Benvolguts amics de Krisol,
En aquesta edició pretenem reflectir el
nostre pas en aquesta tasca educativa
al voltant dels infants; una tasca que
transcendeix a les nostres vides
d'adults i cercles socials donat que a
través dels nostres petits podem albirar
un demà millor. Podreu delectar-vos
amb els escrits de pares nous i antics
sobre la seva vivència en aquest camí,
apropant-vos així a les celebracions
d'aquesta època en les que tots hi
participem activament.
El destí ha volgut que Krisol canviï de
cos físic i, tot i que encara no tenim
notícies per donar-vos, us podem dir
que estem treballant àrduament per
trobar aquell lloc que ens mereixem,
que necessiten els nostres nens, les
seves famílies i les que estan per venir i,
sobretot, el lloc que Krisol anhela com
un gran repte de futur en el seu
creixement cap a escola. Són moltes les
famílies que per aquí han passat i que
encara segueixen col·laborant ja sigui
fent-se padrins o bé amb la seva
companyia incondicional en festes i
tallers i, com no, amb els seus bons
pensaments per al nostre avenir. Ara, ja
en aquestes dates i en companyia dels
nostres nens, a Krisol ens preparem a
través del nostre treball i dedicació per
rebre "allò nou", allò que brinda
esperança al món.

A finales del curso pasado tuvimos el regalo de que Ana
Ros Viader como profesional audiovisual freelance, se
acercara a Krisol curiosa por nuestro quehacer, y el
resultado fue un lindo mini reportaje que nos hizo, como
simpatizante del Proyecto.
Podéis disfrutarlo en: http://bit.ly/1YmcSkL
Gracias Ana!

Palma, 2 de desembre 2015.

Estimat Krisol,
Sóc n'Imma, t'enrecordes de jo? Vaig ser mestra aquí
durant dos anys… i recordo mil i un moments de tot el
temps en què vàrem conviure, moments que guardo
com tresors. Varen ser moltes les experiències… al
teu costat vaig riure, vaig plorar, em vaig cansar, em
vaig emocionar, em vaig enfadar, vaig estimar, vaig
compartir… vaig aprendre moltíssim. Però, sobretot,
vaig trobar. Vaig trobar una manera de fer diferent que
em va empènyer a fer-me una mica més gran com a
persona; vaig trobar cors forts i nobles que junts
lluitaven per fer que aquest món sigui una mica millor;
vaig trobar un caliu tan especial que em va canviar la
Gabriela (mestra)
vida per sempre.
Avui t'escric per recordar tot això, doncs recordar-ho és l'única manera que tinc per que tot el que
vaig aprendre amb tu segueixi formant part de mi. Recordar-te és també l'única manera que tinc
d'agrair-te tot el que em vares donar… ja que no tinc manera material de compensar-t'ho.
I avui també t'escric per felicitar-te, Krisol. M'emociono sovint, quan et penso i et recordo… I
aquests dies m'he emocionat especialment en veure com t'has fet de gran! Com passa el temps i
Continúa..

segueixes acaronant els cors dels infants i de les famílies que els acompanyen, com el teu caliu
segueix impregnant cada ésser que se t'apropa. Avui ja gairebé no conec a moltes de les
famílies que formen part de tu, però sé del cert que segueixes cuidant-les tant com elles et
cuiden a tu i que, aprenent plegats, cada dia us feu un xic més grans.
A vegades, la rutina fa que ens sigui difícil valorar el que som o el que tenim… fins i tot l'esforç del
dia a dia ens treu les ganes de seguir. Per això va bé que algú que ens estima i que té una mica
més de perspectiva ens doni, de tant en tant, una visió externa. Així que aquí la tens: no oblidis
mai, Krisol, que ets un ésser molt especial, difícil de trobar en els temps que corren… ets tan
exigent com generós; ets fort i valent, però també ets fràgil i delicat. Cuida't com et mereixes i
valora't com cal, perquè ets quelcom molt preuat i hi ha molts infants que et necessiten.
Ja per acabar, només et vull dir que em sento molt orgullosa de ser part de la teva història i que tu
ho siguis de la meva. Et porto al cor i em segueixes donant caliu en molts moments. I per mi és un
honor i un privilegi que sigui així.
Un cop més, GRÀCIES, Krisol. Enhorabona i… molta força!!!
Imma.

