
Komunity ako príklady realizácie 

alternatívneho spoločenského systému



Komunity minulosti – náboženské komunity

 Esejci, ktorí sa odtrhli od hlavného prúdu judaizmu

 Katari, Bogomilovia

 Husiti, ideál spravodlivej spoločnosti – mesto Tábor, Tomáš Munzer v Nemecku

 Kláštory – v katolíckej aj pravoslávnej cirkvi

 Stredoveké extrémne sekty – adamiti (zrkadlový obraz hippies), falošní mesiáši, 

Šabataj Cvi,  



 Novokrstenci, anababtisti - habáni. Pochádzali z Nemecka a Švajčiarska 

 Pred  prenasledovaním utekali na južnú Moravu (1526 - 1622) a na Slovensko (1529 
- 18./20. storočie), Sedmohradsko, južné Rusko, Severná Amerika 

 Vlastné obce založené na hospodárskej a sociálnej rovnosti. Zrušili súkromné 
vlastníctvo 

 Všetky príjmy a výdaje išli zo spoločnej pokladnice, ktorú opatrovali ich starešinovia

 Habáni mali spoločné domy, spoločne sa stravovali, deti boli spoločne vychovávané 
zvlášť na to určenými ženami 

 Habáni neuznávali svetskú ani cirkevnú moc. Odmietali slúžiť v armáde. 

 Najväčším problémom bolo práve spoločné vlastníctvo.

 Spoločné hospodárenie zaniklo koncom 18. storočia 



 Amiši v USA – potomkovia novokrstencov 

 Odmietajú technický pokrok. Ženia a vydávajú sa len medzi sebou. S inovercami 
nekomunikujú 

 Živia sa predajom ručne vyrábaného nábytku, dorábaním ekologicky čistých 
potravín, vlastnia reštaurácie 

 Amiši odmietajú násilie, a to aj v prípade sebaobrany 

 Keď niekto stavia dom, všetci mu bezplatne pomáhajú. Domy stavajú z dreva. 

 Oproti habánom sa líšia - nemajú spoločné vlastníctvo, ale každá rodina má 
vlastnú farmu a prípadne aj obchod 

 Okolo 25 rodín tvorí jeden samosprávny celok - obec. Každá táto obec má svojho 
biskupa, dvoch kazateľov a svoju súkromnú školu 

 Amiši odmietajú vládnu pomoc, ako aj poistenie 



 O svojich členov sa spoločenstvo stará po celý život. Každá obec má vlastnú 
samosprávu podľa nepísaného tradičného Poriadku (Ordnung) 

 Raz za rok zhromaždenie všetkých členov obce (dospelých). Ženy aj muži majú 
rovnaký hlas v rozhodovaní 

 Každá obec má rozdielne zvyky a pravidlá 

 Noví kazatelia sú vybratí hlasovaním 

 V roku 2017 - v USA asi 250 tisíc amišov - nárast - kombinácia vysokej 
pôrodnosti a nižšej detskej úmrtnosti   

 Podľa tradície rumspring môžu mladí ľudia (od 16 roku) ísť do sveta

 Mennoniti – USA, Kanada – 1 mil. 3 prúdy - tradiční, konzervatívni a 
asimilovaní. Asimilovaní tvoria dve tretiny všetkých mennonitov v Severnej 
Amerike, tradiční a konzervativní rastú



 Staroverci - v roku 1666 sa oddelili od ruskej pravoslávnej cirkvi  

(asi 10% veriacich) na protest proti reformám patriarchy Nikona

 Odmietali cirkev a štát 

 Bezpopovci a popovci. 12 rôznych skupín 

 Komunity sú roztrúsené po severe Ruska  

 Vlastná samospráva

 V súčasnosti od 1 až do 10 mil.



Moderné komunity 

 Sociálne komunity 19. storočia – anarchistické a utopicko-socialistické 

komunity 

 Charles Fourier (1772-1832) - Falangy - obytné komplexy, komunity s max. 

