Proiectul Telaithrion – Campanie de Sprijin
Adunarea resurselor pentru construirea domului central al comunitatii!

de Sprijin

25 Zile
Raman

Ce avem noi nevoie si ce castigati voi!

Această campanie este dedicată exclusiv pentru
construirea Domului Geodezic central. Domul va
fi luat de la Pacific Dome International. Suma nu
Ce este proiectul Telaithrion?
Impactul si de ce acum?
include si costul materialelor necesare pentru
Proiectul Telaithrion are ca scop crearea primei, Intensitatea la care este expusa planeta noastra azi podeaua din lemn care nu este furnizata de catre
Pacific Domes.
absolut necesara, comunitate ecologica din nu ne lasa alta optiune decat a ne regandi, a ne
În cazul în care suma colectată este mai mică
Grecia care va servi ca model de auto-suficienta reproiecta civilizatia noastra si mult mai important decât cea necesară, va fi pastrata pana cand
in conditii de sanatate si armonie vietii cu respect pe noi insine. Nu exista moment mai bun decat reusim sa adunam intreaga suma din alte surse
Συγκέντρωση πόρων για την κατασκευή του κεντρικού θόλου της κοινότητας!
valorilor omenesti si ecosistemului, surse acum pentru a ne schimba modul de gandire si de a posibile, sau poate va fi necesar sa rulam din nou
regenerabile de energie, mijloace de transport ne indrepta spre un viitor mai durabil si echilibrat. campania.
curate si eficiente, continua cercetare si educare "Te poti opune impotriva unei invazii de armate
intregi dar nu si impotriva unei idei a carui timp a Va rugam sa va referiti la avantajele unice pe care
in toate domeniile si tehnologiile relevante, care
venit", ne spune un citat drag noua, si acum, mai le-am creat pentru dumneavoastra, in schimb
vor fi disponibile pentru toti.
mult ca oricand, este evident ca a venit timpul pentru contributia dumneavoastra la aceasta
campanie pe site-ul nostru la IndieGoGo apasand
Cu aceasta campanie si cu ajutorul vostru pretios, pentru o schimbare constienta a paradigmei.
aici [www.indiegogo.com/free-and-real]
intentionam sa trecem proiectul la urmatoarea
Cu finalizarea constructiei domului central pana in
faza!
primavara lui 2012, vom putea sa planificam si sa Intregul proces al acestei campanii si al
gazduim o serie de laboratoare care vor fi proiectului per total vor fi publicate pe site-urile
Campania va strange fondurile necesare pentru
disponibile pentru o multime si mai mare de oameni si pe retelele noastre de socializare.
construirea Domului Geodezic central care va
ca pana acum. Seria laboratoarelor noastre <<Scoala
servi ca centru al comunitatii. Construind acest
de Autosufcienta>> vor avea propriul adapost.
prim Dom proiectul va trece la urmatorii pasi
importanti. Acest Dom,
cu marime de Impactul nu poate fi masurat in cuvinte sau numere,
aproximativ 100 metri patrati, ne va da sansa de a ci prin imbratisari, zambete si cuvintele amabile pe
crea o "baza" in zona in care comunitatea va fi si care le primim de la oamenii care ne viziteaza si care
sa incepem organizarea seminariilor practice, isi ofera voluntar timpul si energia proiectului pe tot
Festival pentru schimb de abilitati, forum de parcursul anului.
constientizare si laboratoare ecologice.
Vom fi cu un pas mai aproape de vis!

IndieGoGo.com/Free-and-Real

Plantand in noi si in ei semintele schimbarii,
urmarim atat noi cat si ei sa ne indreptam catre un
cat mai sanatos si liber viitor!

Alte moduri in care puteti sa ajutati...
Daca nu puteti ajuta prin a oferi o anumita suma
de bani, nu fa faceti griji, sunt multe moduri prin
care puteti sa ne ajutati pentru a atinge nu
numai acest scop dar si intregul proiect.
- Publicati aceasta campanie pe retelele de
socializare
favorite
ale
dumneavoastra
(facebook, twitter, etc) si dati "like" la pagina
noastra pe IndieGoGo.
- Trimiteti un email prietenilor si familiei
dumneavoastra pentru a afla despre noi.
- Trimiteti-ne un email pentru a ne informa ce
altceva puteti sa oferiti (abilitati, cunostinte,
idei, etc)
- Haideti sa ne vizitati si sa lucrati cu noi pentru
crearea unui viitor durabil!
Va multumim tuturor pentru sprijinul acordat!

