Evenimentul „Ape curate asumate”. Copiii şi elevii susţin
curăţenia apei şi a emoţiilor interioare
BUCURESTI - 2 iunie 2022 ora 16:50
Comunicat tip General in CSR

Evenimentul „Ape curate asumate”, susţinut de Aqua Carpatica, ne ȋnsoteşte la
ȋnceputul lunii iunie. Armonizăm virtuţile copilului nostru interior, ca să trăim
viaţa cu mai multă deschidere şi bucurie.
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,,In acesti ani am desenat impreuna. Am meditat. Am
invatat cum sa gestionam mai bine emotiile, cum sa ne
hidratam coresct si cum sa respectam apa, aceasta
resursa naturala vitala pentru viata noastrs. Am aflat
informatii interesante despre apa. Am constientizat
impactul gandurilor noastre asupra emotiilor. Am aflat
impactul actiunilor noastre asupra mediului inconjurator
si importanta pastrarii curateniei apelor din tara
noastra."
Ileana Vladut, terapeut holistic, coordonator evenimente #apecurateasumate
Ȋnceputul verii şi Ziua Copilului reprezintă pentru noi toţi zile speciale. Am ȋntȃlnit, cu
această ocazie, elevii Şcolii Generale „Petre Ghelmez” (clasa a VIII-a A), alături de
dascălul lor din clasele primare, doamna ȋnvatatoare Elena Măzăraru.
Ȋnca din primii ani de şcoală, elevii au susţinut curătenia apei şi a emoţiilor interioare.
Au participat la evenimentele de informare şi conştientizare „Magia apei informate” şi
„Ape curate asumate”.
„Ȋn aceşti ani am desenat ȋmpreuna. Am meditat. Am ȋnvatat cum să gestionăm mai
bine emoţiile, cum să ne hidratăm coresct şi cum să respectăm apa, această resursă
naturală vitală pentru viaţa noastrş. Am aflat informaţii interesante despre apă. Am
conştientizat impactul gȃndurilor noastre asupra emoţiilor. Am aflat impactul
acţiunilor noastre asupra mediului ȋnconjurător şi importanţa păstrării curăţeniei
apelor din ţara noastră.” – Ileana Vlăduţ, terapeut holistic şi coordonator al
evenimentelor #apecurateasumate.
Prin desfăşurarea acestor proiecte, susţinute de Aqua Carpatica, copiii au ȋnvatat şi au
ȋnţeles mai bine mesajul de puritate al apei.
Ȋmpreună, ghizi şi dascăli, am oferit elevilor „Diplome de Merit”, ȋn semn de apreciere
pentru implicarea şi contribuţia adusă acestor proiecte.
Am adus un omagiu apei. Ne-am hidratat corect, prin apa oferită de Aqua Carpatica.
Ne-am hrănit copilul interior vizionȃnd imagini din ediţiile parcurse ȋmpreuna ȋn aceşti
ani la evenimentele „Magia apei informate” şi „Ape curate asumate”.
Alăturaţi-vă celor ce susţin apele interioare şi exterioare cȃt mai limpezi şi curate!
Evenimentul “APE CURATE ASUMATE” este organizat de Portalul PR Spiritual
totceeaceeste.ro
Vizitează blogul proiectului: #apecurateasumate.
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