Меморандум за разбирателство
За проект в сферата на културата „В името на розата“
предназначен за членове на Интернешънъл инер уил
Членовете на Интернешънъл инер уил Казанлък/Пловдив/София – Дистрикт
248 – България, изразяват своята готовност да се включат в проекта за създаване
на хармония в различията и по този начин да скъсят дистанцията между 104-те
страни членки на асоциацията, образувайки златна нишка от рози, напоена с
красотата на познанието, стойността на приятелството и споделянето, в процеса
на изпълняване на една и съща задача.
Обединението на всички 104 страни под един общ символ – символа на розата
има амбицията да ни накара да се чувстваме уникални и обединени,
посредством утвърждаване и намиране на собствената идентичност, като никога
не забравяме, че „колкото повече корени притежаваме, толкова по-силни
ставаме“.
Вие трябва да се познавате, да се подкрепяте и да се обединявате, а под символа
на Интернешънъл Инер Уил – розовата роза, която представя красотата на
познанието, мъдростта и любовта, уникалността на личността не трябва да
надделява, а да търси хармония с другите, да скъсява дистанцията и да създава
хармония при изпълнението на общи проекти и заедно с това да се придържа
към международната ни тема „Уникални и обединени“.
Радостта от чувството за принадлежност, желанието да приветстващ с добре
дошъл, усмивката от обединението трябва да бъдат крайъгълни камъни на
нашите действия, чиито основна цел е укрепване на приятелските отношения и
стремеж към създаване на нови, както и насърчаване на обмяната на идеи и
знания.
Проектът има амбицията да работи в полза на културата и на това различните
поколения млади хора да познават миналото, с цел утвърждаване и
популяризиране на нашето ценно културно наследство, изградено от традиции,
история, архитектура, художествени, литературни и природни красоти. По този
начин ще защитим нашата култура от тези, които искат да превърнат в табула
раса /празен лист/ това което историята е градила в продължение на
хилядолетия и ще придадем по-голямо значение на факта, че историята дава
полезни идеи за по-добро разбиране и тълкуване на настоящето и особено за
определяне на бъдещето.
Културата ни освобождава от външен натиск, а ценностите за разбиране и
приемане са основа за утвърждаване на красотата на човешкото достойнство,
което трябва да защитаваме на всяка цена.
Вече отбелязахме, че символът на Интернешънъл инер уил, на който е дадено
името „Инър уил завинаги“ и е утвърден по време на Международния конгрес
през м. май 2015г. в Копенхаген от S.A.R. Бенедета ди Данимарка е розова роза,
символ на грация и елегантност.
Вдъхновявайки се от него и откритата древна роза при разкопките при Синуеса,
планирах проект, чиято цел е да сближи различните култури на 104-те страни на
Асоциацията посредством познаването на техните паметници, поставяйки

акцент върху сходствата и различията, с цел обогатяване и насърчаване на
общите знания.
Членовете, които желаят да се присъединят към инициативата, могат да
изпратят 5 снимки на избран от тях паметник, който се намира на територията
на тяхната страна, като приложат кратка информация, която описва историята и
характерните особености и снимка на розата, която е най-типична за тази
територия.
По този начин клубовете от всяка страна ще имат възможността да създадат
най-добрата връзка между изкуство и природа, като покажат на всички
красотата на своята природа, насърчат любопитството да се види и знае повече
и засилят желанието за задълбочаване на познанията един за друг.
Розата и паметникът ще бъдат включени във видео, което ще бъде показано на
специално организирано за случая събитие и което в последствие ще бъде
предоставено на всички клубове към Асоциацията.Всеки клуб може да изпрати
поема, история, кратък разказ, от древността или съвременни, на тема рози,
авторски или анонимни, за съответната страна. Накрая от всички получени
текстове ще бъде създадена колекция, посветена на това красиво цвете.
На последно място има също и раздел, който е посветен на готварството. Всеки
клуб може да избере древна рецепта, характерна за неговата територия, сред
съставките на която присъства розата. Снимка на ястието е добре дошла. Тук
също ще бъде направена колекция от всички получени материали.
Проектът беше приет и споделен от Гуверньора на Дистрикт 209 Даниела
Содери Витали, с които заедно напредваме.
Всички материали трябва да се изпращат на Ирене Калзета по имейл:
irene.calzetta50@gmail.com и info@ipgproduction.com
тел.: 0823 680 112
За уточнения или друга комуникация можете да се свържете с мен на телефон:
3397681078
Подписаният Контакт - вариант на български изтеглете от тук.
и на английски изтеглете от тук.

