
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Meghívó 

Közös Szellemi munkára 
 

Három napos közös gondolkodásra hívunk Benneteket, ahol rátekintünk jelenünkre, s lépéseket 
teszünk a jövő felé az antropozófiába ágyazott gondolkodás útján.  

 
Az antropozófián nyugvó terültek egy-egy képviselője tart előadást, vezet beszélgetést, dolgozik 

velünk stúdium anyagok és művészetek által.  
 
 

Előadóink lesznek: 1. nap: Mezei Kati, Döbröntei Zoltán, Tóth Márk  
            2. nap: G. Ekler Ági, Silye Imre 
            3. nap: Bozókiné Tengely Anna, Dr. Kiss Eszter 

 

Művészi munkát végzünk Cserháti Katival (euritmia), Kormos Judittal (ének), 
Tallós Péterrel (Bothmer) 

 
A témák közül néhány, melyeken keresztül közelítünk jelenünkhöz és jövőképünkhöz: 

 történelmi helyzetkép, biodinamikus gazdálkodás, áhítat, vallás, művészetek, az ember lénye, 
antropozófus orvoslás, gyógyítás, vírusok 

 
S a gondolat, ami áthatja a találkozót – találd meg a közös gondolkodás által, hogyan tudsz 

tovább lépni a jövő felé! 
 
 

A találkozó időpontja: június 28.,29.,30., mind három nap 
9.00 – 17.00 óráig 

Helyszíne: Pilisszentlászló, Kékvölgy Waldorf iskola épülete 
 

A rendezvényt kísérő programok 
 

Antropozófus festészet –rövidebb, hosszabb időre megjelenő képek a térben, amiben 
dolgozni fogunk, képolvasás 

 
Június 28., vasárnap 18.00 óra Tallós Álmos hárfakoncertje 

 
Június 29., hétfő 18.00 óra vezetett kirándulás Magyarország egyik leghíresebb 

túraútvonalán, a Visegrádi-hegység legendás Spartacus-ösvényén 
 

Vásártér – a résztvevők hozhatják az intézményük által kiadott könyveket, folyóiratokat, 
egyéb termékeket, amikből kis vásárt rendezünk be a rendezvény ideje alatt 
  



Technikai információk: 
 
A találkozón kb. 60 főt tudunk fogadni. 
Jelentkezni a kormos.judit@kekvolgy.hu email címen lehet. A jelentkezés 
sorrendjében töltjük fel a helyeket. 
(Érdeklődni a 06206185868 – as telefonszámon) 
Lehet csak egy-egy napra is jelentkezni, bár a találkozó céljai között 
szerepel a területek egymásra hatásának átélése is, de tudjuk, hogy több 
olyan program zajlik átfedéssel, ami nem biztos, hogy lehetővé teszi a 
három napos folyamatos jelenlétet! 
A találkozó napidíjas: 2500 Ft/nap részvételi díjat kérünk, melyből az 
előadók, segítők díjazását szeretnénk fedezni. 
Az iskolában van lehetőség alvásra (1500 Ft/éj osztályteremben). 
Ebédet lehet rendelni. 
A program alatt lesz egyszerű büfé, szendvicsekkel, gyümölccsel, sütivel, 
kávéval. 
 

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, együtt gondolkodni 

vágyót! 
 

Mottónk: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban!”  

(Mahatma Gandhi) 

 

Kormos Judit  

a Kékvölgyből 
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