
PROGRAM ZA MESEC JULIJ 

 
Dragi naši! 

Krepko smo stopili v poletje; v obdobje prevlade zemeljskega življenja nad kozmičnim oz. ko 

Zemlja popolnoma zaživi od svoje trebušne prepone navzdol, v svojem metabolizmu. Idealno 

obdobje za proučevanje etrsko-rastlinskega in nabiranje zdravilnih zeli. 

Koledar duše po dr. Rudolfu Steinerju nam v tem mesecu sporoča naslednje meditativne izreke 

(za prevod se zahvaljujemo Samo Simčiču): 

Poletje 

1. julijski teden 3. – 10.7.  

Predan sem razodetju čutov 

Izgubil bitja lastnega nagib, 

Sen misli zasijal je 

Omamljujoč, da jaz bi mi oropal, 

Vendar prebujajoč že bliža 

V siju čutov se svetovno mi mišljenje. 

 

2. julijski teden 11. – 18.7. 

Jaz čutim kot začaran 

Duhá v svetovnem siju tkanje, 

V temačnost čutov je 

Odelo moje lastno bitje, 

Da podarilo bi mi silo: 

Ki nemočna, da bi sama sebe dala, 

Moj jaz je v svojih sponah. 

 

3. julijski teden 19. – 26.7. 

Shraníti dar duha v notranjosti 

Zapoveduje strogo slutnja mi, 

Zoreče da darila božja 

V duševnih temeljih plodeč 

Prinašajo plodove sebstva. 

 

4. julijski teden 27.7. –  3.8.  

Svetá beseda govori, 

Skoz dveri čutov to sem jaz 

voditi smela v duševni temelj: 

Napolni ti duhá globine svoje 

S svetá daljavami mi mojimi, 

Da najdeš v sebi me nekoč. 

  



POGLED NAZAJ V MESEC JUNIJ 
Meseca junija je bilo na društvu zelooo pestro. 

Najprej smo se dobili pri naši 
članici Angelci v Bišu. Liljana 
nam je predstavilo KOPRIVO, 
njene blagodejne in 
raznovrstne učinke na zemljo 
in človeka. Nato smo si 
ogledali zdravilne grmovnice in 
drevesa v raju naše Angelce. 
Zelo se je potrudila in si k 
vsaki rastlini pripravila tudi 
opis njenih lastnosti, na koncu 
pa nas presenetila celo s 
sladkim tiramisujem. Bilo je 
veselo, poučno, naravnost 

čudovito druženje! Še enkrat prisrčna hvala v imenu celotnega društva naši Angelci za odlično 
pogostitev. 

Kmalu zatem sem bila kot predavateljica povabljena na Društvo Ajda Domžale. Predavala sem o 
osnovah 
antropozofske 
medicine in 
farmacije. Bilo je 
zanimivo in še bomo 
sodelovali. 

 

 



Takoj naslednji dan smo imeli študentje naravoslovja po 
Goethe-ju in mentorji iz Avstrije in Slovenije regionalno 
srečanje. Moja študentka Elen je predstavila svoje 
dosedanje delo na družini srhkolistnic, nato smo nadaljevali 
s proučevanjem družine rožnic in njihovo raznovrstno 
tvorbo plodov. Ogledali smo si tudi bližnji botanični vrt. 
Čestitke Elen za uspešno predstavitev njenega projekta. 

 

 

 

 

 

 

Sledil je pohod z Društvom žena in deklet Gerečja vas po Majdinih hribih ☺ Tudi nekateri naši 
člani ste se pridružili in mislim, da niste obžalovali. Srečali in spoznali smo številne zdravilne 
rastline ob poti. Hvala tudi Majdi za pripravljenost in predlog, kam naj se odpravimo. Ti njeni 
kraji so res čudoviti. Isto dopoldne sva imeli tudi radijsko oddajo. 

 



Ne, ni še konec. Konec junija smo imeli spet praktično biodinamično delavnico. Izdelali smo nov 
koprivov preparat in preparat kremen iz roga. Kljub slabi udeležbi smo se imeli zelo fino, 
sproščeno.  

 

 

 

Takoj na začetku meseca julija sem izvedla 
Steigbild vikend seminar. Imela sem 
izvrstno štiričlansko ekipo in sicer dva 
biodinamika iz obale, farmacevtko in mojo 
študentko Elen. Proučevali smo življenjske 
sile v izvlečkih arnike (korenina, list, cvet), 
tri različne vrste oljk, smokvo (korenino, 
list, cvet) in boreč (korenino, list, cvet). 
Fajn družba smo bili in pridno smo delali. 

 



PREDSTAVLJAMO ČLANA 

 

Ta mesec bi vam rada predstavila mojo študentko 
Elen, ki je prav tako naša članica, čeprav bolj redko 
prisotna na društvenem rednem programu. Prihaja iz 
Zagreba in je po poklicu okoljska inšpektorica. Zelo 
jo zanima naravoslovje po Goethe-ju, antropozofska 
medicina, prav tako pa vadi tudi evritmijo. Je zelo 
disciplinirana in dobrovoljna oseba. 

 

PROGRAM ZA JULIJ 

V nedeljo, 10.7. se ob 8. uri zjutraj iz parkirišča pred Supermestom Ptuj 
odpravljamo na »ZELIŠČARSKI POHOD« na Ribniško Pohorje. Liljana in Darja 
nam po poti obljubljata tudi ogled arnike ☺ 
Vračamo se okrog 15. ure. Vzamite s seboj hrano in pijačo, kakšen anorak ali 
dežnik za vsak slučaj, pridite primerno obuti in oblečeni. 
Pohod je namenjen članom društva, prispevamo le za potne stroške.  
Če bi želel kdo iti zraven in ni član, prispeva 14 eur. 
 
V torek, 26.7. bomo ponovno izdelovali GEL ZA PIKE ŽUŽELK, popolnoma 
naraven gel, s katerim si ublažimo vnetje, srbečico in rdečino, kadar nas kaj piči, 
zelo primeren je tako za odrasle kot otroke. 

 
Začetek delavnice: ob 17. uri. Trajanje okvirno 2-3 ure, saj je gele potrebno 
izdelati zelo skrbno. Vsak si bo en kos gela odnesel s seboj domov.  
 
Prispevek za delavnico: Aktivni člani 13 eur 
                                    Pridruženi člani 18 eur 
                                    Zunanji obiskovalci 25 eur 
 
Prosim za čimprejšnjo prijavo na delavnico- do srede, 20.7.! 
 
To bo vse iz moje strani zaenkrat! 
Se vidimo na programu! 
 
Vaša Vesna 


