
PROGRAM za DECEMBER 
Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!Dragi naši!    

Prazničen december je tukaj, ali še bolje rečeno- sveti dnevi in noči se nam bližajo, da bi se človek lažje 

odprl kozmosu in s kozmičnimi impulzi napolnil svojo dušo in duha. 

Pošiljam vam izreke iz Koledarja duše po dr. Koledarja duše po dr. Koledarja duše po dr. Koledarja duše po dr. Rudolfu SteinerjuRudolfu SteinerjuRudolfu SteinerjuRudolfu Steinerju za ta mesec                                                  

(za prevod se zahvaljujemo Samo Simčiču): 

 

1. decembrski teden 1. – 7. 12. 

Ali lahko obstajanje spoznam, 

Da to se najde spet 

V nagibu k duševnemu ustvarjanju? 

Občutim, da mi moč je podeljena, 

Se sebe v svetovnem sebi 

Kot člen vživeti skromno. 

 

2. decembrski teden 8. – 14.12. 

V bitja mojega globinah govori, 

Pritiskajoč, da razodene se 

Tajinstvena svetá beseda: 

Izpolni cilje dela svojega 

Z duhá svetlobo mojo, 

Da preko sebe se žrtvujem. 

 

Zima 

3. decembrski teden 15. – 21.12. 

Nositi luč duhá v svetovno zimsko noč, 

Mi k temu blaženo teži nagon srcá, 

Da duše bi kali svetleč 

Zakoreninile se v temelje svetá 

In v čutni bi temi beseda božja 

Razlegala se, ves obstoj razjasnjujoč. 

 

Božično razpoloženje 22. – 28.12. 

Občutim kot odčaran 

Duhovno dete v naročju duše; 

V srcá svetlósti 

Je svetá besedo svéto zaplodilo, 

Nebeški sadež upanja, 

Ki od veselja vriskajoč v svetá daljavah raste 

Iz temeljev bogá v bistvu mojem. 

 

5. decembrski teden 29.12. – 4.1. 

Predan duhovnemu se razodetju 

Prejemam bistva luč svetovnega. 

Moč misli raste, 

Da se razjasnjujoč mi daje mene samega, 

In ko prebuja se, sprosti se 

Občutek sebe iz močí mi misleca.  

 

  



POGLEJMO NAZAJ V NOVEMBER... 

 
Najprej smo se dobili na veselem in poučnem dogodku z 
našim Stankotom- predal nam je, kar se je novega in 
zanimivega naučil na seminarju iz antropozofske 
medicine v Srbiji. Lepo se je oblekel, prinesel svoj 
zvezek in začel s pripovedovanjem. Tudi mi smo opravili 
svoj del- veliko se nas je dogodka udeležilo in podprlo 
Stankota, hkrati pa smo z zanimanjem poslušali, 
spraševali in se učili. 

 

 

Na
to smo se povsem praktično ponovno 
lotili izdelave biodinamičnega 
premaza za drevje. Čeprav je bilo 
petkovo, je bilo veselo, neverjetno je, 
kako zabavno postane delo »z 
drekom«. Naše delavnice smo tako 
poimenovali kar »drekove«. Branka in 

Zlatko sta poskrbela za popestritev in 
nam prenesla tudi novičke in novitete 
iz seminarja z Ralf Rössnerjem, tako 
smo letos premazu dodali tudi čaj 
njivske preslice, pa baldrijanov 

preparat in 
preparat 

Gnoj iz roga... 

   

 

  



Z Majdo Fridl pa sva v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu nadaljevali s tematiko zdravilnih 
rastlin, ki lajšajo tegobe zimskega časa. 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA DRUŠTVA »Sapientia« 

 

Tokrat pa predstavljam nekoga manj tihega, takega, bolj »tavesele narave«. 
To je naša aktivna članica Angelca Fras. Zmeraj 
se rada dobro nasmeji in prispeva k dobri volji. 
Drugače pa nas vabi tudi v svoj domek, baje ima 
vrhunski razgled in goji zanimive grmičke... 
Obljubila nam je eno urco kmetijskega tečaja pri 
njej doma. Pridemo! 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM ZA VESELI DECEMBER 
Že 3.12. vabljeni na PREDAVANJE iz področja ONKOLOGIJE 
 
o ČLOVEKU in RAKASTIH OBOLENJIH nam bo predaval 
 
antropozofski zdravnik dr. Mario Mayrhoffer iz Celovca, 
ki se v svoji ordinaciji vsakodnevno srečuje z onkološkimi pacienti in tematiko 
dodobra pozna. 
  
KDAJ: v ČETRTEK, 3.12. ob 18.uri (trajanje približno 2 uri) 
KJE: v prostorih Waldorfske šole Ljubljana (Streliška 12) 
PRISPEVEK: 15 eur (Člani društva in Sekcije za AM 8 eur) 



Prijava NI potrebna. Predavanje BO prevajano, za kar se ponovno iskreno 
zahvaljujemo naši Meti Vrhunc. 
Na društvo pa vas še pred božičnimi prazniki in novim letom vabim 
 
v TOREK, 22.12. na ZELOOO POSEBNO DRUŽENJE- 
 
 in sicer šlo bo takole: 
 
Skupaj bomo prebrali odlomek iz Steinerjevega predavanja v Berlinu o pomenu 
božiča, 
 
nato pa se bomo z žrebom obdarili. Vaša naloga je: 
 
da prinesete MAJHNO SIMBOLIČNO DARILCE, ki ste ga vi ročno izdelali in 
ima povezavo z zdravilnimi rastlinami. Darilce mora biti nekaj zelo preprostega 
in v 1 kosu (nič preveč komplicirat!).  
Preden bo šlo darilce v žreb, ga boste pred vsemi predstavili, kaj je, kaj 
vsebuje in katere zdravilne lastnosti prinaša nam ali zemlji,...  
 
Zraven darilca mora biti pripeta tudi MISEL o tem, KAJ POMENI BOŽIČ 
OSEBNO VAM. 
 
Nato bomo izvedli žreb in vsak bo dobil darilce od nekoga drugega. Posebej 
veseli bomo tudi, če bo kdo za srečanje kaj majhnega spekel, jaz namreč žal 
ne utegnem... To je povsem prostovoljno, če bi kdo želel. 
 
Dobimo se ob 17. uri. Vstop je seveda prost,  
edino prosim za POTRDITEV UDELEŽBE do petka, 18.12.! 
 
Vabljeni!!! 
 
Na božični večer, v četrtek 24.12. pa sva z Majdo še zadnjič v tem letu v 
Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu ob 9. uri. 
 
Lepe praznične dni vam želim, 
 

Obilje miru in dobrega, 
 

Vaša Vesna 


