
DVODNEVNI MEDNARODNI SIMPOZIJ 
O ŽIVLJENJU IN DELU BARONICE ADELME VON VAY 

(1840-1925) 
 

V organizaciji Inštituta za preučevanje krščanskega Izročila  
in  

Občine Slovenske Konjice 
 

3. december 2012: Narodna univerzitetna knjižnica (Ljubljana, Slovenija) 
4. december 2012: Žička kartuzija (Slovenske Konjice, Slovenija) 

 
Referati (legenda): 
(a) zgodovina;  
(b) filozofija in svetovni nazor;  
(c) okultizem in zdravilstvo;  
(d) drugo 
 
KOTIZACIJA ZA PRVI DAN SIMPOZIJA JE 10 € - ZA ŠTUDENTE VSTOP PROST. 
KOTIZACIJA ZA DRUGI DAN SIMPOZIJA JE 5 € - ZA ŠTUDENTE VSTOP PROST. 
PRIJAVE ZBIRAMO NA ELEKTRONSKEM NASLOVU: adelma.von.vay@gmail.com 
 
 

PROGRAM 
 
I. DAN: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA (LJUBLJANA) 
 
OTVORITEV SIMPOZIJA (9.00 - 9.30) 
- Uvodni nagovor ravnateljice NUK-a, Mateje Snoj  
- Uvodni nagovor dr. Alena Širce, direktorja Inštituta za preučevanje krščanskega Izročila  
- Uvodni nagovor župana Slovenskih Konjic, Mirana Gorinška  
- Glasbena točka:  

Irini Argirouli (grške citre),  
Matjaž Poravne (violina),  
Tjaša Čerič (klasična harmonika)  
 
Program: 
 
- Adelma von Vay, »Geisterlied« (Priredba skladbe, ki jo je Adelma von Vay 
napisala v medialnem transu.) 
- V. Monti, »Czardas« (madžarski ples) 

 
UVODNI REFERATI (9.30 - 11.15) + DISKUSIJA 
- Aleksandra Boldin (Slovenija): »Adelma von Vay: njeno življenje in vloga v Konjicah« (v angleščini) 
- Anton Rozman (Slovenija): »Adelma von Vay in svetovno spiritistično gibanje« (v angleščini) 
- Jan Ciglenečki (Slovenija): »Gnostična misel baronice Adelme von Vay« (v nemščini) 
 
15 MIN ODMORA  
 
I. ČASTNI GOST (11.30-12-30) 
- Rudolf Passian (Horw, Švica): »Ponavljajoča se zemeljska življenja? Izsledki parapsiholoških raziskav« 
(v nemščini) 
 
PRIGRIZEK (12.30-13.30) 
 
Društvo kmetic Slovenske Konjice  
Degustacija vin Podkubovšek 

mailto:adelma.von.vay@gmail.com


I. OKULTIZEM (13.30-14.30) 
 
- Marko Pogačnik (Slovenija): »Kozmometrija baronice Adelme von Vay«  
- Joma Sipe (Portugalska): » Grafična ponazoritev simbolizma v knjigi Duh, sila, snov Adelme von Vay« 
(v angleščini) 
- Erika Georgiades (Grčija): »Psihični svet baronice Adelme von Vay« (v angleščini)  
 
I. FILOZOFIJA (14.30-15.30) 
 
- dr. Bernt Högsdal (Norveška): »Slikovna predstavitev vsebine knjige Duh, sila, snov« (v nemščini) 
- Manca Erzetič (Slovenija): »Duh ali stanje Zavesti Boga (Literarno-filozofski pristop k spiritualizmu 
Adelme von Vay)«  (v angleščini) 
- Milosav Gudovič (Srbija): »Adelma von Vay in (p)o(s)kus teodiceje« (v angleščini) 
 
I. ZGODOVINA (15.30-16.30) 
 
- dr. Johann Georg Lughofer (Nemčija): »Nemško govoreče pisateljice Donavske monarhije v poznem 19. 
stol.: paralele in kontrasti« (v nemščini) 
- dr. Igor Grdina (Ljubljana, Slovenija): »Adelma von Vay in spiritizem na Slovenskem« (v angleščini) 
- dr. Zmago Šmitek (Ljubljana, Slovenija): »Zgodovina teozofije na Slovenskem« (v angleščini) 
 
