NEGYVENHARMADIK KÖRLEVÉL
A BIODINAMIKUS EGYESÜLET TAGJAIHOZ ÉS BARÁTAIHOZ

Kedves Tagtársaink mostani adventi körlevelünkben folytatjuk a komposztoltó preparátumok ismertetését.
A biodinamikus gazdálkodásban alapvető hatású két permetező preparátumról már írtunk röviden. Ezzel a
két preparátummal elsősorban a Nap hatását támogatjuk a biodinamikus kertekben és gazdaságokban, a
kvarc-preparátummal a nappali fényt, a humusszal a Nap sötétben működő aspektusát. Mikor megtudjuk,
hogy ezen felül még hat preparátum van, sejtjük, hogy az elevenség világában működő hetes rendszerbe
illesztette Rudolf Steiner a talajtermékenység megőrzésére kikutatott felfedezését. Csillagászathoz
kapcsolódó további kutatásokat elsősorban Maria Thun folytat több mint ötven éve, mi is 1984 óta adjuk ki
az un. Maria Thun féle Vetési naptárt.
A komposztáló preparátumok a bolygószférák hatásait adják a kezünkbe.
Amennyiben a gazdaságot a bolygóhatások szerint szemléljük, a következőket vesszük észre: a dús, zöld
felületben a napközeli bolygók ereje működik, az ásványi talajban, mely nyáron mintegy kiüresedik, hiszen a
Föld ilyenkor kilégzésben van, a napfölötti bolygók működnek. Ezek a hatások a talajban lévő kvarchoz, a
belső bolygóké a kalciumhoz kapcsolódik.
A biodinamikus gazdák, kertészek minden szerves anyagot gondosan komposztálva adnak vissza a
termőföldnek. Ehhez használják a komposztoltó preparátumokat. Az ilyen jól ápolt területek a világszerte
pusztulóban lévő termőföldek között az élet fenntartásának oázis-foltjai lehetnek.
Városi ember naponta kidobja az összegyűlt „szemetet”, főleg műanyag csomagolófóliát stb., s nem is figyel
rá, hogy a szemét másik részét, jó kezelés hatására termőfölddé lehet bontani, érlelni, azaz komposztálni.
Mért olyan fontos ez a munka? Az a táplálék, de az a kert-terület is, melyben a hulladék bomlása megáll a
humuszképzés folyamatánál, különleges élettani erőket hordoz, és az erőket továbbadja a termésbe, a
levegőbe, a vizekbe is. A mai embernek erre még szüksége van, ha teste élő gondolatainak támogatója akar
lenni. A humusz nem véletlenül azonos tövű szó a latinok humán- homo hangzású szavaival.
Tehát rövidre fogva: Rudolf Steiner hat féle elterjedt és közép-Európában sokfelé megtalálható gyógynövényt választott ki, ezek a
cickafarkfű
pitypang (vagyis gyermekláncfű)
kamilla,
tölgyfa (kérge)
nagy csalán,
és a macskagyökér virágának kivonata.
Asztrális megerősítésük érdekében ezeket az eleve is hatékony gyógynövényeket, tulajdonságaik fokozása
miatt olyan állati szervekbe csomagolva érleljük, melyeknek „angyali vezetése” azonos a növényt is
támogatókkal.
Érdekes volt az a megfigyelés, amit a Kurca csatorna partján tartott egyik biodinamikus tanfolyamunkon a
hallgatók végeztek: a cickafark beáztatott drogja ugyanolyan szagú mint a burkolatnak használt szarvasbika
húgyhólyag nedves „illata” (igen büdös!!!)
Nem mondom végig a preparátumokat, a szakirodalomban megtalálható mindez. A felsorolások élettelenek,
a dolgokat két kézzel végezni jó, akkor már érez valamit az ember, de még jobb, ha fennakadunk bizonyos
ellentmondásokon, s eltöprengünk rajtuk, így a gondolat megelevenedik, a munka maga is értelmesebbé
válik.
