BIVALNA SKUPNOST DUHOVNIH ISKALCEV
Na Dujčevi domačiji želim ustanoviti bivalno skupnost ljudi, ki bi želeli skupaj bivati, delati,
ustvarjati, delati na svojem duhovnem razvoju ter širiti luč nove dobe, ki prihaja.
Prihajajo časi, ko bomo vedno bolj potrebovali drug drugega. Morali si bomo pomagati, skrbeti
drug za drugega, poskrbeti, da bo naše bivanje prijetno in istočasno čim bolj poceni. Mogoče se
bomo morali v prihodnosti celo boriti za preživetje.
Dujčeva domačija je za to idealen prostor. Na voljo so majhni apartmaji, ki omogočajo
stanovalcem prijetno bivanje in dovolj zasebnosti. Apartmaji imajo na voljo mini kuhinjo, ki pa je
namenjena predvsem za pripravo napitkov ali preprostih obrokov. Za kuhanje in druženje so na
voljo prijetni skupni prostori – kuhinja, jedilnica in salon. Domačija razpolaga tudi z dvorano, ki
omogoča stanovalcem po želji tudi dodatni zaslužek. Ob reki Reki je tudi prostor za kampiranje,
katerega obišče v času od aprila do konca oktobra kar nekaj tisoč gostov. Tem bi lahko
stanovalci nudili storitve prehrane in seveda tudi razna predavanja, ustvarjalne delavnice in
zabavne prireditve.
Domačija se nahaja na koncu vasi, praktično korak do neokrnjene narave. Nudi možnost
pridelave zdrave hrane ter zagotavlja zdravo pitno vodo saj ima koncesijo za črpanje pitne vode
iz izvira, ki se nahaja v bližini ob reki. Ima tudi dve »širni« za zbiranje deževnice s prostornino
okoli 85 m3.
Domačija je idealen prostor za ljudi, ki so zaključili svojo poklicno kariero, ali pa si jo želijo
spremeniti, katerih otroci so zapustili domače gnezdo, ali pa otrok še ne načrtujejo. Primerna je
tudi za samske, ki ne želijo preživeti svojega časa v osamljenosti in zapuščeni oz. želijo biti
obkroženi z ljudmi, ki imajo enake življenjske cilje.
Domačija ni na voljo komerkoli. Na domačijo se lahko naselijo stanovalci, ki so se odločili, da
svoje prihodnje življenje namenijo svoji duhovni rasti in želijo sobivati v bivalni skupnosti. To je
pomembno saj je za skupno bivanje in življenje potrebna enaka življenjska naravnanost
človeka. Za sobivanje je potrebna visoka moralna in etična kvalitete in skupni cilji bivanja. Če so
ti cilji podprti še s skupnimi aktivnostmi kot so skupno delo, druženje, meditacija, joga,
razgovori o človeških vrednotah, je uspešnost sobivanja zagotovljena.
Kdor bi želel bivati na domačiji lahko najame enega od apartmajev, ki je izključno v njegovi
uporabi. Apartmaji so že opremljeni, lahko pa si jih opremijo tudi sami. Poleg apartmaja imajo v
souporabi skupne prostore, katerih souporaba je že zajeta v najemnini. Poleg najemnine
uporabniki plačujejo tudi vse obratovalne stroške (elektriko, vodo, ogrevanje, odvoz smeti,
uporaba telekomunikacij, stroške rednega vzdrževanja) Investicijsko vzdrževanje krije
najemodajalec.
Pred sklenitvijo najemnega razmerja biva kandidat v skupnosti krajše obdobje v katerem se
ugotovi ali mu odgovarja oblika sobivanja, kot mu je na voljo. Z njegovim prihodom v skupnost
pa se morajo strinjati tudi drugi prebivalci na domačiji.
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