Projeto Telethrion – Campanha de apoio
Reunindo recursos pela construção do domo central da communidade!

25 Dias
Remanescentes

de Sprijin
O que precisamos e o que vocês ganha!

Qual é o projeto Telaithrion?

O impacto e porquê agora?

Esta campanha é dedicada exclusivamente
para a construção do domo geodésico central.
O domo será adquirido pela Pacific Dome
International. A quantidade necessária não
inclui os materiais para o piso de madeira, que
não é fornecido pela Pacific Domes.

O projeto Telaithrion visa criar a primeira,
A intensidade na qual submetemos o mundo
absolutamente necessária, eco-comunidade de hoje não nos deixa escolha a não ser
reformular nossa cultura e, sobretudo, nós
na Grécia, que servirá como um modelo de
Συγκέντρωση
πόρων
για
την
κατασκευή
του κεντρικού θόλου της κοινότητας!
auto-suficiência, vida saudável e harmoniosa mesmos. Não há melhor momento do que Se o valor arrecadado é menor que o
agora para mudar nosso modo de pensar e necessário, será armazenado até que
com respeito pelos valores humanos e ao
passar para um futuro mais sustentável e conseguirmos coletar o valor total de outras
ecossistema, energia renovável, meios de
transporte limpos e eficientes, investigação e equilibrado. "Uma invasão de exércitos pode fontes potenciais, ou pode precisar executar a
educação contínua em todas as disciplinas e ser resistido, mas não uma idéia cujo tempo campanha novamente.
chegou", diz uma frase favorita, e agora mais
tecnologias, que estará disponível a todos.
que nunca, é evidente que chegou o momento Por favor, consulte as vantagens exclusivas que
criamos para você em troca de sua
para uma mudança de paradigma consciente.
Com esta campanha e com o apoio
contribuição para essa campanha em nosso
inestimável das pessoas, temos a intenção de
Com a conclusão da construção do domo site no IndieGoGo clicando aqui
mover o projeto para a próxima fase!
central até a primavera de 2012, seremos [www.indiegogo.com/free-and-real]
capazes de planejar e organizar uma série de
A campanha irá recolher os fundos
workshops que estarão disponíveis para mais Todo o processo, e este projecto como um
necessários para a construção do domo
pessoas do que nunca. A série de nossos todo, será publicada em nossas páginas e em
geodésico central que servirá como o
laboratórios "escola de auto-suficiência" terá nossas redes sociais.
coração da comunidade. Pela construção do seu próprio abrigo.
primeiro domo este projecto vai voar para as
próximas etapas importantes. Este domo, de O impacto não pode ser medido em palavras
aproximadamente 100 metros quadrados,
ou números, mas através dos abraços, sorrisos
nos dará a oportunidade de criar uma "base" e palavras gentis que recebemos de pessoas
na área que será a comunidade e para
que nos visitam e oferecem seu tempo e
começar materializando seminários práticos, energia para o projeto, durante todo o curso
festivais com trocas de capacidades, fóruns e do ano.
oficinas de sensibilização ecológica.
Plantando dentro de nós, e dentro delas, a
semente da mudança, observamos eles e nós,
Estaremos um passo mais perto ao sonho!
a avançar para um futuro mais saudável, mais
livre!

IndieGoGo.com/Free-and-Real

Outras maneiras em que vocês podem
ajudar ...
Se vocês não forem capazes de ajudar,
oferecendo algum dinheiro, não se preocupem,
existem muitas maneiras de nos ajudar a
alcançar não só esse objetivo, mas todo o
projeto.
-Publicam esta campanha para suas redes sociais
favoritas (facebook, twitter, etc) e clique em
"like" em nossa página na IndieGoGo
- Enviem um e-mail para seus amigos e sua
família para aprender sobre nós.
- Venham visitar-nos e trabalhar conosco para
criar um futuro sustentável!
Obrigado a todos pelo vosso apoio.

