HUSZONKILENCEDIK KÖRLEVÉL
A Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
Kedves barátaink!
Öten voltunk kinn Dornachban a Mezőgazdasági napokon
(Tagungon), ahol igen értékes előadásokat hallhattunk, sokféle
munkacsoportból választhattunk. Megpróbálok röviden referálni.
A Tagung címe: Spiritualitás és mezőgazdaság.
Mi is az, hogy spritualitás? Szesz? Szesznek a lángja? Valami egészen
finom anyagi dolog? Egyik sem, eredeti értelmében, csak a finomsága
miatt használják a „bor lelkére” is ezt a szót. Eredetileg a Szent
Szellem (A Szentlélek) latin neve. Vagyis kinn a világban minden, ami
érzékekkel nem tapintható, de működő erő, élet, lelkiség, értelem és
alaptörvény. Ám benn, az emberben is: kedve, kedvetlensége,
gondolatai, célkitűzései, önértékelése. Így az előadások is: egyszer a
természeti, mezőgazdasági területek szellemi megértéséről, másrészt
saját lelkünk neveléséről, érzékenyebbé, megismerésre alkalmasabbá
tételéről szóltak.
Manfréd Klett szerint:
Nem külső, idegen nézőként kell szemlélni állatainkat, növényeinket.
Egyik példa erre: Miért ne szarvtalanítsuk a teheneket? A szarvát
büszkén feltartó tehén mintha koronát hordana, még a teje is más ízű,
mint ha szarvtalanítják borjú korában. Mert a szarv érdekes szerv:
kemény csontja levegővel telt, a homloküreggel kapcsolódik. A szarutülök a legkeményebb szerves anyag, mégis lassan nőlni tud, tehát él, mint a mi körmünk, s a borjadzások
számát gyűrűi megmutatják. A belsejében egy ér hordja-viszi a vért, állandó keringésben, és ha megfogjuk az élő
állat szarvát: melegnek érezzük. Felismeritek-e a négy elemet (l. Vetési naptár!) ebben a különleges szervben? S
hogy olyan, mint egy érzékszerv, de befelé figyel, visszhangozza a nagy test emésztését, anyagcsere folyamatait?
Ugyanígy figyelhetünk éles szemmel, pontos gondolatokkal egy növényállományra is, és nem fogunk kizárólag
üzleti szempontok alapján dönteni kertünk, birtokunk ügyeiben.
Maria Thun előadásából csak egyet emelek ki: A szarvtalanítás szokása akkor keletkezett, mikor Rudolf Steiner
megadta a szarv tülkében készülő humusz- és kvarc-preparátum leírását, (sőt, ott Dornachban ki is próbálta)
1920-ban. Thun asszony 86 évesen még igen szép, bár sajnos rövid előadást tartott, meg is telt a nagyterem
(1000 fő!) azon az estén. Egyik közlése volt: az újabb vizsgálatok szerint a biodinamikusan kezelt növényekben a
földön elterjedt urán-fertőzöttség nem, vagy alig mutatható ki.
Szergej Prokofjev a szabadság témáját fejtegette. Hiszen parancsra igazán nem is lehet biodinamikusan
gazdálkodni! A szabadságon ma általában azt értik, hogy valamitől megszabadulunk: az elnyomás alól, a
gazdasági kényszertől, politikai hazugságok elfogadásától. Magasabb fokon, az ember maga megérti, mi a
világban egy szabad tett, értelmét erre használja. Olyan mélyen átjárhatja a lelket az igazság felismerése, hogy
akár a börtönben is, bár testileg rab valaki, lelkében szabadnak tudja magát. A legmagasabb erkölcsi fokon
azonban az emberiség szellemi nagyságai le is tudnak mondani szabadságukról, szemüket az előttünk álló
nagyheti szenvedés-történetre függesztve, – a többi ember érdekében.
Legszebb képet festett spirituális értelemben végzett mezőgazdasági munkánkról Gwendolin Fischer asszony.
