
Dragi vsi naši!Dragi vsi naši!Dragi vsi naši!Dragi vsi naši!    

 

Jesen je že tukaj, pravega poletja ni bilo, je pa tukaj spet priložnost, da se v teh deževnih 

dneh bolj intenzivno podružimo, kaj novega naučimo, kaj novega ustvarimo, si podelimo 

znanje, inspiracijo in uživamo v naši veseli družbi. 

 

Kaj smo počeli v AVGUSTU? 

 

Avgust je bil tokrat dopustniški, tudi na društvu je bilo malo zatišja, veliko pa je 
bilo individualnega dela z nekaterimi od vas.  

Tako sta na primer v naši dvoranici ustvarjali moji študentki s svojima 
raziskovalnima projektoma. Počasi se začenjamo pripravljati tudi na predstavitev 
projektov v Švici. Obe študentki sta se zelo pridni, zelo nadarjeni za malce 
drugačno naravoslovje, hvaležna sem jima za trud in sem zelo ponosna nanju. 

 

 
 

Po dolgem času smo se dobili tudi z bralno skupino in spet poprijeli za težko čtivo 
»Kmetijski tečaj« po dr. Rudolfu Steinerju. Kljub temu da se prebijamo čez 
težko snov, nam ta knjiga daje vpogled v marsikaj novega, nam širi obzorja in je 
velik vir inspiracije, tudi če še ne razumemo polnega pomena prav vsakega stavka. 
Naj zori v nas in nam daje snov za notranje premlevanje. 



 

 

Osebno moram pa pohvaliti tudi našo članico Treziko iz Markovc. Za društvom 
stoji veliko nevidnega dela, predvsem kar se tiče nabiranja zelišč za izdelavo 
pripravkov, okopavanja zeliščne njive in podobnega. Pripravki so registrirani pod 
društvom, to pomeni, da je to pomemben vir delovanja našega društva. Do sedaj 
vas z obveznostmi in opravili ne obremenjujem, četudi sama poskrbim za večino 
dela. V ta namen moram posebej pohvaliti Treziko, ki mi že celo leto nesebično 
pomaga pri skoraj vseh opravilih. Je človek, na katerega se obrnem, ko sama ne 
zmorem. V tem posebnem času zame, mi je to še posebej dragoceno. Tako sva se 
letos vstajali včasih tudi ob 6-ih zjutraj in hodili nabirat, okopavat itd. Hvala, 
Trezi! 

 

 

  



KAJ PA SEPTEMBER?? 

Celotna jesen in zima nam prinašata obilo skupne intenzivnosti ☺ 

 

Kot prvo obvestilo: Z Majdo Fridl sva ta četrtek 11.9. ponovno na Radiu Ptuj v 
Oddaji o zeliščarstvu zjutraj ob 9.uri, s ponovitvijo naslednji ponedeljek ob 
21.uri. Tokrat bova govorili o RASTLINAH, KI SE UPORABLJAJO ZA 
POMIRJANJE IN PROTI NESPEČNOSTI ter podobno. 

 

Kot najprej se srečamo že NASLEDNJO NEDELJO 14.9. ob 17.URI na sedežu 
društva. Izdelovali bomo povsem NARAVEN GEL ZA PIKE ŽUŽELK, torej gel, s 
katerim si ublažimo vnetje, srbečico in rdečino, kadar nas kaj piči. 

Delavnica bo trajala najverjetneje do tri ure, saj je gele potrebno izdelati zelo 
skrbno. Vsak si bo en kos gela odnesel tudi s seboj domov. Ne pozabite- potrebna 
je prijava do 10.9., da pripravim dovolj materiala. 
 
Prav tako vas prosim, da če boste le imeli možnost- prinesite s seboj čim več 
MARJETIC, RMANA in OZKOLISTNEGA TRPOTCA; to bodo ene izmed sestavin 
gela. Najbolje je, če prinesete sveže, vendar bo vredu tudi, če bodo suha zelišča, 
saj je letos vreme zares nenaklonjeno nabiranju zelišč. 
 
Cena delavnice: Aktivni člani 13 eur 
                        Pridruženi člani 18 eur 
                        Zunanji obiskovalci 25 eur 
 
 
Nato pa imamo zadnjo nedeljo 28.9. prvo PRAKTIČNO DELAVNICO IZ 
BIODINAMIKE. Namreč Mihaelovo se bliža in pred nami je zakopovanje kravjih 
rogov z gnojem, eden izmed res glavnih preparatov v biodinamiki. Spet sem 
ponosna, da bosta delavnico vodila naša člana biodinamika Branka in Zlatko 
Partlič. 

