Naše současné aktivity
Uměním za nenásilí

Schůzky se konají každé pondělí od 18:00
v Humanistickém centru v ulici Tyršova 1
na Praze 2 (nedaleko metra I.P.Pavlova)

umění by mělo inspirovat k zamyšlení nad smyslem
života, vzbuzovat touhu po poznání a hledání pravdy.
• Umělecké aktivity
• happeningy, divadla, hudba, výstavy…

Výchova k nenásilí
Násilí je bráno jako součást chování a života, s čímž
jsme vnitřně smířeni. Vlastně ani nevíme, jak na násilí
reagovat a, proto je důležité zahrnout téma nenásilí
do výuky.

Komunita

pro lidský rozvoj

„Síla nesouvisí s fyzickými schopnostmi,
spočívá v nezlomné vůli. Tak může malá
skupinka odhodlaných duší, naplněných
nekonečnou vírou ve své poslání, změnit
běh dějin.“
				
M. Gándhí

• aktivní nenásilí, dodržování lidských práv
• osobní růst
• workshopy, konference, přednášky,
semináře pro školy

Komunita pro lidský rozvoj je jednou
z pěti organizací inspirovaných
myšlenkami nového humanismu.

Osobní změnou sebe samých a svého
nejbližšího okolí směřujeme ke změně
celé naší společnosti, k vytvoření
solidárního a nenásilného světa bez
diskriminace.

Světový pochod za mír a nenásilí
Svět bez válek je představa, která otevře budoucnost
a stane se skutečností v každém koutu naší planety,
pokud se místo násilí vydáme cestou dialogu. Můžeme
toho dosáhnout tím, že po celém světě spojíme
všechny síly za nenásilí, mír a odzbrojení.
• Nový Zéland 2. října 2009 - Punta de Vacas
v Argentině, 2. ledna 2010
• Vytvořit globální vědomí, které
všeobecně odsoudí násilí.
• www.svetovypochod.cz
• www.theworldmarch.org

www.komunita.org

Další informace a kontakty:
www.komunita.org
www.lacomunidadmundial.blogspot.com
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Metodologie akce

• Umístění hodnoty lidského života na první místo.
• Uznávání rovnosti všech lidských bytostí.
• Uznání individuálních a kulturních odlišností.
• Rozvíjení lidských znalostí za hranice dogmatu a toho,
co je považováno za absolutní pravdu.
• Udržení svobody myšlení a víry.
• Odmítání násilí ve všech formách.
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• Nespolupráce s násilnými praktikami.
• Odsouzení veškerého násilného a diskriminačního 		
jednání.
• Občanská neposlušnost v případě institucionálního 		
násilí.
• Solidární společenská a dobrovolnická organizace.
• Rozhodná podpora všemu, co upřednostňuje aktivní
nenásilí.
• Překonání násilných kořenů uvnitř sebe sama, rozvoj
osobnostních ctností a těch nejlepších a nejhlubších		
lidských aspirací.

Změna společnosti jde ruku v ruce se změnou
jedince. Abychom zastavili násilí tohoto světa, je třeba
vyvinout úsilí k zastavení násilí uvnitř nás samotných. Ani
ke změně společnosti, ani ke změně sebe samých nelze
dospět bez vnitřní jednoty – naprostého souladu našeho
uvažování, cítění a jednání.
Toho lze dosáhnout nejrůznějšími technikami
osobního rozvoje, jako jsou například sebepoznání,
skupinové diskuse, relaxační cvičení, meditace, řízené
zážitky, psychofyzika, atd.
Prvky osobní práce by měly přispět k překonání
bolesti a utrpení, k rozvoji solidarity, soucitu a tolerance.
Osobní změna sice vyžaduje nezlomné odhodlání, vůli a
vytrvalost, je však nepostradatelnou průvodkyní na cestě
ke změně celé dnešní společnosti.

