
PROGRAM FEBRUAR 2014 
 
Kot najprej moram povedati, kako zelo sem vesela prvega letošnjega snegaprvega letošnjega snegaprvega letošnjega snegaprvega letošnjega snega (šele konec 
januarja!) na našem koncu! Klimatske spremembe se res močno odražajo in zelo me je skrbelo 
za zemljo, ki se ne bo dovolj spočila za rastlinski »izdih« v drugi polovici leta. Sicer sem 
vedela, da nas čaka zima letos zelo zakasnjeno, vendar so drevesa, grmi in rastline že tvorile 
popke, že brstele, ponekod cvetele. Še dva tedna brez snega in kasnejši mraz bi pobral večino 
letošnjih pridelkov. Ne morem dovolj izraziti svoje skrbi in hkrati olajšanja! 
    
Kot ponavadi pa bomo tudi tokrat najprej malce pogledali, kaj smo počeli meseca 
januarja: VPOGLED ZA NAZAJ 
 
9.-11.1. sva z mojim mentorjem biologom Jan Albertom Rispensom obiskala 
antropozofsko firmo Weleda v Nemčiji. Imela sva predavanje za antropozofske 
psihiatre o najinem antropozofskem zdravilu za bipolarno motnjo iz ciklame. Nato sva 
ostala na seminarju o kositru, kovini jeter in Jupitra. Delali smo poskuse s kositrom, 
želeli spoznati njegove lastnosti in potem obravnavali njegove mineralne oblike, kot se 
pojavljajo v naravi. 
 

 
 
 
16.1. so naše pridne članice preko Rdečega križa 
Markovci ponovno organizirale predavanje. Tokrat 
sem predavala o ANTROPOZOFSKI MEDICINI, 
medicini za človeka. Kot ponavadi me je tudi tokrat 
čakala polna dvorana ljudi, ki so kar pili in pili moje 
besede. Resnično lahko potrdim, da vzdušja kot je 
v Markovcih, še nikjer nisem doživela in zelo se 
veselim, da bom kmalu tudi vaša občanka. Res vam 
hvala vsem, ki ste se udeležili predavanja in po 
daljšem času smo se spet videli. 



 
17. in 18.1. sva se skupaj z novo članico društva udeležili 
seminarja o človeškem srcu v Celovcu. Moram jo pohvaliti, 
da si je vzela čas in predvsem uspela premagati jezikovne 
ovire, saj ne govori nemško. Nekje je pač potrebno začeti- 
se vreči v vodo in zaplavati. Bilo je zelo zanimivo; govorili 
smo o embrionalnem razvoju srca, njegovih fizioloških 
funkcijah, obliki in položaju v telesu ter duševno-duhovnem 
aspektu srca.  
 
 
 
 

 
23.1. pa sem o Naravoslovju po Goethe-ju predavala v Waldorfski šoli Ljubljana. 
Predavanje je organiziralo biodinamično društvo Ajda Vrzdenec. Prijetno me je 
presenetila sama udeležba, kot tudi zelo pozitivno vzdušje. Zelo fajn se mi je zdelo to, 
da smo imeli čas in nisem samo predavala, temveč so morali delati tudi praktično po 
skupinah. To je bilo res fino. 

 
 
26.1. pa smo se zbrali prvič letos spet na sedežu društva in začeli z našo prvo študijsko 
skupinico: Kmetijski tečaj po dr. Steinerju. Da bi se lotili obdelave zemlje na naravi 
prijazen način, moramo poznati procese, ki stojijo v ozadju- kakor v medicini, če želimo 
obravnavati človeka, tako v preostali naravi.  
 
28.1. pa z mojo študentko triletnega izobraževanja iz Naravoslovja po Goethe-ju za 
teden dni odhajava na prvo skupno srečanje v antropozofski center v Švico. Naša 
Barbara se mora tako pred celotnim krogom mentorjev in študentov iz Evrope 
predstaviti- sebe in svoje raziskovalne cilje. Potekala bo izmenjava mnenj in znanja in 
verjamem, da bo zelo pestro. Jaz bom uživala predvsem preko nje, saj se dobro 
spominjam, kako lep čas je bil to pred leti zame. 
 
 
 



PROGRAM ZA VNAPREJ… 
 
Takoj ko se z Barbaro vrneva iz Švice, pa vas v nedeljo 9.2. vabim na 
DELAVNICO IZDELAVE MAZIL na sedežu društva. 
Naučili se bomo osnovnih receptur izdelave domačih zeliščnih mazil, pogledali katere rastline se 
lahko na ta način uporabijo, proučili njihove zdravilne  učinke na kožo ter tudi izdelali zeliščno 
mazilo, katerega kos bo vsak odnesel tudi s seboj domov. 
Kdaj? 9.2. ob 17.00 (trajanje cca. 100 minut)  
Kje? Sedež društva. 
Cena: Aktivni člani        10 € 
       Pridruženi člani     15 € 
       Zunanji obiskovalci 25 € 
Za upoštevanje cen za delavnico vas prosim, da poravnate članarine za leto 2014.  
 
11.2. vas vse lepo vabim na zelo zanimivo predavanje, ki sicer ni direktno 
povezano z našim društvom, vendar vem, da bo vsebina izjemno dobra in koristna 
in sicer v Markovcih bo predavala dr. Eva Škobalj iz društva Za boljši svet v 
Mariboru na temo »Zdravje in sočutje«. 
 
15.2. sem ponovno vabljena v Waldorfsko šolo Ljubljana, da za biodinamike in 
pedagoge predavam naprej o Razvoju moderne medicine in antropozofski 
medicini. Predavanje bo nekoliko drugačno od tistega v Markovcih, če ga je kdo 
zamudil, naj se javi, saj se lahko pelje z menoj (vstop je prost). 
 
16.2. napovedujem naslednje srečanje študijske skupine: Kmetijski tečaj na 
sedežu društva ob 17.00. Prosim, da mi prej potrdite svojo udeležbo (sms ali mail).  
Za aktivne člane je vstop prost, pridruženi člani prispevajo 2 € na obisk.  
 
23.2. imam tudi kratko uvodno predavanje o goetheanizmu za pomurske 
biodinamike.  
 
 
 
Tako, mislim da je to vse za mesec februar, če še pride kaj novega vmes, vam javim! 
 
Se že veselim skupnega študija, dela, poglobitve, učenja! 
 
Vaša Vesna 
 


