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Morální technika
Cesta k pochopení živých sil přírody. Technologie na základě přírodních sil.

Přístroj zlepšující vzduch (Luftverbesserer)

Během semináře se dozvíte o vnímání vlastností živých sil přírody. Seznámíte se s pojmem éterických strojů,
s tzv. "Morální technikou" a technologiemi vytvořenými na základě přírodních pochodů a éterických sil.
Tématem přednášky bude poskytnout informaci o tom, jak vnímat a správně pozorovat procesy živých sil
přírody. Dozvíte se, jak lze zkoumat utvářející síly v člověku a přírodě. Uslyšíte, jak znovu přivádět do své
přirozené pohyblivosti vzduch nebo vodu. Seznámíme se s pojmem utvářejících sil v člověku a přírodě
a s technologiemi zlepšujících prostředí založených na výzkumu těchto sil. Přednáška přiblíží posluchačům
také téma spolupráce s elementárními bytostmi v technice.
Uvidíme například přístroj zlepšující vzduch, který vytváří přirozeným způsobem rytmické zóny nízkého
podtlaku a přetlaku ve vířivých proudech; tím se procházející vzduch éterizuje a stává se citelně příjemnějším
a čerstvějším, podobný horskému vzduchu. Během doby, kdy je přístroj v místnosti zapnutý, pozorují někteří
lidé uvolnění horních cest dýchacích a zmírnění rýmových obtíží. Další podrobnosti o aktivitách lektora se
dozvíte na jeho webových stránkách www.anaelis.de
Seminář povede Jörg Hermann Schröder
Studoval obor matematika-fyzika. Zabývá se výzkumem v oblasti formotvorných sil
a spoluprací s elementárními bytostmi přírody. Vyvíjí „morální techniku a technologie“.
Na Institutu waldorfské pedagogiky v německém Wittenu absolvoval waldorfskou
pedagogiku a eurythmii. Zabývá se malířstvím, hudbou a dalšími uměleckými obory.
Přednáší o tématech biodynamického zemědělství a tvorbě zahrad ve spolupráci
s elementárními bytostmi. Má 17-ti leté zkušenosti s vedením seminářů v Čechách.
Schröder: „Jde mi o to, abych spojil vjem a pojem. Kdo má možnosti vnímání, měl by vědět, co dělá. Lidé dnes
mají vjemy, k tomu však různou paletu spirituálních pojmů; potom se jim vůbec nic nespojuje. Když k tomu ale
přijde správný pojem, může být výsledkem poznatek. Tím se také zabrání vztahům učitel-žák a závislostem,
člověk je svobodný.“
Seminář se bude konat 5. - 7. 10. 2012 v německém jazyce s překladem do slovenštiny.
V pátek 5.10. od 17 do 20 hodin. V sobotu od 9 do 21h a v neděli od 9 do 17 h.
Přihlášky a info: MUDr. Jiří Luňák, 605 707 391, Lunak11@seznam.cz, cena semináře je 2.500,- Kč.
Koná se ve Studiu ARC, akad.arch. Oldřich Hozman, Na Zájezdu 16, Praha 10

