Léčba krajiny
31. srpna - 2. září 2012
seminář s Jörgem Schröderem na Vlčí Hoře
v rámci školy "Utváření života z bytostí anthroposofie"
Základní myšlenky.
Přirozený ekosystém žije svým vlastním životem v souladu s vesmírným řádem. Člověk do tohoto
ekosystému přináší větší nebo menší míru disharmonie, od běžného zahradničení, před
vytváření nových rostlinných druhů šlechtěním, až po extrém, kterému říkáme technický pokrok.
Přírodní zdroje čehokoliv jsou pak využívány od přijatelné kooperace až ke zneužívání. Takové
narušování ekosystému může způsobit jeho nemoc.
Obsah semináře:
Jaké jsou hranice při vytváření nových rostlinných druhů ve vztahu k jejich vitalitě ?
Jaký je vztah mezi biodynamickým zemědělstvím a přirozenými utvářecími silami vesmírného
řádu ? Jak mezilidské vztahy ovlivňují ekosystém ? Jak lze nemocný ekosystém léčit ?
Jaký vliv na krajinu mělo vysídlování pohraničí v průběhu 20. století ?
Co s tím dnes můžeme dělat ? Jak krajinu uzdravit ?
Místo konání semináře :
aromaterapeutické centrum společnosti Nobilis Tilia na Vlčí Hoře.
Nobilis Tilia s.r.o., laboratoře přírodní kosmetiky, Vlčí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa.
K dispozici je přednášková místnost, čajovna a venkovní prostor.
Společnost Nobilis Tilia má vlastní zahradu léčivých rostlin, kde lze provádět terénní cvičení.
Ubytování :
V areálu slolečnosti lze stanovat. Prosíme o nahlášení zájmu o přespání u nás na adresu:
zbynek.sedivy@nobilis.cz, Dále je možné ubytování v objektu Klubu českých turistů na Vlčí
Hoře, tel č. 487 832 253. Vícelůžkové pokoje, WC a umývárna společné. Cena 140 ,- kč za noc.
Dále v objektu Správy národního parku, tel. 777 111 905, Zbyněk Šedivý, cena 200 ,- kč za noc.
.
Standardní ubytování nabízí například penzion Vlčárna na Vlčí Hoře nebo Továrna v Krásné Lípě.
Kompletní přehled ubytování získá zájemce na www.ceskesvycarsko.cz.
Stravování : je možné penzionech na Vlčí Hoře nebo v okolí.
V čajovně společnosti bude připraveno občerstvení.
Seminář je přístupný komukoliv. Bude v německém jazyce s tlumočením do slovenštiny.
31.8. od 17 do 20h, 1.9. od 9 do 20h a 2.9. od 9 do 17 hodin.
Přihlášky a informace: MUDr. Jiří Luňák, 605 707 391, Lunak11@seznam.cz,
cena semináře je 2.500,- Kč.