1600 obyvateľmi. Vlastné obchody, dielne, školy, knižnice a pod. 

 Výrobno-spotrebné celky. Každý člen falangy má právo na prácu, 

spolurozhodovanie a podiel na výsledkoch práce celej komunity 

 Falangy vo Francúzsku či v USA, niektoré sa zachovali až do prvej svetovej 

vojny.



 Robert Owen (1771-1858) - Prikladal mimoriadny význam výchove,

pripravoval nový mravný svet

 Budúcu beztriednu spoločnosť si predstavoval ako slobodnú federáciu

samosprávnych komunít, v ktorej je od 300 do 2000 ľudí

 Jedinou formou vlastníctva v kumunitách malo byť osobné vlastníctvo

spotrebných predmetov

 Vo svojej továrni v New Lanarcku vyvíjal filantropickú činnosť

 V USA, v štáte Indiana založil „New Harmony“ a v Anglicku v rokoch 1839–

1845 „Harmony Hall“ 

 Svoje myšlienky zhrnul Owen v knihe „A New View of Society“. 



 Anarchizmus - oslobodenie jednotlivca a spoločnosti od nátlaku rôznych spoločenských
inštitúcií, či ideológií.Vzájomná pomoc, solidarita s utlačovanými a vykorisťovanými

 Anarchistická filozofia zohrala dôležitú úlohu v antifašistickom, feministickom a ekologickom
hnutí

 Mutualizmus - Pierr-Joseph Proudhon. Voľné združenia komunít (federácie) a mutualistické
banky (požičiavajúcimi bez úroku). Združovanie výrobcov a spotrebiteľov

 Anarchokolektivizmus - M. Bakunin. Kolektivistickí anarchisti nepripúšťajú žiadne súkromné
vlastníctvo výrobkov, obhajujú vlastníctvo kolektívne. Odmena za prácu

 Anarchokomunizmus. Spoločnosť - množstvo samosprávnych komún s kolektívnym
vlastníctvom výrobných prostriedkov, riadených priamou demokraciou a voľne spájaných s inými
komúnami do federácií. Každému podľa potreby. A. Berkman, E. Malatesta a Peter Kropotkin

 Anarchosyndikalizmus, anarchokapitalizmus, náboženský anarchizmus (Tolstoj)....

 Anarchistické komunity,Taliansko, Španielsko, Ukrajina (Machno)



 Kibuce – spojenie komunizmu a nacionálnej myšlienky. Úspešná realizácia komunizmu v 
praxi

 Prvý kibuc v r. 1910. V súčasnosti cca 270 kibucov, ktoré majú od 100 do 2000 členov 
(spolu 180 tisíc ľudí)

 3 federácie kibucov – lavicové (165), liberálno-lavicové (85), náboženské (16)

 Spoločný majetok, spoločný účet. O každej investícii sa rozhoduje na spoločných 
schôdzkach 

 Ľudia sa stravovali a pracovali spoločne, deti boli vychovávané v spoločných zariadeniach 

 Kibuce produkovali 40 % poľnohospodárskej produkcie. V 60 rokoch sa kibuce
preorientovali na priemyselnú výrobu

 Kibuce – centrá kultúry - známe po celom svete. Z kibucov pochádza mnoho nadaných 
umelcov a politikov    



 Mošav - združenie (družstvo) spoločne hospodáriacich súkromných farmárov. 

V súčasnosti okolo 400

 Pracovníci na farme dostávajú plat. Farmári pracujú  na vlastných poliach buď
samostatne alebo spoločne, podľa okolností. 