La primera vez que vimos el prado nos quedamos
enamorados del paisaje y de la vibración del lugar, nos
atrapó. Aún hoy, cuando recogemos a Pau, le cuesta salir de
debajo de la higuera, "un poquito más", nos dice siempre.
Con su presencia, su respeto, su saber hacer y su
disponibilidad, las maestras,Gabi y Carolina, han sido un
regalo, como lo han sido el olor a pan, las canciones, las
tardes de manualidades, las ferias, los amiguitos, las otras
familias, los cuentos…
Han sido dos años largos de descubrir una manera serena y
holística de acompañar a la infancia. El mejor lugar que le
podíamos dar a Pau. Ahora nos vamos a Vallgorguina para
seguir este viaje de la pedagogía Waldorf.
Muchas gracias a tod@s y nuestros mejores deseos para
los cambios que se avecinan.
Familia de Pau Aguilar

Conocemos Krisol desde antes de ser padres. Recuerdo a mi pareja hablar de un colegio
“diferente”, en Premià de Dalt, en el que un perro acompañaba a los niños y niñas en sus salidas
al bosque, donde se salía al jardín independientemente del tiempo que hiciese...
No mucho después fuimos padres. Empezamos a tomar contacto real con Krisol a través de
charlas en la biblioteca, donde se hablaba de temas como la alimentación o la varicela
profundizando mucho más que el discurso de manual del pediatra; también acudits a talleres,
en la propia escuela, en los que podíamos realizar, con nuestras propias manos, muñecos para
nuestra hija.
Se reafirmaba, así, la sintonía natural existente entre nosotros, como familia, y Krisol, como
propuesta educativa holística y respetuosa.
Sin embargo, no ha sido hasta que nuestra hija ha cumplido los 3 años, que hemos dado el paso
definitivo, empujados sin duda por ella, para formar parte de Krisol.
Además de todo aquello que ya intuíamos desde hacía tanto tiempo, y de la pequeña parte que
habíamos conocido del proyecto, podemos asegurar que nuestra experiencia como parte ya

integrante de la asociación es, para cada uno de nosotros, positiva, emocionante, motivadora...
en todos los sentidos.
Sentimos que las vivencias diarias de Luz en Krisol son un regalo exquisito, cuidado al detalle,
que permiten crecer a nuestra hija pasito a pasito, en un contexto de armonía, seguridad y
consciencia. Nos encanta escuchar en casa las canciones que se cantan en clase, que nos
coja de la mano, nos conduzca a su habitación y encontrar una tenue luz que ilumina los
muñecos que participarán en su 'hora del conte', o que nos pida encender una vela en la mesa
antes de que dé inicio la cena.
Detrás de estos rituales, anécdotas o actos de pura imitación, tenemos la certeza de que se ha
activado en ella algo ancestral, mitológico, mágico, que muchos adultos hemos pasado por alto y
que debería ser experimentado en estas primeras etapas de vida.
Nosotros, como padres, nos hemos visto arropados por un equipo pedagógico a la altura del
proyecto: maestras que dominan y aman su profesión, que conocen a cada uno de los niños
profundamente, que saben qué hacer en cada momento y que lideran el proyecto sin fisuras ni
intromisiones.
Por último, Krisol como asociación, como esfuerzo directo de las familias, nos ha supuesto
también una grata sorpresa. La implicación y compromiso de cada uno de los miembros es total,
haciendo posible que las comisiones de trabajo sean efectivas. En resumen, nuestra
experiencia en estos primeros meses es la de pertenencia a un organismo vivo y en movimiento,
donde la función de cada una de las partes es decisiva para que la llama de Krisol se mantenga
encendida.
Iván y Esther, padres de Luz

Des del punt que els meus peus trepitgen l'herba d'aquest lloc
que anomenem Krisol, jo, com a dona, com a mare, sento com
tot el meu cos es relaxa. Hi ha alguna cosa plena de calma i de
pau que es destil·la just creuant la porta i que costa descriure
amb aquest llenguatge nostre occidental, amb les seves
llacunes davant la grandesa de les coses simples i de les
mirades brillants.
El paisatge, amb tot el que la terra ofereix, i el de les persones
que hi anem... és senzillament gran, immens, ple de vida amb
tacte i contacte. Ple de respecte per la saviesa i la bellesa dels
nostres fills; pels seus ritmes, i pels ritmes de la terra, dels
cicles i de les estacions... Sento vibrar en tot el que m'envolta
la textura de cada detall.. acuradament sentit i pensat per
transmetre saviesa de la terra i energia de les estrelles als
nostres fills i filles i créixer amb ells tots nosaltres.
Zina, mare d'en Dídac i en Nur

