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tagjainak és barátainak

KEDVES BARÁTAINK!

A következô nemzetközi mezôgazdasági konferencia címe Dornachban a
„Mezôgazdaság és Kozmosz” lesz.
Hogy termelô munkánk sikere, sikertelensége kozmikus hatásoktól függ, a
Nap adta évszakoktól, a Hold és a bolygók állásától vetéskor-aratáskor, az

állatok pároztatásakor – ezt általában el kell fogadnunk. De hogy mi magunk is hatnánk a Koz-
moszra? Vagy legalább az idôjárásra? Ezen lehet töprengeni.
Az emberi odafigyelés, a rágondolás – vajon befolyásoló tényezô-e a természeti folyamatok mene-
tében? Ilyen furcsa november végi, decemberi idôben, mint ez évben, sötét és nyirkos minden, a

figyelmünket minden olyan tapasztalat, gondolat megragadja, ami lehangoló. Tehetetlennek érezzük ma-
gunkat a rossz hatásokkal szemben, oda sem figyelünk, vagy depresszióba süllyedve fogadjuk a híreket. No
de már közeleg a karácsony, az év körforgása évezredek óta átsegít a „lelombozódott” hangulaton. A for-
dulatban bízunk. Eljön-e számunkra akkor is, ha semmit sem teszünk? A baj világméretû. Csak kiragad-
va belôle: melegszik a klíma; emberek milliói éheznek, pedig bô volt a termés; a világon az iskolák
zömében materialista oktatás folyik, vagy vallási türelmetlenségre nevelenek... Mégis elhatározhatom: én,
itt, most, ha a legkisebbet is, de meg kell tegyem, a saját kertemben, a lakásomban, otthonomban – a
környezetemben élô társakkal. Akkor várhatom, hogy javulás következik. De milyen módon hatunk
egymásra: világ és én? Az Ökológiai beszélgetô körben ilyesmikrôl lehet szó. És a dornachi összejövetelen
is. Talán még a 15. Téli intenzív biodinamikus tanfolyamon is, ha hoztok tapasztalatokat. A reménnyel
teli igyekezetet kívánom Nektek karácsonyra!

IIddôôppoonnttookk::
A következô ÖÖkkoollóóggiiaaii  bbeesszzééllggeettôô  kköörr  22000055..  jjaannuuáárr  1133--áánn  11773300--1199 óráig lesz a Biokultúra

Egyesület irodájában, Bp. Fô u. 28. II. em. A kör meghirdetése késett, így eddig csak kevés ember jött el.
Mégis volt két érdekes témánk: az erdei iskolák láncolata; az idôjárás változása. A kört kéthetente páros
csütörtökön tartanánk. Aki részt kíván venni, telefonáljon elôtte: 200-7867 Mezeiné.

1155..  TTééllii  iinntteennzzíívv  bbiiooddiinnaammiikkuuss  ttaannffoollyyaamm  22000055  jjaannuuáárr  1144..  1122  óórrááttóóll  jjaannuuáárr  1199--iigg..
Helyszín: Gödöllô, Szent István Egyetem, 102 (?) szemináriumi szoba. A tanfolyam ingyenes. Akinek szál-
lásra van szüksége (ezt mindenki maga kell fizesse), egy héttel elôbb jelentkezzen Mezei Ottónénál.

KKöözzggyyûûllééss 22000055..  jjaannuuáárr  1166..  vvaassáárrnnaapp  1144  óórraa Gödöllô, Szent István Egyetem (102(?) szoba.
AA  ddoorrnnaacchhii  kkoonnffeerreenncciiáárraa egy kis magyar csoportot szeretnénk kivinni. Ha többen utaznak egy

autóban és a diákszállással megelégszenek, valamivel olcsóbb az út. A Magyar Antropozófiai Társaságtól
esetleg támogatást lehet kérni a belépôjegyhez. Az elôadásokat öt nyelvre fordítják a szinkron tolmácsok.
Magam magyarul összefoglalót adok az elôadás után, ha igény van rá. Érdeklôdni Mezei Ottónénál.

Az elôzô körlevélben felvetett bbeellssôô  eelllleennôôrrzzééss  kkéérrddéésséérree választ még senkitôl sem kaptam, de
várom az észrevételeket, javaslatokat.
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