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Vnasprotju z modernim kme-
tijstvom, ki je zemljo zastrupi-
lo in vse kar je ‘ivega, tako rast-

line kot ‘ivali in ~loveka, privedlo na
pot degeneracije in bolezni, zmore bio-
dinamika, najstarej{a ekolo{ka meto-
da, pri visokih pridelkih ohranjati po-
goje za ~lovekov zdrav nadaljnji razvoj
na Zemlji. Utemeljil jo je ‘e davnega
leta 1924 filozof in znanstvenik dr. Ru-
dolf Steiner, rojen leta 1861. na soto~ju
Mure in Drave. Metoda zagotavlja
ohranjanje trajne plodnosti tal, ekolo-
{ko ravnote‘je in zdrave, reprodukcije
sposobne rastline, ki predstavljajo vir
zdravja v prehranski verigi tudi ‘iva-
lim in ~loveku.

Biodinamika je del Steinerjeve za-
pu{~ine, duhovne znanosti po imenu
antropozofija, kar pomeni modrost o
~loveku. Sem sodi tudi waldorfska pe-
dagogika, antropozofska medicina in
tako imenovane lepe umetnosti z evrit-
mijo, organsko arhitekturo, oblikova-
njem govora. Antropozofija, ki je po
definiciji Rudolfa Steinerja »pot spo-
znanja, ki ‘eli duhovnost ~loveka pove-
zati z duhovnostjo kozmosa« ali tudi
»modrost, ki se nana{a na ~loveka,

brez katerega prihodnosti ne more biti.
Podobno je pri ‘ivalih, ki so po antro-

pozofiji z du{o obdarjena bitja z zelo
izra‘enimi specialnostmi na eni in ome-
jitvami na drugi strani, doma~e ‘ivali pa
so tudi sopotniki in pomo~niki na poti
na{ega nastajanja.

Mineralni svet je temelj vsega kar je,
plodna zemlja ima posebno vlogo v po-
sredovanju tega kar nenehno tke iz koz-
mosa, v snovno in nesnovno v rastlini,
v ‘ivali, v nas …

^lovek pripada dvema svetovoma:
s svojim fizi~nim telesom pripada ma-
terialnemu, z nemerljivimi razse‘nostmi
‘ivljenja, du{e in duha pa duhovnemu
svetu. Razvoj ni kon~an in se nadaljuje
proti vse ve~ji popolnosti du{e in duha.
To je mogo~e le, ~e so dani pogoji za tak
razvoj.

V kmetijstvu je Rudolf Steiner posta-
vil nova merila s hipotezo »gnojiti po-
meni zemljo o‘ivljati«. Ne potreba po
snoveh, hranilih, temve~ potreba po
energijah ‘ivljenja – energijah, ki jih uve-
ljavljena znanost ne zna niti zajeti. Stei-
ner nas jih u~i razumeti s poglobljeno
genezo in astronomijo. U~i nas dela v
skladu s spremenljivimi vrednostmi
energij ‘ivljenja ki pritekajo na Zemljo
ter izdelovanja preparatov, koncentra-
tov to~no dolo~enih kvalitet teh sil.

V tej lu~i je za tistega, ki ga je zemlja
poklicala, biodinamika pravo odkritje
svetosti narave ki nas obdaja, lastnega
smisla in nevzdr‘nosti ob krivici, ki jo
delamo naravi.

Meta Vrhunc

Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (1)

Osnova je v antropozofiji
Biolo{ko-dinami~no pridelana hrana, ki jo na trgu

sre~ujemo pod blagovno znamko Demeter,
je pojem najodli~nej{e hrane.

V biodinamiki gnojiti pomeni zemljo o‘ivljati. Vendar je
povsem napa~en stereotip, po katerem je biodinami~no
pridelovanje hrane zgolj mukotrpno ro~no delo vrti~karjev;
za obdelovanje ve~jih pridelovalnih povr{in je nujna in
dobrodo{la tudi strojna oprema.

sistem duhovno-znanstve-
nih resnic, ki opisujejo ~lo-
veka, njegov odnos do sve-
ta in sebe«, vse obravnava
celostno, torej za nas zazna-
vno materialno stran pa tu-
di za obi~ajnega ~loveka ne-
zaznavno duhovno stran.

Tudi pri rastlini prepo-
znavamo njeno snovno ra-
ven in raven njenih energij
‘ivljenja. Rastlina je ‘ivo
bitje in je – kot preobra‘e-
valec merljivega snovnega
in nemerljivega kozmi~nega
v snovno organsko s kom-
ponentami nemerljivega –
temelj za razvoj vsega vi{-
jega ‘ivljenja, kot hrana pa
dolo~a tudi zdravje ‘ivali in
~loveka. Kulturne rastline so
plod sodelovanja ~loveka z
bitji na drugi strani, neizme-
ren, neponovljiv zaklad pre-
teklosti, ki ga dana{nja zna-
nost pri vsem svojem zna-
nju ne zmore ponoviti in
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