
PROGRAM za MAREC 

Dragi naši! 

Pustni februar je za nami; pregnali smo zimo, dnevi se že občutno daljšajo in sonce nas že rahlo 
požgečka po licih. Počasi se bo začel prebujati rastlinski svet in začele se bodo priprave na 
zemlji. 

Še preden pa se spomladansko prebudimo tudi mi, poglejmo nazaj v ta zelo kratek februar. 

Februarja smo izvedli praktično in teoretično DELAVNICO IZDELAVE DOMAČIH TRDIH 
ZELIŠČNIH MIL. Nastalo je čudovito, naravno milo s poprovo meto in rožmarinom, ki bo 
poživljalo našo kožo in čute. Vidim, da ste se nekateri izmed vas kar hitro zatem lotili tudi lastne 
izdelave mil doma. Čudovito! 

 

 

V radijski oddaji o ZELIŠČIH in ZELIŠČARSTVU na Radiu Ptuj sva z Majdo tokrat 
obravnavali težave z diarejo in zdravilne rastline iz družine ROŽNIC, ki so nam lahko pri tem v 
veliko pomoč. 

 

KAKO PA NADALJUJEMO V MARCU? 

V marcu se bo na raznih koncih veliko dogajalo; v Celju bo tudi sejem Altermed in razna društva 
bodo prirejala dogodke. Jaz vas bom čimveč poskušala o vsem informirati, če pa zveste za kaj 
zanimivega tudi vi, pa kar na dan z besedo, da razpošljem naokrog. 

Mi pa se kot najprej vidimo V SOBOTO, 7.3. na novi BIODINAMIČNI 
DELAVNICI z našo Branko. 

Kaj bomo počeli tokrat? 
 
1) Naučili se bomo dinamizirati že narejen biodinamičen preparat GNOJ IZ ROGA in z njim 
poškropili našo kmetijo. Še posebej torej pridite tisti, ki ste se udeležili lanske delavnice GNOJ 
iz roga (seveda vabljeni tudi novi, da se nam priključite). Naš skupni preparat pa izkopavamo v 



mesecu MAJU na novi biodinamični delavnici, takrat ga dobite tudi za domov in ga boste potem 
že znali uporabljati na svoji zemlji. 
 
2) Učili se bomo izdelave novega preparata: KRAVJEK PO MARIJI THUN. Nekaj novega torej. 
Ko bo preparat zrel, ga boste tisti, ki se boste udeležili delavnice, dobili tudi za domov. 
 
KDAJ: Sobota, 7.3. Dobimo se ob 10. uri. Prosim, pridite točno oz. par minut prej, da bomo 
hitro prijeli za delo (in teorijo) in končali do cirka 13.30 ure! Do srede mi prosim sporočite vašo 
udeležbo. 
KJE: Sedež društva v Hvaletincih. 
PRISPEVEK: Aktivni člani 6 eur, Pridruženi člani 10 eur, Zunanji obiskovalci (nečlani) 15 eur. 
 
KAJ PRINESITE S SEBOJ: 
- toplo, »nefino« se oblečite (+ nujno škornje za obutev) 
- če imate doma kakršenkoli GLAZIRAN (EMAJLIRAN) GLINENI LONEC, večji je, bolje je, 
GA PRINESITE S SEBOJ!!! Lahko je tudi KERAMIČEN ALI LESEN SOD (vendar ne iz hrasta) 
- prav tako, če imate doma ŠKROPILNICO za na hrbet (kovinska boljša od plastične, vsaka 
boljša od nobene :)) ali pa vsaj plastično vedro in sirkovo metlo, PRINESITE S SEBOJ!! 
- kaj za pisat, dobro voljo,... :) 
 
Nato bomo v okviru Sekcije za antropozofsko medicino in v sodelovanju z Rdečim križem 
Markovci na našem koncu gostili ga. METO VRHUNC, predsednico društva za biološko-dinamično 
kmetovanje Ajda Vrzdenec, prevajalko antropozofske literature in nekoga, ki je pred desetletji 
to metodo prinesel, zasejal in negoval na Slovenskem, da nam predstavi 
"Kaj je zdrava in kaj celostna prehrana v očeh biološko-dinamične metode" 
 
 
KDAJ: Četrtek, 12.3. ob 18.00 
KJE: Poročna dvorana v občini Markovci pri Ptuju 
 
V soorganizaciji Rdečega križa Markovci. Vstop je prost! 
 
Kratka vsebina predavanja: Če iščemo odgovor na vprašanje, kaj je danes zdrava hrana, se ne 
smemo osredotočati le na substance, ki jih tradicionalno v neki rastlini najdemo, saj človeka v 
resnici ne prehranjujejo substance, temveč nemerljive vitalne energije, katerih nosilci so 
substance. Potrebno je ozavestiti, kakšna hrana vitalne energije človeku prinaša, pa tudi katera 
hrana človeka prehranjuje celostno. 
 

V četrtek 19.3. ob 9.uri z Majdo nadaljujeva s tematiko zdravilnih rastlin za 
lajšanje prebavnih težav na Radiu Ptuj; tokrat bova nadaljevali z rastlinami proti 
napenjanju, vetrovom, krčem v prebavilih in raznim vnetjem v prebavnem 
traktu. Ponovno vabljeni k poslušanju! 

 



V mesecu marcu pa za vas in za Rdeči križ Vitomarci pripravljam še eno 
predavanje o zdravilnih rastlinah in sicer tistih, ki nam lahko pomagajo pri 
zvišanem HOLESTEROLU in TRIGLICERIDIH v krvi ter rastlinah za 
NIŽANJE POVIŠANEGA KRVNEGA TLAKA. Točen datum še ni znan, vas sproti 
obvestim! 

Ta mesec bi pa rada izpostavila nekoga, ki 
se ponavadi drži malce »v ozadju«. To je 
naša članica Liljana, pri kateri človek ne 
more spregledati veselja do praktičnega in 
teoretičnega učenja o naravi, ljubezni do 
zdravilnih rastlin in izdelave naravnih 
pripravkov ter vse bolj naraščajočega 
entuziazma ob študiju antropozofskih del 
ob novi službi skrbne babice. Prav to- 
ENTUZIAZEM potrebujemo, veselje nad 
stvarmi, to nam drži duha pokonci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vidimo naslednjo soboto! ☺ 

 

Vaša Vesna (po novem Forštnerič Lesjak ☺) 


