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Utolsó levelünkben ígértük a beszámolót a dornachi Mezőgazdasági. Napokról.  

Röviden ez történt februárban: minden régi hagyománnyal szakítva, előadások helyett főleg a kiscsoportok 

véleményét, élményeit és terveit keresték, vitték a közönség elé. De külön közönség nem is volt, mindenki 

valamelyik kiscsoporthoz tartozott. A csoportok tagjai előzőleg nem ismerték egymást, ott tájékozódtak, 

ismerkedtek: egymás hazájának, gazdaságának adottságai mellett mik az „égető gondok, világító pontok”. A 

szervezők a gondolatokat, híreket, megoldásokat összegezték, majd a színpadon ülő résztvevők nevében az 

üres nézőtérnek el is mondták… Értsd: nincsenek nézők, mindenki együttműködik, mint tevő, mint vevő, 

mint igazgató stb. Várjuk a kiadványt a megoldást hozó kezdeményezésekről… 

Közben a humusz-preparátummal foglalkoztunk itt, az előző körlevélben, s már ott jeleztük, hogy az egy 

egyoldalú szer, ellentéte, s így kiegészítője a Kvarc-preparátum. – Mert a világban körülnézve sokhelyütt 

látunk poláris, sarkalatos ellentéteket. Ilyen ez a János-nap körüli időszak is, oly távoli az ellentéte: a 

karácsony, mintha egy félév előtt nem magunk éltük volna meg annak sötétjét, bensőséges  szeretet-

hangulatát, a földben nyugvó életerőket. Most minden csupa fény, a föld belseje szinte üres, a vágyak az ég 

felé vonják a fűszálakat épp úgy, mint a virágport, madárdalt. Most, a nyári napforduló idején szinte 

nehezünkre esik átérezni: megint el fog jönni a tél.  

Ezt a polaritást oly sok minden mutatja, elsősorban a növények alkata: gyökér a sötét földben, vékony 

szálaival lefelé törekedve, a humusz emlékeit keresve a kőzetszemcsék között, - és fenn a dús zöld mely sok 

virágot, csillag-erőt, majd gyümölcsöt ígér. A csillagszerű, lebegő virág és a kemény, fásodó gyökér! A kettő 

közt, mikor a színekkel foglalkozva festékkel jelezzük, sárga fényvilág – lila-kék sötétség keveréke: éppen 

ez a zöld szín, mely élő természetként borítja a földfelszínt ahol csak lehetséges (még). 

Ebbe a sarkalatos különbségbe illeszkednek preparátumaink. Sötét humusz-preparátum - a talaj gyógyítója 

mellett a fényt áteresztő, sőt: fényt megtestesítő kvarc-preparátum ellentétei egymásnak. Majd ha a 

komposztoltókat tárgyaljuk, akkor látjuk együttműködésüket. Addig: 
 

humuszt a földre – kvarcot a zöldre – ez az alapszabály. 
 

De mi is ez a kvarc, a szilícium kristály? Lehet, hogy tévedés még csak a kérdés is, hogy: hogyan került az 

élet a Földre? Ahol körülnézünk, minden halott test, dolog előbb élő volt. Puha embrióból lett a holtember 

csontváza. De a puha élet vizessége előtt még csak levegős volt, sőt, a gondolat szellemi élete, mint teremtő 

gondolat” még ezt is megelőzte.  

Így nézve: a teremtés kezdetén a Si (szilícium) már létező, fénnyé alakuló, fény-felvevő lett. Aztán 

sűrűsödött levegőssé, majd nedves, kocsonyás világot alkotott, mielőtt kristályossá válva megmerevedett 

volna. (Ilyen vízüveg-kocsonyát a régi háziasszonyok /pl. én is/ használtak: a nyárvégen tojt tojásokat 

belemerítve azok egész télen frissek maradtak ebben az élőt utánzó kolloid közegben.). – Ezután, a mai Föld 

kialakulása során, szilárdulva és kikristályosodva adja a szilícium a hegyikristályt.  

Mint hegyi kristály a fényt átereszti, 12-szeres kristályrendszere a csillagok világát tükrözi, és a földkéreg 

anyagainak majd a felét képezi vegyületeiben.  

Betölti a légkört, a vizeket, a földkérget. (Betölti számítógépeinket is: de nem a maga kristály-rendszerében, 

hanem az ott használt mono-kristály formájában; ez is egy poláris ellentét a mi kvarc-korszakunkban…) 

A kikristályosodott anyagot, esetleg nem csak a tiszta kvarc-kristályt, hanem a kvarccal rokon más 

ásványokat is – használja Rudolf Steiner arra, hogy a szennyezett légkörben „utat vágjon” a kozmikus 

fényerőket kereső növényvilág és az ég között a kvarc-preparátum segítségével.  

És hogyan vezeti a kvarcot új tevékenységre? Először a szilárd kristályokat porrá törjük, majd a 

tehénszarvba a nyári föld erőinek tesszük ki. Ezután a permetezéskor vízbe, mozgó, keverés alatt mozgó 

vízben kezeljük, majd permetezőbe téve a levegőbe porlasztjuk, kelő Nap fényébe szórjuk… Vissza a 

teremtő úton…  

Melyhez időt szakítani a sok nyári munka között oly nehéz – de remélem, gondolatainktól fellelkesítve, 

többször is kipermetezitek a fényre vágyó kertekre-földekre!                                                                   

 

 

2011. június 21, a nyári napforduló napján, Budapesten                                                                                                       

          Mezei Klári néni 



HÍREINK 

 

A 2011-es Vetési naptár még beszerezhető dr. Mezei Ottónétől, vagy a Biodinamikus Egyesületnél.  

. 

Tagdíj:  
Tisztelettel kérjük minden kedves Tagtársunkat, aki még nem rendezte az éves tagdíját, vagy hátralékban 

van, az egyesület számlájára utalja át. Elmaradásról felvilágosítás Bognár Éva titkártól kérhető. 

(Tagdíj: 3000 Ft/év, nyugdíjasoknak évi 1500 Ft, gazdasági társaságoknak 6000 Ft/év)  

Bankszámlaszám:- Biodinamikus Közhasznú Egyesület 11600006-00000000-27429699 

 

 

 

 

 

2011 NYÁRI ESEMÉNYEK: 

 

2011. július 29-31, 

és 

2011. augusztus 5-8 

időpontokban  

 

Legénden a Forrás Majorban 

Természetszemléleti gyakorlat és biodinamikus munka zajlik.  

A szállás (3éjszaka) költsége térítendő. 

Érdeklődni dr. Mezei Ottóné telefonján vagy e-mailen lehet: 

+36 1 200 7867 

mezei.ottone@gmail.com 
 


