Zápis ze schůze  gakyilu 18.1.2005


Zúčastnili se : Majda,Fijalka, Klarka, Danielka, Jirka, Otto, Kamil
Koordinátor: Fijalka
Zápis: Otto



Rekapitulace ůkolú z minulé schůze:
	průzkum výhod a nevýhod náboženského sdružení - Kamil nad tím pracuje

oficiální pronájem gonpy v plné výší (11000,-Kč) – chtěli jsme od března , ale čas ukázal, že tolik peněz se každý měsíc nevybere.
web - přechod na jinou doménu zatím odložen, protože se již musela zaplatit na celý rok 2005

Vymezení úkolů v rámci gakyilu podle barev 
Po diskusi jsme se shodli na tom, aby se zabránilo zmatení členů komunity, na kterou barvu s jakým problémem se můžou obrátit, budeme zachovávat určité vymezení barev a různé informace pro členy budou mít tuhle jasnou vazbu. Taky se budou členové jednotlivých barev snažit, aby měli splněno ve své barvě, což ale nebrání tomu, že když budou mít nějaký nápad pro jinou barvu tak ho vysloví. 
S touhle témou je dobré stále pracovat a rozvíjet až nám bude jasné, že jsme jeden celek v různých barvách a ne tři nezávislé  šuplíky, kde si lidé řeknou tak já jsem si své udělal a ostatní se mne netýká, nebo si ješitně vyčítají „tohle je moje práce, do toho se mi nemíchejte!“ Kolo gakyilu se neustále točí, je v pohybu a je těžké vymezit  hranice co kdo může a nemůže. Kvůli efektivitě organizovaní života komunity je dobré držet linii barev, ale bez napětí. Gakyilu se taky  říká kolo radosti(štěstí) a bylo by úžasné přiblížit se k tomu, že všechno bude jako společná praxe a společná odpovědnost za tělo, hlas a mysl komunity. Společná proto, že jeden aspekt bez toho druhého nefunguje a už vůbec tady neexistuje žádná nadřazenost. 
Kéž by pro nás byla praxe v gakyilu skutečně radostí, tak jako jakákoliv jiná praxe a ne prosazováním názorů, či vyhlasovaním direktív co, kdo a jak má dělat, možná by se i lidi začali víc hlásit do gakyilu.


LOSAR a A.S.I.A.
Retreat  v gonpě na Očistu 6 oblasti před Losarem začne 28.ledna(sobota). Každý den včetně víkendů bude v gonpe praxe Očisty 6 oblastí. Vyvrcholení retreatu bude 9.2. v den Losaru.
Oslava Losaru 10.2.2005
	rozeslání pozvánek (modrí)

zajištění předmětů na tombolu si vzali na starost modrí
výběr vstupného a prodej tomboly (Klárka)
zabezpečení dobrovolníkov na pomoc a při vaření čchangu - tib.piva (červený) 
1.2.2005  v 17.30 bude pracovní schůzka gakyilu k Losaru  - doladění všeho potřebného

TEXTY

	překlady - potřeba zorganizovat setkání gakyilu a překlad.skupiny(co možno v největším počtu) a vytvoření jasného toku informací mezi gakyilem a překlad.skupinou ohledně jejich práce.

distribuce - začíná distribuce textů pro veřejnost (Danielka)
Dharmagaja - vydání Padmasambhavy se spozdilo, vyrovnání se odložilo.




Videotransmise :
23.2 v 4.00
	víkend výkladů před videotramnsisí (sobota Arnošt, neděle Klárka)

22.2. večer pred transmisí ještě výklad videotransmise, 22.00 večerka
zabezpečení hladkého zpuštění videa (Otto)


Retreat Gurujogy bílého A u Bímů : vyvěšenína nástěnku (modrí)

Zlepšení úklidu v gonpě  (červení)

Pravidla komunikace v gakyilu
nevynášet ze schůze gakyilu mezi lidi to, jak probíhalo jednání  a co kdo řekl, protože je lidem těžké zdělit všechny souvislosti proč se ten nebo ten k danej téme vyjádřil tak nebo tak. Kdo má skutečný zájem o to, co se děje a bude dít v komunitě a nejde mu jenom o drby, může se přímo účastnit schůze, nebo si může přečíst zápisy, body ke schůzi a reagovat na ně, nejlépe osobně bez zprostředkovatele.
taky se tím podpoří důvěra mezi lidma, kteří se účastní kruhu gakyilu a důvěra v to, že když člověk vysloví svůj názor (zvlášt menšinový), nebude dále řešen drbami v komunitě.

Závěr
Na konec jsme se dohodli, že na příští schůzi by jsme měli začít dávat do kopy společnou vizi naší práce a odpovědnosti jako gakyilu,  a s tím spojené návrhy , které spadají pod rozhodnutí hromadné schůze komunity.

Příští termín schůze 14.2.2005 18.30 hod.

AAAA

























