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a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAINK!
Az ország jelen helyzetében, sajnos nemigen biztatható az a kis- vagy középgazda, aki a
mezôgazdálkodásból akar megélni. A biogazdák, a biodinamikusok szinte csak a túlélésre törekszenek.
Ezt halljuk mindenkitôl, de vajon nem azon képzelôdünk, gondolkozunk máris, hogy más megélhetés
után kellene néznünk?
Az öröklött magyar paraszti gazdaságról ez a nép lemondott, elôször a hatalmak parancsára, aztán
a magasabb életszínvonal érdekében, sokan a kényelmesebb, biztosabb jövedelmet biztosító szakmák
kedvéért.
Nem csak a föld – a Föld! mûvelésérôl mondtunk le, – vannak ritka kivételek, de azokat nem becsüljük eléggé – hanem a földmûvelôkrôl, azaz gyermekeinkrôl is. (Nem szültük meg ôket, s ha igen, nem
tanítottuk meg eléggé a föld szeretetére.)
Az életszínvonal ügyében nem Erdélyhez, nem a csángókhoz, hogy ne mondjam, a vízért sorban
álló afrikai falvak lakóihoz hasonlítjuk a mi helyzetünket, hanem azokhoz, akik a gyarmatosítás idején a
világ erejét (vérét) szívó, s ebbôl meggazdagodott nemzetek polgárai. (Természetesen magamat is
beleértem!)
Van-e bennünk olyan elkötelezettség a föld–Föld iránt, ami át tudja formálni igényeinket és gondolkodási módunkat? Lehet, hogy rá leszünk erre kényszerítve, – de önként átformálni gondolkodásunkat, szokásainkat – nem ez a feladat? Lehet talán, hogy túl nagy ez a feladat. Vígasztalásul: ne feledjük el az elkötelezett kiskertészeket, akik máshol keresik a pénzt, de csepp területüket valóban a földgyógyításra használják.
A tavalyi Mezôgazdasági Napok Dornachban a gazdasági gondokkal, az asszociációk lehetôségével foglalkozott (lásd 14. körlevél melléklete). Ezen a téren mi, magyarok, az elmúlt évtizedek hatását
nyögjük, sok kudarcot éltünk meg, és szociális téren még fejletlenek vagyunk.
De hogy erônk növekedjen, az idei év témájával a Kozmosz hatására, a csillagvilág végtelen erôire
figyelünk. Nem mint egy mechanikusan mûködô szerkezetre, hanem magunkat beleélve a természet elemeibe, s abban a minden élôt befolyásoló, embernél hatalmasabb, mondhatnánk: isteni (angyali?)
Valakik mûködését mutató világba. A Vetési naptár ennek a mûködésnek utolsó lecsapódását mutatja
számunkra. Azt is milyen nehéz betartani a munkában, a hétköznapok sodrásában. Mégis, abban a hitben használjuk ezt a a naptárt, hogy a végtelen kozmosz világaiban Földünkkel együtt mi magunk –
nélkülözhetetlen alkatrészek vagyunk. Sôt: saját, külön feladatunk van ebben az isteni mûködésben.
Ebben a gondolatban elmélyülve forgathatjuk fejünkben gondjaink okát és a megoldási lehetôségeket.
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