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VÁNOCE, KTERÉ POTĚŠÍ

VÁS I PLANETU

Letos jsme se do vánoční nabídky obuli
skutečně včas a připravili jsme pro vás
sérii zcela unikátních vánočních dárků a
balíčků.

Dárkové balíčky jsou kolekcí toho, co je
nám blízké - naše výrobky a výrobky nám
blízkých firem, zabalené v tom, co už
nikdo jiný neumí využít a nechce. V naší
nabídce najdete balíčky pro každého, za-
balené v reinkarnovaném obalovém ma-
teriálu našich spřátelených firem.

Další zcela unikátní sérií výrobků jsou sa-
dy originálních sklenic a misek, svícnů,
zvonečků a netradičních svítidel.

Obalovému sklu, hmotě tak běžné, neza-
jímavé a nakonec nechtěné a často obtížné
dáváme nejen novou formu, ale i nový ob-
sah a tím i věčný život. Jejich vděčnost se
vás dotkne pokaždé, když je použijete :)

To vše najdete v našem e-shopu v nově
vytvořené kategorii DÁRKY, KTERÉ BU-
DE PLANETA MILOVAT.

Důležitý vzkaz
pro obchodníky:

Velkoobchodní objednávky na dárkové
balíčky přijímáme do konce října vzhle-
dem k velkému počtu dodavatelů, kteří se
na jednotlivých sadách podílejí. Ob-
jednané balíčky pak budou hotové v prů-
běhu listopadu.

Jak česky přeložit anglický
termín upcycling?
Jako asi nejlepší se nám zdá termín „zušlechtění
hmoty“, ale v rámci brainstormingu zazněly i
nápady jako evoluce hmoty, tvůrčí recyklace či
dokonce supracyklace.

Co vůbec anglické upcycling znamená? Termín
poprvé patrně použil Reiner Pilz v roce 1994
v architektonickém a restauratérském časopise
SalvoNews. Jeho firma se potýkala s novými
přísnými zákony o nakládání s odpady, které
v  tu dobu vstoupily v Německu v platnost, a
které nutily firmy důsledně třídit odpad. Ře-
šením jak omezit náklady na takové třídění a
zpracování odpadu bylo zdánlivý odpad vůbec
nedefinovat jako odpad, ale hned jej kreativně
využít pro výrobu nových věcí. Tak, jako se říká,
že z kyselého citrónu se dá vyrobit chutná cit-
ronáda, tak i Pilz přeměnil odpad v něco
hodnotnějšího než pouhou surovinu, kterou je
snad možné nějak recyklovat. Klasické recykla-

ci totiž Pilz říkal down-cyklace, tedy vlastně
snížení hodnoty suroviny s každým cyklem
znovu-použití.

„Zušlechťování hmoty“ provádíme v Tierra Ver-
de a Tierra Nueva prakticky pořád - z pytlů od
surovin necháváme šít designové tašky Born
Again, z nevratných skleněných lahví teď ne-
cháme řezat a brousit lustry, sklenice, vázy a ji-
né designové a užitečné předměty. Surovina, co
má v lepším případě hodnotu pár korun za ki-
lo, v horším případě hodnotu zápornou (za li-
kvidaci odpadu se musí platit), se rázem změní
v předmět, konkurující s přehledem novým vý-
robkům za stovky až tisíce korun. Je to ekolo-
gické a samozřejmě i ekonomické. Plánujeme
v tom proto pokračovat a inspirovat tím i ostat-
ní, protože věříme, že to je jeden z důležitých
prvků udržitelné společnosti.

Teď hledáme nejlepší český termín pro upcyc-
ling. Pište nám na vzkaz@tierraverde.cz nebo
na Facebooku, pokud vás něco napadá. Děkuje-
me :-)
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Začal druhý ročník zcela unikátního stu-
dijního programu Akademie léčivé výživy.
Jsme tím, co jíme… zdánlivé klišé, které je
pravdivé mnohem víc, než si uvědomuje-
me. Toto o Akademii píše její zakladatelka
a duše projektu Jana Kriváňová:

Jsme jako vy. Stále dokola držíme nějakou
dietu, řešíme opakované chřipky a záněty
dutin, pálení žáhy, nadýmání, každodenní
bolest hlavy a nekonečnou únavu. Už jsme
zkusili snad všechno…

Tak tohle bychom napsali ještě před pěti,
šesti lety. Ne že bychom teď už nic neřešili,
ale pokud se něco objeví, tak víme proč a co
s tím. Zjistili jsme, že za vším stojí z velké
části to, co jíme. Našli jsme svou cestu. Ale
trvalo to několik dlouhých let hledání a ex-
perimentů, pokusů a omylů.

Také se téměř denně setkáváme s lidmi, kte-
ří vůbec nevědí, co je vlastně zdravé a co
mají jíst. V té záplavě protichůdných infor-
mací se nedokážou zorientovat. Často navíc
nechápou, jak to, že jednomu něco funguje
a druhému ne.

Proto jsme se rozhodli sestavit pro vás
unikátní dvouletý, kvalitními informacemi
nabitý a na vaši individualitu zaměřený
program, který zahrnuje vše, co považuje-
me za dobré.Východní i západní, tradiční i
současné, teoretické i praktické, vše na
jednom místě.

Místo dalších slov se podívejte na stránky
Akademie: www.akademielecivevyzivy.cz

Myslím, že je u nás nemnoho takto inspi-
rativních a důležitých projektů.

Jablečné slavnosti na Jiřáku

Praha, 9.-10.10.2015

farmarsketrziste.cz

Přednáška Alchymie ekopraní a
úklidu

Bazalka Hradec Králové 15.10.2015 18:00

bazalkahk.cz

Přednáška Alchymie ekopraní a
úklidu

Farmářský obchod Mukařov 17.10.2015
10:00

fb.com/fomukarov

Přednáška Alchymie ekopraní a
úklidu

Havlíčkův Brod, 21.10.2015 17:00

Spolupořádá mateřské centrum Zvoneček
a prodejna Dej si Bio

zvonecek.unas.cz

Stánek a přednáška

Zdravie a harmónia Trenčín, 23.-24.10.2015

www.expocenter.sk

Kalendář: ekoalchymie.cz/prednasky.html




