
PROGRAM za SEPTEMBER 

 

Dragi naši! 

Jesen je že tukaj, listje na drevesih se je pričelo barvati in počasi odpadati, pridelki se 
spravljajo, plodovi zorijo. Zemlja je začela vdihovati življenje vase, v svojo notranjost. 
Človek, ki živi v skladu z naravnimi procesi, lahko naravi ustrezno dogajanje doživlja v 
svoji duševnosti. Počasi se ponovno iz odprtega poletnega razpoloženja obračamo vase.  

 

Iz Koledarja duše po dr. Rudolfu Steinerju vam pošiljam aktualne izreke za mesec 
september, z njimi si po tednih pomagamo utrjevati notranje meditativno razpoloženje, ki 
ustreza letnemu ritmu narave. Za prevod iz nemščine se zahvaljujemo Samo Simčiču. 

22 (31, 48, 5) 1. septembrski teden 1. – 7.9.  

Svetloba iz daljav svetovnih 

Živi močnó naprej v notránjosti: 

Postane duše luč 

In sveti v duhá globine, 

Sadove da razveže, 

Iz svetovnega si sebe pusti človekovega sebe 

Zoreti v toku časa. 

 

23 (30, 49, 4) 2. septembrski teden 8. – 14.9. 

Duší jesensko se 

Teženje čutov draž; 

V svetlobe razodetje mešajo 

Meglè zatohle se tančice. 

Jaz sam v prostorske dalje gledam 

Jeseni zimsko spanje. 

Poletje meni 

Je sebe samega predalo. 

 

 



 

24 (29, 50, 3) 3. septembrski teden 15. – 21.9.  

Ko stalno sebe sam ustvarja, 

Obstoj se duše sam zazna. 

Svetovni duh teži naprej 

Oživljen znova v spoznanje sebe 

In iz temine duše ustvarja 

Smisla sebe voljni plod. 

 

25 (28, 51, 2) 4. septembrski teden 22. – 28.9.  

Zdaj sebi smem pripadati 

In širiti svetleč notránjo luč 

V temine časa in prostora. 

Naravno bistvo sili k spanju,  

Globine duše naj bedijo 

In budno nosijo naj sončni žar 

V hladno valovanje zime. 

 

 

POGLED NAZAJ v mesec AVGUST 

Avgusta smo se v veselem razpoloženju veliko novega naučili na 
zeliščarskem predavanju »ZDRAVILNA SEMENA in KORENINE«. 
Predavanje je bilo aktualno in primerno za takojšnjo akcijo nabiranja 
semen, ki jih pogosto zapostavljamo, njihov zdravilni potencial pa je 
pogosto nenadomestljiv. 

 

Majhen del tega predavanja sva obdelali tudi z Majdo Fridl v Oddaji o 
zeliščih in zeliščarstvu na Radiu Ptuj. 

 



  

 

 

Takoj naslednji dan se je naš član Stanko (glej slika zgoraj levo ☺) odpravil na 
IPMT enotedensko izobraževanje iz antropozofske medicine v Vršac, Srbijo. 
Vrnil se je prepoln pozitivnih vtisov in novih spoznanj. Čakamo ga, da nam javi, 
kdaj nam bo sam predstavil, kaj vse se je novega naučil in doživel. 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA DRUŠTVA »Sapientia« 

Tokrat vam vsem tistim, ki še je ne poznate, predstavljam članico Darjo (glej 
slika zgoraj v sredini ☺). Naša Darja pride na program zmeraj zelo dobre volje, 
malce navihana in zato pocukajte za rokav, kadar vam bo zmanjkalo idej za 
pravljice za svoje najmlajše. Je namreč tudi pisateljica pravljic, verjetno pa 
počne še kaj kreativnega. Kreativnost pa je eno izmed glavnih vodil našega 
društva. Tudi v antropozofiji in waldorfski pedagogiki so pravljice izjemnega 
pomena za spodbujanje otroške domišljije in še posebej spoznavanje moralni 
načel »dobrega in slabega«, da se otroku oblikuje »vest« in prepoznavanje 
posledic delovanja v dobrem ali slabem. Kar tako naprej, Darja! 

 



PROGRAM V SEPTEMBRU 
 

Vabim vas ponovno na ZELIŠČARSKO PREDAVANJE:  

» POMOČ IZ NARAVE V JESENSKO-ZIMSKEM ČASU « 

Tokrat se bomo z znanjem o zeliščih pripravili na pogosta »jesenska 
in zimska obolenja« ter obravnavali različna zelišča in njihovo 
uporabo,  s katerimi si lahko lajšamo manj sončne, hladnejše dni. 

KDAJ: Sobota, 26.9. ob 17.uri 

KJE: Sedež društva v Hvaletincih 2 

PRISPEVEK: Aktivni člani 7 EUR 

                    Pridruženi člani 10 EUR 

                    Zunanji obiskovalci (nečlani) 14 EUR 

Prosim za predhodno prijavo do 21.9.! 

 

Z Majdo Fridl pa sva na Radiu Ptuj v Oddaji o zeliščih in 
zeliščarstvu ponovno skupaj v četrtek, 1.10. ob 9. uri. 

 

Hvala Vam in se vidimo na programu, 

Vaša Vesna 

 

 


