TEMELJI ANTROPOZOFSKE PREHRANE LJUDI IN ŽIVALI
Razlaga Kmetijskega tečaja dr. Rudolfa Steinerja z dr. Jasmin
Peschke in Jean-Michelom Florinom

Združenje Demeter Slovenija v sodelovanju z Zvezo biodinamikov Slovenije,
Biotehniškim centrom Naklo in Sekcijo za kmetijstvo v Dornachu organizira
dvodnevni seminar z mednarodno priznanima strokovnjakoma, dr. Jasmin
Peschke in Jean-Michelom Florinom.
Temelj biodinamičnega načina kmetovanja je podal dr. R. Steiner na Kmetijskem
tečaju leta 1924. Že v tistem času je opazil, da ljudem primanjkuje moči, da bi
zgradili most med mislimi in dejanji. Še posebej je poudaril, kako pomembno je,
zavedanje, da preko hrane razvijamo moč in voljo za vsakodnevno ustvarjanje.
Pri antropozofsko usmerjeni prehrani ljudi in živali, hrane ne zaznavamo le kot
gole materije. Njena vitalnost in prehranska vrednost je pogojena s silami in
snovmi, ki so sprejete iz celotne narave. Spoznali bomo, kako opolnomočiti
sodnika v sebi in teoretične podlage prenesti v vsakodnevno prakso.
Predavatelja prihajata s Sekcije za biodinamično kmetijstvo v Dornachu v Švici,
kjer je dr. Jasmin Peschke koordinatorka za področje antropozofske prehrane.
Njeno raziskovalno delo temelji na proučevanju različnih vidikov dinamike
prehrane ter organiziranje predavanj in seminarjev po celem svetu.
Jean-Michel Florin je skupaj z gospodom Ulijem Hurterjem vodja Sekcije za
kmetijstvo, koordinator Zveze biodinamikov v Franciji, soorganizator dvoletnega
študija biodinamičnega kmetovanja v Franciji, predvsem pa vodi mnoge tečaje
in seminarje za kmete in učitelje po celem svetu.

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Strahinj 99, 2. nadstropje

PETEK, 30. november 2018: 15.00–21.00
SOBOTA, 1. december 2018: 09.00–17.30

Oba dneva druženja bosta prevajana v slovenščino.

Ker je število mest omejeno, zbiramo prijave na info@demeter.si do zapolnitve
prostih mest. Prijave so obvezujoče.
Ob prijavi sporočite:
ime in priimek, telefonsko številko in email naslov.
Prispevek za seminar znaša 85 eur, ki ga po potrjeni prijavi in najkasneje do
27. 11. 2018 poravnate Združenju Demeter Slovenija na TRR: SI56 6100 0001
0390 890, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Imetnik računa: Združenje Demeter Slovenija, Volčji grad 40, 6223 Komen.

Veselimo se ponovnega snidenja in Vas vljudno pozdravljamo.

Združenje Demeter Slovenija
Predsednik: Sergij Stancich

*Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe urnika programa.

