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Lepo pozdravljeni vsi naši!Lepo pozdravljeni vsi naši!Lepo pozdravljeni vsi naši!Lepo pozdravljeni vsi naši!    

Za nami je deževen junij, nič kaj podoben vrhuncu leta, ki ga naznanja 

Janezovo z najdaljšim dnem, ko so moči sonca na svojem višku. Tisti, ki ste 

utrpeli tudi točo, si lahko pomagate s škropljenjem čaja iz rmanovih cvetov po 

priporočilu naše Branke. Rman bo pomagal rastlinam si opomoči od škode in se 

okrepiti. 

Kljub temu, da nas letos zaznamuje veliko dežja in oblakov, pa na rastlinah 

opazim izjemno močno delovanje svetlobnega etra, premočno. To lahko vidimo na 

primer na regratu, ki je letos izjemno velik (1 m veliki grmi v premeru), z zelo 

globokimi zarezami na listih. Kljub daljšemu dežu je zemlja že naslednji suha, 

tako suha, kot bi bila vsaj mesec dni huda suša. Prav tako je nenavadno, koliko 

vetra je prisotnega zadnja leta na našem območju in kako so se vremenski pojavi 

močno lokalizirali na omejena, majhna področja. Svetlobni, toplotni, zračni, 

vodni in kemični eter se v svojem delovanju vse bolj emancipirajo, kar ne prinaša 

nič dobrega. 

Da ne bi zašli v kakšne temačne napovedi, pa so bile naše druženje in aktivnosti 

v tem mesecu izjemno polne, lepe in veliko novega se dogaja, veliki premiki 

nastajajo. 

Pa naj podelim še enkrat skupaj z vsemi vami:  

 

Kot najprej sem z biodinamiki preživela čudovito soboto, 7. junija na 
zelo oddaljenem področju v gorah na Gorenji Trebuši nad Idrijo 
skupaj z Meto Vrhunc in biodinamiki. Praznovali smo 90 let 
Kmetijskega tečaja od dr. Steinerja in njegovo življenjsko zapuščino. 
Meta je v svoj antropozofski center poleg mene povabila tudi goste iz 
Nemčije in tako so se čez vikend vrstila predavanja o življenju dr. 
Steinerja, vlogi antropozofije v svetu, o waldorfski pedagogiki, 
glasbeni terapiji, biodinamičnem kmetovanju, jaz pa sem imela 
prispevek o antropozofski medicini. Bilo je naravnost čudovito. 



 

Že naslednji dan smo tudi mi popraznovali obletnico Kmetijskega 
tečaja - z branjem in študijem Kmetijskega tečaja. ☺ Tokrat nam je 
sicer naš razcartan pes Bobi delal manjše preglavice, tako da smo kar 
težko premlevali vse težjo snov tečaja. Nikar ne vržimo puške v 
koruzo; naslednjič bomo zadevo še enkrat dodobra predelali, še bolj 
poglobili in nadaljevali s snovjo. 

 



Z Majdo sva tokrat po Radiu Ptuj govorili o OGNJIČU in ARNIKI. 

Z zelišči, ki jih nabiramo v POLETNEM ČASU, smo nadaljevali na 
predavanju 22.6. Izčrpno smo jih obravnavali in si jih nekaj ogledali 
tudi v neposredni okolici. 

    

 

V petek 20.6. sem v okviru Sekcije za antropozofsko medicino skupaj 
z Meto organizirala tudi nadaljevalni seminar iz antropozofske 
pediatrije »OTROK OB VSTOPU V VRTEC« z dr. Reinhard 
Schwarzem iz Gradca.  

Tokrat se je odvijal v Waldorfski šoli Ljubljana in imeli smo se 
krasno. Pridobili smo si nekaj novih članov Sekcije za antropozofsko 
medicino, obeta se pa še mnogo dobrega.  

Dr. Schwarz je odličen pediater; če bi ga kdo z otroki želel obiskati, 
je to njegov naslov in kontakt:  

Quellengase 42, 8010 Graz  

email: paedrs@anthromed.at 

tel.št. za naročanje: 0043/316-327-017. 



 
Napovem lahko samo to, da se z antropozofskim zdravnikom dr. 
Mayrhoferjem iz Celovca dogovarjam, da bi enkrat mesečno 
sprejemal paciente tudi v Sloveniji; v »Centru zdravja in lepote Vita« 
v Naklem pri Kranju bo imel svoje prostore. Ko bodo stvari začele 
teči, vas o tem še dodatno obvestim. To so začetki antropozofske 
medicine pri nas; pacientom ne bo več potrebno čez mejo, cenovno bo 
dostopnejše za njih, stroka pa bo imela priložnost direktnega učenja 
iz prakse pri njem v ordinaciji. Zelo se veselim. Na tem mestu se 
zahvaljujem članu Sekcije, Janezu Zupanu, ki nam je v uporabo 
ponudil svoje, že dodelane ordinacijske prostore. 