II. OKULTIZEM (16. 30-17.30) 
 
- Paul Johnson (ZDA) »Ghost Land (Dežela duhov): domišljijski portret aristokratskih spiritualistov v 
zgodnjem obdobju Teozofskega društva Emme Hardinge Britten« (v angleščini)  
- Uwe Schuster (Avstrija): »Adelma von Vay in Nostradamusovo pismo nemškemu cesarju«  (v nemščini) 
- dr. Vladimir Feschenko (Rusija–Švica): »Sporočila medija: lingvistika spiritistične glosolalije« (v 
angleščini) 
 
II. FILOZOFIJA (17.30-18.30) 
 
- dr. Alen Širca (Slovenija): »Kristus v teozofiji Adelme von Vay« (v angleščini) 
- Jan Peršič (Slovenija): »Odnos med ezoteriko in krščanstvom« (v angleščini) 
- Matic Kastelec (Slovenija): »Adelma von Vay in Schellingovo razumevanje naravnih zakonov« (v 
nemščini) 
 
III. OKULTIZEM (18.30-19.30) 
 
- Hannes Hula (Avstrija): »Adelmina dediščina in njen doprinos za Avstrijo« (v nemščini) 
- Luka Kovač (Ljubljana, Slovenija): »Simbolizem trikotnika pri Adelmi in v teozofski tradiciji« (v 
angleščini) 
- Domen Kočevar (Celje, Slovenija): »Helena Petrowna Blavatsky in redefinicija spiritizma« (v angleščini) 
 
IV. ZDRAVILSTVO (19.30-20.00) 
 
- dr. Nena Židov (Slovenija): »Adelma von Vay in zgodovina homeopatije na Slovenskem« (v angleščini) 
 
I. FUNDRAISING: »HYPERADELMA-PROJECT« (20.00-20.15) 
 
- Jan Ciglenečki /Goran Bečirović/Miha Mikoš (Slovenija): »Predstavitev projekta računalniške 
hipertekstualizacije knjige Duh, sila, snov (realnost in možnosti)«   
 
 II. FUNDRAISING: »PRIPOVEDI SONČNIH ŽARKOV« (20.15-20.30) 
 
- Jan Ciglenečki / Don Ciglenečki (Slovenija-Avstrija): predstavitev prevoda Adelmine knjige pravljic 
Pripovedi sončnih žarkov«  
 
ZAKLJUČEK PRVEGA DNE: DEGUSTACIJA VIN PODKUBOVŠEK 
 
 
 



II. DAN:  ŽIČKA KARTUZIJA (SLOVENSKE KONJICE)  
 
OTVORITEV DRUGEGA DNE (9.00-9.30) 
- Nagovor župana Slovenskih Konjic, Mirana Gorinška  
- Nagovor konjiškega nadžupnika in arhidiakona, Jožeta Vogrina  
 
GLASBENA TOČKA: 
- Tea Lampreht, vokal (Ljudska: Pred zmajem rešeno dekle) 
J. Berthrier: Izbrani liturgični napevi (priredba:Mojca Koban Dobnik; izvedba; vokalna skupina Vocalis 
Carthusianis; umetniški vodja: Mojca Koban Dobnik)  
Andreja Obrul, sopran (Adelma von Vay: »Geisterlied«) 
 
UVODNI REFERAT (9.30-10.15) 
- Aleksandra Boldin (Slovenija) »Humanitarna vloga Adelme von Vay v Konjicah in ljudska religioznost v 
njeno moč«  (v slovenščini)   
 
15 MIN ODMORA  
 
I. ZGODOVINA (10.30-12.00) 
- dr. Slavko Ciglenečki (Slovenija) »Boginje, svetnica in velike ženske polpretekle dobe (Od kulta antičnih 
boginj in Sv. Heme do nemško pišočih književnic v južni Štajerski)” (v slovenščini)  
- Jože Baraga (Slovenija): »Konjice v Adelminem času skozi stare razglednice« (v slovenščini) 
- dr. Nena Židov (Slovenija): »Magnetist Jurij Humar in laična homeopatinja Baronica Maria Wambolt – 
sodobnika Adelme Vay« (v slovenščini) 
- Petra Klima (Slovenija): »Historični kontekst habsburške monarhije v Adelminem času na področju 
Štajerske« (v slovenščini) 
 
