
PROGRAM za OKTOBER 
    

Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Počasi se bližajo h koncu še zadnja večja zunanja jesenska opravila, dnevi se krajšajo in vse 

več časa nam bo ostalo, da prebiramo knjige, se udeležujemo srečanj in druženj. Zato vas 

tudi jaz vabim na naš program. 

Iz Koledarja duše po dr. Rudolfu SteinerjuKoledarja duše po dr. Rudolfu SteinerjuKoledarja duše po dr. Rudolfu SteinerjuKoledarja duše po dr. Rudolfu Steinerju vam pošiljam aktualne izreke za oktober, z njimi 

si po tednih pomagamo utrjevati notranje meditativno razpoloženje, ki ustreza letnemu 

ritmu narave. Za prevod iz nemščine se zahvaljujemo Samo Simčiču. 

26 (27, 52, 1) Razpoloženje Mihaelovega 29.9. – 5.10. 

Narava, materinski tvoj obstoj, 

To nosim v svojem bistvu volje; 

In moje volje moč ognjena, 

Ta jeklení duhá nagibe moje, 

Da mi rodijo moj občutek sebe, 

Nosíti sebe v sebi. 

 

Jesen 

27 (26, 1, 52) 1. oktobrski teden 6. – 12.10. 

V globinah bistva  

Budi se hrepenenje, slutnje polno,  

Da se opazujoč sam sebe najdem 

Kot sonca dar poletnega, ki kakor kal 

Ogrevajoč živi v občutju tem jesenskem 

Kot sil gonilo moje duše. 

 

28 (25, 2, 51) 2. oktobrski teden 13. – 19.10. 

Oživljen znova v notránjosti lahko 

Širjave bitja lastnega občutim 

In poln sile žarke misli 

Iz sončne duše mi moči 



Darujem rešujoč življenja uganke, 

Podajam marsik´teri želji izpolnitev, 

Ki že ji upanja so krila ohromela. 

 

29 (24, 3, 50) 3. oktobrski teden 20. – 26.10. 

Mišljenja osvetlitev sebi sam 

V notránjosti v polni moči razprostreti, 

Pomenljivost doživetega nakazujoč  

Iz vira sil svetovnega duhá,  

Mi je poletja dediščina, 

Jesenski mir in tudi zimsko upanje. 

 

30 (23, 4, 49) 4. oktobrski teden 27.10. – 2.11. 

Poganjajo v svetlobi sončne duše 

Mišljenja mi sadovi zreli, 

V gotovost se samozavesti 

Spreminja vse čutenje. 

Veselja poln lahko občutim 

Prebújanje jesenskega duhá: 

V meni zima 

Duševno mi poletje bo budila. 

 

Za nami je velik praznik Mihaelovegapraznik Mihaelovegapraznik Mihaelovegapraznik Mihaelovega. V priponki vam zato pošiljam tudi Steinerjevo Steinerjevo Steinerjevo Steinerjevo 

predavanje predavanje predavanje predavanje iz leta 1923, ki ga je imel v Berlinu na temo Mihaelovega. Prevedla ga je Meta 

vrhunc, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 



POGLED NAZAJ V SEPTEMBER 

 

Septembra smo se skupaj podružili in veliko koristnega naučili ali pa 
vsaj obnovili na zeliščarskem predavanju »POMOČ IZ NARAVE V 
JESENSKO-ZIMSKEM ČASU«. Upam, da bomo šli čez jesen in zimo 
čim bolj zdravi ter praktično uporabili naučeno snov.  

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA DRUŠTVA »Sapientia« 

Tokrat vam predstavljam aktivno članico Sonjo, sicer (mojo 
nekdanjo) simpatično učiteljico matematike na gimnaziji Ptuj. Sonja 
je novopečena navdušenka nad zeliščarskim svetom, pogosto se ji na 
društvenem programu pridružita tudi njena skrajno luštna in pridna 
otroka ☺ 

  

 

 



PROGRAM V OKTOBRU 
 

Z Majdo Fridl sva na Radiu Ptuj Oddajo o zeliščih in zeliščarstvu že 
imele 1.10. (ponovitev oddaje sledi v ponedeljek ob 21.uri), vendar 
prideva v oktobru še enkrat na vrsto v četrtek 29.10. ob 9. uri. 

 

V četrtek 8.10. vas v imenu Rdečega križa Markovci vabim na 
ponovitev zadnjega zeliščarskega predavanja, ki smo ga imeli na 
društvu septembra:  

» POMOČ IZ NARAVE V JESENSKO-ZIMSKEM ČASU « 

KDAJ: Četrtek, 8.10. ob 18.uri 

KJE: Poročna dvorana občine Markovci 

Vstop je prost! 

 

Prav tako vas iskreno vabim na seminar v Žalec, kjer nam bo predaval 
gost iz Avstrije: antropozofski botanik in goetheanistični 
naravoslovec Jan Albert Rispens, mag.biol. in sicer na temo: 
 

ČLOVEK, BELA OMELA in njeno GOSTITELJSKO DREVO  
 

Kratek opis seminarja: Bela omela (Viscum album) je v številnih pogledih 
nenavadna cvetnica. Njenih listov, cvetov, plodov in semen ne moremo 
opisati z drugo besedo kot "improvizatorna". Zraven tega raste samo na 
drugih rastlinah! Ali se lahko s pomočjo Goethejevega naravoslovnega 
dela in antropozofije naučimo brati govorico teh pojavov? Kako se v tem 
smislu lahko razume njeno rastišče- drevo? In zakaj se lahko ravno iz 
bele omele izdelajo specifična zdravila proti rakastim obolenjem? 
 

Jan Albert Rispens je dolgoletni naravoslovni raziskovalec, predavatelj, 
avtor številnih znanstvenih člankov in naravoslovne knjige "Bäume 
verstehen lernen", mentor študentom ter vodja številnih raziskovalnih 
projektov. Meni osebno je še posebej drag, saj sem bila kot študentka 



pod njegovim mentorstvom, sedaj pa sva sodelavca pod okriljem Vrhovne 
naravoslovne sekcije Goetheanuma. 
 

KDAJ: Sobota, 17.10. ob 17. uri (trajanje približno 2 in pol uri) 

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

PRISPEVEK: Naši člani 8 eur, zunanji obiskovalci 15 eur 
 

Za prevajanje bo poskrbela Meta Vrhunc.  
 
V svojem avtu imam prostora še za 3 osebe. Kdor se prvi javi, prvi 
melje ☺ 
 
 
Za soboto 24.10. pričakujem našega Stankota, da nam pripravi 
predstavitev, kaj vse se je naučil na seminarju iz antropozofske 
medicine v Vršcu in da čim bolj temeljito in strnjeno tudi nam prenese 
to snov. Če mu do takrat ne bi uspelo pripraviti programa, se vidimo na 
študijski skupinici »Kmetijski tečaj« ob 17.uri. 
 
 
Lepe jesenske dneve vam želim, 
Vesna 
 
 

 