Prav tako bo kmalu začelo teči intenzivno sodelovanje z dr. Ano 
Kapljo Krušičevo, ki že številna leta deluje kot homeopatinja, je pa 
opravila tudi izobraževanja iz antropozofkse medicine, kar vpeljuje 
tudi v svojo vsakodnevno prakso pri pacientih. Če išče kdo dobrega 
zdravnika ali dodatno pomoč, je to njen naslov in kontakt: Rudnik 1, 
1235 Radomlog, mobi številka za naročevanje: 031/369-409. 

  



Že takoj za aktivnim vikendom sem bila 23.6. v okviru Sekcije za 
antropozofsko medicino pod ZIMS-om povabljena na Okroglo mizo z 
naslovom »Zdravilstvo jutri«, ki se je odvijala v prostorih 
Gospodarske zbornice v Ljubljani. Zbrali smo se tako stroka, ki deluje 
na področju komplementarne medicine, kakor različni alternativni 
zdravilci, predstavniki Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice. 
Vsak je lahko izrazil svoje mnenje, stiske, ki so zdravilstvo in 
komplementarno medicino v Sloveniji pestile v preteklosti in še danes, 
ter predloge, kako naprej. Bilo je izjemno zanimivo in zelo pozitivno 
vzdušje. Menim, da so to prvi koraki pozitivnih sprememb na tem 
področju v Sloveniji. Sama sem zastopala antropozofsko medicino in 
podelila svoje poglede o komplementarni medicini na pozitivnem 
vzgledu razvitih evropskih držav, kot sta Švica in Nemčija, kjer so 
stvari dobro regulirane in kjer sta varnost uporabnikov in 
učinkovitost dokazana skozi desetletja, če ne stoletja. 

 

KAKO SMO PA V JULIJU? 

Julija je Vesna precej v tujini in sicer prvi teden; iz Nemčije (Wala& 
Dr.Hauschka) se vračam 8.7.  

Nato sledi STEIGBILD VIKEND SEMINAR: celotno soboto in nedeljo 
12. in 13.7. bomo preživeli skupaj na sedežu društva in s posebno 
antropozofsko metodo "vzpenjajočih se slik", kjer sveži izvlečki rastlin 
s kovinskimi raztopinami ustvarijo čudovite slike, ki prikazujejo etrske 
sile, proučevali žive življenjske procese v različnih organih izbrane 
rastline.  

Učili se bomo o sami metodi, interpretaciji nastalih slik, udeleženci pa si 
bodo sami izbrali svoje raziskovalno vprašanje in rastlino, s katero bodo 
želeli delati v praktičnem smislu. 

Tisti, ki vas resnično zanima še malce več in malce globlje, ki ste 
pripravljeni delati z rastlinami in imate določena raziskovalna vprašanja, 
resnično toplo vabljeni.  
 
Prijava je odprta še do 8.7. Imamo še 2 prosti mesti. 



V torek 15.7. pa vas vse lepo vabim na POHOD NA HOČKO 
POHORJE, ki bo zelo poseben. Sprehajali se bomo po gozdnih poteh in 
spoznavali zdravilne rastline ob poti. Dobili se bomo v Hočah ob 11.uri in 
se skupaj z avti odpravili na Pohorje. Ob 16.uri se ustavimo na Domu 
Miloša Zidanška, kjer se nam pridružijo otroci iz socialno ogroženih 
družin v starosti do 18 let. Slednji imajo tisti teden tabor s Prijatelji 
mladine. Vzamemo jih s seboj, jim pokažemo nekaj zdravilnih rastlin, 
skupaj jih naberemo in se vrnemo na Dom. Tam skuhamo slasten čaj in 
se skupaj malce podružimo, poklepetamo, se okrepimo. Nato se počasi 
vračamo domov. 
Pohod je namenjen samo članom društva in je brezplačen, delimo si samo 
stroške prevoza. 
Prosim vas samo, da mi do 12.7. javite vašo udeležbo, da se 
dogovorimo glede prevoza. Pohod bo ČUDOVIT in z njim bomo osrečili 
še koga, naj ne bo nikogar strah- ti otroci so zelo srčni, samostojni in 
prijetni za druženje. 
 
Nato ponovno odhajam v Avstrijo v Karavanke na izobraževanje in se 
vračam konec julija. In smo že v avgustu. 
 
Hvala vam lepa, moji sončki ste, uživajte te lepe dni, uživajte v naravi, in 
upam, da se vidimo v čim večjem številu na pohodu. 
 
Vaša Vesna 

 

    

    