 Stroje sú väčšinou v spoločnom vlastníctve a kolektívne je zabezpečovaný nákup 

a predaj produktov 

 Mošav vyberá od svojich obyvateľov zvláštnu daň, ktorá je rovnaká pre všetky 

farmy mošavu

 Mošavy sú riadené na samosprávnom princípe volenou radou 



Princípy moderných komunít 

 Komunity ako alternatíva k existujúcemu spoločenskému systému

 Zmyslom modernej komunity je nová úroveň sociálneho prepojenia 

 Komunita je samosprávnym celkom

 Riadi sa princípmi priamej demokracie – konsenzus a sociokracia

 Pravá komunita – spája v sebe slobodu jednotlivca s myšlienkou aktívnej participácie 
na rozhodovaní, univerzálnu spiritualitu 

 Spolupráca, zdieľanie, uvedomelé hospodárenie, ekologický prístup, slobodné 
vzdelávanie 

 Moderné komunity sa nesmú izolovať- ale prerastať sociálnu štruktúru –zmena 
zdola



Christiania

 Christiania (Kodaň)- hipisácka komunita, vznikla v roku 1970. Rozloha 34 hektárov 

a oficiálne približne 850 obyvateľov

 Komunita - spontánna iniciatíva v atmosfére doznievajúcich myšlienok 60-tych rokov. 

Realizácia snov o všeľudskom bratstve a porozumení. Iniciátorom bol dánsky novinár 

Jacob Ludvigsen

 Od 1970 časť kasárni - slobodné mesto, s vlastnou samosprávou, postavená na 

vzájomnosti a spolupráci. Ľudia neplatia nájomné, len časť energií. Štát – vyhlásil 

komunitu za sociálny experiment 

 Hlavným orgánom komunity - spoločné zhromaždenie. Rozhodnutia sa robia na 

základe všeobecného konsenzu 

 Komunita zabezpečuje infraštruktúru, stará sa o ekológiu  

 Christiania prevádzkuje niekoľko stolárskych a kováčskych dielní, bicyklové obchody, 

kaviarne, reštaurácie, hudobné nočné kluby 

 Negatívum – ľahké drogy

 Konflikty s vládou  v rokoch 2006 – 2007, je tolerovaná 





Findhorn

 Findhorn – ezoterická komunita založená na ekológii a univerzálnej spiritualite 

 Vznikla v roku 1962 na severe Škótska v nehostinnej krajine 

 Založili ju Peter a Eileen Caddyovi a Dorothy Macleanová

 Základným článkom je Nadácia Findhorn, spolupracuje aj s OSN

 Vďaka kombinácii metód komunikácie s prírodnými bytosťami, permakultúry

a biodynamického hospodárenia dokázali na neúrodnej pôde vytvoriť krásne 

záhrady, polia a sady 

 Komunita stavia na každodennej fyzickej práci s pôdou, umeleckej činnosti a 

pravidelných meditáciách a modlitbách 



 Využívajú sa výhradne alternatívne zdroje energie, pričom sa dosahuje skoro úplná 
energetická a potravinová sebestačnosť

 Organizujú rôzne semináre a kurzy, komunita má vlastnú waldorfskú školu a vlastný 
druh všeobecne univerzálnych duchovných obradov 

 Otvorená je všetkým duchovným tradíciám celého sveta, vedľa seba tam žijú ľudia 
rôznych duchovných a náboženských tradícií 

 Komunita má  zadefinované základné princípy spolužitia a komunikácie a má pevne 
vybudované ekonomicko-právne vzťahy s okolím a vládou Veľkej Británie. Právne má 
prisúdený štatút nadácie, ktorej patrí aj všetka pôda komunity 

 Financovanie:  najmä z príspevkov členov a sympatizantov, z predaja produktov 
biopoľnohospodárstva a remeselných dielní, z kurzov a turistov.   

 Zloženie komunity - jadro asi 100 ľudí,  tzv. „otvorená komunita“ - asi 300 ľudí 

 Časť komunity takmer neprichádza do styku s peniazmi, v rámci komunity úspešne 
funguje aj LETS systém používajúci vlastnú menu. 





