Til KLP
Dette brevet er et bidrag til konkurransen dere har lansert. Fortellingen og visjonen deres er
inspirerende og innovativt, og jeg ønsker å bidra med mine tanker. Mitt navn er Dina, jeg er 23 år og bor
i Oslo. Denne ideen er basert på fremtidig utvikling og utfordringene vi står ovenfor med klimakrisen.
Thunberg nevnte i talen sin foran Europaparlamentet i sommer at vi er avhengig av oppfinnelser som
ennå ikke er oppfunnet for å redde klimaet. Det er åpenbart at kunnskapsdeling, engasjement og
nytenkning er ytterst viktig for å utvikle oss i riktig retning. KLP har like verdier og jeg ser en rød tråd
fra Oslo som miljøhovedstad til tilbud om et åpent og lyst lokale der mennesker knytter bånd og gode
ideer skapes, der det første frøet såes.
Ideen er følgende:

Etasjen er et moderne og behagelig rom som tilbyr en 5 000 år gammel praksis, for alle som ønsker å
være en del av opplevelsen. Forskjellige soner, der en kan meditere sammen i en sone, diskutere
sammen i en annen, lytte til foredrag et sted og kanskje også lage noe mat sammen. Alt basert på ulike
kulturer, religioner og politiske forskjeller. Meditasjon er en aktivitet som praktiseres av alle typer
mennesker og gir oss noe til felles. Meditasjon er noe alle kan være en del av, du trenger kun å sitte ned
og lytte. La oss skape et unikt knutepunkt for nordmenn og resten av verden. Fra forskjellige land,
bakgrunn og yrker. Utsikten bidrar til inspirasjon av samtaleemner. Vi kan samle de beste lærere fra
hele verden som kan dele og videreformidle kunnskap om klima, mennesker, hvordan vi tenker og
lever, erfaring o.l. Aktiviteter er alt fra samlinger med foredrag, meditasjon, musikk, sittegrupper og
servering av norske råvarer. Fokus på å designe et utrolig vakkert og unikt sted av minimalistisk nordisk
interiør med store glassvegger og levende planter

MEDITASJON

Dette er en tidløs idé som kan skape noe helt unikt for Oslo. Visualiser et sosialt sted for de som ønsker å
bidra med løsninger og kunnskap. Selv har jeg erfart hvilken effekt meditasjon har på hvordan vi
tenker, som igjen bestemmer følelsene og hva vi gjør. Vi trenger empati, glede, engasjement og sosial
omgang uten internett. Et nøytralt sted. Budskapet er å roe ned sinnet for å få å oppnå stabilitet, klare
tanker og kreativitet.
Vi kan tilby en unik opplevelse der sansene aktiveres i øyeblikket istedenfor å være låst bak en skjerm.
En sterk følelse gir et langvarig minne. Med andre ord vil dette skape minner for livet. Et viktig tema
fordi det mest verdifulle verktøyet vi mennesker har, er hjernen vår.

Scandinavian Yoga sin visjon er å skape et knytepunkt for Yoga og meditasjon, ved å samle alle de beste
instruktørene fra Skandinavia samlet på en felles platform.
scandinavianyoga.no
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