KOSILO (12.00-13.00) 
 
ČASTNI GOST (13.30-14.30) 
- Rudolf Passian (Švica): »Sposobnosti v in brez transa: doživetja v Braziliji« (s slikami) (v nemščini) 
 
II. ZGODOVINA / GESCHICHTE (14.30-15.00) 
- Uwo Schuster (Rottenheim, Avstrija): »Neobjavljen rokopis Adelminega dnevnika« (v nemščini) 
- Anton Rozman / Uwe Schuster (Koper, Slovenija / Rottenheim, Avstrija): »Bibliografija baronice Adelme 
von Vay (kratka predstavitev)« (v angleščini in nemščini) 
 
KRATKE VSEBINSKE PREDSTAVITVE ADELMINIH KNJIG (15.00-16.00) 
- Javno branje ene izmed Adelminih pravljic (prev. Don Ciglenečki)  
 
ZAKLJUČNE BESEDE ORGANIZATORJEV (NAČRTI ZA PRIHODNJE)  
 
 
 

Spremni program 
 
MESTNA GALERIJA RIEMER, 28. NOVEMBER, OB 19.00 
RAZSTAVA: Adelma von Vay skozi  Joma Sipe. 
 
ŽUPNIJSKI DOM SLOVENSKE KONJICE, 04. DECEMBER OB 17.30 
OKROGLA MIZA  
 
Dobrodelna okrogla miza za promocijo humanitarnih organizacij iz Slovenskih Konjic (Zbiranje 
prostovoljnih prispevkov) 
- moderatorka pogovora dr. Manca Košir (Ljubljana, Slovenija): vloga žensk v humanitarni dejavnosti  
- dr. Manca Košir (Ljubljana, Slovenija): osebna izpoved humanitarke  
- Janja Brglez (Sl. Konjice, Slovenija): Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice  
- Renata Gabrovec (Sl. Konjice, Slovenija): Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice  
 
CERKEV V SLOVENSKIH KONJICAH,  04. DECEMBER OB 18.30  
DOBRODELNI KONCERT 



O častnem gostu simpozija 
 
Častni gost simpozija, pisatelj Rudolf Passian (roj. 1924), prvi izdajatelj Adelme po drugi 
svetovni vojni, velja za enega vodilnih parapsihologov nemškega govornega področja (je častni 
član Švicarskega parapsihološkega društva).  
 
Njegove izkušnje iz vojne in političnega ujetništva (pod Sovjetsko okupacijo Vzhodne Nemčije je 
bil obsojen na 25 let zapora, dejansko pa je v njem ostal do leta 1955) so ga spodbudile k 
premisleku o tem, "od kod prihajamo in kam gremo", ter o bistvu umiranja, zaradi česar se je 
začel po izpustitvi iz zapora intenzivno ukvarjati s parapsihološkimi raziskavami. Kljub 
invalidnosti, ki ga je že med vojno priklenila na voziček, se je Rudolf Passian podal na številna 
študijska popotovanja v Anglijo, Indijo, na Filipine in v južno Ameriko (Brazilija, Paragvaj, Čile, 
Argentina, Peru).  
 
Poleg parapsiholoških raziskav so ga zanimale tudi alternativne metode zdravljenja in 
diagnosticiranja pri ljudstvih širom sveta. Pozorno je opazoval raznolikost spiritističnih, 
animističnih, šamanskih in magičnih fenomenov v afro-brazilskih kultih (kot so Candomble, 
Quimbanda, Umbanda odeVoodoo) ter v spiritizmu Allaina Kardeca.  
 
O svojih doživetjih med južnoameriškimi ljudstvi je napisal knjigo »Abenteuer Psi«, ki je v 
nemškem prostoru postala velika uspešnica.  
 
Rudolf Passian je ustanovitelj delavnic za pomoč v Braziliji, med katerimi je tudi delavnica za 
pomoč otrokom in majhna bolniška postaja, ki so jo uredili za odročno indijansko vasico. Po 
njem so v Braziliji nedavno poimenovali novoodkrito vrsto metulja.  
 


