
NOVICE DECEMBER 
 
Pozdravljeni člani in članice društva »Sapientia«! 
 
Smo že v predprazničnem obdobju, ko se naenkrat zvrstijo številna druženja, 
praznovanja, srečanja, nakupi in raznorazne vikend obveznosti. 
Ravno iz tega vzroka sem se odločila, da v decembru NE bomo imeli skupnega srečanja, 
predavanja ali delavnice, saj tudi če se nam uspe zbrati v nekem normalnem številu, ne 
bomo mentalno niti pri stvari.  
Prav tako me čaka nekaj pomembnega: V adventu si bom vzela čas za DOBER 
PREMISLEK, kako zastaviti naše delovanje in aktivnosti za naslednje leto, da bomo šli s 
polno paro naprej po pravi poti. 
 
ŽELJE ZA NAPREJ… 
 
Pesti me vprašanje, kako bi lahko celotna skupina prispevala k rasti znanja društva. In 
zato bi rada, da vstopimo v novo leto še aktivneje. Da vsak izmed vas, ki bi seveda to 
želel, doda kamenček v naš skupen mozaik.  
Premislite, kako bi lahko k temu prispevali: če zna kdo karkoli izdelovati, ali ima kakšno 
posebno znanje, naj nam to v skupnem krogu podeli, naša dvorana nam je vsem na voljo, 
da tudi vi v okviru društva priredite kakšno predavanje ali delavnico in se tako tudi 
urimo, da se medsebojno podpremo in si damo prostor za kreativnost. Namreč frontalni 
pristop (mene) vem, da ni dovolj, da skreiramo skupaj nekaj res dolgotrajno odličnega. 
Prav tako bi si želela, da si vsak izmed vas za leto 2014 izbere res nek mini raziskovalni 
projekt, ki bi mu posvetil majhen košček časa in s tem obogatil našo skupino. Tako bi si 
pred predavanji in delavnicami vzeli košček časa; vsakič bi se predstavil kdo v obliki mini 
referata, ki bi ga skupaj na kratko predebatirali. 
 
V novem letu 2014 si želim še nekaj: da bi imeli še rednejša srečanja v obliki tako 
imenovane »ŠTUDIJSKE SKUPINE«. Skupaj bi proučevali čtivo, se o tem pogovarjali in 
se tako učili. Zbrane imam že veliko zanimive literature, ki čaka na nas. 
Že na uvodnem sestanku marca sem izrazila željo po skupnem proučevanju »Kmetijskega 
tečaja« dr. Rudolfa Steinerja. Ta knjiga je fenomenalen začetek za razumevanje 
procesov v naravi, delovanja Zemlje, Sonca in ostalih planetov na rastline, v njej so 
praktični napotki za vzgojo rastlin, pripravo komposta in biodinamičnih preparatov za 
boljšo rast rastlin, odganjanje škodljivcev, krepitev tal itd. S tem bomo zagotovo začeli 
že z januarjem in bomo potem pripravili nekaj teh preparatov ter jih preizkusili na naših 
rastlinah že ob spomladanski setvi in kasneje tekom leta. 
Biodinamika in celotna antropozofija, v prevodu tudi »duhovna znanost«, je prava 
znanost in za znanost je potreben študij in lastni vložek. Upam, da boste tudi vi to 
prepoznali in ne bomo posegali samo po hitrem znanju in hitrih rešitvah. Raje bolj počasi 
in na trdnih temeljih. 
 
Prav tako bomo z več znanja znali presejati tudi, kaj je res kvalitetno in dobro v svetu 
zeliščarstva in kaj manj, saj zdaj »kupujemo« vse, kar nam »nekdo proda«. Ne znamo še ločiti 



zrna od plevela, saj je na tem področju polno zmot in raznoraznih nategov, slabega znanja in 
skritega marketinga. Zato ni dovolj, da smo samo poslušalci, moramo postati tudi kreatorji in iz 
lastne izkušnje graditi svoje znanje in modrost. 
 
V prihodnje bi prav tako želela, da naši mail kontakti bolj zaživijo, napišite kaj celotni skupini, če 
ste izvedeli za kaj zanimivega, česar bi se lahko vsi udeležili, podelite to tudi z vsemi nami, npr. 
kakšno zanimivo predavanje, delavnico ali kaj podobnega. 
 
AKTIVNOSTI V PRETEKLEM NOVEMBRU 
 
V zgoraj opisanem kontekstu smo začeli tudi z aktivnostmi v novembru. 
 
Manjša skupina biodinamikov me je prosila, če zanje organiziram celodnevni vikend 
seminar iz »Steigbild metode«, ki proučuje žive življenjske procese v tekočih vzorcih 
rastlin, hrane, zdravil itd. Skupaj smo preživeli čudovit in zelo intenziven vikend. Proučili 
smo številne stvari, saj je interesente za biodinamiko zanimala predvsem kvaliteta 
različno pridelanih žit in hrane. 

 
 
Z metodo smo proučili: sveže stisnjen jabolčni sok in pomarančni sok iz Spara, ki mu je 
potekel rok trajanja, rastlinski izvleček iz listov vrste petoprstnika, izvleček svežih 
kalčkov rdeče redkve, nato pa različna žita: rž, proso, tri različne vrste pšenice 
(konvencionalno, ekološko in biodinamično pridelano), piro in ajdo (spada med dresnovke 
in ne žita). Za branje in interpretacijo teh slik bi potrebovali še en vikend, za lušte vam 
podajam Steigbild sliko 50% izvlečka zrn pšenice in 50% izvlečka zrn ajde. 



     
 
 
V novembru sem organizirala prav tako dve uvodni predavanji o zeliščih z naslovom 
»Pomoč iz narave« za Društvo žensk Hajdoše in Društvo invalidov Ptuj. 
 

 
 

 
 



In potem je sledilo čudovito predavanje gospe Majde Temnik iz Biodinamičnega društva 
Ajda Štajerska, ki nam je predavala o osnovah biodinamike, v drugem delu pa o žitih in 
njihovem pomenu za naše zdravje. 
 
V tem delu pa vas spet nagovarjam- pridite podpreti tovrstne dejavnosti. Predavateljico 
povabimo in tudi plačamo v imenu društva, najamemo dvorano, vse zorganiziramo; prosim 
vas, pridite podpreti tovrstne dogodke, drugače zunanjih predavateljev v prihodnje več 
ne bomo vabili. Vse je odvisno od nas in z vsakim udejstvovanjem nosimo tudi delček 
skupinske odgovornosti. 
 

 
 
To je bilo zaenkrat vse iz moje strani. 
 
ŽELJA OB NOVEM LETU… 
 
Čas, v katerem živimo danes, je zelo zahteven; ropa nas našega bistva, nam jemlje 
trenutke za našo inspiracijo, poglobitev, raziskovanje življenja.  
 
Pa vendar: moja osebna želja, kakor tudi želja za našo celotno mlado skupino je, da nas 
bolj kot kadarkoli drži pokonci naš DUH; da se v njem krepimo, obnavljamo, se v njem 
spočijemo in tako zbiramo nove moči za prihodnje trdne in vztrajne korake v svet 
raziskovanja, znanja in kreacije. 
 
Veliko poguma v pravem duhu vam želim vsem skupaj v novem letu 2014 in se slišimo še ob 
koncu meseca z novim sporedom dogodkov in aktivnosti za mesec JANUAR. 
 
Vse dobro vam želim!! 
 
Vesna 
 


