
PROGRAM za AVGUST 

 

Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Poletje se počasi preveša v svoj iztek... Ne pozabite si nabrati zelišč za prihajajočo jesen in 

zimo; nadzemni deli se pobirajo samo še avgusta! Izkoristite kakšno lepo dopoldan za vašo 

zeliščno ozimnico, nastavite se sončku in uživajte v zadnjem razcvetu narave. Mi gremo 

pa naprej- še prej pa: 

 

POGLED NAZAJ 

Julija smo imeli ponovno srečanje študijske skupinice »Kmetijski tečaj«. Kot 
vedno je bilo zelo zanimivo. Zlatko in Branka sta nam podala tudi zelo zanimive 
stvari iz astronomske delavnice, ki sta se je udeležila v Radovljici. Ta 
skupinica je čudovita priložnost, da si še bolj odprto podelimo stvari med 
seboj, izkušnje, vprašanja, ideje, znanje, saj je drugače kot na predavanjih, 
kjer je še zmeraj frontalen pristop. Menim, da je ta oblika druženja, oblika 
prihodnosti. 

 

Na tem mestu želim izpostaviti tudi našo legendo, Stankota, ki se je odločil iti 
sam v Vršac, Srbijo na enotedenski mednarodni seminar iz antropozofske 
medicine, ki se bo odvijal konec avgusta. Stanko je zgled samostojnosti, 
prilagodljivosti in notranje motiviranosti, kajti ni dobro, da smo v svojem 
iskanju znanja odvisni drug od drugega, da nam zmanjkuje volje iti (morda tudi 
daleč) vedno znova po novo »vodo«, se malce premagati, odvrniti od neke 



vsakodnevne rutine. Seveda smo si različni med seboj in nas vežejo 
marsikatere stvari, pa vseeno, pazimo, da nam ne bo ugasnila luč iskanja, ki 
daje smisel življenju in ga bogati. 

p.s. Če bi še kdo rad šel v Srbijo, dobi informacije pri meni. 

 

Nato pa je naša Barbara poskrbela, da smo se pošteno ogreli na VEČERU 
EVRITMIJE. Pripravila nam je izrazito bogat program evritmijskih vaj, na 
katerih smo se tudi pošteno nasmejali. Drugače nas je pohvalila, da smo zelo 
nadarjena in med seboj usklajena skupina. Zelo lepo je pripravila tudi 
predstavitev evritmije in nam na koncu postregla tudi z lastno predstavo. 
Hvala, Barbara! 

 

 



Ta mesec pa bom izpostavila nekoga, ki zmeraj pride zelo 
tiho na program, našo Zinko, nekoga, ki morda še niste niti 
prav opazili. Zinka je članica iz naših krajev, ki nikoli ni v 
ospredju, vendar če le lahko, zmeraj pride na program in 
je odprta za nove stvari. Doma goji marsikaj, od številnih 
rož, zelišč, industrijske konoplje in je zelo delovna ter 
zmeraj pripravljena pomagati. Kar povprašajte jo malo, kaj 
vse skriva doma. 

 

 

 

 

 

PROGRAM V AVGUSTU 

V avgustu prirejam za vas ponovno ZELIŠČARSKO PREDAVANJE: dotaknili 
se bomo različnih še aktualnih in tudi manj poznanih zelišč ter se z znanjem, 
predvsem o nabiranju, shrambi, obdelavi in uporabi SEMENSKEGA in 
KORENINSKEGA dela zelišč pripravili tudi na prihajajočo jesen. 

KDAJ: Sobota, 22.8. ob 17.uri 

KJE: Sedež društva v Hvaletincih 2 

PRISPEVEK: Aktivni člani 7 EUR 

                    Pridruženi člani 10 EUR 

                    Zunanji obiskovalci (nečlani) 14 EUR 

Prosim za predhodno prijavo do 17.8. 

 

Se vidimo na programu, lepe dneve vam želim, 

 

Vesna 


