
PROGRAM za OKTOBER 
Dragi vsi naši! 

Glede na katastrofalno poletje imamo zaenkrat lepo, celo s soncem obsijano jesen. Kostanji so 

že na tleh, vinska trta obrana, drevesa počasi spreminjajo svojo barvo, dnevi so vse krajši. 

Kot nalašč za skupno druženje v večernih uricah in ponoven poprijem za knjige in poglobljen 

študij. 

Preden se lotimo napovednika za mesec oktober, pa poglejmo, kako pridni smo bili v 

septembru. 

POGLED NAZAJ V SEPTEMBER... 

Z Majdo Fridl sva po Radiu Ptuj v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu govorili o zeliščih, ki 
pomirjajo; lotili sva se predvsem HMELJA in manj znanega OVSA na tem področju. V oktobru 
bova s tematiko tudi nadaljevali. 

Zelo delavno pa smo se imeli tokrat na praktični delavnici izdelave NARAVNEGA GELA ZA 
PIKE ŽUŽELK iz trpotca, rmana, hermelike, kamilice, marjetice, ognjiča in lišaja.  

 

 



Še bolj pestro, še bolj »dinamično« pa smo se imeli na naši prvi praktični biodinamični 
delavnici izdelave preparata 500 (GNOJ IZ ROGA). Imeli smo čudovito nedeljsko popoldne, 
se obenem še presmejali do solz in resnično uživali v duhu Mihelovega. Člana Branka in Zlatko 
Partlič, ki sta delavnico vodila, sta nam obljubila pomoč še pri nadaljnih delavnicah izdelave 
raznih biodinamičnih preparatov. Žal mi je bilo edino manjše številčne udeležbe članov, ker je 
stvar tako dobra in koristna in ker je prav, da podpremo naše člane k prevzemanju nalog in pri 
delitvi njihovega znanja vsem nam. Tako da srčno vabljeni na prihodnje biodinamične 
delavnice! 

 

  

 

 



V sporedu za mesec september smo osebno pohvalili tudi našo članico in zadeva mi je bila tako 
všeč, da sem se odločila vsak mesec na kratko predstaviti enega izmed članov in 
njegovo/njeno posebej izstopajočo vrlino, ker ste res tako zlati sončki in brez vas našega 
društva ne bi bilo. 

Tokrat bom izpostavila našega aktivnega člana Stankota, ki ga resnično odlikuje ZVESTOBA s 
tiho prisotnostjo, predanost, želja po novem učenju in odkar se je društvu pridružil, mislim, 
da kljub službi in osebni skrbi za svoje najbližje še ni manjkal na nobenem izmed programov; 
ne na bralni skupini, ne na seminarjih, predavanjih, delavnicah,... Resnično pohvalno! 

 

IN OKTOBER? 
Kot najprej vas vabim k ponovnemu poslušanju Oddaje o zeliščih in zeliščarstvu na Radiu Ptuj 
v četrtek, 9.10. ob 9. uri. Nadaljevali bomo z zelišči, ki na različne načine pomirjajo: 
pasijonko, glogom, sivko in meliso,... 

V nedeljo 12.10. pa se ponovno ob 17. uri zbira naša bralna skupina na sedežu društva. 
Nadaljevali bomo z branjem in študijem Kmetijskega tečaja po dr. Steinerju. 

Tudi v mesecu oktobru bomo organizirali praktično delavnico in sicer IZDELOVALI BOMO 
TINKTURE na primeru koprive, divje ščetice in če bi kdo lahko nabral tudi sveže brinove 
jagode, naj jih prosim prinese na delavnico (in mi javi). Poučili se bomo tudi o splošnem o 
tinkturah in njihovi uporabi, vsak pa bo dobil stekleničko svoje izbrane najljubše tinkture tudi 
za domov. 

Kdaj: 19.10. ob 16.00 na sedežu društva 

Cena: Aktivni člani 10 eur 

         Pridruženi člani 15 eur 

         Zunanji obiskovalci (nečlani) 20 eur  

Potrebna prijava do 13.10.! 

V okviru Sekcije za antropozofsko medicino pa vas vabim na zdaj že tretji seminar z 
antropozofskim pediatrom dr. Reinhard Schwarzem iz Gradca. Nadaljevali bomo z zelo 
zanimivimi temami in tokrat obravnavali OTROKA V DRUGEM SEDEMLETJU, torej do 
začetka pubertete (7-14 let). Precej pozornosti bomo namenili samemu ŠOLANJU in 
UMETNOSTNIM TERAPIJAM v antropozofiji.  

Kdaj in kje: V petek 24.10., Waldorfska šola Ljubljana (lahko se peljete tudi z menoj, javite 
mi čimprej) s pričetkom ob 16.30 (trajanje seminarja predvidoma 2 uri) 
Prispevek za seminar: pridruženi in aktivni člani 8 eur 
                                  zunanji obiskovalci 15 eur 
 
Tako, pester mesec nas čaka! Želim nam obilo radosti na naših srečanjih! 
 
Vaša Vesna 


