VAS V SOBOTO, 30. 11. 2019, VABI NA

WALDORFSKI SEMENJ
Praznik se bo pričel ob 10. uri s kratkim kulturnim
programom, zaključil pa s koncertom Pevskega zbora staršev
in učiteljev WŠL ter zbora srednješolcev.
Od 11. do 18. ure bo potekala prodaja ročno izdelanih igrač,
adventnih venčkov, novoletnih okraskov, izdelkov iz filca ...
Od 11. do 17. ure boste lahko uživali v dobrotah v naši restavraciji,
čajnici in dveh kavarnah.

Pripravili bomo tudi:
glasbene nastope učencev in učiteljev glasbene šole,
predstavitev dela waldorfske šole in vrtca,
razstavo izdelkov učencev in dijakov,
palčkov rudnik, labirint in srečelov za otroke,
lutkovne predstave in palčkovo deželo za malčke,
delavnice za odrasle in otroke

Vabljeni tudi na predavanji:
ob 15.00: g. Godi Keller - KAKO PREPOZNATI RESNICO V TEM KAOTIČNEM SVETU
ob 16:30: g. ga. Meta Vrhunc - JE NAŠA VITALNOST RES NAŠA?

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12 in vrtec, Ulica stare pravde 2, Ljubljana

O predavanjih:
g. Godi Keller
Živimo v svetu, kjer lahko na medmrežju vsakdo manipulira
z resnico, zato smo kot starši in vzgojitelji soočeni s posebno
težko nalogo. Našim otrokom pomagati prepoznati resnico.
Hkrati pa smo tudi sami soočeni z iskanjem le-te.

ga. Meta Vrhunc
Razlog prošnje Rudolfu Steinerju za predavanja, ki jih
imenujemo Kmetijski tečaj, je bila njegova trditev, da Zemlja
umira in je naloga človeka, da Zemljo na novo oživlja. V
metodi, ki jo imenujemo biodinamika, postavlja v ospredje
dve nenavadni trditvi: gnojenje mora biti ne v dodajanju
substanc, temveč v dodajanju energij življenja - s tem v
zvezi je predlagal izdelovanje in uporabo biološkodinamičnih
preparatov - in napaka je, da pri delu ne upoštevamo energij
življenja t.i. etrov, ki pritekajo iz kozmosa.
Kar je Rudolf Steiner zahteval za delo z rastlinami in Zemljo,
smemo, celo moramo, razumeti tudi kot vodilo za nas same.
Vprašati se moramo, od kod priteka, kar menimo, da je naša
vitalnost, kako jo lahko ohranjamo in krepimo in kakšen cilj
zasleduje ta dar v človeku. Kaj je tisto bistveno, v čemer nas
darovi kozmosa s tem spodbujajo in podpirajo.

PRISRČNO VABLJENI!

Prireditev bo potekala v prostorih Waldorfske šole Ljubljana,
Streliška 12 in vrtca, Ulica stare pravde 2, Ljubljana
tel.: 01 434 55 70, www.wsl.si

