
PROGRAM ZA MESEC MAJ 
Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Po čudovitem in toplem vremenu, ko smo že vsi pridno presajali in sejali zelenjavo ter nabirali 
zelišča, nas je doletelo zimsko stanje z nizkimi temperaturami, dežjem in snegom. Številne 
rastline, grmi in drevesa so prizadeti. V ta namen sem vam poslala številna navodila za prvo 
pomoč po mailih. Kljub nenadnemu in nepričakovanemu vremenskemu preobratu pa smo 
aprilske dejavnosti izvedli ob »pravem času« in v takšnem duhu pogledujemo tudi v maj, ko se 
ptički ženijo. 

 

Pošiljam vam izreke iz Koledarja duše po prevodu Sama Simčiča, ki veljajo za mesec maj: 

 

1. majski teden  

V svetlobi, ki z´ globin duhá 

V prostoru plodno tke, 

Bogov stvarjenje razodeva: 

V njej se prikazuje bistvo duše, 

Razprostrto do svetovne biti 

In se povzpelo v vstajenje 

Iz sebstva ozkega moči notranje. 

 

2. majski teden  

Iz lastnih se posebnosti  povzpelo 

Je moje sebstvo in nahaja 

Kot razodetje se svetov 

V silah časa in prostora; 

Svet prikazuje vsepovsod 

Kot prapodobo božjo  

Resnico mi .podobe lastne.  

3. majski teden 

Mu sebstvu mojemu grozi ubežati, 

Jo luč sveta močno privlači. 

Zdaj slutnja moja, ti,  

Krepkó nastopi v svojem pravu, 

Mi nadomesti moč mišljenja, 

Ki v siju čutov hoče  

Se sama sebe izgubiti. 

 

4. majski teden  

Moč čutov raste 

V povezavi z božjim ustvarjanjem, 

Mišljenja silo tlači mi 

Navzdol v zamolklost sanj. 

Ko božje bistvo 

Se združi z mojo dušo, 

Človeško se mišljenje mora  

Vdati tiho v sanjsko bivanje. 

 

Poglejmo še nazaj v naše pretekle dogodke v aprilu, preden pogledamo naprej. 

 

  



POGLED NAZAJ V MESEC APRIL 
V sredini aprila smo se skupaj odpravili na prvi letošnji pohod. Povabila nas je 
Majda Fridl v svoje kraje pri Podlehniku, v neokrnjeno naravo, povzpeli smo se 
tudi na njen Sedlašek, kjer živi s prečudovitim razgledom na okoliške hribe in 
doline in kjer nas je tudi po domače obilno pogostila, za kar se ji iz srca 
zahvaljujemo. Imeli 
smo idealno vreme 
in našli številne že 
aktualne zdravilne 
rastline na res 
čistih nahajališčih. 
Bilo je prekrasno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sledilo je še eno 
prečudovito, zelo obilno in 
poučno predavanje Radovana 
Jokanovića iz področja 
antropozofije, pomena 
praznikov od božiča pa vse 
do binkošti. Resnično žal mi 
je bilo tako slabega obiska 
članov, ker je bil 
predavatelj res odlično 
pripravljen in v formi. No, 
tisti, ki smo bili, smo 
predavanje použili z velikim 
veseljem. 

 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA 

Tokrat bi rada 
izpostavila našo Majdo 
Fridl. Vsi jo poznamo iz 
radia, pa vendarle 
morda ne vemo veliko o 
njej sami. No, jaz sem 
bila nekoč tudi njena 
plesalka in vem, da 
naša Majda skriva 
veliko talentov- od 
umetnosti in plesa, pa 
vse do zdravilnih 
zelišč. Je tudi 
(pre)skromna oseba, 
vesele narave, z veliko 
zanimanja za svet, 

naravo in človeka. Hvaležni smo ji tudi za našo soustvarjanje na Radiu Ptuj. 



PROGRAM V MAJU 
Maja bo kar pestro.  

