
Draga filozofinja, dragi filozof!  

Kako si kaj? Kako se soočaš s trenutno situacijo v mestu, naši 

državi, po svetu?  

Navodila za delo v tem tednu (6. 4. 2020–10. 4. 2020): 

 
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 ...). 
Zavod Pogled je v facebook skupini pripravil vodene vaje za sproščanje telesa, če imaš račun (ali še 
boljše, če imajo račun tvoji starši), si lahko pogledaš njihove nasvete: 
https://www.facebook.com/groups/1906975189401547/ 
 
2) Preberi spodnje besedilo: 
Zaradi epidemije koronavirusa je prišlo do zaprtja vseh predšolskih in šolskih ustanov. Kako 
dolgo bodo zaprte, se ne ve. Svet se spreminja, morali smo se odpovedati vrednotam, kot 
so prosto gibanje, druženje, rekreacije ... To je težak preizkus za vsakega izmed nas in za 
vso družbo. Naš vsakdanji način življenja se nam bo (je) spremenil. Pomembno je, kakšen 
svet bo potem. Ali bomo situacijo izkoristili in se iz nje kaj naučili, ali bo obveljala Heglova 
misel, da se iz zgodovine ne naučimo ničesar. To je čas, v katerem je marsikdo ugotovil, da 
lahko živi z veliko manj, da ne potrebuje toliko materialnega, da veliko bolj potrebujemo 
kakovostne  medsebojne odnose. Da je pomebno druženje (pa etudi na daljavo) s tistimi 
ljudmi, ki jih imamo radi, ki nam vlivajo optimizem in voljo.  
 

Zapiši misli, ideje, stališča, ki so se ti porodila ob branju današnjega besedila ... Kako se soočaš s 

trenutno situacijo? Kaj misliš o Heglovi misli in zgoraj zapisanih besedah? 

Svoje zapisane misli mi, prosim, pošlji po e-pošti do 9. 4. 2020. 

O Heglu: 
Hegel – nemški filozof s preloma 18. stoletja (Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel). Heglova filozofija od nas zahteva, da pojavne oblike resničnosti 
preiskujemo sistematično, ob tem pa nas poziva, naj pri tem ne 
pozabimo na zgodovinski razvoj. Zgodovini Hegel namreč pripisuje 
osrednje mesto v svoji filozofiji. Hegel ne obravnava celotnega 
zgodovinskega poteka človeštva, ampak se osredotoča zgolj na velike 
krize in prelomnice, ki so odločilno vplivale na človekov razvoj (antična 
družba in njen propad; nastanek meščanske družbe, ki velja za višjo 
stopnjo razvoja človeštva, njena ideološka kriza v dobi razsvetljenstva 
ter svetovna kriza francoske revolucije; Heglova utopija o Nemčiji pod 
Napoleonovo oblastjo). Po tem, ko je zavest prehodila različne dogodke 
v zgodovini, poskuša ugotoviti gibalne zakone zgodovine, pa vendar tu ne gre za dejansko 
zgodovino. 

 
3) Po izvedenih dejavnostih zapiši refleksijo opravljene »ure« oz. dejavnosti v svoj zvezek. 

 
Če se ti utrne kakšna misel, ki bi jo rad delil z mano, mi napiši e-sporočilo, do četrtka pa pričakujem 
tvoje misli. 
                                                                                                                                    Urša Kirn 


