Draga filozofinja, dragi filozof!
Ker se ta teden ne moremo srečati v našem filozofskem krogu, ti
pošiljam navodila za delo, razmišljanje, filozofiranje doma. Namesto
trdega šolskega stola tokrat brez slabe vesti uporabi kavč! J
Navodila za delo v prvem tednu:
1) Izpelji dve dejavnosti za osredotočanje po želji (dihanje, štetje, »praznjenje« misli, pri
naslednjih lahko prosiš za pomoč kakšnega družinskega člana – asociacije – različne variante,
vizualizacije ...).
2) Preberi zgodbo z naslovom Nesebičnost.

Nesebičnost
Brata sta skupaj obdelovala košček zemlje, pridelek pa sta si delila. Nekega večera sta legla
k počitku, ko je vsak pospravil v skedenj svoj del. Eden se je prebudil in pomislil:
»Moj brat je poročen in ima dva otroka. To mu prinaša skrbi in izdatke, ki so meni prihranjeni.
Bolj potrebuje žito kot jaz. Skrivaj mu bom nesel nekaj vreč. Vem namreč, da bi odklonil, če
bi mu to predlagal na glas.«
Vstal je, znosil nekaj vreč v bratovo kaščo in znova legel. Kmalu za njim pa se je prebudil
drugi brat in pomislil:
»Ni pravično, da imam polovico žita z najinega polja. Moj brat ne pozna radosti družinskega
življenja. Ven hodi in se zabava s prijatelji, to pa ni poceni. Zato mu bom nesel nekaj svojega
žita.«
Vstal je in nekaj vreč žita prenesel v sosednjo kaščo.
Naslednje jutro sta bila oba brata osupla, ko sta v svojih kaščah zagledala enako število vreč
z žitom kot prejšnji večer. Vsako leto v času spravila pridelkov sta storila enako. In nikoli si
nista uspela pojasniti, kakšna čarovnija je pričarala vselej enako število vreč.
Zgodba z Bližnjega vzhoda
3) O branju v zvezek z refleksijami zapiši nekaj (filozofskih) vprašanj, ki se ti porajajo po branju
te zgodbe. Nanje poskusi odgovoriti. Če imaš možnost, pokliči koga od »filozofskih« sošolcev,
mu napiši e-pošto z vprašanjem, razmišljanjem o zgodbi, razvijta debato ...
4) Po izvedenih dejavnostih zapiši refleksijo opravljene »ure« oz. dejavnosti v svoj zvezek.
Veliko dobrih idej in zabave ob delu ti želim, predvsem pa pazi nase in na svoje zdravje ter zdravje
drugih! Upam, da se kmalu vidiva! J
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