
PROGRAM ZA JUNIJ 

 

Dragi naši! 

Vstopili smo v najlepši mesec, mesec, kjer življenje Zemlje praznuje svoj vrhunec na Janezovo, 

ko slavimo najdaljši dan v letu, prevlado sonca in toplote, vrhunec rastlinskega življenja, 

okronanega s cvetenjem! 

 

Izreki iz Koledarja duše po dr. Steinerju (za prevod se zahvaljujemo Samo Simčiču) nam v tem 

času sporočajo: 

1. junijski teden 29.5 – 4.6. 

Pozabljajoč lastnóst mi moje volje 

Svetá toplota, ki poletje oznanjuje,  

Duhá in bistvo duše napolnjuje; 

Zgubiti se v svetlobi  

mi gledanje duhá zapoveduje,  

In silno slutnja mi oznani: 

Izgubljaj se, da sebe najdeš. 

 

2. junijski teden 5. – 11.6. 

V poletne se višine 

Svetleče bistvo sonca dviga; 

Čutenje moje mi človeško jemlje 

S seboj v prostorske dalje. 

Sluteč v notranjosti se zgane 

Občutek, ki zamolklo mi oznanja, 

Nekoč spoznal boš:  

Zdaj občutílo te je božje bistvo.  

 

3. junijski teden 12. – 18.6. 

V uri sončni tej 

Na tebi je, da oznanilo modro prepoznaš: 

Da se čuteč predan svetá lepoti 

Vseskoz´ doživljaš v sebi: 

Izgublja se lahko človeški jaz 

In najde se v svetovnem jazu. 

 

Razpoloženje Janezovega (Kresa) 19. – 25.6. 

Sijaj svetá lepote 

Me iz globin človeških prisiljuje, 

Da sile božje lastnega življenja 

Razvežejo v polêt se k svetu; 

Da sebe zapustim, 

Zaupajoč iščoč le sebe 

V svetá svetlobi in svetá toploti. 

 

5. junijski teden 26.6. – 2.7. 

V višinah čutnih sem, 

Tako v globinah duše mojih plameni 

S svetóv duhá ognjenih 

Bogov beseda mi resnice:  

V temeljih duhá sluteče išči, 

Da najdeš sebe se soroden duhu. 

 

 



POGLEJMO NAJPREJ NAZAJ V MAJ 

Maja smo začeli s študijem kmetijskega tečaja, naš Stanko pa nam je pripravil 
kratek referat na temo »kamilica«, da bi lažje razumeli rastline, ki jih v 
praktičnem smislu uporabljamo za biodinamične preparate. Bilo je luštno in poučno, 
dobili ste tudi dodatne naloge in vaje ☺ Se veselim vašega poročanja ☺ 

 
 

S študentko Patricijo sva nato za Društvo pacientov z boreliozo predavali na temo 
najinega raziskovalnega projekta »DIVJA ŠČETICA IN VPRAŠANJE BORELIOZE 
Z VIDIKA ANTROPOZOFSKE MEDICINE« v Zdravilišču Laško. Predavanje je bilo 
izredno dobro sprejeto, obeta se dobro nadaljnje sodelovanje. 
 

Nato smo imeli ponovno praktično biodinamično delavnico z Branko in Zlatkom. 
Prvič smo izdelovali rmanov preparat v jelenovem mehurju ter ponovno izdelali 

Kravjek po Mariji Thun. Bilo je zelo 
fajn. 