Participar en la comisión de manualidades es toda una oportunidad de aprendizaje con la que he
podido dar espacio al anhelo creativo que vibra en mi interior. Es un espacio donde toda idea
puede tomar forma y en el que la unión de las ideas se materializa en pequeñas obras de arte
creadas desde la dulzura de nuestros corazones. Trabajamos con materiales naturales e
intentamos inspirarnos en las estaciones por las que vamos pasando y crear así un clima
armónico en relación a la Madre Tierra, lo cual nos ayuda a hacer entender a los niños el cambio
progresivo de la vida.
Disfrutar de la compañía de las demás mamás en nuestras reuniones artesanales me sirve para
nutrirme a nivel creativo y para compartir los procesos por los que vamos pasando en esta
aventura de ser mamás.
Continúa...

Nuestros hijos también nos acompañan en estas reuniones participando de las creaciones en la
medida de lo posible. A mi hija le gusta ver como su mamá también forma parte de su escuela y
que aporta cosas bellas de las que ella se siente muy orgullosa. Debo decir que formar parte de
esta gran familia, como nuevos integrantes, es todo un regalo; la armonía y el cálido aroma que
se respira en Krisol nos aportan una enorme paz y tranquilidad.
Rocío, madre de Indra

Un fort impuls intern ens mou a celebrar, per
tercer any consecutiu, la nostra Fira de Micael.

La nostra primera fira de l'any ens ofereix com,
a organisme viu, una trobada interna i alhora
una trobada amb el món. Els somriures de
satisfacció en sentir que estem en el lloc
adequat, en el lloc que hem triat, ens dóna la
valentia i la força per tirar endavant un projecte
autogestionat com és el nostre. Aquestes
trobades ens fan SER, ens donen la nostra
identitat i la força per mostrar al món la nostra
mirada cap a l'infant. La Fira de Micael la
dediquem a recaptar fons perquè, cada
vegada més, els infants puguin gaudir d'una
pedagogia Waldorf. Una petita part dels
beneficis els destinem al Wow Day, celebrat
internacionalment amb la fi de donar suport als
projectes que més ho necessiten.
Gràcies a totes les persones que us hi acosteu
aquest dia, moguts per un impuls que us fa
formar part del nostre Krisol.
“Cal només que reconeixem, en tot allò que
ens arriba, una sàvia intenció de l'Univers”
Carolina (Mestra)

A la castanyada comencem la rotllana sota un
sol càlid... Les mans juntes... Un altre cop, les
emocions als ulls i cantem tots junts mentre les
castanyes es van coent...
Perfumant- nos a tots com una gran manta
d'olor, preàmbul de l'escalfor que necessitarem
a q u e s t s d i e s q u e v é n e n d e t a r d o r.
Els nens són castanyeres, faldilles que giren en
ballar; les paperines i els panellets, regals que
els fills destapen amb aquella intensitat
recorrent-los entre els dits dels peus i els dits de
les mans.
Hem començat a créixer junts en aquest espai .
S'ha aixecat el teló. Falten paraules i ho deixo
amb.. Gràcies!
Zina, Mare d'en Dídac i en Nur.

És fosc.. ens trobem al Prat amb molta
il·lusió... i fred a les mans i al nas. Per Sant
Martí, la pinya cau del pi... Són al bosc.... I a
Krisol Martí cavalca veloç... Els nens, per
torns, amb capa i cavall, sentint a la seva
pell aquella generositat de donar la meitat
del que tenim a algú que ho necessita...
repartim l'escalfor, la riquesa i.. a les mans...
amor, amor i amor en aquest cercle vibrant.
La Gabriela i la Carolina van encenent els
fanalets. Els temps i els torns deixen pas a
tot el que ens mou...
Jo vaig amb la meva flama...
Sortim en filera i en silenci... Enfilant el
caminet que ens porta al bosc. Els cors
oberts de la generositat de Martí dins de
cadascú... Les flames sobreviuen al vent.
Cants i veus... Aquí la llum som nosaltres. A
dalt, compartim les begudes calentes i un pa
molt, molt, molt deliciós!!! (deu ser que l'han
fet les mans dels nostres fills!!!).
A la baixada més cants, les mans dels nens
amb el seu fanalet, la foscor i el vent
semblen domesticats per unes flames
visibles i invisibles.

