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40 (13, 14, 39) 1. januarski teden 5. – 11.1. 

In sem v duhá globinah, 

V duševnih mojih temeljih 

Se iz srcá svetá ljubezni 

Lastnósti lastnih prazna blodnja polni 

Z ognjeno silo mi svetá beseda. 

 

41 (12, 15, 38) 2. januarski teden 12.1. – 18.1. 

Duše ustvarjalna moč 

Teži iz temeljev srcá, 

Da v človekovem življenju božje sile 

Se razplamtijo k pravem delovanju,  

Da sebe úpodobijo 

V človekovi ljubezni in njegovem delu. 

 

42 (11, 16, 37) 3. januarski teden 19. – 25.1. 

V zimski tej temi 

Je razodetje lastne sile 

Gonilo duše močno, 

Da vodi jo v mrak 

In da sluteč začuti 

prek topline srčne razodetje čutno. 

 



43 (10, 17, 36) 4. januarski teden 26.1. – 1.2.  

V globinah zimskih  

Resnični se obstoj duhá ogreje; 

Sveta pojavu daje 

Prek srčnih sil moči obstajanja; 

Kljubuje hladnosti sveta, okrepljujoč 

Duševni ogenj v notránjosti človeka. 

 

POGLEJMO NAZAJ V DECEMBER 
V decembru smo začeli s čudovitim in zelo poučnim predavanjem dr. 
Mayrhofferja, antropozofskega zdravnika iz Celovca, v Waldorfski šoli Ljubljana. 
Predaval nam je na temo onkologije- ČLOVEK IN RAKASTA OBOLENJA- 
odgovarjali smo na številna vprašanja »zakaj« in »kako«. Iz vseh koncev je prišlo 
veliko ljudi in predavanje je bilo tako zanimivo, globoko segajoče, da sem kar 
pozabila fotografirati- in žal nimam niti ene same fotografije ☺ 

 

Nadaljevali smo z našim društvenim 
»PREDBOŽIČNIM SREČANJEM«. Bilo je 
tako lepo, da se sploh ne da opisati- zbrali 
smo se v pravem duhu, brali o pomenu 
božiča, svetih noči, skupaj krasili jelko s 
posebnimi simboli, peli smo, se sladkali, 
obdarili in nasmejali do solz. Prava 
društvena družinica se je zbrala. Bilo je 
tako »lepo« in »toplo«, da se je čutilo kar 
»gosto« med nami. Resnično, hvala vam! 

 

 



 

 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA »Sapientia« 

Tokrat ob zaključku prejšnjega leta in ob začetku novega, ne bom izpostavila 
posameznega člana, temveč bi rada predstavila in »pohvalila« celotno društveno 
družinico »Sapientia«. Hvala vam, da ustvarjate z menoj, da vztrajate, se 
potrpežljivo korak za korakom učite, predvsem pa prispevate svojo dobro voljo k 
zelo lepim odnosom. V novem letu si želim, da bi nam ostale iskrice v očeh, da bi 
želja po znanju še naraščala, da bi se še bolj povezali med seboj, da nam ne bi 
zmanjkalo volje in predvsem da bi ohranjali lepe medsebojne odnose. Hvala vam!  



 

p.s. Fotografija je iz našega zadnjega druženja, na kateri vas velikooo manjka, 
napisano pa velja za prav vse naše člane, tudi tiste, ki ste bili z nami samo v 
mislih. 

 

PROGRAM ZA JANUAR 

Kot najprej ponovno vabim na srečanje našo študijsko skupinico 
»Kmetijski tečaj«. Že dolgo, dolgo je odkar smo skupaj brali in 
študirali in ti zasneženi dnevi so kot nalašč za študij. 

Dobimo se v soboto 9.1. v Hvaletincih na društvu, tokrat malce prej 
ob 16.30.  

Prosim za čimprejšnjo potrditev udeležbe! 

 

Nato sledi zelo poseben seminar: 

Impulz (o)zdravljenja iz umetnosti: Oltar Isenheim 
 

Tudi umetnost je tista, ki zdravi in tega se antropozofska medicina dobro 
zaveda. Seže lahko v najgloblje plasti človeka, v njegovo dušo in ga preko duha 
resnično ozdravi vzrokov bolezni. 
Nekoč so se tega bolje zavedali, kakor danes:  
Oltar Isenheim je bil namreč izdelan posebej za najtežje bolnike, ki so v 
srednjem veku trpeli za najhujšimi kužnimi boleznimi. Stal je sredi samostanske 
cerkve reda antonitov, ki so prevzeli skrb za te bolnike. Pred oltarjem so 



doživljali najrazličnejša (o)zdravljenja in predstavlja "čudesno" umetniško 
stvaritev.  
Spada med vrhunce nemške renesančne umetnosti, pa ne samo po tehniki slikanja, 
posebni tehniki odpiranja kril oltarja in njegovi obsežnosti, temveč po posebni 
nagovorni moči, skrivnostni in zelo aktualni simboliki, ki presega časovne okvirje 
in tedanjo tradicionalno srednjeveško krščansko uprizarjanje, njegovem 
skrivnostnem nastanku in avtorju, ki ga je ustvaril.  
Ali lahko (o)zdravi tudi sodobnega človeka, nas same? 
 
Vabim vas, da se mi k ogledu in tolmačenju prizorov oltarja pridružite 
 

v ČETRTEK, 14.1. ob 17:30 (trajanje 2-3 ure) 
v prostorih Waldorfske šole Savinja (Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec) 
 

Prispevek: člani društva 8 eur 
 
Tukaj vas nagovarjam - seminarji, ki se odvijajo v Celju in Ljubljani so 
izredno zanimivi. Zraven tega se tudi zmeraj peljemo skupaj, kar je 
spet posebno druženje, kjer se spoznavamo, smejimo, pogovarjamo... 
Zato ne bodimo omejeni samo na dogodke na sedežu društva, 
izkoristite tudi seminarje drugod. 
 
Tudi tokrat grem z avtom in imam prostora še za 3 osebe. Javite 
mi čim prej, kdo bi šel zraven, organiziramo lahko tudi več avtov. 
 
 
Oddaja o zeliščih in zeliščarstvu z Majdo Fridl pa bo ponovno na 
sporedu v četrtek 21.1. ob 9. uri. 
 
 
Nato sledi odhod v Švico - v center antropozofske znanosti 
Goetheanum- skupaj z mojimi tremi študentkami naravoslovja po 
Goethe-ju. Tudi letos bodo pred krogom mentorjev in študentov 
predstavile, kaj so v preteklem letu delale na svojem projektu. 
 
Tako da se vidimo v februarju. 
 
Do takrat pa lepo se imejte in se vidimo na programu, 
Vaša Vesna    


