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Dragi vsi naši!  
Kot najprej moram v imenu društva pozdraviti vse nove članevse nove članevse nove članevse nove člane; upam, da se boste dobro 
počutili med nami in da bomo skupaj preživljali zelo kreativne in vesele urice. 
Nato pa moram izpostaviti nekaj, kar smo vsi opazili- narava se je začela s polno paro 
»spomladansko« prebujati, začele se bodo setve in delo na zemljisetve in delo na zemljisetve in delo na zemljisetve in delo na zemlji. Tukaj bi vas prosila tudi za 
pomoč, če boste le utegnili, da priskočite na mojo njivo, dan vam še sporočim. Ker še nimam 
letošnjega setvenega koledarja nam bosta nova člana, dolgoletna zvesta biodinamika ☺, 
lahko pomagala določiti primerne dneve in če je potrebno še karkoli dodati zemlji. Branka in 
Zlatko, prosim vaju za čim prejšnje napotke in setveni koledar ☺ 
 

Drugače pa najprej poglejmo skupaj, kaj smo lepega počeli v MESECU 
FEBRUARJU:     VPOGLED ZA NAZAJ 
 
Najprej sva se z našo študentko triletnega izobraževanja iz naravoslovja po Goethe-ju 
(Barbaro) vračali iz antropozofskega centra Goetheanum v Dornachu, Švici. Tam je naša 
Barbara prvič predstavila sebe in svoj raziskovalni projekt- vrste petoprstnika pred 
krogom mentorjev in študentov. Teden je bil zelo intenziven, saj so se vrstila predavanja 
mentorjev in predstavitve projektov iz strani študentov, srečanje pa smo zaokrožili še z 
»Bellis« skupino dolgoletnih goetheanistov, kjer smo se še naprej poglabljali v različne 
naravoslovne teme.  

      
 
 
 
Potem smo se 9.2. srečali na sedežu društva in 
skupaj spoznali različne recepture za izdelavo 
mazil, rastline, ki jih lahko na ta način uporabimo, 
njihove negovalne in zdravilne učinke, skupaj pa 
smo izdelali tudi MELISINO MAZILO. 
 



 
 
V soboto 15.2. sem imela zdaj drugo predavanje v ciklusu predavanj za slovenske 
biodinamike, pod organizacijo društva Ajda Vrzdenec v Waldorfski šoli Ljubljana. Tokrat 
smo se iz Naravoslovja po Goethe-ja zelo poglobljeno podali na pot razumevanja, zakaj 
imamo danes takšno medicino, kot jo imamo, kje in kako se je oblikoval tovrsten pogled 
na človeka, zdravje in bolezen skozi preteklost in v čem jo dopolnjuje in nadgrajuje 
antropozofska medicina, kako lahko vzpostavimo paralele med človekom in drugimi 
kraljestvi ter procesi v naravi in kozmosu. Predavanja se je udeležilo zdaj že dvakrat 
toliko poslušalcev kot na prvem predavanju in prejela sem številne pohvale, delček enega 
izmed njih podelim tudi z vami: 
 

Iskreno občudovana znanstvenica ga. Vesna Forstnerič, mag.farm.! 
  
Mnogo sveta sem že prepotoval in mnogo predavateljev poslušal. Vaše razmišljanje in predstavitev sodi po 
kakovosti v najširšem smislu v svetovni vrh. Ne pretiravam. Sprejmite to moje mnenje iskreno, kot sem misel 
tudi  ubesedil. Občudoval sem Vašo slovenščino in izreko. Res sem užival ob Vašem nastopu. Udeležence 
ste očarali tudi z znanjem in poznavanjem širše problematike področja. Kljub temu, da imam težave s 
sluhom, sem Vam lahko sledil. 
Oprostite, da Vam jemljem dragoceni raziskovalni čas z mojimi neumnostmi. Res sem vesel,  da sem imel 
priložnost poslušati Vaš nepozabni nastop. 
Še enkrat HVALA! 

     
 
V nedeljo 16.2. smo se zdaj že drugič dobili ob prebiranju Kmetijskega tečaja po dr. 
Rudolfu Steinerju. Zdaj se je »ta zanimivo« šele začelo, mislim, da smo ostali vsi rahlo 
šokirani, odprtih ust in močno vznemirjeni ob doslednem branju, premlevanju in 
počasnem dojemanju globine in težavnosti teh, za naš čas nadvse pomembnih tekstov.  
 
