
 

 

 

Buddha, tajemství sil působících v dětství 
a mariánské síly v katedrále Chartres 

• Katedrála v Chartres tvoří určitý počáteční bod mezi katedrálami. Její stavba ovlivnila formování 
evropské kultury. • Na semináři se budeme věnovat tomu, proč nám je katedrála v Chartres svým 
ztvárněním tak blízká. Co znamená pro dnešního žijícího člověka? Čeho si můžeme všímat na našem osudu, 
když nám je něco důvěrně známé? Proč nás stavba katedrály v Chartres tak osobně oslovuje? Co bylo 
duševně - duchovním záměrem stavitelů katedrály v Chartres? Co chtěli vyjádřit? • Jak a proč se to tehdy 
stalo? Jaký význam a předpoklad má katedrála v Chartres pro utváření dnešní kultury? Původ tzv. „Školy 
v Chartres“ a kultivace sociálních vlastností člověka. Jak a skrze jaké lidské vlastnosti může vejít impulz 
stavitelů katedrály v Chartres do dnešního světa? Jak stavitelé katedrály v Chartres žili, co byli jejich lidské 
cíle? • Jak se mohou mezi sebou dnes poznat lidé, kteří mají něco společného se stavbou katedrály 
v Chartres? • Jak se může stát odkaz katedrály dnes účinným a jaký význam to má pro současnost? • 

• Jaký je význam zemského geologického podloží z duchovního hlediska? • Tajemství zemských sil a důvod 
výběru místa v Chartres. Význam oslav mysteria matky Země na základ hospodářského života současnosti. 
Co z dávné Atlantidy působí v utváření dnešní kultury? • Léčivé síly místa a jejich duchovní původ. Jak 
můžeme chápat tzv. mariánské síly, Buddhu a léčivé síly dětství? Co je nositelem této uzdravující energie? •  

Seminář povede Jörg Hermann Schröder, absolvoval Institut waldorfské pedagogiky v německém Wittenu, je waldorfský 
učitel a jevištní eurytmista. Zabývá se duchovními naukami, dějinami umění, malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory. 
Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a o tvorbě zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi. Zabývá se také 
výzkumem sil podporujících zdraví (www.anaelis.de). Má 14ti leté zkušenosti s vedením seminářů v Čechách a na Slovensku. 

Seminář bude v němčině s překladem do slovenštiny. Cena semináře 87 Eur …"Lepší jako nepřijet je zaplatit méně". 
Ubytování, doprava a stravování individuální. Kdo si neví rady a nebo se chce spojit a zlevňovat pobyt, nechť se nahlásí 
a zároveň nabídne svoje možnosti. Sraz 20.5.2011 v 9h před katedrálou v Chartres. Konec semináře 22.5.2011 v 17h. 
Informace a přihlášky: Lubor Perháč, +421 905 986 245, e-mail: lubor.perhac@gmail.com 

 

Seminář se konná 20. – 22.5.2011  
v Chartres ve Francii 
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