
 

PROGRAM ZA MESEC APRIL 
 

 

Dragi naši, 

konec meseca marca smo praznovali velik krščanski in antropozofski praznik 
VELIKO NOČ, zmago življenja nad smrtjo. Ker se z veliko nočjo začenjajo 
enotedenski izreki Koledarja duše po dr. Rudolfu Steinerju vam še enkrat 
prepošiljam natančna navodila branja, ki nam jih je posredoval Radovan 
Jokanović, zaradi česar se mu iskreno zahvaljujemo. 

Pošiljam vam nekaj priporočil, kako naj bi se Koledar Duše bral: 

1. Začetek naj bi bil na Velikono čno Nedeljo  (oz. kadarkoli, če se Velika Noč zamudi) s prvo 
kitico , ki je recimo označena z "1"  (datumi ob kiticah za branje niso pomembni, saj so iz let 
1912/1913). 

2. Vsaka kitica je lahko označena s številko (in/ali črko): 1, 2, 3, ... do 26 (t.j. Mihelovo oz. prva 
polovica leta) in nato spet 27, 28, 29, ... do 52. 

3. Ena kitica naj bi se brala en teden t.j. od nedelje do naslednje sobote . 
4. Branje ene kitice naj bi se izvajalo zjutraj in zvečer t.j. 14-krat v enem tednu . 
5. Pol leta naj bi se brala samo ena kitica : 1 (t.j. Velika Noč) ; 2 ; 3 ... vse do 26 (t.j. Mihelovo). 
6. Nato naj bi se drugih pol leta bralo naslednjih 26 kitic (št. 27 do št. 52) in obenem t.i. 

"nasprotne oz. zrcalne kitice"  (to so kitice, ki smo jih že brali, le da jih zdaj beremo v smeri 
nazaj) - npr. (27+26(Mihelovo) ; 28+25 ; ... vse do 52+1(Velika Noč)). 

7. Branje, ki se izvaja z dvemi kiticami (t.j. drugo polovico leta) lahko izvajate, primerjate, se 
vživljate, z njimi prežemate... tudi po verzih oz. smiselnih celotah (npr. prva vrstica iz 27 in prva 
vrstica iz 26, nato druga vrstica z drugo, tretja s tretjo...). 

Človek v svojem lastnem bitju čuti odslikavo praslike sveta. 
Ko svoj brezčasni ritem zaznavanja in misli pripeljemo na ustrezen način v odnos s časovnim ritmom 

narave, lahko pridemo do odkritij velikih skrivnosti obstoja. 
Leto postaja praslika duševne aktivnosti človeka in tako ploden izvir resničnega samospoznanja. 

To čuteče samospoznanje lahko s pomočjo značilnih tedenskih stavkov doživi kroženje duševnega 
življenja kot brezčasno v času.  
(Rudolf Steiner, 1912/1913) 

 
Letni tok ima svoje lastno življenje. 

To življenje lahko človeška duša istočasno začuti. 
Če dovoli, da iz tedna v teden na njo deluje to, kar drugače govori v življenju leta, tedaj se bo skozi 

takšno sodoživljanje komaj resnično našla. 
Čutila bo, kako ji skozi to rastejo moči, kako jo od znotraj navzven jačajo. 

(Rudolf Steiner, 1918 ) 
  



1. aprilski teden oziroma Velikonočno razpoloženje  

Ko iz svetovnih širjav 

Sonce govori čutu človeka 

In se radost iz globin duše 

Združuje s svetlobo v gledanju, 

Tedaj iz ovojev osebnosti potujejo 

Misli v prostorne daljave 

In nemo vežejo 

Bitje človeka na bit duha. 

(Prevod: Radovan Jokanović) 

 

(Od tukaj naprej prevod: Samo Simčič) 

Ko iz daljav svetov 

Človeka čutu sonce govori 

In iz globin duševnih radost se 

S svetlobo združi v gledanju, 

Tedaj raztegnejo se iz ovoja sebstva 

V prostornosti daljave misli 

In vežejo zamolklo 

Človeško bitje na obstajanje duha. 

 

2. aprilski teden  

V zunanjost vsega čutnega 

Izgublja moč mišljenja lastni svoj obstoj; 

Duha svetovi najdejo 

Poganjke spet človeka,  

Ki svojo kal v njih, 

A sadež svoje duše 

V sebi mora najti. 

 

3. aprilski teden  

Vesolju govori 

Pozabljajoč sam sebe, 

V msilih na prastanje svoje, 

Rastoči jaz človeka; 

V tebi, ko se osvobajam 

Iz svojih lástnosti okov 

Doženem svoje pristno bitje. 

 

4. aprilski teden  

Občutim bistvo bistva svojega: 

Tako čutenje govori, 

Ki v od sonca osvetljenem svetu 

Z lučí kipenjem združi se; 

Mišljenju hoče k jasnosti 

Toploto podariti 

Ter svet in človeka trdnó zvezáti v enovitost.  



