
Společnost Nobilis Tilia pořádá seminář Barvy: vidět, prožívat, porozumět, s lektorem ze 

Švýcarska Ueli Seiler Hugova s překladetelkou Kamilou Seiler Hugovou.

Vnímání barev je, vedle ostatních smyslů, přirozenou součástí života živých organismů. 

Smyslové vjemy působí  na člověka celostně, jeden doplňuje další a vytváří tak v rámci 

smyslového vnímání dokonalý obraz světa.

Kombinace esence a barvy příznivě ovlivňuje mimo jiné léčebný proces, kosmetické 

ošetření a další.

Kniha Ueli Seilera se stejným názvem jako seminář se stala významným dílem pro 

porozumění barev. Setkání s autorem, nejen nad tématem barev, je vždy hodnotným 

zážitkem. Ueli Seiler se mimo jiné zabývá také astronomií a astrologií. Své zkušenosti z 

těchto oborů uvádí v další zajímavé kniha Integrální nauka o hvězdách.

PROGRAM
Sobota        Neděle

» dopolední program   09.00 – 13.00   » dopolední program  09.00 – 14.00

» oběd                                   13.00 – 14.30   » oběd                           14.00

» odpolední program  14.30 – 18.00

» večerní program  pozorování hvězdné oblohy

CENA KURZU: 2 000 Kč
Ubytování není v ceně. Rádi vám doporučíme ubytování v okolí. Je možné objednat vegetariánskou stravu na 

celý víkend, včetně snídaně a večeře. Hradí se zvlášť.

———
Ueli Seiler se narodil roku 1942 v kantonu Bern (Švýcarsko). Byl žákem školy Rudolfa Steinera v Bernu, studoval 

pedagogiku na Univerzitě v Bernu, do roku 2006 byl ředitelem a vyučujícím v antroposofickém zařízení Schlössli Ins 

(Švýcarsko), působil jako hostující profesor na lotyšské univerzitě v Rize, je členem Evropského fóra pro svobodu ve 

výchově. Od roku 1992 vyučuje v Akademii Tabor v Praze. Pořádá semináře, přednáší a působí jako mentor na českých 

waldorfských školách. 

Oblíbená témata: waldorfská pedagogika, vývoj psychologie, severská mytologie, nauka o hvězdách, nauka o smyslech, 

dějiny rosekruciánského proudu atd. 

Vydané knihy (částečně i v češtině): Barvy: vidět – prožívat – rozumět, Integrální nauka o hvězdách, Velká kniha o 

Parsifalovi, Johann Heinrich Pestalozzi – předchůdce a zvěstovatel Filosofie svobody Rudolfa Steinera.

» www.schloessli-ins.ch

2.-3. 2. 2019  I  NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM  I  VLČÍ HORA 139  I  09.00 - 18.00

Barvy: vidět, prožívat, porozumět

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
NOBILIS@NOBILIS.CZ, TEL. 777 111 905

POŘÁDÁ NOBILIS TILIA
VlČÍ HORA 147  I  407 46 KRÁSNÁ LÍPA


