
 
 

 

 

VABILO 

DRUŠTVO AJDA POSAVJE VAS VABI NA JESENSKA PREDAVANJA, 

KI BODO VSAK PONEDELJEK OB 17. URI TVD PARTIZAN BOŠTANJ 

OD 30.10.2017 DO 18.12.2017 

 

� 30.10.  ob 17:00  

RASTLINA JE SVETA, OD KORENIN DO CVETA 

(Etnobotanično izročilo na Slovenskem) 

Etnologinja Vlasta Mlakar, avtorica knjige Rastlina je sveta, od korenin do 

cveta, bo predstavila dediščino znanja naših prednikov v zvezi s poznavanjem in 

uporabo rastlin ter s tem povezanimi modrostmi, verovanji, šegami in navadami. 

Tradicionalno znanje o rastlinskem svetu odpira vpogled v tisočletja staro 

izkustveno znanje naših prednikov o uporabi rastlin v prehranske, zdravilne, 

gospodarske, estetske in religiozne namene, ki je bilo vselej povezano z 

nadnaravnim svetom, prek katerega je človek usmerjal svoje duhovno, družbeno 

in gmotno dojemanje sveta in sebe. 

Predava: Vlasta mlakar 

 

� 6.11. 2017 ob 17:00 

           SKRIVNOSTI KREMNA 

 

Antropozofska mag.farm. nam bopredstavila pomen kremna v Zemlji, rastlinah, živalih in 
človeku; 
 kremen v biodinamiki in antropozofska zdravila s kremnom 
Predava: Vesna Forštnerič Lesjak, mag.farm. 
 

� 13.11. 2017 ob 17:00 
          ČLOVEŠKA NALOGA KMETA 

 

Na predavanju bomo skušali osvetliti neprecenljivo vlogo kmeta za razvoj naše 
civilizacije. Sodobna kmetijska kriza je namreč duhovni problem, ki ga ne bomo rešili z 
vedno sodobnejšimi stroji in vedno močnejšimi traktorji. Nasprotno, nekritično 
sprejemanje novih in novih tehničnih rešitev pridelovanja hrane, vodi nas in našo 
civilizacijo v propad. In nujno je, da razvijamo protipol tej destrukciji - razvoj, ki poteka 
skozi kmeta-Človeka, kmeta, ki spoznava naravne zakone življenja in pri sebi razvija 
miselno metodo, ki je utemeljena na celoti organizma in ne na mehanskih delih stroja. Če 
želimo spremeniti svojo kmetijo na podlagi biodinamičnih načel, moramo najprej delati 
na samemu sebi in spremeniti svoj način mišljenja .Kako dejansko to delamo in kakšne 
posledice ima to za nas, našo osebno duhovno preobrazbo, za našo družino, okolico in 
družbo na sploh ... to bodo osrednja vprašanja tega predavanja, s katerimi bomo skušali 



 
 

 

priti do zaključka, kako priti do resnične hrane za človeka, saj, kot je v uvodu knjige 
Kmetijstvo prihodnosti zapisala raziskovalka Lili Kolisko, tesna sodelavka dr. Rudolfa 
Steinerja: "Brez ustrezne hrane, ki človeškemu organizmu posreduje življenjske sile, ljudje 

ne morejo biti močni in zdravi, niti sposobni, da razvijejo jasne misli in moralno moč, ki jih 

tako zelo potrebujemo." Skušali bomo osvetliti, kako sploh prepoznati te življenjske sile in 
kako jih razvijati, da bomo lahko v resnici izvajali svojo nalogo kmeta-Človeka. 
Predava: mag. Katja Temnik 

 

� 20.11.2017 ob 17:00 

           KAKO OHRANITI ZDRAVO ŽIVČEVJE IN MOŽGANE  

 

Pred kratkim je izšla knjiga s tem naslovom pri Društvu Ognjič. 

Predava: Sanja Lončar 

 

� 27.11.2017 ob 17:00 

IZDELAVA IN UPORABA BD PREPARATOV V RAZLIČNIH KLIMATSKIH PODROČJIH 

 

Dr Maja Kolar je članica mednarodne komisije za preparate in je obiskala veliko vodilnih 

biodinamikov po svetu, kjer je proučevala njihove načine izdelave BD preparatov. 

     Predava: dr. Maja Kolar 

 

� 4.12.2017 ob 17:00 

KLJUČ RAZUMEVANJA SEBE IN NARAVE 

 

Ključ razumevanja sebe in narave, poti in smisla stvarjenja, nastajanja in   minevanja, 
jemanja in dajanja je Steinerjev prikaz večslojnosti bivanja. 

     Morda smo ga že srečali – ali ga tudi razumemo?  
     Predava: Meta Vrhunc 
 

� 18.12.2017 ob 17:00 
Predbožično srečanje s krajšim priložnostnim predavanjem (ni vstopnine) 
 
 
Vstopnina na predavanjih: 3€ 
 
Kontaktna oseba: Majda Hriberšek, tel. 041 458 532 
e-mail: majda.hribersek@gmail.com 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 

Predsednik društva Ajda Posavje: 

Zvone Černelič 