Ilyen gond pl. a Mezőgazdasági kurzus hatodik előadásában kifejtett véleménye Rudolf Steinernek, mely
szerint a külső bolygók a levegőből hatnak a növényzetre és a talajban pedig a belső, napalatti bolygók
működnek. Nem nyomdahiba, a cikk elején a fordított értelmű első előadást idéztem. Próbáljuk megérteni:
A kis rajzokat is vegyük figyelembe, s mozduljunk együtt az évjárással:
Karácsonyi idő van: A levegő fényes-fagyos, a vizek kristályossá fagytak. Az élet megbújik a talaj
fagymentes mélyében, Szűzanyánk ölén a Gyermek az ezt jelző imaginatív kép. A külső bolygók a fagy
védőburkán át, most kívülről sugároznak, a védettségben megbújók a talaj mélyén kapják a belső bolygók
hatását. Tavasszal fordul a mozgás, sőt, egy enyhülésben is megmozdul. A fű sarjadni kezd. Mozgékony
megfigyelés, elevenebb gondolkodás még a napszakokban is megérzi a fordulatokat, a változást. Pl. az éjfél
tél-jellegű, a hajnal olyan, mint egy kis tavasz.
Nem sorolom fel részleteiben a gyógynövényekből hogyan lesznek a preparátumok, de itt is megtaláljuk a
változékonyságot, hozzá igazodva kihasználhatjuk, ahogy a földi ritmusok visszhangozzák a csillaghatásokat. Vegyünk csak néhány példát:

A leghosszabb kezelést a cicka-preparátum kapja: előző évben nyáron gyűjtjük a drogot, utána ősszel
tárgyalunk a vadászokkal, szarvasbőgés idején, hogy szerezzenek nekünk szarvasbika hólyagot, majd
tavasszal a hólyagba töltjük a cickavirágot és kiakasztjuk a nyári félévre egy világos helyre (ahol sem a
macskák, sem a rigók nem érik el.) A rákövetkező ősszel aztán, kihasználva az év „bealkonyulását”, a
termőtalajba elássuk ezt a gömböcöt, itt kapja meg a téli hatást. Tavasszal lesz készen. Sok élményét tőzegszigeteléssel benntartva a szerben, évekre eltehetjük szépen elkülönítve a többi eltartani való szertől. Ha kell,
csipetnyi belőle egész trágyakazlat beolt, persze a többi oltó-preparátummal együtt, átsugározza, megfelelő
bomlási folyamatot indukál, mielőtt a trágyát kihordjuk a szántóra. Ezzel szemben a tölgyfakérget csak télre
töltjük bele egy háziállat kemény koponyájának üregébe, és folyóvíz iszapjában, tehát nem talajban tesszük
ki a téli állapotoknak. A macskagyökér virágjának csak levét használjuk, ő szaturnuszi takaró lesz a beoltott
komposzt külsején, míg a többi kész szert a halom mélyébe tesszük. (l. a DEMETER termelési irányelveket
és a steineri rövid leírást).
Visszatérve az „ellentmondásra”, látjuk, hogy gondolatainknak épp oly elevennek kell lennie, mint
amilyenné a termőtalajt akarjuk alakítani: A preparátumok készítésének „ünnepi munkanapján” egyszer
tavasszal és egyszer ősszel várja néhány biodinamikus gazda, kertész a segítő kezeket, hazánkban is.
Rudolf Steiner már 1904-ben beszélt a várható atomkutatás pusztító, halált sugárzó eredményeiről, és
szembeállította vele kutatási eredményeit, amelyeket sugárzási veszély idején végzett méréseikkel, s egy
tömény „Trágyakovász” kikísérletezésével Maria Thun munkatársai is felhasználtak. Csökkenteni tudták a
talajban és a kezelt növényzetben a sugárfertőzés szintjét.
Az életet sugárzó preparátum-rendszerre még nagy jövő várhat, ha szabad akaratból használni
akarjuk, hiszen, mint mondtuk, nincs szabadalmaztatva, szabad felhasználásra kapta meg az
emberiség!
A 2012-es Maria Thun–féle Vetési naptár megjelent, ajánlhatjuk alkalmazását.
A téli intenzív biodinamikus tanfolyam: 2012. jan. 20. 12 órától 2011. jan. 23-ig tart.
Helyszín a gödöllői Szent István Agrártudományi Egyetem Kollégiumának nagyterme, a főportával
szemben.
A tanfolyam az eddigi gyakorlat szerint ingyenes. Tanfolyam programját a Biodinamikus Közhasznú
Egyesület honlapján tesszük közzé.
Jelentkezés a +361-200-7867 telefonon vagy mezei.ottone@ gmail.com elektromos postán.
Kívánunk minden olvasónknak, barátunknak szép, nyugodt, örömteli ünnepeket.
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