 



V nedeljo 23.2. pa sem bila na prekmurskem 
koncu; in sicer ponovno med biodinamiki 
Pomurja. Tokrat sem jim predstavila 
nadgradnjo teoretičnih podlag iz 
naravoslovja po Goethe-ju na svojem 
raziskovalnem projektu s ciklamami. Nato 
smo se še prijetno podružili in poklepetali 
na skupni večerji. 
 
 
 

 
Ta četrtek, 27.2. vas pa vse vabim k poslušanju radijske oddaje, ki jo bom imela o beli 
omeli na Radiu Ptuj, zjutraj med 9. in 10. uro. 
 

KAJ NAS ČAKA NOVEGA V MARCU? 
 
Veliko novega. Mene med drugim počasna selitev na 
kmetijo ☺ Haha, nikoli si nisem mislila, da bom živela 
na kmetiji, življenje res preseneča. Ampak se 
neznansko veselim. 
 
Kaj je še novega? V triletno izobraževanje bo 
z marcem vstopila tudi naša članica Patricija. Bravo, 
Pat! ☺ Skupaj bova delali na raziskovalnem projektu- 
različne vrste ščetic.  
 
 
IN ŠE NAŠ PROGRAM: 
 
Pomembno obvestilo!: Naše naslednje srečanje študijske skupine Kmetijski 
tečaj se iz te nedelje 2.3. prestavi! na naslednjo nedeljo 9.2. (povsem sem 
pozabila, da Ptujčani »divjate« na ptujskem pustnem karnevalu…). Prosim za čim 
prejšnje potrdilo tistih, ki se nameravate udeležiti skupine. Ponovno se dobimo ob 
17. uri, ostalo vse enako. 
 
Ta isti dan, 9.2. imam v gasilskem domu Vitomarci (Sveti Andraž) dopoldne po 
maši ob 10. uri predavanje o zdravem načinu življenja in kaj lahko preventivno 
storimo za svoje zdravje; ponovno se bo predstavila tudi naša stojnica z 
društvenimi izdelki, v okviru Rdečega križa Vitomarci bo potekalo tudi merjenje 
krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola. Če koga zanima, je vabljen.  
 
 



11.3. pa se gre Vesnica ponovno izobraževat v Nemčijo. In sicer v firmi Weledi 
začenja s svojim nadaljevaljnim študijem iz antropozofske farmacije. Teden dni 
bo preživela ob delu z minerali, teoretičnimi in praktično-farmacevtskimi 
antropozofskimi vsebinami. Ponovno bo prinesla domov veliko svežega znanja za 
vse nas ☺ (vračam se 18.3.) 
 
V četrtek 20.3. predavam zdaj tretje predavanje v Waldorfski šoli LJ pod 
organizacijo Ajde Vrzdenec. Prejšnja predavanja bom zaokrožila v celoto, podala 
praktične vidike podane teorije in dodala farmacevtski del ter posebno Steigbild 
metodo, ki proučuje žive oblikovalne procese v rastlinskih organih. Govorili bomo 
na temo »Od ideje do zdravila«. Če koga zanima, se ponavadi najde dovolj 
prostora v mojem avtomobilu. 
 
V nedeljo 23.3. pa vas vabim na zelo posebno predavanje: In sicer dočakala sem 
svoj trenutek- tokrat nam bo predavala naša nova članica Patricija in sicer na 
temo: RAZLIČNA OLJA, ki jih uporabljamo v prehranske in kozmetične namene. 
Obravnavali bomo cirka 20 različnih olj; njihove lastnosti, sestavo, posebne 
koristi, ki nam jih dajejo, katero olje je primerno za kateri tip kože itd. 
Nekatere izmed njih bomo tam tudi »osebno« spoznali.  
Pridite prosim podpret našo članico. Naprošava za predhodno prijavo. 
Začetek ob 17.00 na sedežu društva (trajanje do 90 minut). 
Prispevek: Aktivni člani 4 eur 
                 Pridruženi člani 8 eur 
 
Po predavanju imamo še kratek OBČNI ZBOR, saj je minilo eno leto od 
ustanovitve društva. Praznujemo svoj 1. rojstni dan! Malce bomo šli čez svoje 
skupno 1. leto, čez skromne začetke in velike uspehe našega mladega društva. 
Prisrčno vabljeni! 

 
 
V nedeljo 30.3. nadaljujemo spet s Kmetijskim tečajem ob 17.uri na sedežu 
društva. 
 
Uf…. Program se sploh več ne konča. Pestro je, pestro! Se že veselim! 
 
Do nadaljnega! Vaša Vesna 


