
PROGRAM ZA AVGUST 2016 
Dragi naši! 

Smo v času poletnih dopustov, dela na prostem, pohodov,... Kljub soncu in dopustom pa preko vetra, 

hladnejših noči in vse zgodnjejših sončnih zahodov slutimo že počasi bližajočo se jesen... Uživajmo še te 

zadnje »polne« poletne trenutke! 

Koledar duše po dr. Rudolfu Steinerju pa nam v tem mesecu sporoča naslednje (za prevod se zahvaljujemo 

Samo Simčiču): 

1. avgustovski teden 31.7. – 6.8.  

Lahko razširjam dušo, 

Da sama se poveže 

S prejeto mi svetá kali besedo? 

Da silo najti moram, slutim,  

Si vredno upòdobíti dušo, 

Da bi napravil oblačilo si duhá. 

 

2. avgustovski teden 7. – 13.8.  

Novó tajinstveno prejeto 

S spominom to obdati 

Naj bo nadaljnji cilj teženja mojega: 

Okrepljujoč naj lastne sile 

Zbudi v notranjosti mi moji, 

In ko nastaja, mene samega mi daje. 

 

3. avgustovski teden 14. – 20.8.  

Tako šele občutim svoj obstoj, 

Ki daleč od obstajanja svetá 

V sebi sebe pogasiti 

In le na lastnem temelju gradeč  

Bi moral v sebi sebe sam ubiti. 

 

4. avgustovski teden 21.– 27.8. 

Plodeč občutim tujo moč, 

Ki se okrepljujoč mi podeljuje mene samega, 

Zorečo čutim kal in 

Svetlobe polno slutnjo tkati 

V notránjosti na moči sebstva. 

 

1. septembrski teden 28.7. – 3.9.  

Svetloba iz daljav svetovnih 

Živi močnó naprej v notránjosti: 

Postane duše luč 

In sveti v duhá globine, 

Sadove da razveže, 

Iz svetovnega si sebe pusti človekovega sebe 

Zoreti v toku časa. 

 

POGLEJMO NAZAJ V JULIJ 

Julija smo bili na čudovitem »zeliščarskem« pohodu na Ribniškem pohorju. Srečali smo se z 
arniko, plahtico, drobnocvetnim vrbovcem, smetliko, šentjanževko, srčno močjo, še encian smo 
na koncu odkrili, čeprav so ga že iztrebili. Zraven čudovitih rastlin in vremena smo se družili 
tudi čudoviti ljudje, ki poleg rastlin počasi odkrivamo tudi drug drugega. Moram priznati, da 
neskončno uživam v vaši družbi! Prisrčna hvala tudi Liljani in Darji za pobudo za ta pohod!! 

                   



        

Konec junija smo izvedli tudi praktično delavnico in sicer izdelali smo 100% naraven gel za 
pike žuželk. Pošteno smo se namučili, pa tudi je ob delu hitro tekla in mislim, da udeleženci 
praktičnih delavnic hitro uvidijo, kako zahtevna in dolgotrajna je ročna izdelava zeliščnih 
izdelkov in znajo kasneje to toliko bolj ceniti! 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA 

Tokrat vam predstavljam pridruženo članico 
Andrejo, ki pride sicer bolj redko na program, 
vendar nas redno spremlja. Verjamem, da ima željo 
priti večkrat, pa zaradi zasedenosti ne more. Je 
mamica dveh otrok, plesalka, skupaj z možem pa 
vodita odlično restavracijo v Mariboru »Villa 
Rustika«. Zraven tega kuhata tudi za waldorfski 
vrtec v Mariboru. Sta zelo naklonjena antropozofiji 
in njenemu učenju. Upam, da jo bomo videli bolj 
pogosto na programu in da se bo čim manjkrat 
izgubila na poti do sedeža društva! ☺ 



PROGRAM ZA AVGUST 

Avgusta smo še precej dopustniški, zato temu malce prilagajam program. 

Vidimo se v soboto, 6.8. ob 17. uri na sedežu društva, pri študiju Kmetijskega 
tečaja po dr. Steinerju.  

Naša Verica že pripravlja svoj referat na temo »REGRAT in njegovi učinki«. 
Vabljeni na prijetno druženje, učenje in študij! Prosim za čimprejšnjo prijavo! 

Nato vmes prenavljamo steno naše dvoranice, malo tudi sama uidem na dopust, 
nato pa se KONEC AVGUSTA in sicer:  

V torek, 30.8. vidimo na DELAVNICI IZDELAVE NARAVNIH MIL. Poučili se 
bomo vse o izdelavi naravnih mil in skupaj izdelali SIVKINO MILO. Vsak bo s 
seboj odnesel en kos mila tudi domov. S seboj prinesite le PLASTIČNI KALUP, 
kamor boste vlili svojo maso za milo (najboljši so plastični lončki od 
sladoledarja). 

Začetek delavnice: točno ob 17. uri! (trajanje 2-3 ure) 
Prijava do četrtka 25.8.! 
Prispevek: Aktivni člani 18 eur 
                 Pridruženi člani 25 eur 
                Zunanji obiskovalci 35 eur 
 

Se vidimo na programu! Uživajte max! 

Vaša Vesna 

 

 

 

 

 