 

 

  



 

Konec meseca pa smo obiskali še Perujko Luz Soto in njen Pachamama center, kot 
neke vrste izletniško-turistično zanimivost ☺ 

 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA 

Tokrat bi vam rada predstavila letošnjo 
novo pridruženo članico Verico. Tokrat 
je bila prvič prisotna na naši 
biodinamični delavnici in je lahko v 
polnem smislu izkusila, zakaj se radi 
pohecamo, da so to »drekove delavnice« 
☺ Najprej je doživela šok, ko se je prvič 
pobližje spoznavala z našim kravjekom, 
zato smeha ni manjkalo. Potem pa je 
zavihala rokave in zašila še jelenov 
mehur z Branko ter ga obesila na zrak s 
Stankom. Čist je padla noter ☺ Je zelo 
pridna članica, zelo redno obiskuje naš 
program in je zelo inteligentna ženska. 
Tiha voda bregove dere, so rekli stari 
ljudje ☺ 

 



SPORED ZA MESEC JUNIJ 

 

Junija začnem s predavanjem o ANTROPOZOFSKI MEDICINI za 
biodinamično društvo Ajda Domžale. Predavanje je odprtega tipa, zato 
se mi lahko kdo še pridruži (javite se mi na mail).                                       
Predavanje bo v petek, 11.6. ob 19. uri v Domžalah. 

 

Takoj naslednji dan, v soboto 12.6. imamo regionalno srečanje 
slovenskih in avstrijskih mentorjev ter njihovih študentov 
naravoslovja po Goethe-ju pri naši Patriciji v Limbušu. Moja študentka 
Elen iz Zagreba predstavlja svoje dosedanje delo na družini srhkolistnic 
(gabez, pljučnik, boreč). 

 

Mi pa bomo spet poprijeli za študij kmetijskega tečaja, vendar tokrat 
malce drugače. Tokrat bomo na obisku pri članici Angelci v Bišu, ki bi 
nam rada pokazala tudi njene zdravilne grmovnice, sadno drevje in 
ostalo (baje bomo zobali tudi češnje ☺) 

Naša Liljana je za nas pripravila tudi svojo domačo nalogo o KOPRIVI, 
saj bomo kmalu izdelovali in izkopavali tudi biodinamičen koprivin 
preparat, tako da jo bomo tudi malce prej bolje spoznali. 
 
Dobili ste tudi razne domače naloge in druge vaje. Več o tem na 
srečanju. 
 
Vidimo se v NEDELJO, 12.6. ob 17. uri! Dobimo se ob 16.45 kar v 
Trnovski vasi pri gostilni Siva čaplja, kjer nas pričaka Angelca.  
 
Pridruženi člani kot ponavadi simbolično prispevajo 2 eur za srečanje 
kmetijskega tečaja, aktivni člani so oproščeni prispevka. 
 



Naslednja radijska Oddaja o zeliščih in zeliščarstvu z Majdo Fridl sledi 
v četrtek, 16.6. ob 9. uri na Radiu Ptuj. 
 
 
Potem pa nadaljujemo z našim programom in sicer, ker se bliža »vrhunec 
leta«, se mi zdi škoda, če ga ne bi doživeli v naravi.  
Odlična prilika za to bo v četrtek 16.6., ko so me v Društvu žena in 
deklet Gerečja vas povabili, da jih vodim na POHOD.  
Punce mi dovolijo, da greste z nami tudi vi, naši člani. Več nas bo, bolj bo 
veselo. Točno lokacijo in ostalo še javim, vem pa, da bomo krenili na 
pohod popoldne ob 15. uri. 
Javite tisti, ki bi šli zraven! 
 
 
Nato pa sledi spet praktična biodinamična delavnica in sicer v soboto, 
25.6. izdelujemo KOPRIVOV PREPARAT, IZKOPAVAMO (in 
podeljujemo) LANSKEGA KOPRIVOVEGA, prekopati in spet 
preparirati moramo naš Kravjek po Mariji Thun, izdelali bomo tudi 
spet KREMNOV PREPARAT. 
Prispevek: Aktivni člani 5 €, Pridruženi člani 8 €, Zunanji obiskovalci 
(nečlani) 12 €. 
Prosim javite mi vašo udeležbo do ponedeljka, 20.6.! 
Za uro in točne informacije še pošljem, delali bi dopoldne. 
 
Pobiram tudi prijave za nov »Steigbild vikend seminar«  
v začetku julija, če bi koga zanimalo, vabilo ste že prejeli po mailu. 
 
UFFF! PESTER PROGRAM! 
 
Se vidimo, vaša Vesna 
 
 
 

 


