
PROGRAM ZA NOVEMBER 

 

Imamo prečudovito jesen, čudovite dneve, obsijane s soncem... Listje na drevesih 

intenzivno odpada, prva zmrzal je za nami, njive so že preorane in ozimna žita 

posejana... Zdaj je čas za zadnja opravila in nego naše zemlje s preparatoma 

Gnoj iz roga in Kravjek po Mariji Thun, tudi mi smo jih izdelali na društvu. 

Poglejte v svoje setvene koledarje in pripravite svojo zemljo na prihajajoče leto.  

 

Koledar duše po dr. Rudolfu Steinerju pa nam v tem mesecu pravi (za prevod se 

zahvaljujemo Samo Simčiču): 

 

31 (22, 5, 48) 1. novembrski teden 3. – 9.11. 

Svetloba iz duhá globin, 

Ta sončno ven teži: 

Spreminja se v življenjsko voljno silo 

In sveti v zamolklost čutov, 

Da sile bi razvezala, 

Moči ustvarjalne iz poganjkov duše 

Pustila bi zoreti v človeška dela. 

 

 

32 (21, 6, 47) 2. novembrski teden 10. – 16.11.  

Občutim, ko nastajajo plodovi v meni, lastno silo, 

Ki me, ko se krepi, izroča svetu:  

Občutim lastno bitje, kjer budi se sila, 

Da bi obračalo se k jasnosti 

V življenja usode tkanju. 

 

 

 



33 (20, 7, 46) 3. novembrski teden 17. – 23.11. 

Tako šele občutim svet,  

Ki brez doživljanja bi moje duše 

Življenje prazno in ledeno le 

In brez moči bi se razkrivalo, 

Ko ne bi v duši znova se ustvarjal, 

Bi smrt le našel v sebi. 

 

34 (19, 8, 45) 4. novembrski teden 24. – 30.11. 

Skrivnosti polno staro shranjeno 

Z novo vzniklim se obstankom lastnim 

V notránjosti se lastni čútiti; 

To naj prebujajoč svetovne sile 

Vlije v zunanje delo mojega življenja, 

In ko nastaja, vtisne me v obstajanje. 

 

POGLEJMO NAZAJ V MESEC OKTOBER 
 

V oktobru smo bili skupaj na mojem predavanju v Markovcih, kjer smo 
obnovili naše znanje o zdravilnih rastlinah, ki nam lahko pomagajo v 
jesensko-zimskem času. 

 

Preko naše Sekcije za antropozofsko medicino pa smo v Žalcu 
organizirali seminar antropozofskega botanika Jan Alberta Rispensa, 
mag.biol., ki nam je zelo izčrpno predaval o različnih temah iz 
naravoslovja po Goethe-ju in proti koncu smo le prišli do napovedane 
teme »ČLOVEK, BELA OMELA IN NJENO GOSTITELJSKO 
DREVO«. Kljub različnim izčrpnim temam mislim, da nam je predal 



zelo zanimivo, novo, poučno, razmišljujoče in pogobljeno znanje. 

 

 

Z Majdo Fridl pa sva v Oddaji o zeliščih in zeliščarstvu prišle v 
okotbru na vrsto kar dvakrat. Vabljeni tudi vi, člani, k klicu! 

 

PREDSTAVLJAMO ČLANA DRUŠTVA »Sapientia« 

 

Tudi tokrat bi vam rada predstavila 
eno »tiho rožico«, ki pridno prihaja 
na program in z zanimanjem »srka« 
znanje. To je naša pridružena članica 
Zdenka iz Ptuja, zelo prijetna gospa, 
še en podporni člen naše skupine. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM V NOVEMBRU  

 

V soboto, 7.11. nam na sedežu društva ob 17. uri naš član 
Stanko pripravlja obljubljeno PREZENTACIJO iz seminarja 
ANTROPOZOFSKE MEDICINE v Srbiji.  

Vabljeni vsi na poučno druženje, za člane je vstop prost 
(možni tudi prostovoljni prispevki), za zunanje obiskovalce pa 
je je vstop 5 eur. 

 

Nato pa nas ponovno čaka (zadnje skupno) praktično delo- 
biodinamična delavnica z našo Branko in Zlatkom.  

Izkopali bomo preparat KREMEN IZ ROGA, ki je v 
poletnem času v zemlji nabiral kozmične moči ter ponovno 
izdelali PREMAZ ZA DREVJE.  

Prinesite s seboj kakšno kanglico za svoja drevesa doma, 
kakšne delovne rokavice in se oblecite ter obujte delu 
primerno. 

Tokrat bo delavnica V PETEK 20.11. ob 14.URI. Prosim 
javite mi vašo udeležbo čimprej oz. najkasneje do 15.11. 
Tisti, ki ste v službi, vabljeni z zakasnitvijo. Predvidevam, da 
bo delavnica trajala 2-3 ure. 

Prispevek: aktivni člani 5 eur, pridruženi 8 eur. 

 

 



Oddaja o zeliščih in zeliščarstvu bo z mojo malenkostjo na 
sporedu ponovno 26.11. 

V nedeljo 29.11. pa se vidimo pri meni doma ponovno na 
študijski skupinici »Kmetijski tečaj po dr. Steinerju« ob 
17. uri. Vabljeni! 

 

Čudovite jesenske dneve vam želim še naprej, 

Vaša Vesna 

 

 


