
                            HARMINCHETEDIK  KÖRLEVÉL 

                                   A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAINAK ÉS BARÁTAINAK  

 

 

Kívánok erőt ebben a különös világban, mikor hideg vizek szakadnak az égből, a folyók kiöntenek és 

két nap múlva nyári kánikula égeti a földeket. Mit teszünk az időjárással? Hatalmunkban van-e 

befolyásolni?  

Vagy nem is tudjuk, de tükrözi zavaros, bolond gondolatainkat, vad és önző érzéseinket: Ember-lélek 

és földlélek összefügg-e? 

A múltkori körlevelem, mely az Új Impulzus nevű folyóirat húsvéti számában is megjelent, nem 

okozott visszatetszést, legalább is én nem hallottam róla, hogy valakinek a vallásosságát bántotta 

volna. Így most még bátrabb leszek. 

Már tavaly télen is szó volt róla, hogy a magyar biodinamikus mozgalom talán mostanra annyira éretté 

lett, hogy foglalkozhatunk Rudolf Steiner élete végén írt leveleivel, az u.n. Mihály-levelekkel. Tudjuk, 

hogy a Goetheanum (Svájc, Dornach, antropozófiai központ) mezőgazdasági szekciójának van egy cca 

70 főt számláló munkacsoportja, akik vagy 30 országból jönnek össze évente egyszer-kétszer. (Ők „A 

mezőgazdaság. képviselő köre”). Ők minden évben kiválasztanak egy Mihály-levelet és a hozzá 

tartozó, összefoglaló „Vezérlő elveket”. A biodinamikus gazdálkodásban együtt dolgozó csoportok 

aztán időnként elméleti foglalkozásokra is összejönnek, s olvassák, megbeszélik az adott levelet, 

keresik a világ megértésének Rudolf Steiner által megfogalmazott, - és járt! – útját. Érteni akarják, 

hogy mért dolgoznak éppen így, ahogyan szokás a biodinamikus gazdaságokban. 

Ehhez az igyekezetükhöz tartozik az adott Mihály-levéllel való közös, vagy magános foglalkozás is.  

Minden évben egy más levél kerül sorra.  

Az ideinek a címe: Micsoda a Föld a makrokozmoszban? Makrokozmosz? Jól hangzik, de mit jelent 

ez a szó. A Földön kívüli mindenséget! A szemünknek fényes pontokként mutatkozó csillagok világát, 

a sötétfoltokat köztük, a mi vakító Napunkat, és annak bolygóit, még a Holdat is. Teremtésükkor 

hatalmas lények, angyali seregek hajtották végre az Igét, a teremtő szó munkásai ők. Mindez ott fenn 

és kinn ebből lett, erejüket beleadták. Ám lassan visszahúzódtak, visszavonultak a szemmel már nem 

látható, isteni-szellemi területekre. Amit létrehoztak a „Nagy Szépség” azaz a makro-kozmosz még 

„elforog tengelyén”, de lassan kihűl, elhal, mint minden, ami született.  

Hogy ebben a mérhetetlen nagyvilágban a mi Földünk milyen „kis porszem” – ezt mindenki tanulja az 

iskolákban. De talán másképp is lehet gondolkozni a Földre nézve!  

Vegyünk egy példát, mit érhet a teljes, a nagy, és mellette a kicsi, a mag, a csíra?  

Vegyünk példának egy nagy, öreg tölgyfát. Olyan az, mint egy külön, teljes világ. Több ezer 

élőlénynek ad helyet és élelmet, nem csak madaraknak, de rovarnak, gombának, 

mikroorganizmusoknak is, akik rajta és belőle élnek.  

Aztán leesik egy makk erről a fáról. Leírhatom hogy milyen, sokmindent látok rajta. De van, amit 

tudok róla, bár nem látják a szemeim: benne van egy egész nagy tölgyfa lehetősége. És ha olyan 

helyzetbe hozzuk, meg is csírázik, megnő, valóban, egy látható, hatalmas tölgyfa lehet belőle. (Ezt a 

gyakorlatot is Rudolf Steiner ajánlotta; nem feltétlenül tölgy makk kell hozzá, de akár egy 

búzaszemmel is el lehet végezni. Jól megnézni, amit a szem láthat, és gondolni, ami benne rejlik!) 

Lehetne így gondolni a Földre is? Lehet ő is egy eljövendő makrokozmosz-világmindenség csírázni 

képes magva? Lehet-e vajon, hogy éppen az ember hivatott ezt a csírát, az élő, kihajtásra képes csírát 

ápolni, gondozni? Olyasmit adni a világnak, ami az elhaló makrokozmoszt újra szüli?  