POGLEJMO NAZAJ V MAREC 
Marca smo se videli ponovno na branju Kmetijskega tečaja. Tam so naši 
»biodinamični študentje« dobili 
naloge, da naredijo 
predstavitve posamičnih 
rastlin, ki jih uporabljamo za 
biodinamične preparate, tako 
da bi bolje razumeli njihova 
delovanja. Svoje »referate« 
bodo predstavljali po 
dodeljenem vrstnem redu pred 
začetkom študijske skupine ali 
biodinamične delavnice. 

 

Kmalu zatem sem odpotovala v Nemčijo na izobraževanje za farmacevte in 
zdravnike v antropozofskoonkološko kliniko Öschellbronn in antropozofsko 
podjetje Abnoba, ki izdeluje zdravila iz bele omele za rakaste paciente. Bilo 

je zelo zanimivo. Tokrat sva bile tam 
skupaj z našo članico in farmacevtko 
Vojko.   

 

 



Po vrnitvi je sledil seminar antropozofskega zdravnika dr. Dinka Raffanellija o 
sedmih kovinah pri zdravljenju bolezni v Žalcu. Seminar je bil krasen. 

 

 

Sledila je radijska oddaja,  

nato pa srečanje vseh treh študentk naravoslovja po Goethe-ju in 
predstavitev njihovih domačih nalog. 

 

 

  



Konec marca po veliki noči je sledilo moje predavanje o zdravilnih rastlinah, ki 
čistijo telo, nato pa občni zbor društva. Škoda, da vas ni bilo več na občnem 
zboru, mi smo se imeli super. Hvala vsem, ki ste kaj spekli, bilo je resnično 
dobro, hvala za podporo! 

 

 

 

 

  



PROGRAM ZA APRIL 

Aprila začnemo z radijsko Oddajo o zeliščih in zeliščarstvu ta četrtek, 7.4. 
ob 9. uri. 

Sama sem povabljena tudi v Društvo gospodinj Draženci, kjer predavam na 
temo »ZDRAVILNE RASTLINE ZA ŽENSKE TEŽAVE«, v Društvu žena 
Gerečja vas pa v aprilu izdelujemo »NARAVNA MILA«. 

Na občnem zboru smo se pogovarjali tudi o vaših željah; večino praktičnih 
delavnic smo v preteklosti že izpeljali. Ker pa vas je kar precej novih, mi javite 
na mail tisti, ki ste zainteresirani za delavnico izdelave mil/ mazil/ tinktur, pa 
jo bom tudi za vas ponovno organizirala, ko se bo zbrala skupina. 

Rezervirajte si SOBOTO, 16.4., če bo le ugodno vreme načrtujemo PRVI 
LETOŠNJI POHOD. Letos imam nekako v načrtu pohod skozi 4 letne čase in 
spoznavanje zdravilnih rastlin, ki so aktualna za vsak letni čas. Z Majdo Fridl 
se dogovarjava, da bi šli v njen okoliš v Haloze, kjer je resnično neokrnjena 
narava in številne rastlinske vrste na različnih nahajališčih. Načrtujem, da bi 
krenili ob 9. uri in se vračali okrog 13. ali 14. ure. Vse informacije javim še 
posebej na mail.  

Prosim za prijavo na pohod do srede, 13.4.! 

PRISPEVEK: Samo zunanji obiskovalci (nečlani) prispevajo 14 eur za druženje 
in učenje na pohodu. 

V torek 19.4. pa prisrčno vabljeni na sedež društva, saj gostimo Radovana 
Jokanovića, ki redno pripravlja predavanja na razne antropozofske filozofske 
teme. Za nas pripravlja SEMINAR o pomenu praznikov, Velike noči in Binkošti, 
o posebnih kozmičnih konstelacijah, ki so takrat na nebu in mnogo drugega 
zanimivega. Za tiste, ki bi radi »malce več«. 

KDAJ: Torek, 19.4. ob 18.00! 

Prosim za prijavo najkasneje do nedelje, 17.4.! 

PRISPEVEK: Vstop za člane je prost, zaželjeni so prostovoljni prispevki, ki so 
namenjeni predavatelju. Zunanji obiskovalci (nečlani) prispevajo 14 eur za 
obisk. 

 



PREDSTAVLJAMO ČLANA 

Pridružena članica Marija je zelo mirna in 
zadržana gospa, vendar človek z velikim 
srcem in veliko razumevanja, ki prav tako 
išče dobre in dobronamerne ljudi, s katerimi 
bi se rada obkrožila. Upam, da je našla 
dobro družbo na našem društvu. 

 

 

 

 

 

 

 

Se vidimo na programu! 

Vaša Vesna 
 