Arriba el fred, ens trobem a l'interior de Krisol, és fosc...
i aquella pau i aquella calma avui amb un nou aire
patinat amb l'emoció del moment...
Celebrem que s'acosta el Nadal, la llum com a
naixement de noves formes de veure la vida, com a
alegria i pau, com a retorn a la nostra essència.
Celebrem la vida que neix, que viu, que ve a portar-nos
claror en els moments de foscor. A terra, un espiral fet
amb branques d'avet i al centre una flama. Tressss
i....! Comença la cançó... una cançó... Unes veus! I,
amb parsimoniosa delicadesa, la Gabriela encén una
espelma feta pels nostres fills, enfundada en una
poma vermella. La col·loca en un lloc de l'espiral i
s'asseu. Tots i cadascun dels nostres fills es van
aixecant, tocats per la vareta màgica de la mirada de la
Gabriela, i van encenent la seva poma vermella amb
espelma mentre recorren amb els seus passets
menuts l'espiral. Se sent la tos que ens ha visitat a
tantes cases, però més se sent l'Amor que tots portem
a dins i que es manifesta en aquesta espiral de llum
q u e v a c r e i x e n t i c re i x e n t i c r e i x e n t . . . .
Personalment vaig tenir la gran sort de recórrer
l'espiral dues vegades... Agraïda i plena de llum! Tot
pren sentit, l'univers se'ns representa aquí dins...
Espiral. Paraula immensa. Gran moment. Gràcies!

Zina, Mare d'en Dídac i en Nur.

Zina, Mare d'en Dídac i en Nur.

"Martí cavalca en la foscor...trota en el seu cavall
veloç..."
Somos un grupo de familias con el que, cogidos de
la mano, formamos un gran corro sobre un prado
en un pueblito del Maresme llamado Premià de
Dalt. Es de noche y celebramos el valor y la
generosidad que todos los seres humanos
llevamos en el corazón... En el centro del corro hay
dos niños; uno representa a Martí, el otro
representa al pobre y ambos están ilusionados y
orgullosos de representar sus papeles. La canción
se repite y otros niños se turnarán para
representar a Martí y al pobre, tomando ese

Sankt Martin von Marie-Laure Viriot

momento como un momento de honor…¡Qué bueno ser valiente, generoso y compasivo…! ¡Qué
bueno ser humilde, agradecido y saberse acompañado, atendido…!
Finalizada la ronda, todos nos arremolinamos junto a la cabañita de madera. Las maestras ya
empiezan a encender farolitos; cada niño tiene el suyo, con esa luz cálida y hermosa...
A la noche la envuelve una brisa que, traviesa, va apagando farolitos, uno de aquí, otro de allá, pero
nos acompañamos y siempre hay quien se acerca a compartir su luz con la que brillamos de nuevo.
Caminamos por el bosque cantando con voz suave, con esa voz que no asusta a las hadas ni a los
animalitos ni a los árboles hasta que, al llegar al claro, compartimos el pan dulce y delicioso que
hicieron niños y maestras el día anterior y tomamos una infusión caliente.
A pesar de la oscuridad de la noche, en los ojos de todos brilla una luz especial, cálida y hermosa...
como la de los farolitos.
"Jo vaig amb la meva flama... la meva flama va amb mi...”

Belén, madre de Blanca

Tot comença amb un nus fet en un tros de llana d'ovella pentinada. Aquest
nus serà el cap del nostre angelet… Des de bon principi, el nus de
cadascuna de nosaltres és un xic diferent i on de bon començament no hi
veus la cara que et diuen que has de trobar... gires i gires el nus fins que
finalment trobes un costat del nus que et crida tot dient: estic aquí!
És com quan mires la lluna intentant que et mostri el rostre i finalment pots
veure el seu somriure...
Una tireta de llana amb dos nusos als extrems donaran pas als braços i les
mans... Hi ha angelets amb braços llargs i altres curts, uns són més gruixuts
i altres són més primets cada angelet ja té la seva personalitat i la persona
que l'està fent ja s'ha unit a la creació amb cos i ànima.
Aquest any, fins i tot, engrescades pel moment creatiu, hem gosat posar-los cabells, “desafiant” les
instruccions de la mare que ens els va ensenyar a fer fa un parell d'anys. Cada angelet amb les seves
ales ja descansa en el despatx esperant ser adoptat per una família que el mirarà amb estima cada
cop que els seus ulls es topin amb la seva presència.
Moltes vegades quan fas una manualitat et vincules tant a ella que et fa pena vendre-la, és tot un
aprenentatge, i si no ho aconsegueixes, sempre la pots comprar...
Paraules d'una de les millors compradores de la paradeta de manualitats...

