
M a r i a  T h u n ®
2020  

MeTų sėjos dienos

Sėjos, sodinimo, ravėjimo  
ir derliaus nuėmimo laikai 2020 metams

Kalendorius sudarytas remiantis konsteliacijų tyrimais  
Maria Thun®, Matthias K. Thun

Leidžiamas jau 58 metai

2020.03.16 Pirmadienis 

  Laikas Tema Lektorius

9.00 – 10.00 Registracija 

10.00 – 10.30 Pasisveikinimas ir trumpas 
prisistatymas

Rasa Čirienė

10.30 – 11.15 Kaip skaityti ir suprasti 
„Marijos Thun“ Sėjos 
kalendorių

Margret Zimmermann

11:15 – 11.30 Euritmija „Planetų gestai“ Urtė Čiblytė-Westerink

11.30 – 12.00 Kavos pertrauka

12.00 – 13.00 Apie astronomines 
konsteliacijas iš R. Šteinerio 
„Žemės ūkio kurso“ 

Horst  Zimmermann

13:00 – 13.15 Euritmija „Zodiako 
žvaigždynų gestai“

Urtė Čiblytė-Westerink

13.15 – 14.30 Pietų pertrauka

14.30 – 15.00 Klausimų ratas

15.00 – 16.30 Praktinės užduotys, įvairių 
konsteliacijų vaizdiniai su 
euritmija  

 Horst und Margret 
Zimmermann

16.30 – 17.00 Pertrauka

17.00 – 18.00 Pasikeitimas patirtimi. Aš jau naudoju Sėjos Kalendorių  
1-2-3-4-5 ir daugiau metų Plenumas  

 18.00 1-os dienos pabaiga

2020 m. kovo 17 d. Antradienis

  Laikas Tema Lektorius

09.00 – 9.15 Prisiminkime pirmadienį, pasveikiname naujai 
prisijungusius

09.15 – 09.30 Euritmija Urtė Čiblytė-Westerink

09.30 – 11.00 Žemės evoliucija pagal 
Rudolfą Šteinerį

Margret Zimmermann

11.00 – 11.30 Kavos pertrauka

11.30 – 11.45 Euritmija Urtė Čiblytė-Westerink

11.45 – 13.00 4 gamtos karalystės ir 
eterinis pasaulis

Margret Zimmermann

12.30 – 13.30 Pietūs 

13.30 – 14.00 Klausimai ir diskusija Plenumas

14.00 – 14.15  Euritmija Urtė Čiblytė-Westerink

14.15 -  15.45 Poliškumas ir pakylėjimas
Dualizmas ir trinarystė

Margret Zimmermann

Registracija į seminarą: 
tel. 8-612-66555, rasaci@gmail.com

Galima dalyvauti tik vieną dieną. 
Seminaro kaina: 

99,00 € (2 dienos) arba 55,00 € (1 diena) 
Biodinamika LT nariams: 85,00 €/45,00 €

įsk. kavą ir pažymėjimus, vertimas į lietuvių kalbą
Marijos Thun „Sėjos kalendorius 2020“ (lietuviškai) – 7,00 €

Senesnių metų kalendorius galima įsigyti po 1,00 €

Kviečiame dalyvius pasinaudoti svetinga „Eglės“ sanatorija 
ir užsisakyti nakvynę su pusryčiais su 10% nuolaida. 

Nakvynės su pusryčiais kaina:
Vienvietis kambarys 60 -10% = 54 €

Dvivietis kambarys 86 -10% = 77.40 €
Į kainą įskaičiuota: 

Pusryčiai (švediškas stalas);
Ryte neribotas apsilankymas baseine (25 metrų plaukimo basei-

nas, 2 pirtys, sūkurinės vonios)   
I–V 7:00–9:00, VI–VII 7:00–10:00;

Neriboti apsilankymai treniruoklių salėje;
Apgyvendinimas pasirinkto tipo kambaryje;

Rezervacija galima TIK el. paštu 
ausra@fdrcnemunas.lt  

nurodžius slaptažodį BIODINAMIKA
Taip pat galioja -10% nuolaida užsakant ir sanatorinio gydymo 

programas seminaro metu ir būnant ilgiau:
https://birstonas-booking.sanatorija.lt/packet?id=1&lan-

g=lt&_ga=2.84850458.2014827738.1580290072-
295566720.1565183506

Seminaro metu pietus ir vakarienę galima valgyti švediškame 
stale, kaina po 12,00 € arba užsisakyti kavinėje atskirus patiekalus 

iš meniu.

B I R Š TO N A S ,  E G L Ė S  s a n a t o r i j a , 
A l g i r d o  g.  2 2

2020 m. kovo 16-17 d.

