
Lepo pozdravljeni člani in interesenti društva »Sapientia«! 
 
Nekaj časa se že nismo prav slišali, saj je bil avgust tako vroč, travniki in njive pa tako »zažgani«, 
veliko vas je bilo odsotnih zaradi dopustov, da sem ta avgustovski čas izkoristila predvsem za 
načrtovanje kako naprej, za nove ideje in možnosti našega mladega društva. Veliko sem se 
povezovala z ljudmi, veliko se je dogajalo tudi v okviru društva, vendar bolj na individualni ravni. 
Najbolje, da začnem kar: 
 
S VPOGLEDOM NAZAJ… 
 
MESECA JULIJA smo se v največji nevihti ☺ odpravili na pohod na Pohorje. Kljub temu smo 
imeli srečo, saj se je zmeraj kamor smo prišli nevihta razkadila, da smo lahko v miru spoznavali in 
opazovali zelišča, ravno ko pa smo se želeli spočiti pri leseni koči na Treh Kraljih pa je padel mini 
dežek. To pavzo smo izkoristili tudi za prve, povsem osnovne vaje iz goetheanističnega 
naravoslovja. Vsaka izmed prisotnih si je morala med pohodom izbrati eno rastlino, ki jo je nato 
opazovala par minut, nato pa jo je morala opisati vsem drugim. Učili smo se »direktne izkušnje«, 
saj smo hitro opazili, kako smo rastline začeli opisovati s tem, kar že vemo o njih, kar smo slišali, 
kar predvidevamo itd. in smo povsem pozabili na to, kar imamo dejansko pred seboj. Gre za vaje 
koncentracije, kjer hitro vidimo, kako zelo smo pogojeni s svojimi miselnimi in spominskimi 
povezavami, ki jih na ta način prvič sploh prav ozavestimo. Nato smo rastline skrili in jih morali 
narisati po spominu. To nam je spet delalo preglavice, saj so naši čuti tako zelo neizostreni, da 
smo večino stvari kljub poprej koncentriranemu opazovanju, pozabili.  
Na koncu smo delček vsake izmed rastlin tudi okusili in nato z barvicami poskušali »narisati« ta 
okus. Nastale so povsem različne slike in ukvarjali smo se s vprašanjem, zakaj tako težko 
prikažemo in razložimo nekaj »na zunaj«, kar izkušamo »od znotraj«. Pri ljudeh z dolgoletnimi 
izkušnjami iz »vaj čutov« namreč tudi v skupini nastanejo med seboj dokaj podobne slike, saj so 
se čuti že izostrili. To morda težko razumemo, saj se nam naši čuti zdijo del subjektivnega 
doživljanja, vendar, kakor reče dr. Rudolf Steiner: » Pri zdravem očesu je rdeča barva zmeraj 
rdeča.« Zakaj so danes naši čuti » manj zdravi« ali morda bolje rečeno »manj ostri, izostreni, 
točni in natančni«, pa lahko tudi dobro razumemo.  
 

 
 
In še nekaj primerkov nastalih risb: 



          
 
 

      
 
 
Zanimivo, kajne? ☺ 
 
 
 



Konec julija se je odvijal enotedenski seminar v Karavankah, ki ga sta ga vodila moja »mentorja« 
mag. Jan Albert Rispens, dipl.biol. in Ruth Mandera, dipl.bot. Letošnji seminar je bil na temo 
družine košaric (Asteraceae), ki smo jih podrobno obravnavali pod različnimi zornimi koti skupaj z 
antropozofskimi zdravniki, farmacevti, »Heilpraktikerji«, waldorfskimi pedagogi in evritmisti, 
podrobno smo si jih pa ogledali in obravnavali tudi v naravi. Jaz sem to priložnost izkoristila tudi 
za naša nova raziskovalna projekta in tako na 12-urnem pohodu na vrhove tistega dela Karavank 
odkrila kar 6 različnih vrst Potentilla in pa arniko ter planiko za Srečota. ☺  
 

 
 
Potentilla clusiana  (Clusijev petoprstnik) in Leontopodium alpinum (planika) na 2200 m 

     
 
Povsem na koncu julija pa smo imeli DELAVNICO O IZDELAVI MIL po hladnem postopku. 
Ženske smo prijele za delo kot prave gospodinje ☺ 

      



PA SMO ŽE V AVGUSTU… 
 
V avgustu smo zelo aktivno začeli z raziskovalnima projektoma. Najprej sva delala individualno s 
Srečotom na planiki… Obiskal naju je tudi naš kuža Bobi (nisva se mogla prav znebiti ☺…) 

 
 
Sledil je Steigbild- vikend seminar, prvič smo se srečali tudi z novo »študentko« Barbaro iz 
Čakovca. 

