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Mamy dla was szczęśliwa nowinę. Na Warmii powstaje Lawendowe Żywe Muzeum- miejsce otwarte,
niezależne, alternatywne i przyjazne ideom zdrowego trybu życia. Będzie ono z pewnością sprzyjać
przejawom indywidualnej, twórczej  aktywności, które czynią nas ludźmi wolnymi, szczęśliwymi
i spełnionymi. I teraz najlepsza wiadomość. Każdy z Was może włączyć się w jego tworzenie!

Jak wesprzeć budowę muzeum? Wejdź na stronę projektu Lawendowe Muzeum Żywe i kliknij na baner
„wesprzyj projekt” – po wybraniu kwoty jaką chcesz przekazać (od 5 zł w górę) i wybraniu nagrody jaką
otrzymasz za wsparcie zostaniesz dalej pokierowany przez system strony. 

Nagrody są wyjątkowo atrakcyjne! Przykładowo:

10 zł -  Otrzymujesz dostęp on-line do wszystkich filmów i materiałów edukacyjnych, a także DIY ("do it
yourself"- "zrób to sam"), które Muzeum Żywe zrealizuje w roku 2014), między innymi: 1. Budowa pieca
z gliny i szamotu (DIY). 2. Łączenia ciesielskie w budownictwie drewnianym. 3. Wysiew i uprawa lawendy
(DIY). 4. Lawenda w kuchni (DIY) i inne)
40 zł – otrzymujesz karnet na całodzienny pobyt w Muzeum i na terenie Lawendowego Pola.
Lawendowa herbatka i ciastko, chill-outowe miejsca przy muzeum + free WiFi
60 zł – otrzymujesz nasiona lawendy z naszych upraw, 100 szt., wraz z dokładną instrukcją krok po kroku:
jak przygotować ziemię, wysiać i pielęgnować wysianą lawendę.
350 zł - otrzymujesz karnet na 1 nocleg + obiad dla 2 osób w Lawendowym Polu, w wybranym
i zarezerwowanym terminie od maja do listopada 2014/2015/2016. Po przyjeździe otrzymujesz lawendowy
prezent: pachnącą sakiewkę lnianą z pąkami kwiatów lawendy oraz bukiet lawendy.

Nagród jest o wiele więcej, to tylko niektóre z nich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o założycielach
Lawendowego Pola oraz wesprzeć projekt, więcej informacji TUTAJ.

UWAGA: Nie martwcie się, że pieniądze, które wpłacicie przepadną. Jeśli projekt nie uzyska całości kwoty
w założonym czasie, to Twoja wpłata zostanie Wam zwrócona!

Źródło: Wszystkie obrazki pochodzą z fanpejdża Lawendowego Pola

 

Na blogach eko-rodziców

Jesteś eko-mamą? Chcesz
podzielić się swoimi poglądami na
temat ekologii, naturalnej ciąży,
rodzicielstwa bliskości, pieluszek
wielorazowych, pielęgnacji oraz
wychowania dziecka? Dołącz do
eko-użytkowników!

mama_Igorka Napój przeciwcukrzycowy z fasolki
szparagowej

Ladybird OZDOBA ŚWIĄTECZNA Dekoracyjne gwiazdki z
masy solnej

katia Ozdoba choinkowa recyklingowa z papierków po
cukierkach

katia Ozdoba choinkowa papierowa choinka

itap07 OZDOBA ŚWIĄTECZNA - choinka na choinkę

Haart OZDOBA ŚWIĄTECZNA - romantyczna zawieszka z
perłami

Eko Jeż Upcykling taboret z bębna pralki

W długie weekendy najchętniej:

Wyjeżdżamy z miasta na łono natury tam,
gdzie nas poniesie.

Z dużym wyprzedzeniem przygotowujemy
wyjazd i plan zwiedzania.

Szukamy dla dzieciaków atrakcji w mieście.