Įvadas į  Marijos Thun 
 „Sėjos kalendorių“ ir

Žemės evoliucijos pagrindai



SEMINARO LEKTORIAI:

Margret Zimmermann ir Horst Zimmermann, 
Vokietija. 40 metų biodinaminę žemdirbystę praktikuojanti 
pora. Lietuvoje seminarus ves trečią kartą. Margret daugiau 
nei 30 metų dalyvavo Marijos Thun organizuojamuose 
Vokietijos moterų valstiečių kongresuose ir atliko Marijos 
Thun pavedimu bandymus savo ūkyje. Dabar ji toliau tęsia 
šių kongresų organizavimą, jie vyksta rudenį.

Horst Zimmerman (68) 1952.02.06
Biodinamine žemdirbyste užsiima nuo 1975 m.
1981 įkūrė biodinaminę ūkio bendruomenę 

“Grummersort” Šiaurės Vokietijoje. 
Išaugino įvairiapusį ūkį, kuriame plėtojamos visos 

žemdirbystės šakos: augalininkystė, gyvulininkystė, 
daržininkystė, biodinaminis perdirbimas (sūrinė, kepykla), 
pardavimas ir pedagoginis darbas.

Ūkio bendruomenėje tiesiogiai vadovavo daržininkystei ir 
visiems pardavimams.

Nuo 2017 perdavė ūkį jaunajai kartai ir teikia išmintingus 
įžvalgius patarimus, visų pirma kompostavimo veikloje.  

Margret Zimmermann (67) 1952.12.12
Užaugo konvenciniame ūkyje. 
Žemės ūkio studijos. 
Nuo 1981 kartu su vyru ir dar 2 šeimomis kūrė 

biodinaminį ūkį “Grummersort”.
4 vaikų mama, dirbo ūkio kepykloje, administravo visus 

raštų reikalus ir dirbo pedagoginį darbą.
Nuo 2017 yra ūkio senjorė patarėja.

Urtė Čiblytė-Westerink, Lietuva euritmistė (28)
Vilniaus Valdorfo mokyklos auklėtinė nuo 1 iki 12, kur 

teatro pamokos buvo ne prastesnės už matemiką. 
Metų darbas ir projekcinė geometrija sudarė mokymo 

dalykus, o konkurencija dėl geresnio pažymio yra žemas 
lygis. Euritmija yra antroposofijos judesio dukra, kai kalbą 
galima išreikšti ne tik kapotais, bet labai plastiškais gestais, 
dažnai gydančiais subtiliuosius kūnus. Euritmijos Urtė mokėsi 
Olandijoje. Čia ji sutiko savo sielos draugą, taip pat euritmistą 
Pjerą. Jie jau susilaukė 3 vaikų, abu dirba Vilniaus Valdorfo 
mokyklose euritmistais.

Rasa Čirienė (50)
Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo 

asociacijos „Biodinamika LT“ prezidentė. Nuo 2012 m. 
organizuoja Lietuvos biodinaminės žemdirbystės judėjimą: 
seminarai ir kursai Lietuvoje apie biodinaminių preparatų 
gamybą, biodinaminį bičių laikymą, kompostavimą, javų 
reikšmę. Informacijos apie biodinamiką vertimas į lietuvių 
kalbą. Mokomųjų studijų į biodinaminius Vokietijos ūkius 
organizavimas. Mokslinių ryšių apie biodinamiką palaikymas 
su Kauno ASU profesūra Honorata Danilčenko, Elvyra Jariene. 
Biodinaminio sertifikavimo pagal Demeter tarptautinį 
standartą organizavimas. Tarptautinių biodinaminių 
ryšių palaikymas su Demeter International, dalyvavimas 
metiniuose Demeter standartizacijos komitetuose, 
biodinaminių produktų pardavimo organizavimas ir 
ekologinės krautuvės „Žalia rasa“ savininkė Vilniuje.  
Profesionali vertėja iš vokiečių kalbos.

SEMINARO ORGANIZATORIUS: 
Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacija 

„Biodinamika LT“ 

www.demeter.lt

 Įvadas į  Marijos Thun 
 „Sėjos kalendorių“ ir

Žemės evoliucijos pagrindai
Marijos Thun „Sėjos kalendorius“ jau 58 metus padeda dar-
žininkams, sodininkams planuoti savo darbus. Lietuvoje 
jau yra 5 ir daugiau metų patirties turinčių žemdirbių. Ka-
lendorius verčiamas į prancūzų, anglų, rusų, lenkų, latvių 
kalbas. Kasmet kalendoriaus įvade naujiems skaitytojams 
pabrėžiama, kad tai ne Mėnulio kalendorius ir ne biodina-
minis. O jei ne jis, tai apie ką čia sukasi visa ašis? Internete 
galima rasti Mėnulio ir biodinaminių kalendorių versijų, 
bet Marijos Thun kalendorius būna tik spausdinta versija ir 

interneto platybėse nerasite. 