Järna

 Järna - švédske mestečko - mimoriadna koncentrácia rôznorodých a 
individuálnych antropozofických aktivít na jednom mieste 

 Zo 7500 obyvateľov malého mestečka je až 1000 zapojených nejakým 
spôsobom do antropozofických činností 

 Sídli tam  antropozofická klinika, veľa liečebno-terapeutických centier, 
waldorfská škola, škola eurytmie, biodynamické farmy, obchody, knižnica

 Kultúrno-duchovné centrum umeleckých aktivít, veľa súkromných lekárov a 
architektov venujúcich sa organickej architektúre, vyrábajú liečivá a kozmetiku 
podľa zásad duchovnej vedy

 Centrum obce kresťanov, sídli tam eko-banka, ktorá na báze solidarity 
financuje všeobecne prospešné a ekologické projekty 

 V Järne ide o premenu existujúceho systému cestou prerastania 
zvnútra





Sekem
 Sekem - založená v r. 1977 egyptským farmakológom a sociálnym podnikateľom Dr. Ibrahimom

Abouleishom

 Cieľom Sekemu - obnoviť a udržať vitalitu pôdy a potravín, ako aj biologickej rozmanitosti 

prírody prostredníctvom trvalo udržateľného, ekologického poľnohospodárstva a podpory 

sociálneho a kultúrneho rozvoja v Egypte 

 Biodynamická farma - produkujúca mlieko, liečivé prípravky a čaje z bylín. Do projektu farmy sa 

zapojilo veľa roľníkov a fariem z celého Egypta, ktorí začali používať biodynamické metódy 

 Sekem začal ponúkať poradenské služby na podporu týchto farmárov hospodáriacich 

biodynamickým spôsobom 

 Komunita zahŕňa: biodynamické farmy, obchodné spoločnosti pre výrobu a spracovanie potravín 

(Hator a Libra), bylinných čajov a kozmetických výrobkov (Isis), liečivých bylín a liekov (Atos) a 

produktov organickej bavlny (Conytex), zdravotné stredisko, waldorfskú školu so žiakmi z 

moslimského aj kresťanského prostredia, odborné vzdelávacie centrá, vysokú školu Mahad, 

výskumné centrum, akadémiu úžitkového umenia a vied 



 Farmy pôsobia ako družstvá a spolu s obchodnými spoločnosťami tvoria prepletenú 
skupinu navzájom si pomáhajúcich subjektov 

 Všetky spoločnosti Sekemu sa riadia politikou fair-trade

 Komunita založila: 

- Nadáciu pre starostlivosť o zamestnancov komunity, ktorá pracuje na zabezpečení 
rovnosti, spravodlivosti a dôstojnosti pre všetkých zamestnancov 

- Nadáciu pre rozvoj, s cieľom zvýšiť kvalitu života ľudí a podporovať kultúrny a 
hospodársky rozvoj v Egypte

- Egyptskú biodynamickú asociáciu, ako výskumné a vzdelávacie centrum pre 
biodynamické metódy 

 Sekem zriadila sieť s viac ako 2000 spolupracujúcimi poľnohospodármi a početnými 
partnerskými organizáciami v Egypte. Svoje poradenstvo rozširuje do iných krajín, 
vrátane Indie, Palestíny, Senegalu, Turecka a Južnej Afriky 

 Sekem a Dr. Ibrahim Abouleish dostal v roku 2003 cenu (alternatívna Nobelova cena) za 
úspech v oblasti integrácie komerčného zámeru s podporou sociálneho a kultúrneho 
rozvoja spoločnosti 





Tamera
 Tameru založili v roku 1995 traja Nemci.V súčasnosti tam žije a študuje približne 250 spolupracovníkov a 

študentov, niekoľko 100 ha...

 Vlastníkom pozemkov a budov je  spoločnosť ILOS, Peace Research Center, Lda.  vlastníkom spoločností 
sú 2 asociácie (NGO)- Každý člen komunity je členom z jednej z asociácii. 