Aktywnie spędzamy czas, np. jeżdżąc na
rowerze.

Odpoczywamy w domu przy telewizji

Nie robimy planów – działamy spontanicznie.

Porady domowe

Jak zatrzymać kolor na dłużej?

Twoje ciuchy tracą żywe kolory jak
w reklamie już po pierwszym praniu?
Nie musi tak być! Wcale nie
potrzebujesz do tego najlepszego
proszku na rynku. Wystarczy, abyś
przed pierwszym praniem wrzuciła
nowe ubrania do zimnej, osolonej

wody. Na miskę wody wystarczy garść soli. Dzięki temu
zachowasz żywe kolory na dłużej. Pamiętaj, że sposób
działa tylko na rzeczy nowe, które nigdy nie były prane! 

Quizy

1001 pytań i odpowiedzi na
kazdy temat. Jeżeli chcesz
się dowiedzieć więcej zajrzyj
tutaj.
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Jedna osoba to lubi. Bądź pierw szym znajomym.Lubię to!
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Przeczytaj także:

Dzień Otwarty dla Kobiet Inżynierek – 14 marca 2013

Engineering Design Center oraz portal Inżynierka.pl zapraszają na Dzień Otwarty dla Pań Inżynierek.
Już 14 marca o godzinie 15:00 będziecie mogły dowiedzieć się, jak wygląda praca w EDC i nie tylko...

Szafing dziecięcy w Joga Centrum

Wasza szafa pęka w szwach? A może macie ochotę na towarzyskie spotkanie i pogawędkę w miłej
atmosferze? Jeśli nie dotarliście na ostatni Szafing w Kuźni, macie kolejną szansę! Weźcie ze sobą
ubrania, książki, kosmetyki, biżuterię… i męskie rzeczy. Gwarantujemy świetną zabawę.

Darmowe warsztaty recyklingowe dla dzieci

Zapraszamy na cykl artystyczno-ekologicznych warsztatów  w ART zonie.  Pokażemy dzieciom jak przy
odrobinie chęci można połączyć oszczędność, pożyteczność i świetną zabawę!

Święto Rodziny Krakowskiej 26.05.2013

Konkursy i zabawy rodzinne z nagrodami, koncerty, warsztaty plastyczne, rozgrywki sportowe, zabawy
cyrkowe, żeglowanie po Wiśle – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na uczestników Święta Rodziny
Krakowskiej już w niedzielę 26 maja na Bulwarze Czerwieńskim. Eko Jeż z portalu Ekorodzice.pl
patronuje akcji.

Nowe miejsce wymiany doświadczeń dla rodziców!

Macierzyństwo to jedna z tych wypraw, która roztacza przed nami nieznane horyzonty możliwości
a jednocześnie piętrzą się w niej (masowo) kwestie stojące pod znakiem ciągłego zapytania. Jak
wiadomo podczas, każdej wyprawy nawet najlepiej przygotowany piechur sięga po mapę, która staje
się wyznacznikiem jego drogi… rozgląda się za drogowskazami.

Dodaj do ulubionych
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10.01.2014 22:53 -itap07">itap07

Moja kuzynka ma lawendowe pole :) w wielkopolsce. Efekt powalający :)

10.01.2014 17:42 -ADMIN">ADMIN

Z pewnością odwiedzimy!

09.01.2014 18:12 -hetmanka">hetmanka

Zobaczyłam masę polubień i weszłam w cudne zdjęcie myśląc, że to Prowansja,a to... POLSKA!

09.01.2014 18:09 -rathri">rathri

Wymarzone miejsce na wakacje...

09.01.2014 18:09 -mama_Igorka">mama_Igorka

Cudowna inicjatywa! Na pewno pomożemy

 

 

Czy pieluchy wielorazowe nie mają przed Tobą
tajemnic?
Ile wiesz nt. karmienia piersią?
Czy grozi ci pregoreksja?
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