HARMINCÖTÖDIK KÖRLEVÉL

A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAINAK ÉS BARÁTAINAK

ezúton kívánok olyan karácsonyi ünnepi időszakot, melyben a szorgalmas munka és az elmélyült gondolkodás egymást segíteni tudja.
Mert ez a modern ember útja! Nem is olyan régóta van ez így, ha történelmi távlatokban gondolkodunk-emlékezünk. Azelőtt, aki mélyebben akart elméleti dolgokkal foglakozni (valamikor ez istenes
dolgokat, vallást, pogány misztériumot jelentett), az kivált az emberek hétköznapi életéből, a többiek
meg mindennapi munkájukhoz az ünnepeket, a szép körmeneteket, a munkás időszakok rendjének eligazítását kapták meg tőle és társaitól.
Ma másként van: aki igaz szívből akar a mi, valóban újszerű, a történelemben sosevolt élet-lehetőségeinknek megfelelni, az eszét, gondolatait a magasrendű dolgok felé fordíthatja, de ugyanakkor benne
kell álljon a természet és a hétköznapi munka dolgaiban is. Ez a két áramlat az utóbbi időben összeforrt, de csak azoknál, akik nem hagyják, hogy a napi hírek, a tv, a divatos szólamok erre-arra, egymásnak ellentmondó irányokba mozgassa tetteiket. Őszi körlevelünkben azokról a gyakorlatokról
beszéltünk, melyeket Rudolf Steiner, aki a biodinamikus mezőgazdálkodás felfedezője is, ajánlott, ha
a praktikus gondolkodást akarja valaki önmagában kifejleszteni.
Most nem írok arról, hogy mi mindent hozott létre az újabb korban az emberi gondolkodás, hanem egy
három kérdéses gondolat-próbára hívlak titeket:

Tegyük fel:
hogy a gondolatok megvalósulnak
hogy a baktériumok felfedezésének gondolata baktériumokat terjeszt
hogy bizonyos gondolatok a vírusfertőzésről is megvalósulnak
és ezek járványokat hoznak
hogy a félelem fokozza a bajt
hogy valakinek jó, ha félelem van, és a baj megvalósul (pl. pénzügyileg hasznos).
.
Nem tagadható, hogy ma igen sok ember képes egészen újszerű, önállóbb gondolkodásra. Pl. a természet ismeretéből igaz törvényekre tud következtetni. (Ez a mi szakmánk: pl. humusz szaporítás
módszere, ügyessége, tana.)
Tegyük fel:
hogy az ember ilyenfajta bizakodó gondolatait a természet lereagálja, tükrözi ( a táj szépül, a humusz
gyarapodik)
hogy a kedvelt fák szebben fejlődnek, mint a közömbösen ültetett fák
hogy az így termelt zöldség, gyümölcs egészséget ad a fogyasztónak
hogy a állatságosan tartott állat húsa békésebbé teszi fogyasztóit,
hogy sokan dolgoznak azon, hogy ilyenféle gondolatokra lehessen eljutni,
de kérdés, hogy miért és kinek jó, ha megvalósul?

Lám, az utóbbi gondolatok már ismerősek, pedig, míg ki nem próbáltuk igaz voltukat, ezek is csak feltevések!

Ám itt a harmadik kérdés:
mi van akkor, ha valaki jól gondolkozik, bio-ételeket fogyaszt, szeretettel néz embertársaira, házatája
élőlényeire, és mégis szenved, beteg és szegény?

Feltehetjük-e,
hogy a többiek betegítik meg,
de talán azt is,
hogy más terhét hordozza?
hogy segít jobbítani a világot, akkor is, ha ő maga károsul a többiek gyengesége, hibája miatt?

Kedves barátaink! Tegyük fel,
hogy az ünnepek alapja nem kényelem és érzelgősség, hanem valami igaz történés, és hogy az ünnepek mögöttese nem is olyan egyszerű dolog.

Kívánom, hogy ilyen értelemben is próbáljunk elgondolkozni a karácsonyfa alatt, melyhez békességet és szívbeli örömöt kívánok mindannyiótoknak>
Mezei Klári néni

Programok:
Téli intenzív biodinamikus tanfolyam:
2010. jan. 15. 14 órától jan. 19. 12 óráig
Gödöllőn SZIE. 103. szemináriumi terem, a tanfolyam ingyenes.
Jelentkezés, főleg ha szállást kér valaki a kollégiumban: Mezei Ottóné, 200-7867

A Biodinamikus szekció éves konferenciája Dornachban (Svájc):
2010. febr. 3-6-ig „A Krisztus-impulzus a mezőgazdaságban” címmel lesz megtartva, német és angol
előadások, délután egy magyar összefoglalást tudok adni a csoport tagjainak, ha közösen szervezzük.
Kérem nagyon hamar a jelentkezést, ha segítséget kértek.
Tájékoztatás: Mezei Ottóné, 1-200-7867 esetleg: mezei.ottone@gmail.com, e-postán is.

Márciusban kezdődik a „Biodinamikus kertészkedés házkörüli kertben”
munka és magyarázat egy még nem rögzített délelőtt,
Budán, Mezei Ottóné 1974 óta biodin. kertjében.

