TIZENHARMADIK KÖRLEVÉL 2003. DECEMBER
a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAINK!
Igy karácsony táján, amikor vásárolni akarunk egész évi munkánk során szerzett pénzünkbôl, jobban érezzük, mint máskor, hogy a közgazdasági állapotokban hiba van. Mi elsôsorban a hazai helyzetet
érzékeljük, s ezen próbálunk gondolkozni, de hamar kiderül, hogy az egész földet átfogó gazdasági problémák részesei vagyunk mi is. Ezért azt gondoltam, s aGoetheanumban a következô mezôgazdasági
Tagung (konferencia) is errôl fog szólni, hogy nem ártana nekünk is elkezdenünk Rudolf Steiner gondolatai nyomán az elemi fogalmak tisztázását. Ezeket furcsállva halljuk, és a mai “globális” helyzetben
lényegüket nehéz kihámozni. Lássuk csak:
– Az emberiséget fenntartó értékek eredete nem a mi mûvünk, hanem a Föld és az Ég erôinek
ajándéka, s ez elsôsorban a növényvilágban mutatkozik meg. Minden élet erre támaszkodik a Földön.
– Az ember alakítja, megdolgozza ami termett, ami a földbôl kibányászható, s így az a nagyobb
közösségek közt cserélôdve áruvá válik.
– A földek, a víz, a napfény, de az emberi munka sem lehet ezek szerint áru. (De ma az!)
– A pénz csak a csereforgalom megkönnyítésére való, így a pénz sem lehetne áru!
A pénznek nincs szaga – mondják, de ez nem igaz. A pénz három nagy mederben folyik, áramlik a gazdasági élet dzsungelében a társadalmakon át:
– A vásárló pénz a múltban termelt áruk cseréjét biztosítja, a boltokban forog. Jó mûködését fôleg
a reklám, a fölösleges, káros termékek forgalmazása teszi tönkre. Mi annyit tehetünk, hogy nem vesszük
meg, ami káros és/vagy fölösleges.
– A kölcsön-pénz, amit egymásnak adunk kisegítésként, vagy úgy, hogy pl. csak a szüret után kérjük vissza, adjuk meg, a hónap végén vesszük fel a fizetést, addig a másik használhatja. Természetes
segítôje ez a jelenben a munkamegosztásos gazdálkodásnak. A banki kamat által válik veszélyessé, ha a
hitelezô kihasználja a másik fél szorult helyzetét. (Egész országok vannak ma a kamatos kamatok
fizetésére felvett új és új kölcsönök rabságában.) Vannak próbálkozások helyi kölcsön-pénztárak stb.
bevezetésére.
– Az ajándék-pénz a jövôt szolgálja. Lehetôvé teszi új ötletek, innovációk megvalósítását, az új
nemzedék felnevelését. A szellemi munka, oktatás, kutatás, mûvészet ebbôl él. Az ajándék akkor hathat
jó irányban, ha szabadon lehet vele bánni. A baj akkor jelentkezik, ha “rablók” kezébe kerül.
Jó, ha mindezen elgondolkozunk, s tisztább fogalmaink bajunk-bánatunk, esetleges túlzott ujjongásunk
váltakozását értelmesebbé teszik.
Magam nem vagyok közgazdász, remélem a téli tanfolyamunkon ezeken a kérdéseken is dolgozhatunk
egy keveset.
A 2004-es Vetési naptár már elkészült!
IDÔPONTOK: Intenzív biodinamikus tanfolyam ez évben is Gödöllôn, a Szent István Egyetemen
lesz 2004. január 9-én 10 órától 2004. január 13-án 14 óráig. Utolsó délelôtt a Nyitott Kert kertészetet
látogatnánk meg. A tanfolyam ez évben is ingyenes. Szállást kérôk jelentkezzenek Mezei Ottónénál: 06
1 200-7867 telefonon, vagy levélben. (A szállást sajnos mindenki maga kell fizsse.)
A Biodinamikus Közhasznú Egyesület 2004. évi közgyûlése 2004. január 13-án 14 órakor
kezdôdik ugyanott, valószínûleg a 101-es szemináriumi teremben. Minden tagunkat szeretettel elvárjuk.
Kívánok mindannyiatoknak hálás szívvel töltött, csendes karácsonyi ünnepeket és örömteli Újévet
2003 adventjén Budapestrôl
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