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Jen tělo?

Význam těla ve výchově – 
Perspektivy Všeobecné nauky o člověku

Inteligence rukou – Ruční práce a vývoj mozku

Tělesnost v éře metaversa

Pomoci dítěti zdravě vyrůst

U pramene řeky života

Umění morální  
a fyzické výchovy

Porady o stavu třídního  
společenství neboli takzvané  
rozhovory o třídě 
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Málokteré dítě dnešní doby má ještě možnost nechat své síly 
rozehrát způsobem, který by odpovídal hlubokému tíhnutí 
jeho vlastní vůle. Skutečnost, že toho nikdy není schopno, se 
vyvinula v průběhu posledních dvou století.

…

Duch waldorfské pedagogiky není jednostranný, zahrnuje du-
cha, duši i  tělesnou stránku. Ducha waldorfské pedagogiky 
bychom posuzovali zcela mylně, kdybychom se domnívali, že 
je v něm tělesnost, ať už ve zdravém či nemocném stavu, ve 
vztahu k duchovnosti jakkoli podceňována. Duch pedagogiky 
waldorfské školy počítá s úplností člověka v dítěti.

Rudolf Steiner

Téma: Tělo
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