Arról szólt, hogy a Föld lassan elöregszik, s el is kell jöjjön „halála”, de nem most, mikor az emberiség még rá
támaszkodik a maga fiatalságában. (Gondoljunk csak szerveink fiatalos, nedvdús állapotára, még egy öregedő,
ráncos bőrű testben is!) S ahogyan nagy hét szerdáján Jézust kenetével megerősítette Mária, hogy még két napig
hordozni tudja testét, úgy adunk Földanyánknak erőt a preparátumokkal mi is, mikor kertjeinkben, szántóinkon
ellátjuk ezekkel a különös „kenetekkel”, szerekkel. Nehogy időóra előtt elhaljon alattunk, mikor annyian
pusztítják, ölik…
Kívánom, hogy szabadon gondolkodjatok ilyesmin is, akárhogyan is igyekeznek elnyomni a magasabb
érzéseket, értelmeket a napi gondok:
Budapesten, 2008. március 13-án
Mezei Ottóné, Klári néni

Programok
Nyílt nap lesz Legénden márc. 29-én,
terület bejárással, közös munkával, egymás kínálásával, beszélgetéssel.
Találkozás d.e. 10 órakor a Forrásmajorban. Jelentkezés: 061/200 7867
Közös preparátum-készítés
Legénden, április 12én.
Ispánkon: Telefonon érdeklődni az időpont miatt: 94/428 097
Bátaszéken 2008.április 26-án szombaton
A készítés helye: 7140 Bátaszék, Babits út 10/a/1.
Szervezők: Kiss Mária Eszter 0630/9838933, Kiss Katalin 0620/65568977,
Tel: 0674/492606, Lóránt László 0620/9948361.
Preparátumokkal kapcsolatos munkák:
 cickavirág betöltése szarvasbika hólyagba, előkészítése őszi földbehelyezésre,
 kvarchomok töltése tehénszarvba és földbe ásása,
 őszi preparátumok felszedése.
Szeretettel várjuk a preparátum készítést tanulni vágyók jelentkezését !
Szükség esetén szállást is tudunk biztosítani.
Akinek van cickavirága, és kvarclisztje hozza magával.
Szívesen vennénk, ha macskagyökér tövet, vagy magot is tudnátok hozni.
Saját gazdaságban előállítandó szarvpreparátumok elkészítéséhez szükséges szarvak beszerzésének lehetőségéről
telefonon és a helyszínen tudunk tájékoztatást adni.
Szervezők
Az ősszel igen szépen sikerült Efészusba rendezett kirándulásunkat megismételjük május legvégén.
Adatokat két hét múlva már tudom, telefonon érdeklődjetek 061/200 7867, vagy az Interneten, az Egyesület
honlapján www.biodin.hu Jelentkezni akkor is nálam kell.
Júliusban újra lesz természet-megfigyelési gyakorlat Legénden, megegyezés szerinti időben, bentlakással.
„Biodinamikus kertészkedés házkörüli kertben, Budán, öt alkalom egy évben. (Az első már lezajlott márc. 9-én)
Jelenetkezés: Mezei Ottóné 061/200 7867 telefonon.
Biodinamikus Nyílt nap és éves közgyűlés 2008. május 25-én vasárnap 10 órától a Budaházi kertészetben
Domonyvölgyben.
Az egyesületi tagnévsort megküldöm Mindannyiótoknak. Kérem, nézzétek át az adatokat, amennyiben
hiányosak vagy változtak, jelezzétek nekem telefonon vagy e-mailben, hogy javíthassam azokat.
Akinek módjában áll, szívesen fogadnánk támogatásként a személyi jövedelemadója 1%-át.
Bankszámlaszámunk rövidesen megváltozik, a honlapunkon (www.biodin.hu) meg tudjátok nézni, vagy hívjatok
telefonon 70/4141 800.
Örömteli Húsvétot kívánok
Bognár Éva

