
Dragi naši! 

 

Upam, da uživate kje ob morju (na lepem vremenu), verjetno tudi aktivno nabirate zelišča, 

se sproščate na raznorazne načine in podobno. Kot veste, so moji poletni meseci zmeraj zelo 

»polni«, saj sem takrat veliko v tujini, kakor tudi pridno obdelujem svojo zemljo, na polno 

pobiram zelišča itd. Kljub vsemu pa veliko mislim na vas in tudi tokrat vas nisem 

zapostavila; ravno obratno, bili smo pridni na potenco. 

VPOGLED V MESEC JULIJ 

Najprej sem bila prvi teden julija v sklopu študija antropozofske farmacije v 
Nemčiji in sicer tokrat sem bila skupaj z antropozofskimi zdravniki ponovno v 
firmi Wala& Dr. Hauschka, kjer smo cel teden posvetili samo rastlinam. 

 

 

Ko sem se vrnila, smo imeli že sledeči vikend na sedežu društva STEIGBILD 
VIKEND SEMINAR, ki je bil blazno zanimiv. Zbrala se je ekipa, ki ne samo, da je 
bila izjemno vedoželjna in radoživa, imeli smo se resnično »fajn« in delali smo z 
nadvse zanimivim in pestrim izborom vzorcev: tako smo imeli različne vrste 
GNOJA (kravji, konjski, ovčji), ČEBELJE IZDELKE (propolis in cvetni prah), 
izdelali smo slike različnih organov DIVJE ŠČETICE, AMERIŠKEGA SLAMNIKA, 
SRČNE MOČI in korenino SVETLOBNEGA KORENA. Med pavzo smo se zraven 
intenzivnega smeha sprostili tudi z evritmičnimi socialnimi vajami. 



 

 

Takoj za seminarjem smo se že v torek 15.7. skupaj odpravili na pohod na Hočko 
Pohorje. Po manjših cestah smo se peš počasi dvigali iz Hoč in si ob poti ogledali 
resnično številna zelišča; ANGELIKO, DOBRO MISEL, TAVŽENTROŽO, 
MATERINO DUŠICO, RMAN, ŠENTJANŽEVKO in še in še... Na vsakem koraku 
smo se ustavljali ob rastlinah in se o njih pogovorili, v živo pa smo se javili tudi 
preko Radia Ptuj, kjer je vsak povedal, zakaj ga zanimajo zelišča. Na majhnem 
travniku ob gozdu smo si pripravili tudi mini piknik, nato nas pa je čakal še drugi 
del: druženje z otroki iz socialno ogroženih družin na Domu Miloša Zidanška. Z 
njimi smo se odpravili na bližnji travnik in nabrali zelišča, iz katerih so si kasneje 
ob vrnitvi skuhali slasten zdravilni čaj. Naše druženje z njimi se nas je tudi 
globlje dotaknilo, njihova stiska in klic po ljubezni sta bila več kot očitna in mi 
smo se potrudili, da bi jim dali karseda čim več naše ljubeče pozornosti. 

 



 

 

Po Radiu Ptuj sva z Majdo Fridl prejšnji mesec govorili o TAVŽENTROŽI in 
drugih grenčinah, ki nam lahko pomagajo pri raznih prebavnih težavah. 

Nato pa se je Vesna odpravila ponovno na izobraževanje in sicer v avstrijske 
Karavanke, kjer se je skupaj z antropozofskimi raziskovalci poglabljala v 
DRUŽINO ZLATIČEVK, kamor spadajo tudi nekatere strupene rastline 
PULSATILLA (kosmatinec) ACONITUM (preobjeda), HELLEBORUS (teloh) itd.- 
sestavine tipičnih antropozofskih zdravil ter osvajala okoliške vrhove. 

 



KAJ PA MESEC AVGUST? 

V avgustu vas kot najprej vabim na USTVARJALNO DELAVNICO RISANJA 
RASTLIN. Učili se bomo, kako na preprost način ujamemo vse posebnosti 
določene rastline z natančnim risanjem s tehniko barvic, mnogo pa se bomo 
naučili tudi o rastlinah samih. 

Delavnica bo potekala naslednjo nedeljo, 10.8. ob 17.uri (trajala bo 2-3 ure) 
na sedežu društva. S seboj prinesite prosim čim več barvic (če jih imate), pa 
kakšen svinčnik, šilček in radirko (seveda bom tudi sama priskrbela te stvari, 
vendar bolje več kot premalo). S seboj lahko prinesete tudi rastlino, s katero bi 
želeli delati (priporočam cvetočo rastlino, sveže izkopano s koreninami vred), 
določene rastline bodo na voljo tudi pri meni seveda. Delavnico toplo priporočam 
obema študentkama, da prineseta svoje rastline s seboj. 

Obvezno mi javite vašo udeležbo (in vašo idejo za rastlino, če jo boste imeli) do 
ČETRTKA. 

Cena delavnice: 

Aktivni člani 4 eur 

Pridruženi člani 8 eur 

Zunanji obiskovalci 10 eur 

 

V četrtek 14.8. bova z Majdo v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu ob 9.uri 
govorili o ZELIŠČIH, ki nam lahko pomagajo LAJŠATI TEŽAVE V OBDOBJU 
MENOPAVZE. Menim, da bo zelo zanimiva in aktulna tema. 

 

Na naši bralni skupinici »Kmetijski tečaj« pa se ponovno vidimo šele konec 
avgusta in sicer v nedeljo 24.8. ob 18. uri (do 19.30) na sedežu društva, kjer 
intenzivno nadaljujemo s študijem. 

 

Lepo mi bodite, uživajte (končno!) v sončku! 

p.s. Za september pa se pripravite ponovno na zeliščarske delavnice... ☺ 

Vaša Vesna 

 



 