 Tamera – príklad liečivého holistického biotopu. Množstvo  rôznych a nezávislých projektov – vytvárajúci 
nový sociálny model a novú kultúru mieru

 Globálny kampus - celosvetová vzdelávacia iniciatíva navrhnutá tak, aby ponúkla vedomosti v oblasti 
rozvoja komunít, ako aj základné princípy decentralizovaného zásobovania energiou, architektúry a 
ekológie potrebné na vytvorenie autonómnych mierových dedín

 Inštitút pre globálny mierový projekt - je sieťou a mierových iniciatív na celom svete, ktorí chcú 
spolupracovať pri vytváraní nenásilnej budúcnosti. Súčasťou je  „Letná univerzita“, ktorá spája týchto 
rôznych ľudí a projekty do „think tanku“.

 Vydavateľstvo Verlag Meiga vydáva knihy, literatúru a základné myšlienky na šírenie poznatkov a 
skúseností z viac ako tridsaťročného výskumu vývoja „plánu liečivých biotopov“.

 Detské centrum- alternatívne vzdelávacie centrum pre deti.  Okrem jazykov, matematiky, biológie a 
geografie sa hlavný dôraz pri učení kladie na štúdium rozvoja komunity, umenia, kozmológie, 
medzinárodných sietí, a ako byť duchovnou bytosťou na svete



 Škola lásky. Vzdelávanie v láske a sexualite. 

 „SolarVillage“ je testovacie miesto v Tamere, ktoré vytvára modelovú dedinu, ktorá bude 
sebestačná v oblasti výroby energie a potravín. 

 Tamera je známa prepracovaným vodným hospodárstvom. Vytvorili umelé jazierka, na 
permakultúrnom princípe, zadržiava daždovú vodu. Rybníky a oázy,  vysadených  okolo 20 000 
stromov. Inšpirácia od Seppa Holzera. Potravinová sebestačnosť

 Projekt Horse - nový spôsob spolupráce medzi človekom a koňom, podporovať

 Penzión Tamera, medzinárodné kultúrne centrum mládeže- kurzy a semináre, informačné týždne, 
letná univerzita

 Terra Nova - globálna platforma - vytvárať podmienky pre zmenu globálneho prostredníctvom 
aktivizmu, vzdelávania a vytvárania sietí a šírením perspektív hlboko nenásilnej kultúry založenej na 
dôvere a spolupráci

 Umenie - tvorivý princíp stvorenia a stal sa nevyhnutným prvkom vnútorného rozvoja komunity. 

 Experimentálna architektúra - napr. Veľká sála pre 300 osôb zo slamy

 Spiritualita - spojená s každodenným  životom. Spoločenstvo sa stretáva každé ráno a každé 
popoludnie v „politickom ášrame“, aby sa zameralo na zladenie a spojenie prostredníctvom 
duchovných prednášok. V Tamere je tiež kamenný kruh – miesto meditácie 





Rodová osada

 Národná idea inšpirovaná knihami Anastázie

 Zásady rodovej osady:

- 1 ha pozemky

- ekologické hospodárenie

- tretina pozemku vlastný les

- živý plot

- vlastný zdroj vody, jazierko

- rozmanitosť rastlín najmenej 300 druhov

- rodový strom

- spoločné priestory, školy nového typu 

- pôda je v doživotnom užívaní s právom dedenia



 V súčasnosti cca 300 rodových osád v Rusku a v okolitých krajinách. 

Kovčeg, Krásne sady

 Možnosti komunít na Slovensku. Zaježová, Brdárka, Krásne sady.  

 2,5 mil. ha pôdy. 2 mil súkromných, 0,5 mil ha pôda neznámych 

vlastníkov 



Marinaleda
 Spája prvky ako participatívnej, tak aj ekonomickej demokracie na lokálnej 

úrovni –komunitarizmus

 Duchovným otcom nápadu sa stal J.S. Gordillo

 Družstvo. Pôda patrí členom družstva, organizovanie práce, plánovanie, 
logistika. Spravované zamestnancami 

 Zisk družstva je reinvestovaný

 Obec poskytuje záujemcom o stavbu domov svoje pozemky a tiež poskytuje za 
nadobúdaciu cenu materiál na výstavbu domu

 Particpatívne riadenie

 Participatívne schvaľovanie rozpočtu obce



Burlington

 Burlington leží na pobreží Champlainovho jazera na hraniciach s Kanadou - 150-tisíc 

obyvateľov

 Prvé mesto na svete, ktoré sa blíži k nulovej spotrebe uhlíka. T.j. konzumovať len toľko 

zelenej energie, koľko samo vyprodukuje. Vrátane produkcie tepla a dopravy

 Recyklovania a šetrenia energiou, ale aj podpora alternatívnej dopravy. Solárne panely, vrtule.

