Zápis ze zoom schůze gakyilu 14.11.2021

Projekty Phendelingu pro rok 2021
výsadba dokončena, zbývá jen květná louka cca 1000 Kč, k zamyšlení zda zbylé peníze cca
20 tisíc, které byly na projekt vyčleněny použít na další zahradní úpravy, probereme s
lingtýmem a Mirkem Maškem
vybavení dormitory - před celokomunitní schůzi projdeme a sepíšeme co je třeba dokoupit,
pravděpodobně 50 tisíc nevyužijeme, peníze by se uvolnily na jiný projekt
solární mandala v nedohlednu…. zvažuje se mandala v altánu + na místo sluneční mandaly
kalong… probereme s mistrem Myšičkou
verandy - na projekt máme cca 80 tisíc, je třeba znovu otevřít diskuzi s Pepou, chtěli
bychom upravit betony kolem domu + nějaké nášlapné cestičky v trávníku, ty bychom ale
nechtěli betonovat
raději bychom připojili dormitory s gonpou, nemuselo by se chodit po schodech
Gakyil + Ondra + mediator
na základě několika dotazů, jaký jeproblém Ondra versus gakyil jsme zvažovali společnou
schůzku s Ondrou za přítomnosti mediátora, s Ondrou jsme se shodli, že mezi ním a
gakyilem žádné problémy nejsou, Ondra se necítil dobře po zákazu vedení některých praxí,
je třeba do budoucna lépe komunikovat
Losar - zisk pro ASII
Matěj doplní info na web
Eshop
rozbíháme dharmashop, Kubík v sobotu připraví provizorní řešení
Aleš Rýznar nabídl přednášku pro komunitu
Modrý gakyil zjistí téma přednášky, líbila by se nám přednáška např. na Losaru
Lidé bez transmise na uzavřených reteratech
necháme na další schůzi, nejsme schopni se shodnout
Asia aukce
asiatým navrhuje uspořádat aukci uměleckých děl na Aukru, proběhla by v době kolem
Losaru
Myšlenka se nám líbí, podpoříme
kontaktní osoba Yndoš
Projekt Olivera Leicka + Dynamic space elements…
hledají partnery pro pořádání edukačních programů - Khaita, meditace...
myšlenka nás zaujal,ale bylo třeba se rozhodnout rychle
rozhodnutí jsme odložili na jaro, potřebujeme více informací
The Mirror
modrý začnou opět posílat do mirroru fotky + krátké info z reteratů

Retreat s Adrianou Dal Borgo
v květnu prohlubovací kurz Písně vadžry
modrý začnou s Adrianou domlouvat
Vánoční retreat
Lukáš se zeptá Lukáše Chmelíka, zda by přijel, případně zoom , v úvahu také připadá
společné tančení na mandale, khaita, různé praxe
Modrý připraví program co nejdřáíve, čas běží…
Revize kotle v Kunkyablingu
revizní pracovník je vytížen termín cca v lednu
je třeba hlídat, revize je nutná
Celokomunitní schůze v Phendelingu
modrý pošlou hromadný mail
program, informace o hlasování na základě plné moci + informace o platných nařízeních
ohledně coronaviru
pro příští schůze zjistit, jak by mohlo probíhat hlasování přítomných na schůzi v kombinaci s
hlasováním online

