
PROGRAM za mesec JUNIJ 
 
Lep pozdrav vsem članom in interesentom našega mladega društva 
»Sapientia« (=latinsko: »modrost, znanje, preudarnost«). 
Danes bi začela s kar nekaj NOVIČKAMI in VPOGLEDOM ZA NAZAJ: 
 
PREDAVANJE O RAZISKOVALNEM PROJEKTU S CIKLAMO 
Maja smo imeli zdaj že tretje predavanje v sklopu posebnih za člane, predstavili ste tudi svoje 
domače naloge ☺ Pridni! 

 
 
SEMINAR V NEMČIJI 
Na isto temo »Ciklama in manična depresija«, vendar podrobneje in strokovneje, sem imela 27.5. 
tudi popoldanski seminar v antropozofski firmi Wala& dr.Hauschka, skupaj z mojim 
»goetheanističnim očetom« gospodom mag.biol. Jan Albert Rispensom iz Avstrije. Bilo je zelo 
dobro sprejeto, prejela sva veliko odziva, zdravilo pa je že na voljo pacientom v obliki magistralno 
predpisanega homeopatiziranega pripravka. To pišem zato, da bi videli, kako praktična je 
antropozofija in kam vse lahko pripelje tovrstno proučevanje rastlin. Želim si, da bi začeli več 
tovrstnih projektov v okviru našega majhnega društva. V tem je zagotovo prihodnost, ali pa vsaj 
potencial za zdravo prihodnost našega planeta in nas samih. 

     



NAŠA SPLETNA STRAN IN NOVI SUŠILEC ZA ZELIŠČA 
Nisem še predstavila in pohvalila našega tehničnega genija Rudija Lesjaka iz Ljubljane, s katerim 
sva s skupnimi močmi in idejami »rodila« našo novo spletno stran, ki jo lahko trenutno spremljate 
na: http://rlesjak.wix.com/sapientia. Na njej je objavljen aktualni program, fotografije dogodkov, 
novice, razne misli, pogoji za včlanitev, uradna društvena izobraževanja in mnogo drugega. Kmalu 
bo pripravljena tudi za širšo javnost, ko bo dobila tudi uraden spletni naslov, zaenkrat pa služi 
našemu krogu. Vanjo je naš genij ☺ vložil ogromno znoja in časa, ker pravi, da me je težko 
zadovoljiti… ☺ ☺ 
 
To pa ni edini projekt, ki sva se ga lotila. Društvo je naredilo mini investicijo in sicer skonstruirala 
sva velik sušilec za zelišča, s katerim bi se lahko sušile večje količine zelišč povsem naravno na 
soncu. Nastal je torej eksperimentalni model, ki ga bomo kmalu preizkusili (samo prepeljati ga je 
še treba ☺). Naš Rudi bo eksperimentalni model še dodatno izpopolnil, ga naredil v treh velikostih, 
tako da noben, ki se ukvarja z zelišči profesionalno ali pa zgolj v prostem času, ne bo imel več 
težav s prostorom in načinom sušenja. Če tudi vas zanima takšen sušilec ali pa koga, ki ga poznate, 
se obrnite name. Fotke sušilca bom objavila naslednjič.  
 
SODELOVANJE Z BIODINAMIKI V POMURJU 
Obeta se nam tudi sodelovanje z Biodinamičnim društvom Pomurje. V njihovem društvu naj bi 
imela predavanja in praktične delavnice, na katere bom posebej povabila tudi vse vas, tako da 
bomo še bolj številčni, nam bo topleje pri srčku in si bomo lahko izmenjali še več znanja. 
Kontakt je bila naša članica Katja Bernard, ki se tudi sama postopoma in praktično uči tega 
pristopa kmetovanja in nam lahko pri tem pomaga tudi na naših njivicah, da bomo kmalu začeli 
malo eksperimentirati tudi na tem področju.  
 
