PROSPEKT PROJEKTU

VODA
CESTA K DIALOGU
PRO OBNOVENÍ ÚCTY K ŽIVOTODÁRNÉ TEKUTINĚ

V SOUVISLOSTECH

ZÁMĚR DIALOGŮ?
Dialogy by měly vést k objevováním něčeho
nového, k odkrývání souvislostí, ke sdílení dobré
praxe, za kterou je schovaná vytrvalost a práce,
k integraci a uvědomění si daru vody.
Děl informativních a popisných již je mnoho,
proto je žádoucí, aby rozhovor motivoval k
dobrým činnostem různého druhu.

,,Nihil novi sub sole." - Nic nového pod sluncem.

KOMUNIKACE
Komunikace je v dnešní
době narušena. Je však
základním prvkem nutným
ke spolupráci a inspiraci.
Je
žádoucí,
aby
byly
zmíněny momenty důležité
pro váš osobní vztah k
vodě a dialog se vyvíjel
přirozeným způsobem.

VZÁJEMNÁ
PODPORA
Vzájemná
podpora
a
spolupráce je součást cesty
ke krajině, kde je voda.
Je
žádoucí,
aby
byly
zmíněny výzvy, které nám
dnešní doba dává a kroky,
které je možné společně
konat.

SOUVISLOSTI
Souvislosti spojené s vodou
zasahují do všech oblastí
života.
Co jiní rozdělují, nechť toto
dílo integruje. Máme zájem
zdůraznit, že je nutné
spojovat poznání a úsilí lidí.
V
minulosti
celostní
přístup
zastával
např.
J.A.Komenský.

OTÁZKY
Vyslechnutí tezí o vodě nestačí. Jak mohou
podněty o vodě proměnit náš život? Nestaneme
se lépe uvědomělou částí přírody? Vždyť jsme
z ní vyšli a chybnými kroky jsme jí chtěli
opanovat. Jednou z cest nápravy je citlivé
naslouchání a následná péče.
Správná péče o krajinu ústí v krajinu zdravou,
která slouží člověku: zadržuje vodu, poskytuje
výnosy a především navozuje harmonii jak
fyzickou, tak duchovní.

SOUVISLOSTI A VĚDA
Čemu se věnujete v souvislosti s tématem vody?
Jak Vaše téma souvisí s vodou?
Co považujete za nejzásadnější?

ZÁŽITKY A ASOCIACE
Jaké máte asociace s vodou?
Co je pro Vás důležité ve vztahu k vodě?
Jak se mění přirozenost přítomnosti vody v nepřirozenost?
Pomáhá voda k utváření domova?

MOTIVACE A ZMĚNA
Co můžeme v této oblasti dělat, změnit či uvědomit si osobně?
Mám pozemek, co je nejlepší udělat pro vodu?
Nemám-li pozemek, co mohu konat?