 Zaistenie plnej účasti populácie na rozhodovaní

 Mestské záhrady.140 hektárov, o ktoré sa delia podnikatelia farmári  aj začínajúci 

poľnohospodári vo farmárskom inkubátore, ktorý podporuje mesto 

 Družstvo - 600 členov, ktorí za zakúpené podiely inkasujú pravidelné dividendy vo forme 

debničiek s čerstvou zeleninou

 Solidárny potravinový príspevok pre 150 vytipovaných rodín najviac ohrozených chudobou. 





Damanhur
Misia Damanhuru

 Zakladateľom Damanhuru, je Oberto Airaudi (1950-2013), maliar, liečiteľ,
spisovateľ, vizionár- nazývaný Falco.

 Vízia zriadiť silné silové miesto v komunitnom režime, kde by sa spájali mnohé
mysliteľské, vedomostné a náboženské smery pre podporu ľudskosti sveta.

 Miesto hľadal v mnohých krajinách, nakoniec ho „objavil“ neďaleko svojej
rodnej dedinky na severe Talianska. Priestor, ktorý vybral pre zrod Damanhuru,
je naozaj nezvyčajným a krížia sa v ňom silné energetické línie.

 Damanhur – Nová renesancia - snaha o komplexnú komunitu zahrňujúcu 
spiritualitu, sociálnu spravodlivosť a slobodu – laboratórium budúcnosti

 Ezoterický zmysel – uschovanie vedomosti ľudstva, vytvorenie novej 
časovej línie vývoja ľudstva

https://damanhur.org/en/

https://damanhur.org/en/


 Štruktúra Damanhúru - 3 telá: Škola meditácie (rituálna tradícia), Sociálna

(sociálna teória, sociálna realizácia) a Hra života (experimentovanie a

dynamika, život ako hra, zmena).

 4 druhy občianstva - A, B, C, D. Občania triedy A zdieľajú všetky zdroje a žijú

na mieste na plný úväzok. Občania triedy B prispievajú na finančné ciele a

bývajú na mieste minimálne 3 dni v týždni. Občania triedy C a D žijú

kdekoľvek. Občania triedy A a B sa plne zúčastňujú Školy meditácie,

sociálnych vecí a hry o život. Občania triedy C sa plne zúčastňujú Školy

meditácie.

 Výber z rôznych ciest osobnej realizácie - Cesta orákula, Cesta mnícha, Cesta 

rytiera, Cesta zdravia, Cesta slova, Cesta umenia a práce a mnohé ďalšie. 

 Manželstvo funguje na princípe obnovy po 1 roku. Počatie je načasované na 

priaznivé narodeniny detí.

 Od roku 1983 členovia preberajú mená zvierat a kvetín , teraz už aj nerastu.





 Damanhur (mesto svetla) bol založený roku 1975 asi 40 kilometrov na sever od 

Turína 

 Rozloha 110 ha, 100 budov a okolo 800 obyvateľov s plným občianstvom plus 

niekoľko tisíc voľnejšie zapojených ľudí

 Špecializácia : ekologické poľnohospodárstvo, umelecké remeslá, meditácie, 

geomantia, liečiteľstvo, obchod a styk s verejnosťou 

 Slnečné kolektory zabezpečujú až 25% potrebnej elektrickej energie a až 50% 
teplej vody 

 Komunita má vlastné obchodné aktivity, vlastnú menu, školu, posvätné písmo, 

organizuje kurzy a semináre na rôzne témy (liečiteľstvo, ezoterická fyzika, 

psychoterapia atď.) 

