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Park studií a reflexe

Parky studií a reflexe
Parky studií a reflexe jsou místem pro všechny, kteří se chtějí v dnešní hektické době zastavit, zamýšlet se a hledat odpovědi na otázky o smyslu života,
překonání bolesti a utrpení, o budoucnosti… Jsou to místa setkávání a kontaktu s tím nejlepším v nás a s tím nejlepším v ostatních. Jsou to místa určená
k zamyšlení, ale také ke studiu a rozvoji člověka a nenásilné humanistické
citlivosti a kultury.
Tyto parky studií jsou otevřeny jednotlivcům i organizacím bez ohledu na
náboženství, vyznání, kulturu… Jedná se o školící centra a prostory pro relaxaci, setkávání různých kultur a přesvědčení, neziskových iniciativ směřujících
k vytvoření nenásilné citlivosti a také o prostory pro studium a duchovní rozvoj.
V prostorách parků probíhají semináře, školení, kurzy, setkání, konference
nebo kulturní události jako festivaly a slavnosti, mohou zde vznikat kulturní
a umělecké produkce. Je to místo vhodné pro sebepoznávání každého člověka.
Jde o mezinárodní projekt, který má za cíl vytvořit obdobná místa po celém
světě a vzájemně je mezi sebou propojit a vytvořit tak centra nové nenásilné
citlivosti a kultury.

Parky ve světě
V současné době existuje ve světě již přes 20 takových parků. Parky studií a
reflexe se většinou nacházejí v blízkosti velkých měst, v dostupných lokalitách,
aby je mohlo navštěvovat a využívat co nejvíce lidí. Zároveň je vždy volena
klidná lokalita v přírodě, aby byl park vhodný k rozjímání a relaxaci.
Parky jsou v současné době rozvíjeny již na všech pěti kontinentech. Nacházejí
se v Chile, Brazílii, Argentině, Kolumbii, Bolívii, Paraguayi, Španělsku, Itálii, Francii, Německu, Maďarsku, USA, Indii a na Filipínách. Přípravy v plném proudu
jsou již také v Portugalsku, Izraeli, Mozambiku a na mnoha dalších místech.
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Charakteristické
a symbolické prvky
Všechny Parky studií a reflexe ve světě mají několik společných
charakteristických a symbolických prvků.

VSTUPNÍ BRÁNA

Vstupní brána symbolizuje hranici mezi
každodenním životem a místem určeným
především ke studiu a reflexi.

MONOLIT

Monolit je vyroben z nerezové oceli, aby
vypovídal o době, ve které žijeme. V monolitu je vyryto datum, kdy byl konkrétní park
otevřen. Monolit značí souřadnice parku
v čase a prostoru.

SÁL

Sál ve tvaru polokoule je záměrně postaven
bez jakýchkoliv rušivých elementů, symbolů,
či znaků. Místo pro relaxaci, meditaci, studium a díky speciální akustice i malé hudební
vystoupení. Sál je stále otevřen veřejnosti.

FONTÁNA

Fontána představuje tok energie plynoucí
ze spojení ženského a mužského principu.
Připomíná život jako takový, životní energii.
Je vyrobena z kamene, který je typický pro
dané prostředí.

CENTRUM PRÁCE A STUDIÍ

Prostory pro nejrůznější semináře, školení,
samostudium a kulturní události, která se
obvykle v parku pořádají. Slouží také k ubytování návštěvníků parku.

STÉLA

V každém parku je umístěna i tzv. pamětní
zeď, na které jsou vyryta jména všech, kteří
se na vzniku daného parku podíleli. Parky
jsou totiž vytvořeny právě lidmi. Pamětní
ozdobné tabule lichoběžníkového tvaru jsou
postavené z cihel a z nerezové oceli.
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Asociace Fénix
Občanské sdružení Asociace Fénix je společenskou a kulturní institucí neziskového charakteru, která si klade za cíl podporu, rozvoj a polidštění mezilidských vztahů prostřednictvím a za pomoci metodologie aktivního nenásilí.
Za účelem naplňování těchto cílů bude vykonávat zejména následující
činnosti:
• Organizovat setkání, konference, semináře, schůzky, kurzy, slavnosti a
festivaly a jiné kulturní aktivity s cílem rozšiřovat kulturu nenásilí.
• Organizovat setkání, konference, semináře, schůzky, kurzy, slavnosti
a festivaly s cílem podpory spolupráce různých kultur a šíření respektu
různorodosti.
• Organizovat aktivity zaměřující se na studium a reflexe směřující k
osobnostnímu a duchovnímu růstu, a také v různých kulturách vyhledávat
zárodky všeobecné nenásilné a humanistické kultury.
• Organizovat aktivity zaměřující se na studium a reflexe směřující k
harmonickému lidskému vývoji, jako např. kurzy relaxace, sebepoznání a
psychofyziky.
• Organizovat aktivity založené na spolupráci mezi různými kulturami,
směřující k pomoci komunitám a národům, které se nacházejí ve vážných
obtížích.
• Organizovat setkání, konference, semináře, schůzky, kurzy, slavnosti a
festivaly pro žáky a studenty s cílem vytvářet povědomí světa jako “globální
vesnice” a rozvíjet citlivost ke kultuře nenásilí a vzájemnosti.
• Organizovat a podporovat iniciativy v oblasti umění, jako např. koncerty,
výstavy a další.
• Podporovat umělecké a kulturní produkce, jako např. literární publikace,
videa, hudbu, uměleckou činnost.
• Odsuzovat veškeré projevy násilí a netolerance.
• Rozšiřovat humanistické myšlenky a ideály prostřednictvím tisku, rádia,
televize, webových stránek, internetu, multimediálních prezentací a všech
dalších vhodných prostředků.
• Pronajímat, kupovat a spravovat prostory a majetek vhodný a nezbytný
k rozvíjení vlastní činnosti - studia, kvalifikačních seminářů, umělecké a
kulturní produkce atd.
• Organizovat sbírky a přijímat dary od jednotlivců, veřejných i soukromých
organizací za účelem realizace vlastní činnosti a cílů.
• Spolupracovat s dalšími organizacemi a veřejnými institucemi.
• Organizovat veškeré další aktivity směřující k realizaci vlastních cílů a v
souladu s neziskovou povahou sdružení.

Asociace Fénix, o.s., Seifertova 17, 130 00 Praha 3
Kontakt: Simona Heřtusová, tel. 608 301 270,
email: simona.hertusova@adopceafrika.cz