Lara, mare de la Núria

Acompanyant als infants en la malaltia
En aquesta etapa, els infants experimenten virus i malalties. Com a famílies i mestres, procurem
donar sempre un acompanyament conscient, donat que habitualment es tracta d'oferir presència i
possibilitat de descans, que és el que guareix.
A través d'aquest procés i amb la seva superació, l'Infant s'enforteix .
Com que no totes les malalties o processos infecciosos o contagiosos ens prenen igual com a família
o com individus -ja que depèn de cadascú i l'acompanyament que es busqui o que es trobi- volem
compartir conceptes bàsics respecte a la majoria dels processos patològics que afecten als infants
d'aquestes edats (solen ser de tipus contagiós); el nen, en aquesta etapa, està totalment obert al món
simpatitzant amb el seu entorn i les seves malalties.
Tota malaltia presenta en general quatre fases:
·
Pròdroms: és la fase d'incubació.
El nen no es manifesta com sempre.
·
Estat agut:
Brot de la malaltia amb totes les seves aracterístiques.
·
Remissió :
Els símptomes desapareixen lentament. El cos busca
Un nou equilibri.
Aquestes etapes demanen de la nostra atenció i d'una cura
específica, sobretot a partir de la fase aguda, donat que la
incubació pot passar desapercebuda.
És important, en la mesura del possible, oferir a l'Infant
tranquil·litat, acolliment i estabilitat.
Malgrat el tipus de vida precipitada que portem, s'aconsella que
a la llar l'Infant pugui viure tots aquests processos, respectant el
ritme i la necessitat pròpia de cada malaltia.
L'infant hi guanya fortalesa, seguretat i confiança, així com
Respecte cap a si mateix i cap a la resta.
Aquesta actitud bàsica de les famílies facilita la delicada tasca dels educadors. Amb aquesta
consciencia reforcem la idea de que la malaltia és part d'un sistema de regulació al servei del
desenvolupament, així que podem respectar-la i aprendre'n.

El sábado estaba en Krisol, en el taller de la Muñeca Waldorf, con dos
alumnas más y la maestra (Anne Nott). Por ser un grupo pequeño,
pudimos hacer la muñeca más rápido de lo previsto. La muñeca, que la
hicimos casi toda a mano, está hecha sólo de material natural.
Siete horas después ¡ya estábamos listos con nuestros nuevos niños!
El taller fue largo y el resultado no pudo ser mejor. Además, charlando y
tomando infusión con este grupo tan bueno, el tiempo pasaba muy
rápido. A medida que el proceso de hacer la muñeca avanzaba,
aprendíamos por qué gusta tanto a los niños. Si haces una muñeca,
desde el primer pedacito de lana hasta que el gorro está ya puesto en
su cabeza, te darás cuenta de que habrás creado una nueva pequeña
vida. A mí me ha parecido un nuevo bebé al que necesito cuidar. Pienso
que eso es también lo que los niños sienten con sus muñecas, que
tienen una "personita“ a la que pueden cuidar, sin que ella cuide ellos.
Larissa (Voluntaria)

Colocar los botes bien cerrados en una cazuela
grande y cubrirlos al ras con agua caliente.
Por: Gonzalo, Padre de Aylén Colocar la cazuela sobre fuego fuerte y contar 25
minutos a partir del hervor. Con este proceso
Ingredientes
podemos guardar la mermelada fuera de la
3 cucharadas de ralladura de naranja
nevera por varios meses, en un lugar fresco y
1 kg de naranjas peladas
oscuro. Una vez abierto, guardar en nevera.
500 g de azúcar integral de caña
1 cucharadita de canela (opcional)
Preparación
Lavar y secar las naranjas que rallaremos.
Rallar la piel de la naranja, sólo la parte externa,
intentando evitar la piel blanca, y reservar.
Pelar las naranjas eliminando toda la piel,
pesarlas, trocearlas y triturarlas con el azúcar (la
mitad del peso de las naranjas peladas) con ayuda
de un Turmix.
Agregar la piel rallada y la canela y cocinar sobre
fuego fuerte al principio. Cuando comience a
hervir, bajar a fuego medio y continuar la cocción
hasta que esté hecha la mermelada.
Nota
Cuando creas que la mermelada está lista, puedes
colocar media cucharadita en un plato pequeño y
colocarlo en el congelador, para ver qué textura
tendrá la mermelada cuando esté fría. Si aún está
muy líquida, continúa la cocción. Si ha quedado
muy densa se puede agregar un poquito más de
zumo de naranja con la mermelada aún caliente y
mezclar bien.
Si tienes termómetro de cocina, la mermelada
estará lista cuando llegue a 106ºC.
Conservación
Envasar la mermelada en caliente en botes de
cristal previamente hervidos y secos.

