síly, nezávislosti, uzdravování a dosažení konečnéhoduchovního vhledu pomocí uvědomění a jedinečného energetického
vlivu přírody v dané lokalitě,

Obecně prospěšná společnost Oneness o.p.s., IČ: 277 41 354, Rusava 296, 768 41, Rusava,
tel: 573 392 064, 774 90 30 56, email: onenesscentrum@seznam.cz , www.onenesscentrum.cz,
společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl O, vložka 336, www.justice.cz

je nezávislé na jakémkoliv filosofickém, duchovním či náboženském konceptu a nesouvisí s žádnou jinou organizací nebo
hnutím. Obsahová náplň a obecně prospěšné zaměření centra vychází z přirozeného životního určení zakladatelů a provozovatelů.

Proměna kulturního paradigmatu
Prací na tomto projektu získal náš život nový rozměr. Osobní prospěch a rodinné pohodlí ustoupily do pozadí. Práce přestala být prací, neboť se proměnila ve zcela naplňující žití
a službu ve všeobecný prospěch. Naším přáním je, aby každý
člověk poznal, že základní vlastností životní energie je dávat. Ne jen něco někomu, ale dávat sebe jako vlastnost, která
slouží nejvyššímu dobru. V naší společnosti se člověk narodí
jako vyjádření nejvyšší tvůrčí síly vesmíru, ale končí spíše
jako vynikající znalec účetnictví. Přáli bychom si, aby to bylo jinak. Aby se člověk rodil do vědomé společnosti, aby mohl
žít v souladu se sebou (= Přírodou) a svým talentem tvořit
sdílenou realitu jako bytost, která si uvědomuje energetickou
podstatu a jednotu všech forem života. K tomu je potřeba proměnit stávající kulturní paradigma společnosti. Zcela seriózně
se ptát sám sebe: Jaký je účel mého života ? Naplňuji to, co
jsem zde přišel udělat ? Jak mohu svým životem nejlépe dávat ?
A pak vykročit.

Žádost o podporu projektu
Pokud je Vám činnost našeho obecně prospěšného projektu
sympatická a jste v životní situaci, která Vám umožňuje materiální podporu poskytnout, rádi bychom Vás o takovou podporu
pro další rozvoj činnosti kulturního centra požádali.
Srdečně Vám děkujeme.
rodina Krejčí
zakladatelé projektu

Eva Krejčí
ředitelka
za ONENESS o.p.s.
Rusava, dne 19.ledna 2013
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