
PROGRAM za mesec NOVEMBER 

Dragi naši! 

Meseci se kar obračajo in še komaj uspem pisati mesečne programe. Trenutno smo že krepko v 

meglenem, deževnem novembru, vendar nam to nič kaj ne bo zmanjšalo notranjega sonca in želje po 

dobrem delu. Kljub temu pa želim najprej zavrteti nekaj trenutkov nazaj in pregledati pretekle 

oktobrske dejavnosti. 

POGLEJMO NAJPREJ V OKTOBER... 

Oktobra smo začeli z Radijsko oddajo o zeliščih in zeliščarstvu ter se posvetili GLOGU in 
PASIJONKI kot dvema rastlinama z izrednim zdravilnim potencialom. 

Nato se je po daljšem (predolgem!) premoru ponovno sestala naša študijska skupinica, kjer 
prebiramo »Kmetijski tečaj« po Rudolfu Steinerju. Ja, ja, bo treba ponovno malce možgančke 
aktivirati. 

 

Že naslednji vikend smo bili pridni naprej: imeli smo delavnico izdelave TINKTUR, ki je bila blazno 
zanimiva, saj smo obravnavali širšo tematiko od pridelave, žetve, predelave in izdelave, izbire topila, 
razmerij, pa vse do različnih filozofij in razlag delovanja rastlinskih izvlečkov: od srednjeveške 
alkimije, spagirike, homeopatije, antropozofske medicine, ljudske medicine pa vse do sodobne 
fitoterapije. Nato smo se latili praktičnega dela z listi in korenino KOPRIVE, pri čemer so nam 
pomagali tudi naši otroški prijatelji. 

          

 



Še preden je minil teden dni pa smo že v okviru Sekcije za AM izvedli naš tretji seminar z 
antropozofskim zdravnikom dr. Schwarzem v Waldorfski šoli Ljubljana, kjer smo govorili o razvoju 
otroka med 7. in 14. letom, značilnimi težavami v tem obdobju in nekaj besed o antropozofskih 
umetnostnih terapijah. 

 

Ta mesec sem se pa odločila javno pohvaliti člana, ki je med nami skorajda »neviden«, pa vendar ena 
izmed ključnih oseb naše lepe zgodbe. Namreč to je naš RUDI iz Ljubljane, ki je glavni »garač« na 
naši spletni strani, ki lepo v tišini in brez zahtev iz ozadja ureja stvari, da so take kot treba. Pri 
tem pravi, da sem neizprosna... ☺ Hvala Rudi, cenimo te! 

 

KAJ PA NAS ČAKA V NOVEMBRU?? 

Kot prvo smo se nekatere članice našega društva »Sapientia« 5.11. že predstavljale na 2. 
konferenci ženskega podjetništva v hotelu City MB s promocijsko stojnico. Morajo videti, da so 
naše ženske več kot iz dobrega testa! 

Nato smo skupaj z Društvom Za boljši svet MB v Markovcih 8.11. organizirali predavanje z dvema 
tibetanskima menihoma in prevajalcem na temo »VIR ZDRAVJA«. Poslušali smo, kako zdravje in 
bolezen razume tibetanska medicina v skladu z budistično filozofijo. 

Že naslednjo nedeljo pa se bo za vse tiste, ki ste se prijavili, odvijala biodinamična delavnica 
IZDELAVE PREMAZA ZA DREVJE, ki jo bosta ponovno vodila naša Branka in Zlatko: 

Kdaj: Nedelja, 16.11. ob 9.30 zjutraj! Kje: Na sedežu društva v Hvaletincih 

Prispevek: Zaradi nabave surovin za premaz bo prispevek odvisen tudi od tega, koliko premaza potrebujete za seboj 
domov: 

Aktivni in Pridruženi člani: Prispevek 8 eur (posoda za premaz do 5 litrov), 12 eur (posoda 5-10 litrov), 15 eur (posoda 
10-15 litrov) 

Zunanji obiskovalci (nečlani): Prispevek 10 eur (posoda do 5 litrov), 14 eur (posoda 5-10 litrov), 17 eur (posoda 10-15 
litrov) 

  



Nujni napotki: 

1) Oblecite se toplo in zunanjemu delu primerno (torej ne kot princeske in princi ☺), obujte gumijaste škornje 

2) S seboj NUJNO PRINESITE: 

- gumijaste rokavice (ponovno delamo s kravjim gnojem) 

- najbolje plastično posodo s pokrovom (premaz je tekoč), v katero si boste dali premaz za drevje za seboj domov  

Dodatni napotki in priporočila: 

1) Če imate doma, prinesite s seboj: 

- večjo posodo oz. škaf za mešanje premaza (najbolje glinen, lesen, lahko tudi plastičen, emajliran) Potrebujemo čim 
večje škafe in čim večje število, da nas bo lahko več istočasno mešalo in bomo hitreje gotovo z delom 

- motiko, s katero bomo mešali (več jih bo, lažje bomo delali) 

- »drot piršno« v obliki krtače (če jo imate) 

- debelejše čopiče za nanašanje premaza, če jih imate, Branka priporoča malarske okrogle ali pravokotne  

 

V četrtek 20.11. sledi ob 9. uri ponovno Oddaja o zeliščih in zeliščarstvu na Radiu Ptuj z Majdo 
Fridl. Vabljeni k poslušanju in tudi javljanju v oddajo! 

V soboto 29.11. pa naša članica in moja študentka Barbara iz Čakovca v Waldorfski gimnaziji v 
Gradcu pred krogom raziskovalcev na področju botanike po Goethe-ju prvič javno predstavlja 
svoje dosedanje raziskovalno delo z rodom petoprstnikov (Potentilla sp.). Zaželimo ji vso srečo! V 
prihodnjem letu bo podobno predstavitev pripravila tudi posebej za nas. 

 

V nedeljo 30.11. pa vas ob 17. uri ponovno vabim na srečanje naše študijske skupine »Kmetijski 
tečaj« na sedež društva. 

Zbiramo pa že prijave za decembrsko delavnico izdelave VZGLAVNIKOV IZ PIRE, kjer si bomo 
vzglavnike različnih velikosti tudi poslikali s posebno tehniko slikanja na tekstil. Odlična priložnost 
za kreiranje bolj osebnega božičnega darila nekomu bližnjemu. Delavnica bo v nedeljo, 14.12., 
prijave zbiramo do 3.12. Več informacij kasneje. 

Smo pridni, a ne? Polno dobrega vam želim!! Vaša Vesna 