 
 
Po seminarju sva z Barbaro naslednji dan v največji vročini z gondolo pobegnili na Pohorje in tam 
v miru proučevali še Potentillo reptans in Potentillo anserina. 
 
IN ZDAJ? 
 
Kot prvo vam moram sporočiti, da sva z Rudijem odprla uradno spletno stran našega društva: 
www.nid-sapientia.com , na njej lahko zdaj vsakdo najde vse novice, program, fotke, misli, 
kontakte itd. Rudi je garal kot bik, jaz pa sem igrala veliko šefico ☺ Hecam se. Je pa res, veliko 
znoja je v njej. Rudi, zlat si. 
 
Posebej moram pohvaliti tudi novo članico Terezijo iz Markovc, ki nadebudno skrbi za 
pridobivanje novih članov in širjenje društva.  
 
Naša zvesta članica Anica Š. pa nam organizira celoletno stojnico in morda še kakšen program v 
Termah Banovci. 



 
Tako lepo vas je gledati, res. Uf, ob tem so mi kar solze švignile v oko. Ni časa za sentimentalnost 
☺ Ampak res, tako fajni ljudje ste mi prekrižali pot in zdaj z menoj ustvarjate. Gledam mojo 
mamo, kako se v njenem napornem urniku trudi prispevati čim več. Pa potem vsakega od vas, kako 
se trudite dodati svoj košček v mozaik naše vizije. Še moj dragi, ki ni posebni ljubitelj zelišč, 
govori vsem svojim strankam o meni in našem društvu. Neverjetni ste! 
 
Jaz pa za vse vas v avgustu prenavljam tudi našo staro hiško oz. sedež društva. Zdaj bomo položili 
nova tla, menjujejo se tudi okna. Potem bomo čez zimo varni in zadovoljni na toplem. 
 
IN KAKO NAPREJ? 
 
Konec avgusta se srečam s predstavniki in sodelavci Hiše integrativne medicine v Celju. 
Dogovarjamo se o morebitnem sodelovanju. 
 
Jeseni pa se začne turneja. Že septembra imamo takoj v prvem tednu predavanje o 
antropozofiji in goetheanističnem naravoslovju za biodinamike v Pomurju (hvala Katja!). Še 
posebej pozivam na tem mestu vse tiste, ki ste zamudili uvodna predavanja o goetheanističnem 
naravoslovju na našem društvu, da se nam pridružite v Pomurju. Točen dan še ni znan, vam 
naknadno sporočim na mail/sms. 
 
Nato sledi 8.9. odprta prireditev na Kunovi v Pomurju, kjer bom imela delavnico o izdelavi 
domačih sirupov ter celodnevno stojnico, kjer se bo predstavljalo naše društvo. Verjetno se bo 
tisti dan tam odvijalo veliko zanimivih stvari, tako da ste vabljeni, da pridete tudi sami pogledat. 
 
25.9. bo še eno predavanje za naše preljube Markovce in sicer spet o goetheanističnem 
naravoslovju in antropozofski medicini (hvala Marija!). Vabljeni začetniki in tisti, ki želite morda 
obnoviti staro znanje.  
 
Zadnji vikend v septembru pa sem naše društvo predstavlja na stojnici v Svečini. Točno vam še 
sporočim kako in kaj. 
 
Tudi za sledeče mesece se pripravlja že marsikaj. Več o tem v naslednjih novičkah. 
 
Še samo eno obvestilo: Že eno leto sem v mini skupinici v Slovenskih Konjicah, ki se ukvarja z 
biodinamičnim kmetovanjem in skupaj prevajamo knjigo »Kmetijstvo prihodnosti« od 
antropozofske raziskovalke in znanstvenice Lili Kolisko. Punce se zanimajo tudi za Steigbild 
seminar, ki sem ga priredila avgusta za oba študenta. Premislite, ali bi še kdo od vas želel spoznati 
to metodo, da potem za vse skupaj spet organiziram vikend seminar.  
 
Uf, sem dolga! Veliko sem vam imela za podeliti. 
 
Če pride še kaj novega ali dodatnega, vam javim na mail/ sms. 
 
Hvala vsem in se vidimo spet kmalu, v prenovljeni hiški! 
 
Vaša Vesna 
 
 