Erről szól tehát az idei Mihály-levél, amit Rudolf Steiner beteg testtel, de messzire látó lélekkel írt, és 

amely levelet a Földkerekség biodinamikusan dolgozó csoportjai sokhelyt olvasnak, együttesen meg is 

beszélik az olvasottakat. 

A könyv hamarosan újra meg fog jelenni. Akik készek a csoportos munkára, szóljanak nekem (vagy 

Bognár Évinek), hogy a régi kiadványnak ezt az egy levelét másoljuk le a számukra.  

 

                                               Szerető üdvözlettel 

                                                                                                     Mezei Klári néni 

Budapest, 2010. jún. 12. 

 



Hírek  
„Biodinamikus kertészkedés ház körüli kertben”, munka és elmélet az Orsó utcában, Budán, 

legközelebb júliusban. Jelentkezés 1-200-7867. 

Legénden, a Forrásmajorban „Természetszemléleti gyakorlatokat” tartunk: talajvizsgálat, 

botanizálás, madármegfigyelés, esetleg fürdés, patakkövetés -  biodinamikus  mezőgazdasági 

munkával egybekötve (fejés, trágyakezelés, kapálás, biodinamikus permetek kikeverése) + Mihály-

levél olvasása, stb.  

Időpont még nincs, a jelentkezéskor megbeszéljük. A ház használatáért költségtérítést kell fizetni.  

Tervezünk egy Dornachba vezető utat is, a Goetheanumot, s annak a nagykiterjedésű kertjét 

néznénk meg.  

Ha valaki segítene a szervezésben, jelentkezzen Mezei Ottónénál.  
 

A Goetheanumból érkező felhívást mi is közzétesszük, hogy mindenki szíve és ideje szerint 

csatlakozhasson hozzá. János-nap előestéjén a humusz preparátummal, reggelén Kvarc-

preparátummal permetezzünk, akik ezzel EGYÜTTESEN akarják gyógyítani a Földet.   

 

                                Közös Preparátum-keverés és permetezés János nap 
                        A Föld egyre hangosabban kiált emberi odafigyelésért, törődésért. 

  

A "Mezőgazdaság és Béke" munkacsoportban olyanok vannak, akik naponta végzik a paraszti munkát, 

s ezzel béke- és öröm-szubsztanciát teremtenek. Felmerült bennük az idea, hogy együtt, egy napon 

permetezzük ki a talaj-ápoló humusz-peparátumot és a fényt segítő kvarc-preparátumot. Így a 24 óra 

leforgása során az egész Föld megkapja azt a speciális gondoskodó figyelmet, amit csak emberi tett 

adhat.  

A terület nagysága, a permet mennyisége nem számít itt, hanem az, hogy tesszük mindezt. Sőt, akik a 

megbeszélt napon nem jutnak hozzá, hogy keverjenek és permetezzenek, tudatukkal azok is 

támogathatják akciónkat.  

Szívélyesen hívunk hát titeket, gazdák, kertészek és jó barátok: dolgozzatok velünk együtt. Lokális, 

helyi tett lesz ez, globális, a földkerekségre tekintő tudattal. A gondolatok és érzések részvevő hálózata 

alakulhat így ki.  

Június 23-án este ajánljuk a humusz-preparátum keverését és permetezését, (500-as pr.), és 24-én 

reggel a kvarc-preparátumét (501-es pr.), vagy a nyári napforduló során.  

Kérlek, adjátok tovább az információt, hogy minél több ember részt vehessen az akcióban. 

Kívánva vidám teremtő munkát üdvözöl benneteket 
                                                                                    

            

          Jean-Jackes Jacob 

                                                                           Alain Pommart 

                                                                           Rainer Sax 

 

 

+ egy kis magyarázat: a Föld életének ápolására Rudolf Steiner nyolc preparátumot dolgozott ki, s ezeket a 

gaz-dáknak ajánlotta, hogy a talaj és így a táplálék is elevenítő lehessen. Ez a biodinamikus munka egyik alapja  

(Demeter védjegyű áru). 

  

Magyarországon is több helyen készítjük a preparátumokat, pl.:  

Hubay Imre, Beregfürdő, Orgona u. 6. 

Ispánk, Arkánum Vendégház 

Kiss Katalin Bátaszék, Babits u. 10/a. 

Legénd, Forrás-major,  Mezei Mihály,  

Mezei Ottóné, Bp. Orsó u. 55. 

Zöld Edit, Szada, Kertalja 5/b  

A preparátumokból egy vödör vízbe csak egy csipet kell, s az elég egy nagy kertre is.  

 


