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Smo že v maju; rastlinski svet se skupaj s soncem dviguje in vse bolj razodeva v svoji 

celotnosti. Naj vas samo opomnim, da nas na travnikih in gozdovih čaka vse več zdravilnih 

rastlin; od kopriv, kopriv, kopriv, kopriv, regrata, pljučnika, lapuha in repuha, pa vse do gabeza, breze, vrbe, regrata, pljučnika, lapuha in repuha, pa vse do gabeza, breze, vrbe, regrata, pljučnika, lapuha in repuha, pa vse do gabeza, breze, vrbe, regrata, pljučnika, lapuha in repuha, pa vse do gabeza, breze, vrbe, 

smrekovih vršičkov, gloga, marjetice, črnega bezgasmrekovih vršičkov, gloga, marjetice, črnega bezgasmrekovih vršičkov, gloga, marjetice, črnega bezgasmrekovih vršičkov, gloga, marjetice, črnega bezga in mnogo drugega.  

Priporočam vam tudi, da po aprilskem deževju znova malce pognojimo naše vrtove in njive z 

domače narejenimi rastlinskimi brozgami; npr. gabezove korenine uporabimo za domače 

izdelano gabezovo mazilo ali olje, celoten nadzemni del pa namočimo v vodo, pustimo čez 

noč, ko se neha peniti, naslednji dan precedimo in v razmerju 1:10 redčimo z vodo ter 

pognojimo našo zemljo z naravnim dušikom in minerali. 

 

Imamo pa tudi zelo poln april za seboj: 

VPOGLED NAZAJ 

Na začetku aprila sem dobila eminentno pomoč iz Markovc pri urejanju svoje zelišče 
njivice. Punce so imele tako pridne roke, da smo hitro opravile potrebno. Hvala vam, zlate 
punce! 

 

 

S Patricijo sva se prvič skupaj odpravili v naravo 
preučevati vrste ščetic. To je bila mini otvoritev 
najinega skupnega raziskovalnega projekta. 

 

 

 

 



 

Nato sem obiskala svojo drago 
študentko Barbaro v Čakovcu, kjer sva v 
okolici nadaljevali svoje delo na rodu 
petoprstnikov. Nahajališče s Potentillo 
albo je bilo po jutranji rosi naravnost 
magično.  

 

 

11.4. smo proslavili otvoritev Sekcije za antropozofsko medicino v Hiši integrativne 
medicine v Celju. Z nami je bil antropozofski pediater in homeopat z dolgoletnimi 
izkušnjami, dr. Reinhard Schwarzem iz Graza. Na popoldanskem seminarju smo govorili o 
»ZDRAVEM DOJENČKU«. Cikel popoldanskih seminarjev z dr. Schwarzom se bo kmalu 
nadaljeval; ostali smo pri tematiki cepljenja, obravnavi pljučnice in drugih obolenj ter 
predstavitvi antropozofskih preparatov za domačo samopomoč. V treh delih bomo tako 
končali razvoj, najpogostejše bolezni in vprašanja do obdobja pubertete.  

V nedeljo 13.4. smo se ponovno zbrali s študijsko skupinico na Kmetijskem tečaju, kjer 
smo veliko debatirali tudi o življenju Steinerja in Goetheja. Ta skupinica je resnično 
»društvena poslastica«, zelo sem ponosna nanjo. 

 

 

V sredo 23.4. smo imeli na sedežu društva predavanje o SPOMLADANSKIH ZELIŠČIH. 
Zelo izčrpno smo obravnavali številne zdravilne rastline, njihove učinke, morebitne 
omejitve pri uporabi in razne recepte za domačo uporabo. Kmalu si jih bomo ogledali tudi 
v živo... 

Tako. Zdaj pa sem na primorski strani in čeprav so za menoj deževni dnevi, sem prav 
vsak trenutek dobro izkoristila za opazovanje primorskih rastlin. Zato se počutim 
neskončno bogatejša.  



Našla sem več različnih petoprstnikov (Barbara!), obeta se nov projekt z laškim smiljem, 
ki je tukaj tik pred cvetenjem in ki s svojo aromo napolnjuje celotno področje, na drugi 
strani otoka pa kraljuje že cvetoči žajbelj. Proučevala sem tudi različne vrste metuljnic; 
od zelišč do grmov in dreves ter obiskala nahajališče moje hrvaške ciklame. Moja 
ljubezen do rastlin je vedno večja in me vse bolj izpolnjuje. Pravljica! 

 

KAJ NAS PA ČAKA TA MESEC? 

V sredo 7.5. se skupaj odpravimo na ogled ekološke vrtnarije Wagner v Avstriji. 
Vrtnarija je resnično ogromna, bomo pa imeli v pomoč Klavdijo iz biodinamičnega društva 
Pomurje, ki je tam zaposlena in nam bo pomgala pri svetovanju. Ne pozabite vzeti 
dinarčkov zraven, ponudbo pa si lahko prej ogledate tudi na njihovi spletni strani. 
Podrobnejše informacije glede odhoda vam sporočim, takoj v ponedeljek, ko se vrnem. 

 

V nedeljo 11.5. pa se ob 17. uri spet dobimo na sedežu društva in nadaljujemo z našim 
Kmetijskim tečajem. 

 

V soboto 24.5. pa gremo skupaj na POHOD v Haloze, kjer si bomo po čudovitih poteh 
ogledali množico zdravilnih rastlin. Več informacij o tem, kam točno gremo in kako bo 
pohod potekal, vam sporočim naknadno. Vsi »rastlinoljubci« in pohodniki obvezno 
rezervirajte termin!  

 

 

Uživajte v naravi in se kmalu vidimo! 

Vaša Vesna 

 

 

 

 

 

 

 

 


