
PROGRAM za JANUAR 

 

Dragi naši! 

Skupaj vstopamo v novo leto. Ne morem vam dovolj izraziti, kako dragoceni ste mi, kako 

poseben je vsak izmed vas, kako pomembno mi je, da se dobro počutimo drug ob drugem, si 

pomagamo, se spoštujemo, skupaj rastemo in se učimo. V letu, ki prihaja, nam torej želim, da 

bi se še medsebojno bolj povezali in da bi naše navdušenje nad tem, kar počnemo, vsak 

trenutek rastlo. Pri tem pa moramo biti potrpežljivi in ne preveč požrešni, kajti pravo znanje 

prihaja počasi, stabilno korak za korakom in z mirom. 

Na tem mestu bi želela omeniti tudi to, da bo naš program dela normalno tekel, kljub temu 

da bo zame to še posebej posebno leto. Dejansko imam vse do maja že sedaj naš urnik dela 

povsem poln. 

Zelo lepo pa smo se v preteklem letu še zadnjič podružili-  

 

POGLED NAZAJ V DECEMBER: 

 

Najprej smo se dobili z našo študijsko skupinico »Kmetijski tečaj«, kjer skupaj 
odkrivamo skrivnosti sveta okrog nas in odkrivamo tančico za tančico ☺ 

 

V začetku decembra se nas je precej zbralo v Markovcih, kjer je Rdeči križ z 
Marijo in ostalimi markovskimi ženskami ☺ organiziral moje predavanje na temo 
»Razvoj antropozofskega 
zdravila iz ciklame«. Tema je 
bila precej zahtevna, pa 
vendarle upam, da ste nekaj 
ujeli; predvsem tisto, kar je 
malce drugačno od klasičnega 
učenja iz knjig in danih po 
recepturah ter vodi do 
globljega razumevanja narave 
okrog nas. 



Takoj naslednjo nedeljo pa smo se skupaj še zadnjič podružili na sedežu društva. 
In sicer izdelovali smo vzglavnike iz pirinih luščin, jih barvali in se predvsem 
krasno zabavali. To je bilo tako pisano, vsak je skakljal okrog svojega vzglavnika, 
nekateri so bili povsem umetniško navdahnjeni ob delu, drugi so se predvsem 
smejali in zabavali, naš Stanko z risanjem ogromnega srčka ni zmogel skriti svoje 
zaljubljenosti do neznane osebe, nekateri pa so prišli utrujeni in so spali kar na 
tleh... ☺ Kljub vsemu pa je nastala čudovita zbirka rokodelskih izdelkov ☺ Res 
smo se imeli krasno! Hvala vam! 

 

    



 

 

 

Z Majdo Fridl sva v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu govorili o brinu in slezu in 
tako smo zaključili naše zeliščarsko leto. 

V tokratnem programu bi torej za čudovito preteklo leto rada osebno pohvalila 
VSE NAS in POSEBEJ VSAKEGA IZMED VAS. Rada vas imam! 

 

KAJ PA JANUAR? 

 

V januarju začnemo otvoritveno z našo bralno skupino »Kmetijski tečaj« in sicer: 
V nedeljo 11.1. ob 17. uri, vendar tokrat ne na sedežu društva, ampak se dobimo v 
Sobetincih pri Markovcih pri kapeli oz. pred novo večnamensko dvorano. 

 

V petek 16.1. pa vas resnično toplo vabim na antropozofski seminar o KREMNU. 
Menim, da bo zelo zanimiv in poučen za vse nas. Dajte se res pridružiti, nekaj vas 
lahko jaz peljem s seboj v Celje, bilo bi pa fajn, da se organizirata še eden ali dva 
avta in se skupaj peljemo. Dajte se mi do 10.1. javiti vsi, ki bi šli zraven, pa vas 
potem jaz zorganiziram. 



» SKRIVNOSTI KREMNA «: Odkrivali bomo njegovo vlogo v zemlji in kozmosu, 

rastlinah, živalih in ljudeh ter iz celostnega razumevanja kremenčevega procesa 

njegovo terapevtsko uporabnost pri zdravljenju različnih bolezenskih stanj. 

Nekatere kremenčeve kamnine si bomo tudi ogledali, spoznavali bomo pestrost 

kremnovih oblik ter predelali nekaj obstoječih »kremenčevih« antropozofskih 

zdravil firme Wala in Weleda na tržišču.   

Kdaj: Petek, 16.1. ob 16:30 do predvidoma 19:30 

Kje: Waldorfska šola in vrtec Savinja, Ulica Ivanke 

Uranjek 6, Žalec 

Prispevek: za pridružene člane Sekcije in člane društva 

»Sapientia«: 8 €, za zunanje obiskovalce: 15 € 

 

 

Konec januarja pa skupaj z obema študentkama naravoslovja po Goethe-ju za 
teden dni odhajamo v Švico, v center duhovne znanosti Goetheanum. Študentki 
bosta predstavljali svoja raziskovalna projekta z izbranimi rastlinami. To bo velik 
dogodek za njiju in jaz bom lahko spet ponosna ☺ 

Ostalo vas obveščam sproti. 

V februarju bomo nadaljevali z delavnico IZDELAVE NARAVNIH MIL, za katero 
ste me že tolikokrat »cukali« za rokav in me spraševali kdaj bo spet na sporedu. 
Prihaja! ☺ 

 

Opozoriti vas moram še na novo koledarsko leto in s tem na poravnavo letnih 
članarin. Prosim vas, da to uredite, ko se vidimo na dogodkih ali na TRR društva. 
Članarine ostajajo enake. 

 

Vse dobro v novem letu!! 

 

Vaša Vesna 

 

 


