
POZDRAVLJENI člani in interesenti društva »Sapientia«! 
 
Za nami je zelo uspešen mesec. Naša skupina raste in ne samo to, raste s čudovitimi ljudmi, na 
katere sem zelo ponosna, da so tudi moji člani.  
 
Zato gre najprej pohvala članicam Rdečega križa iz Markovc, ki so moji angeli na terenu, 
predvsem pa gospe Tereziji, ki našemu mlademu društvu pomaga iz vseh možnih strani, pa naši 
Mariji, ki nam organizira predavanja v Markovcih in s tem celotni vasi omogoča nov veter znanja. 
 
Še posebej pa je potrebno pohvaliti našo aktivno članico Anico, ki je ta mesec prevzela tudi del 
organizacije in se resnično aktivirala ter prevzela del, prej izključno mojih nalog. 
 
Da ne omenjam hvaležnosti, ki jo čutim do moje mame, moje tihe življenjske spremljevalke, ki mi 
v polnem praktičnem pomenu pomaga izpeljati vse naše skupne vizije. 
 
Vsak od članov se je vključil in umestil v nekem svojem stilu, prevzel povsem spontano neke svoje 
naloge in tako je prav. Opazujem našo Ireno, pa Rudija in Katjo, »študentko« Barbaro in vsakega 
od vas, kako se trudite prispevati svoj košček vsak na svoj način in po svojih močeh. 
Vesela sem tudi vseh novih članov z iskricami v očeh ☺  
 
Začenjam z NOVIČKAMI IZ SEPTEMBRA: 
 
8.9. smo gostovali pri Biodinamikih Pomurja v Dolini pri Lendavi. Imeli smo kratko 
predavanje o naravoslovju po Goethe-ju, nato pa smo se na praktični delavnici učili 
izdelati domače sirupe. Tako smo skupaj skuhali slasten TIMIJANOV SIRUP in vsak si 
je za prehladne dni odnesel stekleničko sirupa s seboj domov. 
 

 
 
 
 
 
 



15.9. smo imeli srečanje novih in starih članov na sedežu našega društva. To ni bilo 
klasično srečanje, ampak smo začeli kar s podajanjem znanja- pogovarjali smo se namreč 
o ZELIŠČIH, ki jih nabiramo JESENI, nato pa smo si ta zelišča ogledali še kar »v živo«, 
v bližnji okolici, po travnikih in na naši zeliščni njivi. Čudovito srečanje je bilo! 
 

  
 
25.9. smo preko Rdečega križa Markovci organizirali drugo predavanje v Markovcih z 
naslovom »Antropozofska medicina in naravoslovje po Goethe-ju«. Po krasnih odzivih 
sodeč, je predavanje prižgalo marsikatero iskrico v razmišljanju, porodilo marsikatero 
novo vprašanje in da smo slišali nekaj precej drugačnega, novega, zanimivega. 
 

  
 

 
In kaj nas čaka v OKTOBRU? 
 
Ker vas večina ni bila v Lendavi na delavnici o sirupih in ste izrazili željo, da bi jih tudi na 
društvu skupaj izdelali, se mi zdi pravi čas zdaj v oktobru, da skupaj zavihamo rokave in 
se pripravimo na zimo. Torej: 
 
 
 
 



DELAVNICA: IZDELAVA DOMAČIH ZELIŠČNIH SIRUPOV 
 
Izdelali bomo različne domače sirupe, pogledali iz katerih zelišč se sirupi vse lahko izdelajo, 
kakšni načini priprave vse obstajajo (recepture), kako učinkujejo in za kakšne težave so primerni. 
Vsak odnese stekleničko želenega sirupa s seboj domov. 
 
Kdaj? Nedelja, 13.10. ob 16.00 na sedežu društva 
Trajanje: 100 minut 
Cena: Aktivni člani: 10 eur 
       Pridruženi člani: 15 eur 
       Zunanji obiskovalci (nečlani): 25 eur  
 
 
Konec oktobra nas čaka tudi:  
Predavanje o zeliščih in prehranskih dopolnilih v Mariboru. 
Točnih informacij še nimam in jih vam sporočim še vse naknadno. 
 
 

Ter napoved za začetek NOVEMBRA 
 

Pojavilo se je novo povpraševanje po Steigbild seminarju, ki traja čez vikend 

celotna dva dneva. Z interesenti smo postavili že datum: 2. in 3.11.  
S Steigbild metodo bomo odkrivali živost različno pridelanih živil ter različne 
življenjske procese v rastlinah. 
Če je interes še z vaše strani, se nam lahko pridružite, vendar se mi morate prijaviti 
najkasneje do 20.10. 
Cena za zunanjega obiskovalca: 150 eur, cena za člana: 100 eur. 
 
 
 
 

Se vidimo in slišimo! Kar pogumno naprej! 
 
Vaša Vesna 