IN ZDAJ ŠE URADEN PROGRAM do konca meseca JUNIJA: 
 
PREDAVANJE O ZELIŠČIH V MARKOVCIH 
Naša članica Irena Trop nam preko Rdečega križa Markovci organizira predavanje v Poročni 
dvorani Markovci ta torek, 11.6. ob 19.00. Predavanje bo snemala tudi lokalna TV, tako da se lepo 
oblecite, umijte zobe… ☺ Hec mora bit. 
Predavala bom na splošno o zeliščih, o njihovih učinkih, možnostih uporabe in raznih zanimivostih 
ter odgovarjala na vprašanja. Vstop je prost, prinesite kuli in beležko ☺ 
 
POHOD V NARAVI: SPOZNAVANJE IN NABIRANJE ZELIŠČ + UŽIVANJE 
V NARAVI 
Čas je, da se tudi skupaj odpravimo v naravo. Nikakor nisem mogla določiti datuma, ker je letos 
vreme res katastrofalno.  
Tako da: 15.6. gremo skupaj na pohod na Srečotov vikend (kraj Gore nad Rimskimi toplicami), 
kjer si bomo v naravi ogledali aktualna zelišča, se o njih poučili ter jih, kolikor bomo uspeli, tudi 
nabirali. Zaradi spremembe nadmorske višine se vegetacija precej spreminja in je še zelo 
nedotaknjena. Na vikendu se bomo kratko spočili in sprostili, nadihali svežega zraka ter se počasi 
odpravili nazaj. Vzemite s seboj kakšne vrečke, po možnosti tudi kakšen nožek, škarje ali lopatko, 
pa kakšen sendvič in pijačo. 
Sporočite mi čimprej, kdo vse bi šel zraven (organizacija avtomobilov). Potne stroške si bomo 
delili, ostalih stroškov ni (pohod je brezplačen). Mislim, da je to super priložnost, da se sproščeno 
in povsem praktično lotimo spoznavanja narave. 
 



NASLEDNJI POHOD: Po prvem pohodu pa se bomo odpravili tudi na Bistriški Vintgar in 
sicer 21.6. Velja enako kot zgoraj. Podrobnosti vam sporočim še posebej z novičko na 
mejl/telefon (ura, kraj, trajanje, organizacija prevoza). Samo čimprej mi javite, kdo ima čas. 
 
SPOROČILO ZA NAŠO SKUPINO 
Na tem mestu želim poudariti predvsem to, kako pomemben je VSAK IZMED NAS, vsako naše 
dejanje, prispevek in prisotnost za skupno rast, širitev, nove ideje in razvoj. Zdaj smo šele na 
samem začetku poti, potreben je energetski in časovni vložek, eksperimentiranja, iskanja in 
kontakti. Pogosto še ne vidimo povsem jasno, kakšen pomen ima lahko to za nas same. Kljub temu 
pustimo, da vizija v nas vztrajno raste. In pravilno je, da najprej vlagamo in potem dobimo, da 
gremo počasi, po svojih močeh in se sprva samo učimo. Trenutno tako morda sama stojim v 
ospredju dogajanja društva, čez čas, ko bomo nekoč tako daleč, pa je moja želja, da vsi aktivno 
ustvarjamo, po svoji moči in sposobnostih prevzemamo naloge in si tako delimo svoja znanja in 
spoznanja. 
 
IN ŠE: KAJ NABIRAMO ZDAJ? 
Prosim vas, če mi lahko pomagate nabirati cvetove bezga in lipe. Še posebej lipe ni veliko pri nas, 
pa bi jo res potrebovala. 
V naravi nabiramo tudi: lakoto (rumeno in belo- samo če jo resnično poznate!), rumene cvetove 
ranjaka, zel sabljastega triplata, liste maline, kamilico, cvetove marjetice, še koprivo in tudi liste+ 
korenine regrata, cvetove in korenine baldrijana, njivsko preslico (samo če jo znamo ločiti od 
drugih strupenih vrst!). Ostalo bomo spoznavali in nabirali tudi skupaj na pohodih in druženjih, 
naših travnikih, gozdovih in njivah.  
 
 
Lepo bodite in se vidimo! 
Vesna 
 
 
 
 
 


