
PROGRAM JANUAR 2014 
 
Predragi! 
 
Leto 2013 se poslavlja in odpira se nam novo leto 2014. V njem vam želim obilo notranje moči, poguma, 
kreativnosti in luči.  
 
Tudi v našem društvu stopamo naprej s skupnimi močmi in si želim, da bi bilo to zelo dobro leto tudi za 
društvo Sapientia. 
 
Novo leto pa prinaša eno novostnovostnovostnovost    in sicer: 
 

                        ČLANARINE 
 
Po sestanku z zborom aktivnih članov in dobrem premisleku smo si zaželeli, da bi naše društvo še polneje 
zacvetelo v smislu kreacije. Za to potrebujemo tudi več aktivnih članov.  
 
Članarine za pridružene člane ostajajo za leto 2014 enake, članarina za aktivne člane pa bo članarina za aktivne člane pa bo članarina za aktivne člane pa bo članarina za aktivne člane pa bo odslej odslej odslej odslej za vse za vse za vse za vse 
enaka (upokojenci, zaposleni, brezposelni, dijaki in študentje)  in sicer 5 enaka (upokojenci, zaposleni, brezposelni, dijaki in študentje)  in sicer 5 enaka (upokojenci, zaposleni, brezposelni, dijaki in študentje)  in sicer 5 enaka (upokojenci, zaposleni, brezposelni, dijaki in študentje)  in sicer 5 € mese€ mese€ mese€ mesečnočnočnočno plus da je vstop na 
dogodke precej nižji kot za pridružene člane in zunanje obiskovalce, aktivni člani sodelujejo tudi pri 
promociji društvenih izdelkov, organizaciji dogodkov in podobno. 
 
Če bi torej kdo želel spremeniti obliko članstva, naj še enkrat izpolni pristopno izjavo na spletni strani in 
mi jo odda. Drugače ostane enako kot do sedaj. 
 
 
 

 
Zdaj pa zares k programu za JANUAR 2014 
 
 
1) Rdeči križ v Markovcih me ponovni vabi kot predavateljico v njihove občinske prostore. 
Tudi vas vabim, da se udeležite tovrstnih predavanj, ker je vzdušje v Markovcih res dobro.  
 
Tokrat bom iz naravoslovja po Goethe-ju (tema prejšnjega predavanja) nadaljevala 
z antropozofsko medicino- kako se obravnava človeka po osnovnih principih antropozofske medicine, 
kako nastajajo antropozofska zdravila, kaj sploh je zdravje in kaj bolezen, kakšne so razlike in podobnosti s 
homeopatijo in mnogo drugega. 

 
Predavanje se bo odvijalo v četrtek, 16.1. ob 18. uri. Vstop prost! 
 
Kot morda nekateri že veste, sem postala tudi predsednica Sekcije za antropozofsko 
medicino v okviru Združenja za integrativno medicino Slovenije v Celju. To so veliki 
koraki za antropozofsko medicino v Sloveniji in tudi tam me čaka ogromno dela. 

 



2) Vabljeni tudi na že poslana vabila na dvodnevne seminarje v nemškem jeziku: 
Perspektive durch Anthroposophie (perspektiva skozi antropozofijo) v Celovcu. 
 
Prvi seminar se bo odvijal v petek popoldne 17.1. in soboto 18.1. cel dan na temo 
ČLOVEŠKO SRCE- veliko več kot samo črpalka.  
Tema bo zelo zanimiva, saj se bo obravnaval fizični in duševno-duhovni vidik človeškega srca. 
Predavala bosta antropozofski zdravnik dr. Mario Mayrhofer in biolog mag. Jan Albert Rispens. 

 
Cena seminarja je 50 €, potrebna je prijava na seminar (meni javite).  
Prevajanja v slovenščino ne bo, jaz si bom sicer vse zapisovala, fajn pa je, da veste vsaj 
osnovno nemško.  
Problem je organizacija prenočitve iz petka na soboto. Ker je Celovec blizu Kranja in 
Ljubljane, si najdite kje kakšno prenočišče. Če bi kdo šel, se bomo peljali skupaj. 
Zainteresirani me kontaktirajte. 

 
 
 
3) Z januarjem začenjamo tudi s ŠTUDIJSKO SKUPINO in sicer kot prvo knjigo 
bomo skupaj obravnavali Kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja.  
Temeljito bomo preučili to delo, se o njem pogovarjali in osvojili del teorije, ki jo bomo na to preizkusili tudi na naših 
njivah. Pričakujem pa, da bo zima še zelo dolga, tako da bi morali razdelati kar dober kos knjige. 

 
Srečevali se bomo vsako 3. nedeljo (na tri tedne):  
Začnemo z nedeljo 26.1.2014 ob 17.00. Srečanja bodo trajala 90 minut na 
sedežu društva. 
 
Za aktivne člane je vstop prost, pridruženi člani prispevajo 2 € na obisk.  
Ni vam potrebno ničesar prinesti s seboj, razen beležke in pisala. 
 
 
 
4) V waldorfski šoli Ljubljana predavam za društvo Ajda Vrzdenec 23.1. na temo 
Naravoslovje po Goethe-ju s praktičnimi vajami. Kdor je nov pri nas, mu 
priporočam, da se udeleži predavanja. 
 
 
 
Tako. Se vidimo s polnimi močmi januarja!! 
 
Lepo praznujte začetek novega leta! 
Vaša Vesna 
 