 Damanhur sa stále rozširuje, pokračuje tvorba posvätných hájov a amfiteátra. Má 

veľa pobočiek po celom Taliansku a aj inde

 Známa je po celom svete svojimi kvalitnými bio produktami a umeleckými 

úžitkovými výrobkami, ako nábytok, textil, keramika, sklo 





Politicka štruktúra Damanhuru

 Damanhur – federácia, 3 stupňová štruktúra, federácia, región, komunita (nukleo-
jadro), v súčasnosti 2 stupňová

 Základná jednotka - nukleo - 20-30 ľudí (4-6 rodín) - súkromné alebo družstevné 
spoločnosti, vzájomne spolupracujú, región max 200 ľudí  

 O všetkých rozhodnutiach v rámci jednotlivých nukleo, vrátane tých 
ekonomických, sa diskutuje a rozhoduje spoločne 

 Jednotlivé nuklea majú vlastnú samosprávu, regent volený na 1 rok. Región 
reprezentuje – kapitán tiež volený na 1 rok.

 Základným dokumentom Federácie je Ústava. Má 15 bodov.  

 K federácii Damanhur sa môžu pripájať nové malé komunity - nuklea alebo 
jednotlivci 

 Hlavný orgán federácie - 2 alebo 3 „kráľovskí sprievodcovia. Každý kráľovský
sprievodca sa venuje najmä vzťahom k Talianskemu štátu, aj iným štátom,
vnútorným vzťahom v komunite a hľadaniu financí na nové projekty na federalnej
úrovni. Kráľovskí sprievodcovia sú volení každých 6 mesiacov a táto funkcia môže
byť zastávaná počas 6 po sebe nasledujúcich „období“. Je to práca na plný úväzok.



 „Mudrci“ alebo „mudrci“ sú duchovní vodcovia Damanhuru. Platí od roku 2012 (po smrti 
Falca). Poradný orgán.  Strážia spirituálnu misiu Damanhuru. Dve skupiny po troch.

 Jednotlivé nuklea/regióny majú vlastnú samosprávu, regent volený na 1 rok. Každý region
má vlastný spôsob volby, buď na základe konsenzu alebo na väčšinovom princípe. 

 Na konci roka prebieha spätná väzba, v rámci ktorej dávajú členovia spätnú väzbu pre
„regenta“ o ich vedení v minulom roku.

 V rámci jednotlivej komunity existujú aj ďalšie funkcie. Napr. niekto nakupuje, niekto je
správca, niekto prácu na pozemku a pod. Určitý počet hodín práce pre komunitu. Tieto
úlohy sú dobrovoľné.

 Mládež po 14 rokov má možnosť bývať v dome mládeže v Damanhure.

 Kolegium spravodlivosti“ – 3 ľudia, ktorí sú volení raz ročne. Strážia dodržiavanie 
Ústavy federácie. Kolégium spravodlivosti má  právo  veta na rozhodnutia  sprievodcov. Má 
aj funkciu zmierovacieho súdu  - v regióne. Ich rozhodnutie je záväzné

 Regenti  sa stretávajú s kráľovskými  sprievodcami raz týždenne 

 Serata – valné zhromaždenie celej federácie  každý štvrtok večer v hale v Crea.

 V Damanhure vytvorili politickú stranu Con te per il Pease - zaslúžila sa o nebývalý 
ekonomický rozvoj celého regiónu 



Ekonomicky systém

 Ekonomický systém Damanhuru je zmesou súkromného a družstevného podnikania

založeného na solidarite

 Základným ekonomickým orgánom je - Družstvo Altaji – vlastní všetku pôdu, domy, 

členovia vložia príspevok, keď odídu len vklad si zoberú.

 Väčšina obyvateľov Damanhur pracujú v okolitých mestách. Alebo v rámci

Damanhurskeho vlastného podniku Damanhur Crea. Komerčné centrum – 4 tis. m2

plochy, opustená továreň koncernu Olivetti komplex určený na výrobu a predaj

umeleckých predmetov a nábytku.

