
PROGRAM ZA FEBRUAR 
 

Dragi naši! 

Izkoristimo še zadnje dneve za študij in skupno učenje, preden se marca, aprila vrnemo nazaj k zemlji. 

Preden se lotimo programa, pa še tedenski izreki iz Koledarja duše, ki ga je napisal dr. Rudolf Steiner, ki 

jih lahko negujemo v svoji notranjosti, da se naša duša in duša narave povežeta v enoten tok (za prevod se 

zahvaljujemo Samo Simčiču): 

 

44 (9, 18, 35) 1. februarski teden 2. – 8.2. 

Dražljajev novih čutnih se prijemajoč 

Se duše jasnost napolnjuje naj, 

Duhá se rojstva, ki se dogodilo je, spominja 

Nastajanje sveta, zamotajoč, brsteč 

Z mišljenja mojega ustvarjalno voljo. 

 

45 (8, 19, 34) 2. februarski teden 9. – 15.2. 

Moč misli utrjuje  

V zvezi z duhá se rojstvom, 

Dražljaje tope čutov osvetljuje 

Do polne jasnosti. 

Ko polnost duše 

Z nastajanjem svetá se hoče v enotnost zliti, 

Sprejeti mora čutno razodetje 

Mišljenja luč. 

 

46 (7, 20, 33) 3. februarski teden 16. – 22.1. 

Omamiti grozi ta svet 

Vrojeno silo duše. 

Nastópi ti, spomin zdaj,  

Svetleče iz globin duhá 

In mi okrèpi gledanje, 

Ki le prek volje sil 

Si more obdržati sebe samega. 

 



47 (6, 21, 32) 4. februarski teden 23.2. – 1.3.  

Vstati hoče iz svetá naročja, 

Ko osvežuje čutni videz,  nastajanja radóst. 

Naj najde silo mojega mišljenja, 

Ki ga pripravile so božje sile, 

Ki silno mi v notránjosti živijo. 

 

POGLED NAZAJ V JANUAR 

Kot najprej smo se januarja dobili na srečanju študijske skupine »Kmetijski 
tečaj po dr. Steinerju«. 
Dolgo je bilo, odkar smo 
se zadnjič srečali, zato 
bomo morali po čtivu 
ponovno dobro poprijeti, 
da spet »pademo not«. 

 

Nato smo imeli zelo 
poseben seminar na temo 
»Impulz (o)zdravljenja iz 
umetnosti: Oltar 
Isenheim«. Spoznavali 

smo globino sporočilnosti posebnega oltarja, ki stoji danes v bližini meje med 
Francijo in Nemčijo. Slike so nagovarjale najtežje bolnike v srednjem veku, 
delujejo pa lahko tudi na današnjega čoveškega duha, če se je le pripravljen 
potruditi, pripraviti in negovati svojo duševnost ter miselno poglobiti vanje. 



PREDSTAVLJAMO ČLANA 

Tokrat bi rada predstavila našo redno 
pridruženo članico Sekcije za antropozofsko 
medicino, farmacevtko Vojko, ki redno prihaja 
na naš izobraževalni program ter se aktivno 
izobražuje na področju antropozofske 
farmacije v Nemčiji. Vesela sem vsakogar, ki se 
nam resnično aktivno pridruži, še posebej pa 
»prijateljev« iz zdravstvenih krogov, da s 
skupnimi močmi vse aktivneje ponesemo 
antropozofsko medicino v Slovenijo. 
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Kot najprej bo v četrtek, 11.2. ob 9. uri na sporedu ponovno Oddaja o 
zeliščih in zeliščarstvu na Radiu Ptuj z Majdo Fridl in mojo 
malenkostjo. Vabljeni k poslušanju in tudi klicu. 

 

V torek, 16.2. bo ob 17. uri potekalo moje predavanje na temo 
»POMOČ IZ NARAVE« v zeliščni prodajalni Dober dan nad ptujsko 
tržnico. Spoznavali bomo nam poznane zdravilne zeli, njihove učinke in 
možnosti uporabe. Vstopnina na predavanje stane 5 eur in jo lahko 
kupite v prodajalni že sedaj, saj je število sedežev omejeno na 30 
ljudi. 

 



Nato se vidimo v četrtek, 25.2. ob 18. uri v novi večnamenski dvorani 
v Sobetincih. Ponovno me je povabil Rdeči križ Markovci, da pripravim 
odprto predavanje. Tokrat bom govorila na zelo zanimivo temo 
»ZDRAVILNE MOČI ŽITARIC«. Spoznavali bomo različna žita, 
njihov zdravilen potencial, pa tudi omejitve, govorili nasploh o 
zdravilnem pa tudi škodljivem potencialu prehrane, tudi o mleku, mesu 
in medu, osvetljeno s spoznanji antropozofije, podelili si bomo pa tudi 
kakšen enostaven recept za prehranjevanje z žiti. Predavanje bo zelo 
posebno, netradicionalno in neklasično. Vstop je prost. 

 

Če kdo slučajno ne bo utegnil priti na zgornje predavanje, bi si pa 
želel, bo PONOVITEV PREDAVANJA tudi v Gasilskem domu v 
Vitomarcih in sicer v nedeljo, 28.2. ob 10. uri dopoldne. Vstop je prost. 

 

 

Hvala tudi za poslane predloge glede letošnjih pohodov. 

Prav tako naj vas na tem mestu spomnim na plačilo društvenih članarin 
za leto 2016. 

Spomnim naj vas tudi, da sem s študentkami odsotna v Švici do 2.2. 

 

Obilje dobrega vam želim, 

Vaša Vesna 

 

 


