
„Starověký člověk pociťoval prožívání ročního koloběhu jako nezbytné pojítko mezi sebou a kosmem. Tehdejší lidé měli blíže 
k vyciťování duchovních vanutí ročních dob a svátků. V pospolitosti vnímali jejich obsahy. Dnes jsme individualizováni a procesy, 
kterými žije duchovnost Země, již nejsme schopni uchopit. Jejich vliv na člověka chápeme vágně, nikoli na spirituální rovině.“

Karel Funk: z knihy Putování mystickým rokem

kde si eurytmicky, v barvách a v poezii prožijeme kvality jednotlivých znamení. Poznáme jejich jedinečnost, 
kterou propojíme do celku dvanácti procesů. Seminář je určen všem, zkušenosti s eurytmií nejsou předem 

nutné. Kapacita je max. 24 účastníků.

Eurytmii doplní seminář s Tomášem Adamcem

Člověk a jeho místo v přírodě
Jako moderní městští lidé si přírody velmi ceníme, chybí nám, a proto ji často vyhledáváme. Máme k ní jednoznačně pozitivní vztah, jasně cítíme, 
že chceme „zpět do přírody“. Na druhé straně naše duchovní tradice říkají, že naše tělo (které patří k přírodě) a náš duch jsou v opozici – tělo 
ohrožuje člověka tím, co je zvířecí, co má být překonáno, stahuje člověka do pomíjivosti a do smrti, není žádnou velkou hodnotou, spíše hrozbou pro 
jeho pravé lidství. Podobně řada filosofů staví proti sobě přírodu a kulturu. — Jak to tedy je? Jaký je vztah mezi člověkem a přírodou? Jsme bytosti 
přírodní, nebo kulturní? Jak tomu bylo dříve – a proč je to dnes jinak? A je to špatně, nebo dobře, nebo...? — O tom si budeme povídat na základě 

poznatků filosofické antropologie, antroposofie a sémiotické biologie.

Kdy: Od středy 4. 7. (začátek večer v 19 h) do neděle 
8. 7. 2018 (konec odpoledne ve 14 h)

Kde: Místem konání je kulturně vzdělávací centrum 
Otevřený prostor v Trpoměchách u Slaného, které kromě 
zázemí nově rekonstruované sokolovny s hřištěm a při
lehlou zahradou nabízí možnost výprav do blízkého lesa 
v okolí kopce Řípec. (www.otevrenyprostor.cz)

Kdo: Hana Giteva, Jitka Čápová, Karel Funk, 
Tomáš Adamec, Alžběta Čápová

Kurzovné: 2.800 Kč (zahrnuje kurzovné, ubyto
vání a vegetariánskou stravu). Zálohu 1000 Kč 
jako rezervaci místa v semináři posílejte na účet č. 
2900848751/2010 do 15. 6. 2018. Do tohoto ter
mínu je záloha při zrušení účasti vratná v plné výši.

Kontakt a přihlášky: jitkacap@centrum.cz, hana.giteva@eurytmie.cz

Spolek Eurythmea Vás srdečně zve na letní eurytmický seminář  
s Hanou Giteva, Jitkou Čápovou a hostem 

Karlem Funkem

/ 4.–8. července 2018 /

v náladách Zvěrokruhu
Putování rokem


