
U příležitosti vydání knihy Pomalé rodičovství / Slow 
Parenting, Vědomá péče o děti – inspirativní přístup školky 
Nøkken zveme pedagogy a rodiče na tyto akce:

Přednáška v Praze | 17. 5. | 17.30-19.30 h. 
Kde: Waldorfská mateřská škola Koněvova (Koněvova 240a) 
Přihláška: http://bit.ly/1STLh1K nebo www.lesnims.cz 
Cena: 250 Kč veřejnost, 230 Kč zaměstnanci 
a rodiče dětí z hostitelské školky

Přednáška v Příbrami | 19. 5. | 17.00-19.00 h. 

 

 

Kde: ateliér waldorfské školy v Příbrami (Hornická 327) 
Přihláška: http://bit.ly/1STLh1K nebo www.lesnims.cz 
Cena: 200 Kč veřejnost, 180 Kč zaměstnanci a rodiče dětí 
z hostitelské školy

Křest knihy a beseda v Praze | 21. 5. | 17.00-18.30 h. 
Kde: festival Světový týden respektu k porodu, Kino Perštýn 
(Na Perštýně 6) 
Cena: 150 Kč

Z kapacitních důvodů doporučujeme registraci předem, je možné samozřejmě dorazit i rovnou na místo. 
Na akci v Kině Perštýn není potřeba se registrovat.

Pomalé rodičovství
Vědomá péče o děti — inspirativní přístup školky Nøkken

DharmaGaiaKnížky pro přemýšlivé lidi
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přirozené rodičovství — péče o miminka — raná vazba

„Budoucnost Země máme ve svých rukou. Rozhodne o ní to,
jak budeme zacházet se sebou samými a se svými dětmi.“

Svým způsobem nekompromisní a radikální kniha nás zasáhne na mnoha 
citlivých místech. Budeme-li však slova autorky vnímat s otevřenou myslí 
a srdcem, brzy pochopíme, že tato vyhraněnost je opodstatněná. Jak Julia 
Dibbernová sama píše, umírněné literatury je na trhu dost. A tak nás v
kapitolách o porodu, bondingu, kojení, spánku, nošení, plenkách a pláči

provádí příběhy, které prožila ona sama i její přítelkyně, a
popisuje svou proměnu z běžné konzumní ženy do zastán-
kyně přístupu přirozeného rodičovství.

Helle Heckmannová

www.dharmagaia.cz
knížky pro přemýšlivé lidi

„Julia Dibbernová se naprosto identifikovala se svým
mateřským posláním. Umí skvěle pozorovat: sebe, své

dítě, okolí. A zároveň svou roli opouští, aby se nechytila
do pasti. Je kritická, zkoumá získané informace,

nepřemýšlí podle zažitých vzorců, hodně si troufá, a
nakonec vítězí.

Slow Parenting

Helle Heckmannová (*1955) je světově známá waldorfská pedagožka. Před 29 lety  
založila v Kodani v Dánsku školku Nøkken. Více než 15 let cestuje po světě a navštěvuje 
školky, pořádá workshopy, přednášky a působí také jako vládní poradkyně.

Waldorfská školka Nøkken vznikla v reakci na stále rostoucí potřebu kvalitní péče 
o nejmenší děti. Opatrovatelé v ní praktikují jedinečný přístup k péči o roční až sedmileté
děti. Nøkken je vzorem rané péče, jímž se nechávají inspirovat jiné waldorfské školky
i další instituce, např. lesní školky.

Kniha Pomalé rodičovství / Slow Parenting přináší detailní popis každodenního rytmu, rituálů a sociálního 
uspořádání školky Nøkken. Poukazuje na otázku, co opravdu malé děti potřebují. Tady a teď, v tomto čase, 
v tomto městě, v této zemi, na této planetě. Co můžeme my dospělí udělat pro naplnění těchto potřeb?

Knihu Pomalé rodičovství si budete moci zakoupit na přednáškách či objednat na www.dharmagaia.cz.

DharmaGaia, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1. Tel.: 608 242 993
e-mail: dharmagaia@dharmagaia.cz, web: www.dharmagaia.cz

Naše knihy s 20% slevou na www.dharmagaia.cz 

Helle Heckmannová 
a vědomá péče o děti


