
 

Institut Duchovního rozvoje člověka :  Duchovní Opočno  
Hodnota výzvy a možnost podpory Otevřeného prostoru Duchovního Opočna  

- 10 000 001,- 

 
Skupiny OneJoy, Kmen, Duchovní Opočno a Svět Duhy se spojily v projektu 

Institutu života a lásky. Budujeme tvořivá a rozvojová centra, novodobé školy, 

tisícileté zahrady a rodové osady, které fungují v souladu s přírodou a přirozeností 

člověka a jsou založené na harmonických vztazích mezi lidmi. Propojujeme také 

další místa, která souzní s naší vizí a vytváříme síť lidí, kteří se rozhodli žít srdcem 

a pro dobro celku. Spojili jsme se, abychom položili základy nového světa. 

 

NAŠE VIZE 

 

Vytváříme svět, ve kterém je možné žít šťastně, láskyplně a radostně. Kde spokojenost, 

zdraví, hojnost a mír nejsou jen prázdná slova, ale žitá realita.  

 

Jsme velká rodina, kmen lidí, kteří se vzájemně podporují, pomáhají si v růstu a 

rozkvětu a slouží všemu živému na Zemi. Vytváříme prostředí bezpečí, důvěry, 

přirozené zodpovědnosti a svobody, kde každý může být sám sebou ve své 

jedinečnosti a v plném potenciálu. 

 

Dokazujeme, že je možné žít jinak, než dosud žila většina lidí - v harmonii, pravdě a 

jednotě. Rozhodli jsme se využít naše dary, spolupracovat a postupně vytvářet kousky 

ráje na Zemi. Pokládáme základní kameny nového světa a chceme pomoci všem, kteří 

jsou připraveni v něm žít.  

 

Nastal čas skutečně žít a poslechnout vnitřní volání po opravdovém štěstí a naplnění. 

Prohlédnout závoje mysli, přestat se bát a uvědomit si, že jsme svobodní. Přestat 

myslet jen na sebe a čerpat zdroje Země pro své individuální zajištění. 

Přišel čas začít se řídit srdcem a věřit v lepší budoucnost. 

Znovu objevit, co to znamená být člověkem, tvůrcem a podniknout reálné kroky k 

naplnění této vize. 

 

 Nemluvíme naprázdno, nejsme naivní snílci. Žijeme, tvoříme a vše se již děje. 

Nastartovali jsme projekt pro život, pro spojení s naší podstatou a se Zemí. 

 

 JEN SPOLEČNĚ MŮŽEME ŽÍT VE STÁLÉM ŠTĚSTÍ. 

PŘIDEJTE SE. 

 



 

Tato výzva by měla sloužit pro zajištění následujícího kroku v projektu:  

 

 

Institut duchovního rozvoje člověka v Opočnu 

 

○ Místo, kam mohou přicházet lidé s touhou proměnit svůj život a učinit první 

krok k nalezení své vlastní podstaty a potenciálu, odstranit překážky 

osobnosti - EGA, odhalit všechny bloky zvyků mysli. 

○ Skuteční učitelé pomohou člověku otevřít mysl a srdce a nasměrovat je na 

cestu opravdového a šťastného života. 

○ Lidé zde dostanou příležitost pravdivě poznat sebe sama a opustit to, co 

jim brání žít spokojeně, láskyplně a moudře. Objeví svůj jedinečné dary, se 

kterými mohou obohatit společnost. 

○ 10 mil. Kč použijeme na rekonstrukci objektu, kde vznikne komplexní 

zázemí pro 20 návštěvníků. 

○ Tvořivé dílny, kuchyně, společenská místnost pro akce a realizaci darů lidí, 

kteří se kompletně nabídnou celku. 

○ Provoz již bude realizován z darů a tvořivosti centra. 

○ Pravdivé, otevřené laskavé, ale jasné místo, kde přetvářky a iluze již nemají 

prostor pro svůj růst. 

○ Místo, kde roste pravda, láska, život. 

○ Místo, kde se nic neskrývá, protože není před kým a před čím. 

 

Vklad Duchodního Opočna 

 

○ Pozemek, budovy v hodnotě 15 mil. - vše bez pochybností 

○ Opravdovost a skutečná cesta, inspirace, služba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PILÍŘE PROJEKTU, NAŠE HODNOTY 

 

TVOŘÍME PRO DOBRO VŠECH 

Namísto tvoření pro sebe a naplnění svých individuálních potřeb tvoříme pro dobro celku 

a pro samotný život. Jsme si vědomi jednoty a rovnosti všeho živého na Zemi. Celá 

planeta a příroda - zvířata, rostliny, země, voda, vzduch a další patří do celku, který 

podporujeme a kterému slouží veškerá naše činnost. Dokazujeme, že se dá žít s čistým 

záměrem a přáním pro všechny. Život nám to vrací v osobní spokojenosti a hojnosti. 

 

VZÁJEMNÁ PODPORA A DŮVĚRA 

Vytváříme uskupení lidí založené na vzájemné podpoře, důvěře a ocenění jedinečnosti 

každého člověka. Tvoříme celek, který podporuje jedince, aby mohl být tím, kým je, dělat 

to, co ho bude naplňovat a přinášet světu své jedinečné dary. Celek vytváří zázemí, 

bezpečí, pozdvihuje, pomáhá. Jedinec podporuje celek a další jedince v něm skrze své 

tvoření a jedinečnost. Udržujeme rovnováhu mezi braním a dáváním.  

 

SOBĚSTAČNOST 

Vyhlašujeme počáteční sbírku, po níž bude projekt soběstačný. Zapojíme jedinečné 

schopnosti všech z nás tak, abychom se postarali o co největší část našich potřeb včetně 

peněz potřebných pro naše živobytí a další tvoření a rozvoj projektu. Budeme pěstovat 

plodiny způsobem, který je v souladu s přírodou a stavět z přírodních materiálů. 

Technologie budou používány citlivě. 

 

OPRAVDOVÁ HODNOTA 

Všechny peníze použijeme pro zasazení semínek života a lásky podél celé naší životní 

cesty. Pro svobodu lidí, pro mír na zemi, pro soulad všech živých i neživých forem, pro 

opětovný návrat rovnováhy života, pro sjednocení. Než opět peníze ztratí svou hodnotu, 

smysl a zaniknou. Peníze nemají opravdovou hodnotu – život ano.  

 

Všechna místa Institutu života a lásky budou poskytovat služby výměnou na bázi 

darů, aby byly dostupné všem. 

 

Kromě peněz můžete projekt podpořit následovně:  

● je možné darovat zeminu, ornici, spadané stromy 

● zapůjčit techniku, nářadí 

● nabídnout vlastní schopnosti – právní, marketingové, projekční služby atd. 

● svou radostí, energií, přáním dobrého a fyzickou prací při realizaci 

● modlitbou 

● darovat pozemky pro další zahrady 

● jakkoliv ucítíte 



 

Poděkování 

 

Děkujeme vám za odvahu jít jinak. 

Udělat něco pro změnu, pro sebe navzájem. 

A zachovat krásy přírody pro další generace a pro nás až se zase vrátíme. 

Děkujeme za podporu a dary. 

Děkujeme i za pouhé přání. 

 

Přejeme nám všem vytvoření nového světa. 

Ať se vše děje pro nejvyšší dobro všech bytostí. 

 

Lukáš a Gabrielka 

 

Č.ú. pro podporu Duchovního Opočna : 78-8927770277 / 0100 

 

OneJoy + Kmen + Duchovní Opočno + Svět Duhy 

 

 
 

 


