
PROGRAM ZA mesec MAJ 
 
V tednu od 10.do 17.5.: bi potrebovali prostovoljce pri okopavanju zeliščne njivice.  
Veliko sadik in semen je že posejanih, prav tako sva z mamo ročno okopali celotno njivo (hvala tudi Anici in Ani). 
Zaradi obilnega dežja in trave bo kmalu ponovno potrebno prekopati njivo. Pridite, če najdete čas, če mene ne bo na 
vikendu, bo pa mami. Tudi pol urce prav pride. Če želite posaditi še kaj svojega na njivi, je še ravno pravi čas. 

              
PREJ…                                                   POTEM… 
 
Nedelja, 12.5.: V Juršincih, v gostilni Pri Darinki bo po uradni maši, torej ob 11.00 sledilo 
predavanje o različnih zeliščih, njihovih učinkih in uporabi v ljudskem zeliščarstvu ter 
sodobni fitoterapiji.  
Vsem, ki se udeležijo dogodka, društvo časti kapučino ☺ Predavanje je brezplačno. Vabljeni! 
 
Torek, 14.5.: Delavnica: REGRAT 
Regrat bomo skupaj nabrali in ga na malce drugačen način proučili, v praktičnem ter teoretičnem smislu spoznavali 
njegove učinke, se poučili o njegovi uporabi, pogledali razne recpeture, ga opisali in narisali… 
S seboj vzemite:  
- beležko in pisalo, svinčnik in radirko 
- brezčrtne liste ali še bolje brezčrtni blokec, da bo nekoč nastala posebna zbirka (boste videli) 
- če imate doma slučajno kakšne risalne krede, barvice ali voščenke 
- po lastni želji lahko vzporedno izdelujete tudi svoj herbarij 
Ura: ob 17.30 v stari hiši na društvu. Prosim vas, da mi vašo udeležbo čim prej javite in potrdite.  
Trajanje: 90 minut 
Cena: aktivni člani 2 eur 
         pridruženi člani 5 eur 

 
Nedelja, 19.5.: 3. Predavanje v sklopu predavanj za člane: 
Ciklama in razvoj antropozofskega zdravila proti manični depresiji.  
Predstavitev triletnega raziskovalnega projekta z rodom ciklam in kako je s pomočjo antropozofsko-goetheanističnih pristopov 
do proučevanja narave in človeka nastala ideja za novo antropozofsko zdravilo, ki je zdaj v Avstriji in Nemčiji na voljo 
pacientom v obliki magistralno izdelanega homeopatskega pripravka. Nadgradnja elementov antropozofske medicine in 
farmacije.  

Ura: ob 16.00 (trajanje 90 minut) v stari hiši na društvu 
Cena (kot ponavadi): aktivni člani 2 eur 
                                pridruženi člani 5 eur 
                                
Konec maja (26.-28.5.) pa odhajam v Nemčijo predstaviti to zdravilo sodelavcem in zaposlenim na podjetju Wala& 
dr. Hauschka, tako da se takoj na začetku junija ponovno slišimo in vidimo 
 
 
Še novičke IZ PRETEKLEGA MESECA: 
 



Naši prvi dve predavanji sta bili zelo izčrpni in uspešni- ne v smislu številčnosti udeležencev in bučnih aplavzov ☺, 
ampak navdušenja in iskric, ki so se porajale med nami, medtem ko smo se na povsem drugačen način lotili osnov 
proučevanja narave, človeka in vesolja. Mislim, da je na vse, vključno z mano, pustilo zelo močan vtis. 
 

   
 
Med vikendom 20. in 21.4. smo se z našim novim društvom predstavili na razstavi ob jurjevanju v Svetem Juriju ob 
Pesnici. Povabilo nas je društvo Iglice, ki se ukvarja z ročnimi deli (hvala Barbara!). Bilo je zelo lepo, krasni ljudje, 
super vzdušje. 
 

 
 
 
 
 
In še zadnje: Kaj nabiramo sedaj? (Lahko nabirate zase ali v namene društva, kakor želite) 
 
V tem času nabiramo: 
- koprive 
- pljučnik 
- drobne marjetice (cvet) 
- smrekove vršičke 
- liste gozdne jagode 
- korenine gabeza 
- liste breze 
- kmalu tudi kamilice, cvetove baldrijana, črnega bezga in lipe 
In še kaj verjetno… ☺ 
Če se oglasite kaj na društvu, lahko po gozdovih in travnikih nabiramo tudi skupaj. Jaz sem nonstop v akciji ☺ 
 
Lepo bodite! Uživajte v zaljubljenem maju ☺ 
 



 
 


