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Nyári rekreációs-önismereti táborba hívunk benneteket nagy szeretettel! Mert ránk fér. 
Ajándéknak is kiváló lehet. 
 
Egyikünk fon-sző. Másikunk biográfiai munkával foglalkozik. Mindkettőnknek fontos az 
antropozófia. 
Amikor egymásra találtunk, egymásra talált a szövés-fonás tevékenységében tükröződő 
életút-ismeret rejtélye, lehetősége. Szeretnénk egy vidám, de mégis lelkileg töltődős, 
szellemiekben inspiráló öt napot veletek tölteni.  
Így álmodtunk meg közösen, amit nektek adnánk. 
 
Célok 

fonás, együttlét, jókedv, kikapcsolódás 
a tevékenység megfigyeléséből:  

visszatekintés az előző tanévre 
témák felfedezése a biográfiánkban 
előretekintés a jövő tanév felé 
új szándékok megfogalmazása az életút tükrében 

Az út 
a gyapjú megmunkálása, metamorfózisa 
az antropozófia megjelenése benne 
goethei szemlélődések 
csoportbölcsesség feltárása 
benne az ember, benne az Én 
önismeret-fejlesztés 

 
Ha csak a munka "szakmai" részét nézzük, és szeretnétek gyapjút kártolni, fonni tanulni 
gyalogorsón, esetleg kipróbálni a rokkán fonást, színeket keverni kártológépen vagy 
színkeverő táblán, már itt a helyetek.  

                                                 



 
Szebbnél szebb alapanyagok, színes gyapjú, gyapot, 
selyem, alpaka, kender, len várják, hogy fonallá 
alakuljanak a munkánk nyomán.  
                                                        

  

 
 
 
De ritka alkalom ez arra is, hogy átéljük mi, felnőttek, hogy e 
régről ránkhagyományozódott tudás micsoda ajándék, mert 
nem csak teremtő, hanem hatalmas megismerési erők is 
hatnak benne. E kézműves folyamatban egyébként 
csodálatosan egymásra talál a mai értelemben vett technika, 
a művészi önkifejezés és a közösségi élet. És nem véletlen, 
hogy a tantervben a teremtéstörténet epocha után következik 
a mesterség epochán belül a fonás is. Kozmikus folyamatok 

zajlanak le a kezeink között kicsiben. Megindító, mennyi archetipkus kép és mozdulat szövi 
át e tevékenységet, melyek mind inspirálóan hatnak, hogy betekintést nyerjünk a szellemi 
világ titkaiba is.  
 
Ahogy hologram-szerűen a kicsiben megjelenik a nagy, úgy ismerhetjük fel, csodálkozhatunk 
rá napi vagy épp életút-szintű működéseinkre a gyapjúval való munka végzése közben. A 
mostban végzett ősi, szövést előkészítő folyamatban összeér bennünk  múlt és jövő. A fonás 
archaikus tevékenységében megnyilvánulásaink szimbolikus értelmet nyerhetnek, még 
izgalmasabbá téve ezáltal az anyagiban az alkotást, a szellemiben a belső munkát. Az anyag 
átszellemiesítésén keresztül megtapasztalhatjuk a mindennapok tevékenységeiben való 
elmerülés szépségét. Az így végzett munka hat a gyerekekre, a kollégáinkra.  
 
Egészen gyakorlati mozdulatokból indulunk, tudatossággal áthatva ránézünk önmagunkra, 
és kaput nyitunk a kozmikus tapasztalásokra, hogy aztán ismét egészen praktikus lépésekké 
formáljuk mindezt a hétköznapjainkra.  
Akaratunkban vagyunk a legalvóbb állapotban, a jövő korszak lehetősége éberré válnunk 
benne. Mint ilyen az öt napban megízlelhetjük a beleébredést, mintegy kapcsolódva egy 
jövőből hívó feladathoz. Megvizsgáljuk, hogyan jelenik meg a világ rendje piciben a fonás 
egyes fázisaiban, eszközeiben, és hogy ezek hogyan fordíthatók fejlődésünk javára. A bejárt 
út, amire hívunk: A tevékenység révén önmagunkon keresztül a kozmikus felé, majd ezzel a 
többlettel vissza a mindennapokba. 
 
