
PROGRAM APRIL 2014 

Dragi naši! 

Mesec za nami Mesec za nami Mesec za nami Mesec za nami je bil kar pester, obarvan predvsem z delom v naravi. Pa poglejmo: 

Takoj na začetku marca smo z mamo in Treziko poskusile uporabiti biodinamični 
preparat 500 oz. GNOJ IZ ROGA na naši kmetiji. Po eni uri homeopatiziranja preparata 
sva ga s Treziko poškropili na vse naše travnike, pašnike, vrtove, nasade in njive. Za 
primerjavo nam bo služila striceva njiva, ki leži takoj zraven naših površin. Pa bomo videli 
☺ Vrtove, njive in drevje pa sem škropila tudi s čajem njivske preslice. 

 

Kmalu zatem smo se ženske spontano odločile, da gremo eno dopoldne skupaj nabirat 
zelišča na grad Borl. Bilo nam je fino; sonček je sijal, nobene gužve, čudovita narava in 
ogromno cvetočega pljučnika, trobentic in vijolic. 

 

Potem smo se pa 9.3. ponovno srečali na društvu z našo študijsko skupinico »Kmetijski 
tečaj po dr. Steinerju«. Ta skupinica nam do zdaj res lepo uspeva, sem zelo vesela. 

Kmalu zatem se je Vesnica odpravila v Weledo v Nemčijo na seminar za zdravnike in 
farmacevte o mineralih in antropozofskih zdravilih iz mineralov. Zaradi omejenih mest 
se nas je zbralo cirka 100 zdravnikov in farmacevtov iz Nemčije in Švice, jaz sem bila 
edina tujka; skupaj smo odlično sodelovali, se družili in v teoretičnem ter praktičnem 



smislu spoznavali minerale iz geološkega, kemijskega, fizikalnega, medicinskega in 
farmacevtskega vidika. Bilo je res krasno. 

 

Ko sem se vrnila, pa me je čakalo predavanje za Ajdo Vrzdenec v Waldorfski šoli 
Ljubljana na temo »Od opazovanja do zdravila«, kjer smo na praktičnem primeru 
pogledali celoten razvoj antropozofskega zdravila ter povedali nekaj tudi o Steigbild 
metodi ali metodi »vzpenjajočih se slik«. Nekateri člani ste se peljali zraven in luštno 
smo se imeli (še posebej v avtu ☺). 

 

Nato smo se zbrali spet na sedežu društva in naša aktivna članica Patricija nam je 
predavala o različnih OLJIH v kozmetične in prehranske namene. Po predavanju smo 
imeli še kratek občni zbor in popraznovali 1. rojstni dan našega društva. 

   



Konec marca sem imela nato še radijsko oddajo na Radio Ptuj; tokrat smo govorili o beli 
omeli in nekaj malega o antropozofskih principih v medicini in kmetijstvu, nato pa se lotili 
lapuha in nekaj malega povedali še o repuhu. Gostja v tej oddaji sem enkrat mesečno v 
četrtek ob 9.uri; za naslednjič vam še sporočim točno kdaj, ponovitev oddaje sledi 
ponavadi v ponedeljek zvečer po četrtku. 

Čakala me je tudi selitev na kmetijo v okolico Ptuja, potem me je presenetil pa še 
nenaden klic iz Švice, kamor sem morala takoj tudi nepričakovano oditi. Zato nam je 
odpadlo tudi srečanje študijske skupinice in prihaja ta spored malce zakasnjeno do vas 
(v hiški še tudi nimam interneta in zaenkrat še nisem najbolj dosegljiva). 

 

KAJ NAS PA ČAKA V APRILU? Ponovno veliko lepega in dobrega. 

Kot najprej vas vabim na seminar antropozofskega pediatra dr. Reinhard Schwarza iz 
Graza v Hišo integrativne medicine v Celju (Gaji 42b, malce ven iz centra). Res vam 
priporočam, da se udeležite tega popoldanskega seminarja, saj je že srečanje z njim 
nekaj posebnega in mnogo novega nam bo povedal. On je res izkušen zdravnik s polno 
znanja. Čeprav je tema predavanja ZDRAV DOJENČEK in vse, kar je s tem povezano, 
nam bo skozi seminar podal tudi veliko o antropozofski medicini in zdravilih. Veliko 
prostora bo tudi za naša vprašanja. Za prevajanje v slovenščino bo poskrbljeno. To je 
prvi dogodek v okviru Sekcije za antropozofsko medicino, ki deluje pod imenom 
Združenja za integrativno medicino Slovenije. 

Kdaj: Petek, 11.4.2014 od 16. do 19.ure 

Vstopnina: 15 € 

Fajn bi bilo, če bi se zorganizirali po avtih. Jaz žal ne morem peljati, ker grem z dr. 
Schwarzom že prej tja. Nekateri ste mi že rekli, da bi radi šli, nekateri tudi, da bi lahko 
peljali. Javite se mi torej še enkrat vsi, ki greste, da se zorganiziramo. 

 

V nedeljo 13.4. pa se dobimo ob 17.uri na sedežu društva s študijsko skupinico Kmetijski 
tečaj. 

 

Potem nas pa čaka Velika noč, poseben praznik. 

 

V sredo 23.4. pa vas ponovno vabim na predavanje in sicer govorili bomo na temo: 
SPOMLADANSKA ZELIŠČA- kaj vse najdemo v naravi v tem času, kaj nabiramo, kako 
uporabljamo ta zelišča, kakšne učinke imajo in kakšne težave vse lahko lajšamo z njimi.  



Če bomo imeli lep dan, si bomo nekatere od teh zelišč lahko ogledali še tudi v neposredni 
okolici, drugače bomo pa v aprilu ponovno skupaj nabirali zelišča v Halozah in okolici, o 
tem vas bom sproti obveščala kako in kaj. 

Kdaj: Sreda 23.4. ob 17.uri; prosim vas, da mi do 20.4. sporočite vašo udeležbo! 

Kje: Sedež društva 

Vstopnina: Aktivni člani 4 € 

                 Pridruženi člani 8 € 

 

ŠE KAJ? 

DA! 

- Z ženskami že skupaj okopavamo zeliščno njivico in sejemo zelišča. Naslednjič, ko 
bomo spet kaj skupaj delali, vas obvestim. 

- Obvestim vas tudi še o skupnem nabiranju zelišč v naravi. 
- Obvestim vas tudi o naslednji radijski oddaji, kjer bomo še govorili o repuhu, 

potem pa se lotili družine srholistnic (Boraginaceae) in pljučnika, gabeza, boreča. 
- V začetku maja bomo šli skupaj tudi na ekološko vrtnarijo Wagner za mejo v 

Avstrijo. Tam si bomo ogledali to čudovito in pestro vrtnarijo, možnost bo tudi za 
nakup raznovrstnih sadik. Kako in kaj še vam sporočim. 

 

Aja, pa v stari hiški urejamo nov WC, tako da bo bolj priročno, kadar pridete na 
dogodke ☺ 

 

Drugače vam pa želim zelo lepo veliko noč; vzamite si čas, da použijete te posebne 
konstelacije in začutite te posebne dogodke, ki so vplivali na kasnejši razvoj 
človeštva v odločilni meri.  

Enako vam želim, da uživate za prvi maj, če se boste kam odpravili na dopust. 

 

Do takrat pa se vidimo in slišimo- večkrat!! 

Vaša Vesna 

 

 

 


