
PROGRAM za mesec JUNIJ 

 
Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Bliža se Janezovo, ko je vrhunec življenja Zemlje, najdaljši dan v letu, ko so 
rastline v svojem polnem zamahu cvetenja. Čudovit praznik življenja! 

Preden se lotimo našega programa, pa je zmeraj dobro pogledati nazaj in 
ozavestiti, kaj vse smo lepega počeli v prejšnjem mesecu. 

 

POGLED NAZAJ v mesec MAJ 

Kot najprej smo imeli na društvu čudovito predstavitev botaničnega 
raziskovalnega projekta naše članice in študentke goetheanističnega naravoslovja 
Barbare. Resnično se je potrudila za nas in žal mi je, da vas ni prišlo več na njeno 
predstavitev. 

  

 

Nato smo sledečo deževno nedeljo lepo izkoristili in se po dolgem času spet vrnili 
v formo našega študija Kmetijskega tečaja po dr. Steinerju. Teoretično smo 
obdelali Steinerjeve napotke v zvezi s preparati Gnoj iz roga, kompost in Kremen 
iz roga. Spet moram poudariti, da mi je žal tistih, ki prihajajo na praktične 
delavnice biodinamike, pri teoriji pa so bolj poredko prisotni ali pa sploh ne. 
Seveda še zmeraj vabljeni in vsak si sam izbira česa se bo udeležil, vendar se 
zavedajmo, da je namen biodinamike tudi, da razumemo kaj kasneje v praksi 
počnemo. 



 

 

 

In potem se nam je končno posrečilo, kljub vsemu prestavljanju zaradi 
muhastega vremena, da smo uspeli opraviti tudi delo s preparati Gnoj iz roga, 
Kravjek po Mariji Thun, Koprivov preparat in Kremen iz roga. Bravo, ekipa! 

Ženski del ekipe.. 

 



 

In naši trije mušketirji... 

 



Pa naša najmlajša članica mala Iris, ki je pridno ajala cel čas ob našem direndaju.

 

 

Nadaljevala bom tudi s prakso 
predstavitve in pohvale enega 
izmed naših članov. Ta mesec 
bom izpostavila našo Majdo, ki 
kljub vsemu prestavljanju 
biodinamične delavnice niti 
enkrat ni zatajila... Še eno 
nedeljo, kjer bi sama resnično 
težko prišla, je želela poslati 
svojega moža... ☺ Na 
Barbarino delavnico je zraven 
pripeljala kar svojo sorodnico, 
ki je ravno takrat prišla na 
obisk... V glavnem- človek z resnično željo po novem znanju. Premalokrat se 
spomnimo, da vsi obiski, rojstni dnevi, razna praznovanja itd. hitro minejo, od njih 
pa ne ostane kaj več kot lep spomin (včasih pa celo še večja utrujenost). Znanje 
pa nam lahko služi celotno življenje. 

 

 

 



PROGRAM za mesec JUNIJ 
 

Vidimo se naslednji petek, 12.6. ob 17. uri na sedežu društva- tokrat 
bom imela predavanje jaz in sicer na temo: 

»UPORABA ZELIŠČ V VRTNARSTVU in KMETIJSTVU« 
gnojevke in njihova izdelava, škropljenje s čaji, uporaba 
zelišč proti raznim škodljivcem,... 

Vašo udeležbo mi sporočite do srede, 10.6. 

Prispevek: Aktivni člani 5 eur 

                Pridruženi člani 8 eur 

                Zunanji obiskovalci 12 eur 

 

 

 

Naslednji dogodek pa bo ponovno nekaj zelo posebnega in sicer naša 
članica Liljana nam pripravlja izjemno zanimivo predavanje na temo 

»PREHRANA V OČEH DUHOVNE ZNANOSTI« 

Liljana nam bo predstavila vidike biološko-dinamične prehrane iz 
večih Steinerjevih predavanj: 

-  Smo res to, kar jemo 
- Prehrana kot način zdravljenja 
- Duševno-duhovno v hrani 
- Zdrava rastlina-zdrav človek, zdrava žival- zdrav človek 

Kdaj: Sobota, 20.6. ob 17.uri na sedežu društva. 

Vstop za člane je prost oz. zaželjen prostovoljni prispevek. 

 

Vse lepo! Vaša Vesna 