Különös figyelmet fordítunk arra is, hogy az évre visszatekintsünk, ki-ki a sajátjára, és 
megfigyeljük, merre, mire hív a jövő, mi érkezik felénk a jövő évre. Kapcsolatba kerülünk 
motivációinkkal, szándékainkkal, hogy lezárhassunk egy tanévet és a nyár pihenésében már 
felsejlhessen a jövőnk. 
Örülnénk, ha minél többen részesei lehetnénk ennek a közös alkotó-teremtő-önismereti 
műhelymunkának. 
 

A forma 

Időpont: 2021. július 6-10, keddtől-szombatig, 9h-17h-ig, 1h ebédszünettel. Az idősávokat a 
résztvevőkkel még alakíthatjuk. 
Helyszín: Budapest, III. kerület, Csillaghegy, Fonóműhely  
Házigazdák, kísérők: Méhesné Horváth Adrienn és Rédey Szilvia 
A tábor díja: 45.000Ft per fő/hét, támogatói jegy 50.000Ft így limitáltan szociális támogatás 
igényelhető. 
Jelentkezés: ezen a linken: 
https://docs.google.com/forms/d/163P4ZPZMF72NFGdvVwnkLgMM9jeryfgx-
z3gLlyBbk0/viewform?edit_requested=true  
A jelentkezés 20.000Ft előleg befizetésével él. A fennmaradó összeget a tábor első napján kérjük 
befizetni. 
Jelentkezési határidő: június 10. 

Elérhetőségek:  Adrienn: ariadnemuhely@gmail.com  20 3690739  
Szilvia:    redey.szilvia@gmail.com        30 3655141 
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Magunkról 
 
Adrienn  
 
Végzettségemet tekintve magyar szakos tanár és néprajzkutató vagyok. Negyvenéves korom után 
találtam meg igazi hivatásomat: fonó- és szövőnő lettem. 
Amilyen nagy örömmel készülök a waldorf iskolák harmadik osztályaiba a gyerekeknek fonást 
tanítani mindig, olyan nagy örömmel, és különös izgalommal készülök a közös munkára veletek. 
Az iskolákban rendszerint három, négy vagy öt nap alatt megidézzük a régi fonók hangulatát, közben 
végigvisszük kicsiben a gyapjúfeldolgozás szinte minden mozzanatát. Több mint tíz éve végzem 
ilyen formában a munkámat, utazó műhelyemmel hétről hétre járom a waldorf iskolákat. Sok helyen 
felmerült az igény, hogy a felnőttek - tanárok és szülők - is hadd legyenek részesei kicsit a 
folyamatnak.  
Most közös felfedezésre hívunk benneteket. Ahogy a sorsistennők (Moirák, Párkák, Nornák) fonják, 
gombolyítják, elvágják az élet fonalát, úgy tekinthetünk rá sorsfolyamatainkra; születés, élet, halál 
kérdéseire… a világban odakint, s a lélek mélyén idebent. 
 
 
Szilvia 

 
A Regiben tanítok (Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium). Waldorf tanárként érzem, 
mennyire leszívott ez az év. Ami miatt mégis jól vagyok, az a szellemi kapcsolódások. A különböző 
témájú biográfiai műhelyek letapogatása a kollégáimmal, barátaimmal olyan volt az év során, mint 
a közös szellemi fröccsözés. A csoportokkal való közös munka pedig egyrészről értéktöbbletet adott 
ennek a munkának, másrészről megmutatta, mennyire töltő tud lenni a résztvevők számára a 
mindennapokra is. Adriennel találkozva megjelent a képe egy fonó-tábornak, ahol öt napig valami 
nagyon mást csinálunk, mint évközben. Kikapcsol, előkészíti a lelkeinket a nyári pihenésre. A 
tevékenységet tudatossággal áthatva a kikapcsolódáson túl rálátást, megértéseket és muníciót ad 
a jövő évünkre. Én valami ilyenre vágynék.  
 


