
PROGRAM ZA MAREC 
Dragi naši! 

Zima se poslavlja in vsi se veselimo novega letošnjega sonca po mrkih, muhastih in 

deževnih februarskih dnevih. Sigurnost za boljši, svetlejši jutri najdemo ravno v naravi- 

sonce bo zagotovo prišlo in nam spet vlilo svetlobe in toplote. 

Tedenski meditativni izreki iz Koledarja duše, ki ga je napisal dr. Rudolf Steiner  za mesec marec sledijo 

(za prevod se zahvaljujemo Samo Simčiču): 

 

1. marčevski teden 2. – 8.3. 

V luči, ki ´z višin svetá 

Mogočno k duši hoče teči, 

Zasije, uganke duše rešujoč, 

Svetá mišljenja naj gotovost, 

Ko zbira žarkov svojih moč, 

Prebujajoč ljubezen v človeškem srcu. 

 

2. marčevski teden 9. – 15.3.  

Obstajanja sveta občutim silo: 

To jasnost misli govori tako 

Spominjajoč rasti duhá se lastnega 

V nočeh svetá temačnih, 

In dnevu bližnjemu svetá nakloni 

Mu žarke upanja notranjosti. 

 

3. marčevski teden 16. – 20.3. 

Človeškemu to jazu govori, 

Ko se mogočno razodeva 

In sile bistva svojega razpušča, 

Radóst nastajanja svetovnega obstoja: 

In ko življenje svoje vate nosim 

´Z njegovega čarobnega uroka, 

Dosežem jaz svoj cilj resnični. 

 

4. marčevski teden, pričakovanje pomladi 21.- 25.3. 

V človekovega bistva nótranjost 

Izliva se bogastvo čutov; 

In najde duh svetá 

V zrcalni sliki se človeškega očesa, 

Ki mora svojo silo 

Si iz njegá na novo ustvariti. 

 

5. marčevski teden 26. – 31.3.  

Ko iz globin se duše 

Obrača duh k svetá obstoju 

In ko privre lepota iz daljav prostora, 

Tedaj uvleče iz daljin neba 

Življenja sila v telesa se človeška 

In mogočno delujoč poveže v entnost 

Duhovno bistvo nam s človeško bitjo.  

 

  



POGLEJMO NAZAJ V FEBRUAR 

Skupaj s tremi študentkami naravoslovja po Goethe-ju (Barbaro, Elen in 
Patricijo) smo se vrnile iz Švice, kjer so »naše deklice« predstavile svoje 
težko delo na svojih raziskovalnih projektih. Zelo sem ponosna na njih, veliko 
dela so opravile, veliko še jih čaka. Vztrajno in pogumno naprej! 

 

 

 



 

Po prihodu nazaj je sledilo moje predavanje v zeliščni prodajalni Dober dan na 
Ptuju, kjer smo govorili o zdravilnih rastlinah in pomoči iz narave. 

 

 

Nato sta sledili dve predavanji o »ZDRAVILNEM POTENCIALU ŽITARIC«, 
prvo je bilo v Sobetincih, ponovitev je sledila v Vitomarcih. Upam, da vam je na 
videz manj zanimiva tema, bila zanimiva ☺ 



 

 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA »Sapientie« 

Naša Elen prihaja iz Zagreba. Kljub temu da jo na društvenem programu manj 
vidimo, saj je precej oddaljena, pridno dela na svojem raziskovalnem projektu 
pod mojim mentorstvom. Zelo rada ima antropozofijo, vadi tudi evritmijo in se 
zanima za zdravilne rastline. Drugače pa je »okoljska inšpektorca« ☺ Je zelo 
pozitivna in samozavestna, vliva pogum in dobro voljo vsem okrog sebe. Je na 
prvi fotografiji, kjer kaže na pljučnik. 

 



PROGRAM ZA MAREC 

Najprej se vidimo v nedeljo, 6.3. ob 16. uri na sedežu društva, kjer 
nadaljujemo z našo študijsko skupino »Kmetijski tečaj«. 