Začnemo s študijsko skupinico »Kmetijski tečaj« v nedeljo, 8.5. ob 17.uri na 
sedežu društva. Na zadnjem srečanju so člani študijske skupinice dobili naloge, 
da vsak izmed njih pripravi neke vrste majhno seminarsko-raziskovalno nalogo na 
eno izmed rastlin, ki jih uporabljamo v biodinamičnih preparatih, zato da bi bolje 
razumeli njihova delovanja. Kratek referat na temo »KAMILICA« bo pripravil 
naš Stanko in nam jo predstavil na začetku študijske skupine v nedeljo 
(predstavitev traja cirka 20 minut, nato nadaljujemo z branjem). 

Prosim za potrditev udeležbe do četrtka, 5.5. 

Pridruženi člani prispevajo 2 eur/obisk. 

 

V soboto, 14.5. predavava skupaj s študentko naravoslovja po Goethe-ju Patricijo 
Šenekar za Društvo bolnikov z boreliozo, ki ga vodi infektolog dr. Šibanc na 
temo »DIVJA ŠČETICA IN VPRAŠANJE BORELIOZE Z VIDIKA 
ANTROPOZOFSKE MEDICINE«. 

Predavanje se bo začelo ob 10. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča v Laškem ( prvo 
nadstropje desno). Vstop je prost. Če koga zanima udeležba ali bi se rad peljal z 
nama, naj me kontaktira. 

 

Takoj naslednji dan, v nedeljo 15.5. imamo PRAKTIČNO BIODINAMIČNO 
DELAVNICO. Začnemo ob 10. uri, če lahko kdo pride še malce prej, da 
začnemo s prebiranjem gnoja, zaželjen. 

Izdelovali bomo ponovno preparat Kravjek po Mariji Thun ter rmanov preparat 
(polnjenje rmana v jelenov mehur). 

Več o uporabi teh dveh preparatov nam bosta ponovno po opravljenem delu 
odpredavala naša Zlatko in Branka. 

Prosim vas, da ste točni, primerno obuti in oblečeni. Rokavice bodo na voljo, 
lahko prinesete tudi svoje, tudi kakšna motka za mešanje gnoja je zaželjena. 

Prispevek: Aktivni člani 5 €, Pridruženi člani 8 €, Zunanji obiskovalci (nečlani) 
12 €. 
Prosim za prijavo do srede, 11.5.! 



Na delavnici lahko po želji dobite za domov tudi naslednje preparate, ki smo jih 
lani izdelali- na voljo so še: 

1) Kravjek po Mariji Thun 

2) Kremen iz roga 

3) Gnoj iz roga 

Preparate dobite zastonj tisti, ki ste prisostvovali na delavnicah izdelave teh 
preparatov. Ostali prispevate 5 eur/ merico oz. stekleničko. 

S seboj prinesite ustrezne steklene posodice in doma preračunajte točno koliko 
potrebujete za svoje obdelovalne površine. 

 

Sledeči vikend oz. od četrtka, 19.5. do nedelje, 22.5. je na Ptuju ponovno 
Sejem kmečkih dobrot. Tudi letos bomo imeli stojnico z našimi zeliščnimi 
izdelki »Sapientia«. V soboto naj bi imela tudi odprto radijsko oddajo z Majdo 
Fridl na prostorih Biotehniške fakultete. Več informacij o tem še pošljem. 
Pridite nas kaj pogledat na stojnico, pripeljite kakšne stranke ☺ 

 

Nato pa skupaj z našo aktivno članico Angelco organiziramo obisk pri Perujki Luz 
Soto v Kunovi, ki nam bo pokazala njen način življenja skupaj z naravo, ogledali si 
bomo zanimive rastline, njen rastlinjak, bambusov nasad, preprosto čistilno 
napravo,... Sama izdeluje tudi kreme in mila, mož pa je umetnik v izdelkih iz lesa. 
Živijo v hiši, grajeni na način kot v Peruju, ki je tudi energetsko varčna. 

Kdaj: Torek, 24.5.  

Kje:  Ob 16:45 se dobimo na parkirišču Supermesta Ptuj. Prosim, da se za skupno 
vožnjo izmenjujemo, tako da vsakič pelje nekdo drug. 

Prijava do sobote 21.5.! 

Gospa Soto računa 2 eur/ osebo za vodeni ogled. 

 

Se vidimo! 

Vaša Vesna 