Poema de Navidad, Juan Ramón Jiménez

Jesús, el dulce, viene…
Las noches huelen a romero…
¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!
Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y
fría…
Mas la celeste melodía
suena fuera…
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda,
deshace,
y deja atrás eterna calma…
¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

Com molts de vosaltres, ja sabeu Krisol finalitza
el seu camí a la masia de Can Botey de Premià
de Dalt i iniciarà un de nou ple d'il·lusió i
esperança en un nou lloc proper.
La comunitat Krisol, està treballant àrdua i
laboriosa per trobar un bon espai on traslladar la
seva activitat com a espai infantil i on créixer i
encaminar-se cap una Escola Primària Waldorf
homologada.
Aquest anhel profund neix de la voluntat de
moltes famílies que sentim que els nostres
infants estàn ben cuidats, són mirats, respectats
i acompanyats en la seva pròpia individualitat i
se'ls convida a ser en comunitat de forma
harmònica. A Krisol, les nenes i nens són com un
instrument musical que aprèn a vibrar les seves
millors notes per contribuir a la simfonia del món.
Són una gota que, sense deixar de ser gota,
forma part de l'oceà. Un gra de sorra que, sense
deixar de ser gra, embelleix el desert. Un estel
que, sense deixar de brillar amb llum pròpia,
ofereix la seva lluminositat a la immensitat de
l'univers. És molt bonic veure'ls créixer aquí.
A Krisol són educats de forma integral: les
mestres treballen amb amor i rigor per tal que el
bo, el bell i el veritable siguin els valors i l'entorn
on creix i evoluciona com Ésser.
A Krisol, les mares i els pares també creixem
com a família. Estem segurs que ho has notat.
Ens comprometem a fons i servim alegres a un
projecte en comú que transcendeix el que som
com a família nuclear: creem una gran família de
famílies i des d'aquí vibrem units per canviar el
món.
Per això, et demanem la teva col·laboració.
Perquè en la construcció d'aquest bell i nou cosforma que és la nostra nova escola, necessitem
tantes mans-maó com sigui possible.
Volem demanar-te que et converteixis en padrí
de l'associació. Tots tenim l'oportunitat d'honrar
aquest bell camí i realitat que aquest infants
transiten i els adults seguim construint amb amor
i confiança.
Pots col·laborar amb una aportació mínima de
25 € anuals.

Si la teva situació t'ho permet i la teva vibració t'ho
demanda, pots augmentar-la a 50, 75, 100 euros o
la quantitat d'euros anuals que decideixis.
Així mateix pots cooperar també amb
col·laboracions en espècie o treball. Totes les
contribucions són benvingudes.
Si et decideixes per l'opció econòmica, nosaltres
et girarem un rebut anual al número de compte que
ens facilitis. I expedirem un carnet per a tu.
Anualment renovarem la teva subscripció, la qual
podràs cancel·lar quan vulguis simplement
comunicant-lo via correu electrònic.
Si pots oferir un altre tipus d'ajuda, et demanem
que contactis a aquest correu i ens ho expliquis.
Juntament amb el teu carnet, rebràs un petit
document amb l'explicació dels avantatges de ser
padrí. Entre ells, descomptes en els tallers i
xerrades de Krisol, descomptes en les
consumicions a les nostres fires, manualitat de
regal com a benvinguda, agraïment públic a la
pàgina web, etc.
I sobretot -i el més important- en fer-te padrí de
Krisol, reps la gratitud de tots els que avui
pertanyem a Krisol i tots els que per Krisol
passaran i creixeran i retornaran al món tot el
viscut aquí, tot el que Krisol ajuda a impregnar en
les seves ànimes. Agraïm totes les aportacions i
col·laboracions que feu.
Pots adreçar-te al formulari de sol·licitud:
Http://krisol-waldorf.org/vols-ser-padri-de-krisol/alta-de-padri/

Tot és possible si tots cooperem i creem junts. Que
així sigui!
Krisol et agraeix profundament la teva
participació en la creació de la nostra nova
escola.
Arantxa, mare de la Uma

