
PROGRAM za APRIL 
Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Medtem ko že čakamo na moj dogodek in ste se bolj ali manj vsi zavili v molk ☺, pa bi vas 

vendarle rada spomnila na pretekle dogodke in povabila na prihajajoče. 

POGLED nazaj v MAREC 

Marca smo bili zelo aktivni; začeli smo s prvo terensko, še rahlo jutranje-hladno, a notranje 
toplo BIODINAMIČNO DELAVNICO z našo Branko. Izdelali smo preparat KRAVJEK PO 
MARIJI THUN, se učili DINAMIZIRATI preparat GNOJ IZ ROGA in ga tudi poškropili po 
naši kmetiji. Luštno spomladansko je bilo. 

      

 

 

Nadaljevali smo s čudovitim predavanjem ga. Mete Vrhunc preko Sekcije za antropozofsko 
medicino in Rdečega križa Markovci »Kaj je zdrava in kaj celostna prehrana v očeh 
biodinamike?« Mislim, da se nas je predavanje vse kar precej dotaknilo, nas predramilo, nam 
vlilo dodatne volje in motivacije k delovanju in razumevanju zdravja nas samih in narave okrog 
nas. 



   

 

Takoj dan zatem sem vam pa tudi sama predavala v sodelovanju z Rdečim križem Vitomarci na 
temo »Zdravilne rastline za preprečevanje srčno-žilnih obolenj«. Upam, da vam je bilo 
zanimivo, koristno, poučno. 

 

 

Z Majdo Fridl sva nato v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu debatirali še o aktualnih zeliščih, 
VRBOVI SKORJI in drugem. 

Potem je bil marec še poln z dogodki sorodnih in nam bližjih organizacij in društev- izmenjave 
ekoloških semen, vsebin o čebelarstvu in apiterapiji, Altermedom, itd. 

Prebudili smo se resnično iz zimskega spanca! 

  



KAJ PA V APRILU? 

V aprilu vas kot najprej RESNIČNO VABIM na seminar srbskih antropozofskih zdravnikov. 
Resda je v Ljubljani, ampak dajmo premakniti svoje »lene riti«, se zorganizirati po avtih in 
POJDIMO oz. POJDITE! Resnično- priložnost zamujena, ne vrne se nobena! 

 
SEMINAR dveh ANTROPOZOFSKIH ZDRAVNIKOV iz SRBIJE 
z naslovom »Medicina v luči antropozofije«, ki bo v dveh delih: 
  

Maria Ljubica Petrov, dr.med. nam bo predstavila 
» Quintessencia - od bolezni do ozdravitve « 
V iskanju zdravila in zdravljenja bolezni je metode današnje medicine potrebno poglobiti in 
razširiti z znanji, ki se postopoma odpirajo človeku. Od prvotnega poistovetenja človeka z 
lastno telesnostjo je moderna medicina sčasoma vse bolj jasno uvidela dvojnost, ki se je na 
začetku imenovala telesnost in psiha. Ta dvojnost pa ni vedno zmogla pojasniti nastanka 
bolezni, s tem pa tudi možnih smeri zdravljenja ne. S prodiranjem v skrivnosti človeškega 
bitja je prišlo do spoznavanja še drugih njegovih delov in s tem do nastanka novih metod, kot 
je homeopatija, nato pa tudi antropozofska medicina. Morda je bolje reči, da je dobila 
medicina svoj polni smisel prav v luči antropozofije same. 
 
Veljko Petrov, dr.med. pa bo nadaljeval s temo 
» Oblikovalne sile - od zdravja do rakastih obolenj « 
Rakasta obolenja - tako zelo prisotna vse okoli nas, ostajajo, kar se njihovega nastajanja in 
zdravljenja tiče, brez pravega odgovora. Dr. Petrov nam bo s svojim predavanjem poskušal 
pojasniti procese v ozadju nadzorovane in nenadzorovane rasti. Prvo, ki jo vsakodnevno 
opazuje v svoji ginekološki ambulanti pri razvoju človeškega plodu in drugo, ko opazi raka, ki 
se odtegne nadzoru... Čigavemu nadzoru? Kaj je, kar nadzoruje razvoj plodu? Procesi, ki so v 
temeljih našega zdravega bivanja, skrivajo skrivnost, ki nam jo razkriva prav antropozofija. 

 
Kdaj: Sobota, 25.4. ob 17.00 (Prijava ni potrebna). 
 
Kje: Waldorfska šola Ljubljana (Streliška ulica 12) 
 
Prispevek: člani društva in Sekcije 8 € (zunanji obiskovalci 15 €) 
 
Zagotovljena je tudi pomoč pri prevajanju iz srbščine v slovenščino.  
 

Maria Ljubica Petrov, dr.med. 

je končala študij medicine na Švedskem in ima ordinacijo družinskega zdravnika v Oslu na Norveškem. 
Leta 2006 je začela s proučevanjem in izobraževanjem iz antropozofske medicine; najprej v Järni 
(Švedska), nato v Dornachu (Švica). Po petletnem izobraževanju IPMT (International Postgraduate Medical 



Training) in opravljenem izpitu na Sekciji za medicino Visoke šole za duhovno znanost je pridobila tudi 
naziv zdravnika antropozofske medicine. 

Veljko Petrov, dr.med. 

je končal študij medicine v Beogradu in ima privatno ginekološko ordinacijo v Vršcu  (Srbija). Od leta 2011 
proučuje in se izobražuje na področju antropozofske medicine. Je predsednik Združenja za antropozofsko 
medicino Srbije. 

 

V začetku maja vas pa vabim ponovno na sedež društva v Hvaletince in sicer naša 
članica Barbara iz Čakovca pripravlja nekaj za nas:  

vsi veste, da je to naša članica, ki se je odločila za triletno izobraževanje iz 
naravoslovja po Goethe-ju pod mojim mentorstvom. Sedaj je še v svoji prvi 
polovici izobraževanja, vendar je opravila že ogromno BOTANIČNEGA DELA na 
rodu PETOPRSTNIKOV (srčna moč in njene sorodne vrste). Ker mora sedaj 
povzeti svoje dosedanje delo, vas vabiva na: 

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 
»PETOPRSTNIKI« 

Kdaj: Nedelja, 10.5. ob 17.uri 

Barbaro lahko podpremo s prostovoljnimi prispevki, sicer pa je VSTOP za naše člane 
PROST. Dajmo pa jo podpreti predvsem z našo prisotnostjo in zanimanjem za botaniko! 

 

V maju nas čaka nato tudi nova biodinamična delavnica na terenu in mnogo drugega... 

Več v naslednjem sporedu. 

 

Sicer pa- držite pesti zame, še zmeraj čakam! ☺ 

 

Vaša Vesna 

 


