
Campus i Compassion
En mötesplats i compassion

Academy Compassion





“Vi vill skapa en hållbar 
mötesplats i solen, med 
compassion som ledstjärna, för 
skapande och utforskande där 
alla är välkomna.”



Om Academy Compassion
Academy Compassion vill bidra till positiv förändring 
och utveckling på alla nivåer - med början hos varje 
enskild person.

Academy Compassion erbjuder tvärvetenskapliga, 
forskningsbaserade utbildningsprogram som främjar 
compassion och hållbarhet både för individer och 
företag. Academy Compassion använder processer för 
att skapa, stödja och öka medvetenheten i 
människors liv. Vi tror att all förändring börjar med 
individen. Vår vision är att utveckla strategier som 
leder till friskare, lyckligare människor och hållbara, 
lönsamma organisationer och företag för att förbättra 
det samhälle vi lever i. 



Vår vision är att skapa positiva förändringar i 
världen genom compassion. Vi tror att 
medkänsla är nödvändig för att människor ska 
leva i harmoni med varandra. 

Vi vill skapa en hållbar plats där alla kan mötas, 
interagera och lära av varandra, där vetenskap 
möter teori, traditionell medicin möter 
holistisk medicin och där vi bygger broar 
mellan kulturer och olika synsätt från olika 
samhällen. 

Ett samhälle där vi alla kan leva i harmoni med 
varandra och med naturen.

Vår vision



Vad vi vill skapa
1. Ett samhälle baserat på compassion och hållbarhet

2. Ett event- och kurscenter

3. Ett forskningscenter.

4. Ett universitet.

5. En klinik.

6. En internationell skola.

7. Ett seniorboende.

8. Lokala miljöprojekt.

9. Ungdomsverksamhet.

10. En mötesplats för hållbart samskapande



Projektet baserar sin filosofi på FNs:

17 Global Goals for Sustainable Development

Hållbarhet



Om Compassion

Med compassion menar vi ett tillstånd där vi 
uppmärksammar och blir medvetna om våra egna och 

andras behov utifrån acceptans, icke-dömande, tålamod, 
välvilja, vänlighet, respekt, medkänsla och omsorg. Ett 

förhållningssätt där vi medvetet med tanke, ord och 
handling gör något som vi själva och andra gynnas av. 
Samt medvetet ser till att varken vi själva eller andra 

förbrukas i processen. Compassion handlar om att ta eget 
ansvar.



Vilka står 
bakom? Vi på Academy Compassions driver och leder 

delar av verksamheten på campus och står för 
compassionideologin. Vår samarbetspartner 
WIN, Worldwide Investment Network, sköter 
fastigheter, byggandet, lägenheter, sälj och 
kontakter med entreprenader.



Finansiering
● Vi ser ett värde i att alla vi som tror på 

visionen och idén bygger detta tillsammans 
så alla har en möjlighet att påverka.

● Projektet i första fasen genom försäljning 
av lägenheter.

● Projektet kommer på sikt att sätta upp 
fonder och andra sätt att bidra. 

● Önskar du veta mer om detta kontakta 
Caisa Landahl som är vår samarbetspartner 
gällande finansiering.

https://sv-se.facebook.com/caisa.landahl


3. Följ med på en av våra resor 
som du hittar här:

academycompassion.com

Vill du veta mer?

2. Följ Projekt Cypern på 
facebook:

facebook.com/groups/cypernpro
jekt

1. Läs mer på:
academycompassion.com/camp
uscompassion

http://www.academycompassion.com/
https://www.facebook.com/groups/cypernprojekt/
https://www.facebook.com/groups/cypernprojekt/
http://www.academycompassion.com/campuscompassion.html
http://www.academycompassion.com/campuscompassion.html


Tack!