Izčrpno nam bosta povedala vse o preparatu, ki ga bomo izdelali od začetka do 
konca skupaj. Vsi, ki se boste delavnice udeležili, boste naslednje leto, ko se 
preparat izkopava in shranjuje, tudi prejeli del našega »izdelka« za svoj domači 
vrt. Naslednje leto se ga bomo skupaj naučili tudi dinamizirati in porazdeliti po 
zemlji. 

Za delavnico se prispeva: Aktivni član 4 eur 

                                        Pridruženi član 8 eur 



Branko in Zlatka opozarjata, da se oblecite zunanjemu delu primerno, saj se 
bomo zagotovo umazali ☺, odveč ne bodo tudi kakšni škornji, pa prinesite s seboj 
svoje DELOVNE ROKAVICE. Prosim vas tudi za prijavo do najkasneje 25.9. 

 

Drugače pa je novega še marsikaj: 

 

1) NOVI DRUŠTVENI IZDELKI 

Na voljo sta naša PIRINA KAŠA in PIRINA POLNOZRNATA MOKA iz ekološko 
pridelane pire. Obe ponujamo po ceni 5 eur/kg. 

 

Na voljo je novo MAZILO, ki vsebuje ARNIKO, korenino GABEZA IN 
ŠENTJANŽEVKO.    

ARNIKA je tista, ki celi vse poškodbe in bolečino predvsem mehkih tkiv, kot so 
vezivo in mišice. 

GABEZ je tisti, ki celi vse poškodbe in bolečino predvsem trših tkiv, kot so kosti 
in hrustanec (sklepi). 

ŠENTJANŽEVKA je tista, ki prinaša svetlobo in toploto na prizadete, 
odmirajoče dele in zdravi s svojimi močmi regeneracije in celjenja. 

Mazilo je tako primerno za vse vrste bolečin v manjših sklepih, ramenskem 
obroču, hrbtenici in križu ter za vse vrste poškodb. 

Narejeno je v pakiranju 190 ml, po ceni 18 eur. Izdelek je v zelo omejeni količini. 

 

Na voljo pa sta tudi dve NOVI TINKTURI: 

Tinktura iz semen ČRNE KUMINE (na voljo na domačem žganju ali 
biodinamičnem belem vinskem kisu).  

Črna kumina ima dokazane učinke v boju proti alergijam (predvsem na hrano), 
deluje proti krčem (teoretično tudi proti epilepsiji), je dober antioksidant, ščiti 
pred okvarami srca, jeter in ledvic, deluje protibolečinsko in celo protitumorno 
(raziskave za rak na črevesju). Cena je enaka kot za ostale enokomponentne 
tinkture: 13 eur/100 ml. 

Tinktura iz ZELIŠČA ŽIVLJENJA (Gynostemma pentaphyllum ali JIAOGULAN).  



Zelišče življenja naj bi pomlajevalo; je dober antioksidant, izboljšuje 
PREKRVAVITEV, ima ugodne učinke na PREBAVO, znižuje HOLESTEROL in 
MAŠČOBE v krvi, NIŽA KRVNI TLAK, uravnoveša KRVNI SLADKOR, jača SRCE, 
povečuje IMUNOST in naj bi deloval celo protitumorno. Cena je enaka kot za 
ostale enokomponentne tinkture: 13 eur/100 ml. 

 

Za člane velja popust, normalno kot za vse ostale izdelke. Priporočamo se tudi za 
nadaljno reklamo in priporočilo. Izdelke pošiljamo tudi po pošti, s plačilom po 
povzetju (stroške poštnine prevzame naročnik). 

 

2) SEKCIJA ZA ANTROPOZOFSKO MEDICINO 

Tudi v Sekciji bomo aktivno nadaljevali z delom. 

Oktobra se pripravlja zadnji, TRETJI SEMINAR iz ANTROPOZOFSKE 
PEDIATRIJE antropozofskega pediatra in homeopata Reinhard Schwarza, 
dr.med. na temo MLADOSTNIK V ADOLESCENCI. Seminar bo ponovno v 
Waldorfski šoli Ljubljana, točen datum še ni znan. 

 

Prav tako začenjamo v začetku OKTOBRA z odprtjem ANTROPOZOFSKE 
ORDINACIJE v sodelovanju s Centrom VITA v Naklem priznanega 
antropozofskega splošnega zdravnika dr. Maria Mayrhoferja iz Celovca, ki bo 
enkrat mesečno na voljo slovenskim pacientom. Več točnih informacij o tem sledi 
v posebnem dopisu. 

 

Uff, to bo vse zaenkrat. Več informacij v dodatnih mailih. Obilo 
dobrega vam želim! 

Vaša Vesna 


