
Društvo za varstvo 
okolja Bled je 
nevladna 
organizacija, ki 
deluje na področju 
varstva okolja in 
narave. 

Blejsko pokrajino je izoblikoval Bohinjski ledenik. Dal 
nam je bogastvo lehnjakotvornih izvirov, ki se nizajo 
na ledeniških terasah, ki vodijo do dveh največjih 
blejskih rek, Save Dolinke in Bohinjke. Ledeniško 
dogajanje se vidi praktično v vseh značilnostih 
pokrajine. Veliko vodnih izvirov in ostanki mokrišč 
prevevajo pokrajino. Čelne in bočne ledeniške 
morene so še dobro ohranjene, slikovito mehko 
izbrušeno skalovje kaže na moč ledenika, ki je 
oblikoval stene pečin. Tako je nastala tudi rečna 
terasa Lipje. 

Do sedaj smo lahko rastline 
potipali, jih vonjali, videli, a nismo 
jih mogli slišati.
Naprava za glasbo rastlin menja 
vse. S to napravo razkrivamo, da 
je rastlinski svet poln življenja, da 
je zavesten in inteligenten. 
Rastlinski svet se skozi glasbo 
rastlin izraža in to je popolnoma 
nova dimenzija, ki jo lahko 
izkusimo in doživimo.

Prireditev bo v mirnem 
gozdičku Lipja, območja 
sonaravnega kmetovanja 
nad Brjem na Bledu, v 
sodelovanju z ezoterijskim 
društvom Damanhur 
Slovenija 
(teco@damanhur.net).

GLASBA RASTLIN je rezultat 40-letnega 
raziskovanja v Federaciji Damanhur in sicer z 
namenom raziskati senzibilnost in inteligenco 
rastlinskega sveta. V svojih raziskovanjih so izdelali 
in razvili napravo, ki proizvaja zvok rastlin in 
dreves. Rastlinski svet se od sedaj lahko izraža 
skozi zvok in glasbo.

Raziskovanje rastlinskega sveta oziroma vsako 
raziskovanje vedno pričnemo z vprašanjem, ki 
poraja novo vprašanje. Lahko bi rekli, da je 
raziskovanje neskončno in vedno prevzame 
različne oblike.
Človeštvo že od starodavnih časov naprej ugotavlja 
svojo vlogo oz. odnos z rastlinskim svetom in svoj 
odnos z naravo. V tem obdobju  je najbolj 
prepoznavna GLASBA RASTLIN.

Program

Sobota, 1. oktober 2016

11:00-12:00 Predstavitev Društva za ezoterijska 
raziskovanja Damanhur Slovenija 
11:00-15:00 Otroška delavnica
12:00-19:00 Glasba rastlin
13:00 Pozdravni nagovor  predstavnikov 
Društva za varstvo okolja Bled, EDDS, 
podžupana občine Bled, g.Tonija Mežana
13.15 Predstava KUD Teater za vse Jesenice: 
Čudežni zdravilni kamen
14:00 Predstavitev Društva za varstvo okolja 
Bled, predstavnik  g.Miha Žvan.
15:00 Nastop Mine in Ane Kunstelj: vokal, 
zveneči inštrumenti
17:00-18:30 Bachovi cvetni plesi z Igorjem in 
Ireno Kononenko
19:00 Zaključek

Nedelja 2. oktober 2016

10:00-18:00 Glasba rastlin (Prinesite svoje 
rastline v loncih na poslušanje)  
10:00 Vodeni izlet skozi dolino Brje. (Zbor na 
Lipju, 15 min pred odhodom v dolino.)
11:00-17:00 Otroška igralnica
11:00-12:00 Predstavitev ezoterijskega društva 
Damanhur Slovenija
15:00 Delavnica zlatarke Doroteje Zupan: 
Odlivanje nakita v vosku, akontacija 8€
19:00 Zaključek

VSTOP PROST!

Zaželjeni prostovoljni prispevki!

Društvo za varstvo okolja Bled

www.zavest.net



Poslušati rastline, kako ustvarjajo glasbo, je v 
bistvu način vstopanja v rastlinski svet. Glasba, 
ki jo slišite in način menjave ritma, je posledica 
vaše interakcije z njimi. Ko smo prisotni na 
koncertu glasbe rastlin, kjer rastline ustvarjajo 
glasbo skupaj z glasbeniki in pevci, nam 
popolnoma spremeni pogled na rastlinski svet in 
pričnemo se zavedati, da so rastline inteligentna 
in zavestna bitja.
Pa naj bo to osebna meditacija, oblika zabave, 
plesa ali nova metoda komunikacije: ko slišite, 
kako rastline skozi univerzalni jezik glasbe delijo 
svoje izkušnje z vami, se  brez dvoma dotakne 
vaših src in spremeni vaš pogled na življenje, ki 
ga živite v tem svetu.

Napotki:

Dostopamo peš, vozila pustimo na javnih 
parkiriščih. Nezahtevne hoje je ca 20 minut.

Pijača in oprema za udobno sedenje iz vašega 
nahrbtnika.

V gozdičku med prireditvijo ne kadimo, ne 
pijemo alkoholnih pijač in mobilniki bodo 
molčali!  

V primeru slabe napovedi bo dogodek 
prestavljen za teden dni.
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