Nato sem teden dni vmes odsotna; odpravljam se v Nemčijo na 
izobraževanje za zdravnike in farmacevte v podjetje Abnoba, kjer 
izdelujejo zdravila iz bele omele proti rakastim obolenjem. 

V soboto, 19.3. organiziramo v Ljubljani predavanje antropozofskega 
zdravnika iz Zagreba dr. Dinka Raffanellija na zelo zanimivo temo: 
 

" SEDEM KOVIN PRI ZDRAVLJENJU BOLEZNI " 

KRATEK OPIS PREDAVANJA: 

Vse, kar se odvija v naravi, ima analogne procese v človeku. Tega so se zavedali alkimisti in zdravilci starega in 
srednjega veka. 

Sfere kovin delujejo v človeku, preko sfer kovin pa planeti sončnega sistema. Kovine so zaustavljeni procesi. Z 
njihovo predelavo se lahko izdelajo zdravila, ki v nas poženejo zaustavljene procese, ki so izzvali bolezen. Vsa 
zdravila, ki lahko pomagajo človeku, so na nek način ustavljeni procesi. 

7 kovin, znanih že iz davnih časov, so srebro, svinec, živo srebro, kositer, baker, železo in zlato. S svojimi silami 
delujejo v organizmu na točno določene procese, ki so povezani s sedmimi organi oziroma organskimi sistemi v 
človeškem telesu. 

V telesu sta v merljivih količinah od teh sedmih kovin prisotna samo baker in železo. Ostale kovine delujejo preko 
svojih sfer delovanja, naših notranjih organov, vendar v fizično nemerljivih količinah. 
O PREDAVATELJU: 
- zaključil študij medicine na Hrvaškem 

- opravil specializacijo iz infektologije na Hrvaškem 

- izobrazba iz antropozofske medicine (Švica, Nemčija, Hrvaška) 

- delal v Domu zdravja v Makarski, infektološki kliniki v Zagrebu in antropozofski bolnici Paracelsus v Nemčiji 

- daje seminarje, predavanja in zdravniške posvete v Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Švici 

- predsednik Društva za promocijo in razvoj antropozofske medicine "Imela" 

KJE: Waldorfska šola Savinja (Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec)                                     

KDAJ: Sobota, 19.3. ob 18.uri (trajanje 2-3 ure)- pripravite vprašanja! :)                                                                                                                     

PRISPEVEK: 8 eur člani društva in Sekcije za antropozofsko medicino, 15 eur 
zunanji obiskovalci 

Za prevajanje bo poskrbela Meta Vrhunc, za kar se ji že vnaprej iskreno 
zahvaljujemo.  

Spet se lahko organiziramo za skupni prevoz. Jaz imam prosta 3 mesta v avtu, 
javite čimprej kdo bi šel, lahko nas gre tudi več avtomobilov. 

 



V četrtek 24.3. ob 9. uri sem ponovno gostja v Oddaji o zeliščih in 
zeliščarstvu na Radiu Ptuj . 

V torek po veliki noči, 29.3. pa vas vabim ponovno na sedež društva na 
zeliščarsko predavanje:  

»ZDRAVILNE RASTLINE, KI ČISTIJO IN RASTRUPLJAJO TELO«  

Spoznavali bomo različna zelišča v te namene, kdaj in kako jih uporabljamo. 

Začetek: ob 17.00 

Prispevek: aktivni člani 5 eur, pridruženi člani 8 eur, zunanji obiskovalci 14 
eur. 

 

Po predavanju sledi za člane OBČNI ZBOR DRUŠTVA.  

Pogledali bomo nazaj in naprej, ter najpomembnejše novosti in plane, predvsem 
pa se v veselju podružili in poklepetali. Prosim vas spet za podporo pri peki - 
če bo kdo kaj prostovoljno spekel in prinesel, bomo zelo veseli. 

 

Upam, da se vidimo v čim večjem številu.                                                                       
do takrat vas lepo pozdravljam, 

Vaša Vesna 


