Jednostka jest w stanie zmienić świat.
Wystarczy, że myśl jednego człowieka
w tym samym czasie połączy się z myślą innych ludzi. Nie muszą oni krzyczeć, wychodzić na ulice. Wystarczy
myśl…
-Anna Maria

- NAJWAŻNIEJSZE ABY SERCE CZUŁO RADOŚĆ Z ISTNIENIA.
TAKĄ RADOŚC MOŻE TYLKO PRZYNIEŚĆ CHĘĆ TWORZENIA I
ENERGIA MIŁOŚCI.
DZIĘKUJĘ WAM KOCHANI ZA TO, ŻE PRZYBYLIŚCIE TUTAJ.
ZA TO, ŻE CHCECIE ZMIENIĆ TEN ŚWIAT.
RAZEM JEST ZAWSZE ŁATWIEJ ANNA MARIA

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore
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My tworzymy świat

Najważniejsze

W dzisiejszych czasach, kiedy system ogranicza
nas coraz bardziej i dyktuje swoje warunki, my
mówimy DOŚĆ. Chcemy i będziemy mieć wpływ
na to jak żyć będą nasze dzieci i wnuki.

Nie mamy czasu na czekanie. Musimy działać.
Państwo, a raczej ludzie, którzy działają w interesach pseudo Słowian złupili co się dało—przez
lata zasłaniając się potrzebami, ustawami i przepisami.



Chcemy cieszyć się każdą chwilą z dziećmi i
wnukami w osadzie, gdzie ich dzieci opowiadać będą o nas



Chcemy tak żyć, żeby każda nasza boska
komórka miała siłę do odnowy jak najdłużej



Kim jesteśmy

Chcemy po śmierci zasilać wypracowaną
energią własną ziemię i przekazać w ten
sposób myśli i mądrość pokoleniom



Jesteśmy grupą ludzi szukającą swojego miejsca
na ziemi dla których sąsiedztwo jednomyślenników jest bardzo ważne.

Chcemy przebywać z ludźmi, którzy generują
energię miłości

Najpierw ludzie



Słuchamy głosu serca



Tworzymy świat, w którym radośnie jest żyć



Szanujemy siebie i ufamy sobie



Nie jesteśmy sektą

Piękna Idea
Każdy w głębi serca pragnie żyć w świecie, gdzie
pieniądze nie są wyznacznikiem stylu i jakości
życia. W miejscu, gdzie spokojnie można oddychać czystym powietrzem pełną piersią. Gdzie
pożywienie będzie wolne od GMO a woda tak
czysta, że z powodzeniem można będzie ją czerpać garściami. Gdzie dzieci, wolne od szkolnego
stresu, poznawać będą świat w swoim tempie.
Uczyć się będą potrzebnych dla nich rzeczy w
małych grupach na powietrzu, jak tylko to możliwe. Gdzie sąsiad nie będzie wilkiem. A wilk sąsiadem będzie. Gdzie słowiańskie lasy nadal skrywać będą tajemnice. A wiedźmy suszyć swoje
zioła.

Nie sposób kupić ziemię i się wybudować. Sposobem jest osiedlić się tam, gdzie uwarunkowania nie przerwą ciągłości rodu. Gdzie sąsiedzi, a
później dzieci sąsiadów będą podnosić wibrację
tego miejsca. Dlatego spotykamy się mając nadzieję na znalezienie jednomyślenników, z którymi możemy działać wspólnie.

Osada u stóp Izerów
Wymarzone miejsce dla chcących założyć osadę
rodową! Dobra ziemia, niespotykany mikroklimat.
Niemcy znali zaletę tych ziem. Tworzyli tu kurorty
uzdrowiskowe.
Osiedlowy kwiat w osadzie powstanie, najpierw
pierwszy...a w ślad za nim następne. Wspieramy
naszych braci w Polsce, na Ukrainie i w Rosji
całym sercem. Gdziekolwiek kwitnie idea osad
rodowych. Prosimy was o wsparcie myślą i o
przekazanie tej pięknej idei dalej. Ktokolwiek może pomóc w budowie, służyć radą prawniczą, ma
dojścia do szkółek leśnych, do rolników, sadowników ze starymi odmianami - dajcie znać. LAS
POTRZEBUJE 30 LAT ŻEBY CIESZYĆ OKO ,
SAD NIEWIELE MNIEJ — musimy działać.

skype: wedrussa.polska
+ 48 501 440 386
Email: wedrussa@onet.pl
www.youtube.com/user/WedrussaPolska

Natura podpowiada jak krąży energia zasilająca komórki

