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

    

Mesec MAJ MAJ MAJ MAJ je že za nami. Pestrost rastlinskih vrst, ki že na polno cvetijo in 

buhtijo, nas čaka, da jo odkrivamo. Letos so rastline neverjetno hitro prišle do 

faze cvetenja; glede na zeliščarske knjige vsaj mesec dni prej. Dež in hlad ob 

koncu maja sta ta proces malce zavrla, drugače bi npr. tudi lipe že cvetele. Tudi 

košnje so v polnem teku, tako da moramo z nabiranjem ponekod že pohiteti. 

 

Po aprilskem predavanju o zeliščih, pa smo si tokrat le-ta ogledali tudi 
skupaj na pohodu po Halozah, natančneje po okolici gradu Borl in 
Svete Ane. Na čudovit, sončen dan smo se podali na krožno pot skozi 
različna rastišča in se ustavljali ob posameznih rastlinah. Skupaj smo 
določali rastlinske vrste, se praktično poučili o prepoznavnih znakih, 
ki jih ločijo med seboj ter se pogovorili o njihovih učinkih in načinih 
uporabe. Tako smo se srečali zdravilnimi, kakor tudi z nekaterimi bolj 
ali manj strupenimi rastlinami, kot npr. z lapuhom in repuhom, 
gabezom, različnimi vrstami lakot in preslic, orehom, brezo in 
topolom, bezgom in lipo, črno deteljo, šentjanževko, lobodiko, krvavim 
mlečnikom, ozkolistnim trpotcem, pijavčnico, zvezdico, krvomočnico, 
kamilico, orlovo praprotjo, bljuščem, Salomonovim pečatom itd. 

Uživali smo tudi v čudovitem razgledu na Donačko goro, Boč in 
celotne Haloze.

 



Nato smo se podali še ob nasip reke Drave in si ogledali baldrijan in 
nekatere druge rastline na prodnatih tleh. 

 

V mesecu MAJU smo si ogledali tudi ekološko vrtnarijo Wagner na 
avstrijski strani, se v študijski skupinici učili naprej na nadaljevanju 
Kmetijskega tečaja, z obema študentkama smo pridno razsikovali 
naprej ščetice in petoprstnike, z društvom smo se predstavili tudi na 
Sejmu kmečkih dobrot na Ptuju, z Majdo pa sva se na Radiu Ptuj v 
Oddaji o zeliščih pogovarjali o krvavem mlečniku in baldrijanu. Pri 
biodinamikih Ajda Štajerska smo izdelovali preparat kremen iz roga 
in rman v jelenjem mehurju, na Pivoli v Hočah pa se je odvijal 
čudovit seminar z nemškim predavateljem o biodinamiki. 

 

KAJ PA NAS ČAKA V MESECU JUNIJU? 

 

Že takoj v nedeljo 8.6. se dobimo ob 17. uri ponovno na sedežu 
društva s študijsko skupinico »Kmetijski tečaj«. 

 

 nadaljevalni seminar antropozofskega pediatra dr. Vabim vas tudi na
Reinhard Schwarza iz Graza. Tokrat prirejamo nadaljevanje v 
prostorih Waldorfske šole Ljubljana (Streliška 12) v petek, 20.6. 
med 16. in 19.uro.  

Nadaljevali bomo, kjer smo zadnjič ostali: pri vprašanju cepljenja, 
obolenjih dihal in antibiotikih ter pomoči iz antropozofske 
medicine. Nato se bomo lotili otroka ob vstopu v vrtec in njegovih 
najpogostejših tegob.  
Kotizacija za nadaljevalni seminar je: 15 eur za zunanje obiskovalce, 
za člane društva Sapientia in Sekcije za AM pa 8 eur. Zaželjena je 
predhodna prijava udeležbe. 
 



V nedeljo, 22.6. ob 17. uri pa ponovno prirejamo Predavanje o 
AKTUALNIH POLETNIH ZELIŠČIH na sedežu društva (seveda o 
drugih zeliščih, kakor aprila). Toplo vabljeni, prosim vas samo, da mi 
javite vašo udeležbo. 
Vstopnina: Aktivni člani 4 € 

                 Pridruženi člani 8 € 

                 Zunanji obiskovalci 10 € 

 

Čakam še na potrditev datuma za en dogodek, vendar mislim, da se bo 
še marsikaj pojavilo vmes, tako da se sproti obveščamo. 

 

Lepe, lepe, čudovite junijske dneve, preživete čim več na prostem 
vam želim,  

 

Vaša Vesna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


