Hei Kjære Jury.
Som så mange i dag er også jeg opptatt av miljøet, ikke minst hva
travelheten i denne moderne verden m villfarelse i stress, mange
får føle på i konsumeringen som har tatt slik av.
Hvordan settes fokuset på hvem vi er,- inkludering og samarbeid?
Flere mener at økonomisk vekst som høyeste mål ikke er
bærekraftig, vi føler sjelelig tomhet og søker dypere mening med
livet. Mange formidler heldigvis sin forståelse og dypere visdom, og
viser veier til å skape oss bedre måter å leve på.
Findhorn er et sted hvor vekst for menneskeheten står sentralt.
Et "lys-senter", øko-samfunn og kurs-senter nord i Skottland. På
Findhorn blir det i dag sagt at tidligere fikk vi grønnsaker til å
vokse,..Nå får vi mennesker til å vokse.Kursholdere og deltagere fra
hele verden reiser nå hit, og bidrar til så mange menneskers finner
tilbake til sanne verdier og bærekraftig liv gjennom de mange
aktivitetene.
Mitt ønske for topp-etasjen er at den får fungere som en "arm" fra
Findhorn, med inspirerende kurs.
Blandt menneskene jeg ville valgt blandt drivkreften er forfatteren
Siw Aduwill, (som jeg traff på Findhorn sist nyttår.) og
permakulturisten (bl.a. Jan Martin Bang har god kjennskap til
Findhorn.
Jeg ser for meg rom hvor folk lærer seg å komme til hvilen,
reisende som passerer, Skole-klasser, ja alle lag av mennesker.En
øvingsplass for sanne sunne retninger for oss å vokse inn i.
Mennesker fra Finhorn ville helt sikkert komme og inspirerer og se
på mulighetene til hvordan en slik samlingsplass høyt opp mot
himmelen kunne utvikles. Det ville være fantstisk.. med utsikten..
Film-rom, foredragsrom, formidling og praktisering, Walking
meditation er bl.a en fantastisk måte å starte dagen, bringe ro til
mennesker. Tilknyttninger, mellommenneskelige møter. Det er
essensen av hva vi trenger. Bringe inn en kultur på dette.
Findhorn foundation er et sted å inspireres fra.. de har mye
erfaringer .. best kan de beskrive seg selv så jeg siterer noe av
informasjonen som står om dem på nettsiden deres;
"Findhorn Foundation is an NGO with the united nations, holder of
UN habitat Best Practice destination and co-founder of the Global
Ecovillage Network and Holistic Centres Network."

"The Findhorn New Story Community is part of a multicultural new
story movement of visionaries and change makers from all over the
world who are each carrying a thread of the new story and
experimenting with a new evolutionary paradigm.
Birthed during our 2014 summer summit, our ongoing inquiery into
a new story for humanity offers a gateway into the evolutionary
consciousness that will propel us as a species and embody our
interdependence and oneness in harmony of the planet and in
partnership with all life."Videre.."Findhorn Fellows and Findhorn
Faculty is a network of over 100 individuals whom we honour and
appreciate for their transformative work in the world. They each
have a strong connection with our community, most have been here
to present their ideas, and find a strong resonance of their work in
the world with ours. They are workshop-leaders, authors,
economists, scientists, artists, IT specialists, film makers,
ecologists- all kind of inspired, ordinary people living a conscious,
holistic-based life. Outreach Education is another Key of our global
work. Our annual calendar of events lists Findhorn-related events
and courses offered by current and former Foundation staff taking
place in cities in Europe, Asia, Australia and Africa."
Dette som Findhorn står for, ønsker jeg skal være del av
grunnvollene i denne etagen.Findhorn Foundation tilbyr bl.a.
ukentlig oppholdet, "Experience week " hvor man kan få nærmere
kjennskap til dette fantastiske stedet. Må også nevne Joy Drake,
skaperen av Transformation-game. Ikke tro dette er en lett-vekter
av et spill. I April 2020 vil The "Planitary Transformationgame"
Tema: Engaging with the emerging Future", utspille seg på
Findhorn, med opp til 100 mennesker som ønsker å delta, fra
overalt på planeten,.. kanskje noe for juryen? påmeldingen er ennå
åpen?Påmelding er åpen på www.findhorn.org , eller se inn på
findhorn planetary game 2020 og få mer informasjon.
Det ville være en opplevelse for livet og bringe dere forståelsen av
verdien av å bringe aktiviteter med et så solid verdigrunnlag for
fremtidens menneskene til toppetasjen i Oslos høyeste bygg.
Jeg ønsker dere alle i juryen lykke til,
må dere komme frem til avgjørelsen som blir for det høyeste beste.
Vennlig hilsen Torill Kuhne

