
Schůze gakyilu 12.2.2023 v Kunkyablingu

Přítomni za gakyil:
Matěj Bošina, Nikolet Ilieva, Monika Vrtíšková, Máňa Boučková, Jiřina Vlčková, Michal
Sodoma
zoom: Jana Tvrzová, Katka Drajsajtlová
omluveni: Martin Erhardt
Hosté: Yndoš, Viktor Varga

1. navýšení cen v dark kabince od 1.4.2023
členi komunity přispívající na Phendeling 350 Kč a více   250 Kč/ noc
členi komunity nepřispívající na Phendeling 350 Kč/noc
nečleni přispívající na Phendeling 350 Kč a více 350 Kč/noc
nečleni nepřispívající na Phendeling 500 Kč/noc
BEZ TRANSMISE NENÍ POBYT MOŽNÝ
2. navýšení příspěvků na pokoje v Kunkyablingu  1.2.2023
Martin pokoj 8000 Kč
Viktor geko 5500 Kč
spodní byt
Jančí pokoj 9800 Kč (snížený nájem o 700 Kč, uvolňuje pokoj instruktorům)
Míra 10500 Kč
3. workshop motání namkhy v Phendelingu 3. - 5.3.2023, začíná se ráno v 9.00 sangem,
max pro 8 lidí, vaření zajišťuje Máňa, tyčky + bavlnky k dispozici na místě za poplatek,
Tvrzík upraví registraci
4.Tanec na mandale s Adrianou - Katka s Adrianou domluví prodloužení tance o čtvrtek,
informuje registrované, cena za retreat se zvýší o jeden den + vyjímečně pro tento retreat
vlastní prostěradlo a ručník s sebou. Týdenní pobyt pro Adrianu v darku jako dárek... všichni
pro. Khaita tanečnice přispějí na nákup potravin.
5. Khaita retreat s Adrianou (uzavřený retreat)
supervize tance Píseň Dzamling Garu, odpoledne budou otevřena všem zájemcům o tanec,
pravděpodobně bude na bázi štědrostí, Katka dořeší s Adrianou příspěvek na FB
6.mini retreat v Kunkyablingu 18. a 19.3.2023 - do registrace přidat poznámku o příspěvku
50 Kč na den pro nepřispívající na Kunkyabling
6.Čod se S. Landsbergem domlouvá Martin na červen
7. způsob komunikace se zájemcio transmisi, návrat k výkladům Ganapůdži a středního
thunu pro vážné zájemce, případné dotazy řeší modrý gakyil s Igorem Legatti
8. společné sledování květnového webcastu s Y.S.N. v Kunkyablingu a Phendelingu - Katka
zajistí překlad a vykomunikuje s MW, zda je to ok
9.pec Phendeling - do 30.3. bude Ondrou odstěhováná
10.vysvětlení rozdílu mezi karmajógou a work in exchange, setrvávání v komunitních
centrech a za jakých podmínek
červený gakyil srozumitelně sepíše  pro Vláďu M. dle pravidel Kunkyablingu a Phendelingu,
je třeba dodržovat a na gekech obou míst je třeba hlídat důslednost v dodržování
11.losarovská ganapůdža, lungty +  namkhy, modrý přidají do programu + bude zoomovaná
11.LT červený připraví hromadný mail, Jiřina tabulku zájemců
12. červená sekce naplánuje karmajógu v Kunkyablingu, připraví plán práce
cca březen, duben

http://11.lt