 Hlavné zdroje príjmu Damanhúru- ezotericky turizmus, školenia, kurzy, umelecky

nábytok, textíl,keramika, šperky, liečitelstvo, biopotraviny

 Vlastná biofarma- 60% potravinová sebestačnosť.

 Nadácia Damanhúru (2017) – zhromažďuje a spravuje financie a podporuje a

inšpiruje tvorbu projektov v Damanhure: Chrám ľudstva, Posvätný les – a projekt

Chrám súladu s jeho Parlamentom národov, venovaný múdrosti a tradíciám pôvodných

obyvateľov zeme.



 Nápady na nové investície a spoločné projekty môže podať každý občan nuklea, 

spoločne sa prediskutujú 

 Damanhur má vlastnú menu credito a družstevnú sporiteľňu DES.  

 Credito –plne zamenitelné 1 EUR- 1 credito, zlavy v obchodoch, návrat k plnej 

nekonvertibilite meny.  Význam len pri dostatočnom množstve ludí a produkcie.  

 Dobrovoľnícka práca, každý sa zúčastňuje na veľkých spoločných projektoch pre 

celú federáciu, ako sú napr. výstavba chrámu, kultivácia pôdy, a pod.

 Investovanie vlastných peňazí je vždy na základe slobodnej vôle jednotlivca, v zhode 

s možnosťami úrovne slobodne vybratého druhu občianstva 

 Veľa ľudí žije blízko Damanhuru





Chrám ľudstva

 Centrom Damanhuru je podzemný chrám „chrám ľudstva“ - ôsmy div sveta. 
Centrom meditácií, výskumu,  divadelných predstavení, koncertov

 Podľa oficiálnych zdrojov - 9 tis. m3. Postavený len ručnými nástrojmi. Stenz
obsahujú kilometre medených špirál a množstvo kryštálov

 Chrám obsahuje niekoľko hál venovaných živlom, alchymisticke laboratória, 
chodby...

 Galérie venované všetkým náboženstvám sveta,

 Sála gúl - Prístup k synchronickým líniám a k intelektu každej ľudskej rasy, ktorá
obýva Zem.

 Cestovanie v čase

https://thetemples.space/

https://thetemples.space/




Vzdelávanie

 Základna škola pre deti

 Univerzita – dynamická štruktúra rôznych kurzov a škôl napr:, Ecovillage design 

education, 

 Škola meditácie – množstvo spirituálnych tém, až po hlbšie úrovne. Fyzika času

 Umelecké školy a kurzy  

 Centra Damanhuru po celom svete: Japonsko, Chorvátsko, Holandsko, Nemecko, 

Nórsko a Španielsko.





 Na zastrešenie aktivít komunít existuje aj medzinárodná organizácia združujúca tieto 

komunity do jednej siete - Global Ecovillage Network (GEN) 

 Hlavným cieľom GENu je podporovať a povzbudzovať vývoj ekologických sídiel po celom 

svete, a to za účelom obnovy krajiny a trvalo udržateľného života 

 Členmi sú veľké komunitné celky, ako Sarvodaya (11 000 ekodedín na Srí Lanke), EcoYoff a 

Colufifa (350 dedín v Senegale), Ladakh v Tibete,  Auroville v Indii, Damanhúr v Taliansku, 

Findhorn v Škótsku, Nimbin v Austrálii, malé vidiecke ekokomunity ako Gaia Asociación v 

Argentíne a Huehuecoyotl v Mexiku 

 GEN združuje mestské eko-komunity, ako sú komunita v Los Angeles alebo Christiania v 

Kodani a rôzné permakultúrne farmy ako Crystal Waters v Austrálii, Cochabambe v Bolívii 

a Barus v Brazílii 

 Podporuje vzdelávacie centrá, ako sú Centrum pre alternatívne technológie vo Walese, 

Earthlands v Massachusetts a veľa ďalších. Členom GENu je aj slovenská komunita v 

Zaježovej, ktorá dostala cenu ekodedina roka (2009) 


