SCHŮZE 14.12.2004

přítomni : Jiří Bím, Otto, Klárka, daniela, Fijalka, Magda
návštěva : Jirka Kučma

1. Domluva způsobu komunikace : 
k danému tématu se budeme vyjadřovat postupně (zhruba 3-5 min) do kruhu, aby se dostal k řeči každý
čas k mluvení nepoužíváme ke kritice ostatních
nebudeme si skákati do řeči
odlišný názor nepokládáme za útok, nýbrž za odlišný názor
vyjadřujeme se pokud možno jasně a bez emocí
názory by neměly jít proti sobě, ale vedle sebe – vzájemná podpora
nepovyšujeme svůj názor nad názory ostatních
na závěr hlasování pro, proti, zdržel se….

2.Retreaty
 retreat s Margit Martinů
pozvat Margit v únoru na víkendový retreat 12.-15.2.05 tance na mandale?
nutno platit letenku, školné
pošleme mail llidem – jaký by byl zájem (Fijalka)
zvažujeme jiný termín pozvání Marnit (březen) – nutno komunikovat s Marnit kdy a zda by se jjí hodil jiný termín (Fí)
Yantra
dva možné termíny :6.-10.4. / 8.-11.5. rozhodnutí : spíše duben!
plus výklad Kumar Kumari
Shitro s Jakobem
přibližně dušičky 2005 – oslovit ho (blue)
Losar :
před Losarem týden Očista v gonpě
po Losaru 9.-16.2 retreat na Mandaravu u Bímů
zvažujeme pozvat Ninu robinson v květnu na týdenní praxi Mandaravy v ústraní
Do Budoucna :
SMS Basa (Constantino, Jim Valby(
Praxe Tary s rinpocheho dcerou (2006) – osloví Fí

3. Jirka Rys odstupuje z pozice Yellow gangyil
stává se žlutým supervizorem – 1krát/měsíc (3 měsíce) kontrola účtů

4. rinpocheho rady praktikujícím
J. rys upraví pro přehrání v gonpě , pro příští program 2krát /měsíc jedno odpoledne
1. vysílání 26.12.
povídání o Margaretě (Magda, Jirka) – leden

5. český retreat ?
retreat v létě mezi merigary v Čechách ano/ne?
Učinit průzkum ( modří), zvážit

 
6. WORKEXCHANGE
BUDE PRAVDĚPOdobně zrušen 
třeba dohodnout podmínky pro čekou komunitu ( modří)

7.
oslovit Yesheho ohledně zavedení Dzogchen úředně namísto jako O.S. jako náboženskou společnost

8. možnost využívání gongy o víkendech k retreatum
   dát vědět hl. novým členům (modří)

9. seznam možných míst v Čechách k dlouhodobějším retreatum – vytvoří Otto

10. Yellow :
roční členské : 1.500/ po březnu 1700,-
½ roku : 750,-
nově příchozí (nové transmise) : březen : 1500,-
                                                     Srpen : 700,-
                                                    Listopad : 300,-
možnost karmayogy za část členských poplatků ? : zvážit!( pouze pro případy v nouzi – spíše individuální řešení)
měsíčně gonpa : 250,- / 2.500,- pokud někdo platí na celý rok dopředu
Jednorázový příspěvek : 30,-
Únor /Březen : svolat velkou komunitní radu ? , nutno zvážit určité body
a) zřídit kontrolu a limit pro nakupování v Merigar ( velké výdaje)
b) limit pro překlad a tisk textů, mírně omezit překládání a následné vydávání nových a nových textů, počkat, až se náklady trochu vyrovnají výdělku
DOTISKNOUT : ZERNGA, MANDARAVA, dotisk MALÉ PÍSNĚ, PŘEDNÁŠKY V PRAZE A BRATISLAVĚ, SMS
neměl by se výdělek pro detailní ověření překladu rozdělit ku prospěchu výdělek pro překladatele? ( v současné době se překladateli nevyplácí nic)- v případě, že by odvedl překladatel dobrou práci)

c) používat komunitní peníze k podpoře Tance na mandale, ačkoliv se této aktivity neúčastní všichni z komunity?
formou samofinancování je Otík v minusu

 Klárka bude fungovat ku podpisování smluv
    Jirka Bím, Klárka, Daniela – uvedeni na úřadech jakožto zástupci komunity
 budeme platit gonpu oficiálně na smlouvu?

11. 
Libor Juška a Daniela měli za úkol dopořešit dluh dharmagaia vůči naší komunitě
finanční obnos za práva na překlad bude uhrazen do měsíce ode dne vystavení faktury
ostatní dluh získáme v knihách : v půli ledna Padmasambhava/Zrcadla

12. 21.12. podschůzka s Arnoštem ohledně kauzi s výplatou peněz za překlad části Longsalu
      částka vyplacena

13. Organizovat Losar, výdělek akce na podporu ASIA
       podschůzka 26.12.2004
 
 14. další setkání gangu bude 18.1: 2005 v 18.30


