
9. - 11.9.2011  

Úvodní seminář školy "Utváření života z bytostí anthroposofie"  
s Jörgem Schrödrem.  

Úvodní seminář dvouleté školy vycházející z anthroposofického 
pohledu na utváření různých oborů lidských činností. Témata, kterým 
bude převážně toto vzdělávání věnováno jsou: biologicko dynamické 
zemědělství a utváření krajiny, architektura, utváření zahrad  
ve spolupráci s elementárními bytostmi, základy léčebně působícího 
prostředí, lékařství, meditace a všeobecná nauka o člověku. Součástí 
víkendových kurzů a seminářů budou v průběhu dvou let také 
umělecké obory jako například: malování akvarelem, modelování, 
zpěv, umělecky utvářená řeč (tvořivá řeč) a eurythmie. 

Semináře se budou konat dle dohody na různých místech v Čechách  
a na Slovensku. Jedno z míst bude například Camphill v Českých 
Kopistech (www.camphill.cz), kde se budou konat semináře na téma 
biologicko dynamického zemědělství a tvorby zahrad ve spolupráci  
s elementárními bytostmi. Semináře a jejich témata se mohou 
utvářet a přizpůsobovat dle zájmu zůčastněných.  

Tento úvodní seminář se koná 9. - 11.9.2011 na adrese:  
Jan a Michaela Dostalovi, Senešnice 34, 262 03 Nový Knín. 
Slavnostní zahájení dvouletého vzdělávání se bude konnat v rámci 
tohoto semináře dne 11.9.2011 v 18 hodin. 

První setkání slouží pro přípravu celého vzdělávání: možná náplň a 
témata vzdělávání, domluva termínů, financování. O tomto víkendu 
budeme vedle organizačně důležitých věcí připravovat také slavnostní 
zahájení našeho vzdělávání pomocí zpěvu, eurytmie, utváření řeči a 
malými přednáškami. Začátek v pátek 9.9. v 17 hodin. 

Podrobnosti a informace Vám poskytne: Jörg Herman Schröder, 
anaelis@anaelis.de, +492921769479 , www.anaelis.de, 
www.pramenpohybu.eu 



 

 

24. – 25.9.2011 

Význam meditace a modlitby. Seminář s Jörgem Schrödrem v rámci 
školy "Utváření života z bytostí anthroposofie".  

V tomto semináři se seznámíme s tím, co dnes mnoho lidí praktikuje: 
meditaci a modlitbu–na rozdíl od myšlenek a přiblížení se k podstatě. 

Konná se ve Vyšném Kubíně u manželů Perháčových, přihlášky  
a informace: Lubor Perháč, e-mail: lubor.perhac@gmail.com,  
+421 905 986 245 

 

8. - 9.10.2011  

Biologicko dynamické zemědělství a utváření krajiny, utváření 
zahrad ve spolupráci s elementárními bytostmi. Seminář s Jörgem 
Schrödrem v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie". 

Název semináře: Základy duchovně naplněného zemědělství 

Rudolf Steiner představil v takzvaném „Zemědělském kurzu“ základní 
podmínky duchovně obnoveného zemědělství; chceme, zcela 
začátečnicky, poznat jeho základy, které okamžitě pomáhají. 

Konná se v Camphillu v Českých Kopistech (www.camphill.cz). 
Adresa: Camphill České Kopisty,    České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice 

Podrobnosti a informace Vám poskytne: Jörg Herman Schröder, 
anaelis@anaelis.de, +492921769479 www.anaelis.de 

 

________________________________________ 


