
 

 

O.s. pro Trojčlennost v sociálním organismu Vás zve na seminář  
 

NADĚLME SI SVOBODU! 
 

26. - 28. 11. 2010 Areál firmy Olfedo, Pasteurova 8a, Olomouc  

(50m od obchodního domu SENIMO) 
 

Pátek 26. 11. 18:00 až 21:00 hodin 

Svoboda a decentralizace - poselství Velké Moravy 
Protože na přelomu dvacátého a jednadvacátého století přišel čas decentralizace, inspirujme se tím, jak se 

projevovala v každodenním životě národů Velké Moravy. Večerem nás provede Mojmír Pospíšil.  

(Vstupné na tuto přednášku je dobrovolné.) 

Sobota 27. 11. 09:30 až 21:00 hodin 

NADĚLME SI SVOBODU! 
Většina lidí žije v iluzi, že jsou svobodní, opak je však pravdou. Skutečně lépe se můžeme mít pouze v případě, že 

přestaneme otročit současné globální totalitě. Iniciativa NADĚLME SI SVOBODU! je východiskem z ní.  

Svoboda je pro svobodomyslné, ne pro otrocké duše. 

  
Sociální trojčlennost na Všeslovanském sjezdu v Kyjevě 
 Informace o průběhu a poselství Všeslovanského sjezdu v Kyjevě (koná se 12. - 13. 11. 2010), kde představíme 

zástupcům slovanského světa metodiku sociální trojčlennosti a podáme návrh na Všeslovanskou Ústavu. 

 
Samosprávné a soběstačné obce – řešení  

celospolečenské krize 
Klíčem k důstojnému životu občanů je samospráva a co největší soběstačnost obcí, v nichž má rozhodující slovo 

občan. Jen tak lze vzdorovat globálním krizím, které přináší prospěch zájmovým skupinám zotročujícím svět. 

Představíme Vám reálné východisko. 

 
Lokální měna v reálné ekonomice 

Pokud se nevymaníme z finanční totality Federálního rezervního systému (FED), který zotročuje a znásilňuje celý 

svět, budou jakékoliv pokusy o změnu jen naivním bojem don Quichottů. Abychom skutečně uspěli, je nezbytné 

postavit proti zničující síle finanční totality FEDu reálnou ekonomiku s místní měnou a obecní samosprávou. 

 

Neděle 28. 11. 09:00 až 14:00 hodin 

Státní dluh nebo světová krádež? 
Co nám státníci předkládají jako státní dluh u Světové banky, je ve skutečnosti zcela naopak  

dluhem Světové banky okradenému státu. Občanům pak tato banka a s ní spolčení velezrádní státníci dluží 

náhradu škod, které zlovolně způsobili na úkor jejich životní úrovně. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Přesné začátky a detaily přednášek budou upřesněny na www.tso.cz. 

Individuální stravování bude možné v nedalekých restauracích. Pro přihlášení včetně zajištění 

ubytování použijte prosím e-mail info@tso.cz či telefony: 724 846 460, 732 786 810. 
 

Z organizačních důvodů budou mít na semináři přednost všichni přihlášení. 

Symbolické vstupné 300,- Kč, individuální dohoda je možná (studenti, nezaměstnaní aj.) 

Pro prominenty vstupné speciální.  

http://www.tso.cz/
mailto:info@tso.cz

