8.12. 2007, Městská knihovna Praha

BESEDA O RODOVÉ CESTĚ
aneb
"jak se masožravec, makrobiotik, vegetarián a vitarián na
jídelníčku shodli"
9:40 sál je přístupný pro posluchače
- o přestávkách můžete sledovat informace na nástěnce a
nahlédnout do vystavených knih, občerstvení je k dispozici
v budově knihovny – máte-li zájem o zamluvení obědu,
rezervujte si jej u dívek při prodeji vstupenek
- prosíme, abyste si před zahájením vypnuly své mobilní telefony
- dotazy si prosím zapište a ponechejte je až na závěrečnou
diskuzi, příp. jejich odpovědi najdete na internetových stránkách
(www.rodovaosada.cz)
- prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku a jeho odevzdání do
určené krabice
Žena a píseň – ruské národní písně v reprodukci mladé zpěvačky
Pelagey před začátkem programu besedy.
10:00 Rodová cesta I – Putování Ukrajinou a Ruskem
Úvod, přivítání
Orbis pictus – projekce fotografií
Naše aktivity a projekty
Vyjdu v noci na pole s koněm
12:30 – 13:30 přestávka na oběd –
Žena a píseň – bardka Alena Irina a její krásné obrazy v písních
(reprodukce během přestávky)
Ruská tradice a kultura – obraz s hudbou (dřevěné stavby, pravoslaví,
předkřesťanská doba, příroda, osobnosti) – připravila Káťa Ržhaniková
(setkání mládeže Letokruhy 2007, www.haluzice.cz)

13:30 Rodová cesta II – Návrat domů
Přirozené porody a výchova dětí
Úvodní vstup do tematické části
Přirozené porody a výchova dětí - Světlana Borysenko, host
z Ukrajiny, člen RC
Česká asociace dul – představení aktivit, Petra Malá
Hnutí za aktivní mateřství – představení hnutí, Petra Sovová
Harmonie v rodině pomocí rodinných konstelací – Věra Kučerová
Vegetariánství jako základ udrţitelného rozvoje lidstva – Jaroslav
Škvařil
Vzdělávání a školství dle Slovanských inspirací
O proměnách světa – Kancionál J. A. Komenského
Náš „trojjedinný“ pohled:
o Ščetininova škola: celostnost – odpovědnost – předurčení,
Martin
o Myšlenky významných pedagogů: Ščetinin – Amonašvili –
Komenský, Mario
o Škola, rodina a vzájemná důvěra, Jana
„Balšoje“ překvapení 
Intuitivní pedagogika - Petr Ţivý
J. A. Komenský – jeho význam pro evropské školství, Adolf
Inneman
Pozvánka na křest knihy J. A. Komenského, Petr
Improvizační pedagogika, Petr Čaroslav
Síla obrazu a záměru, Valentýna Lymarenko Novodarská
Přestávka
Rodové osady jako alternativa nové kvality života
Mezi horami
Co je to Rodová osada? Petr, Martin
Trvalý ţivot, Michal Kratochvíla
Co nám cesta přinesla?
Výzva projektu „Rodová cesta“ – nosné pilíře (hodnoty) naší
další činnosti a spolupráce
Kratičký prostor na dotazy… pokračování neformálních hovorů po
skončení besedy (pro zájemce – informace u pořadatelů; kapacita
omezena!!)
Rozloučení a společný zpěv
17:50 Závěr a hurá na to - „hlava v oblacích a nohy na
zemi“ 

