Biolo{ko dinami~na metoda pridelovanja hrane (2)

Hrana in kozmi~ni ritmi
B
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iodinami~na ‘ivila se odlikuje
in Sedna za element zemljo izpopolnijo
Zodiak in planeti hranijo vrsto dvanajstih reprezentantov dvajo po ~istih snoveh, predvsem
pa po obilici energij ‘ivljenja.
z energijami ‘ivljenja vse najstih ozvezdij zodiaka v kozmi~ni maTe omogo~ajo zdravo rast rastlin, v preternici.
kar je ‘ivega.
hranski verigi pa tudi zdravje ~loveka.
Planeti vna{ajo v energije ‘ivljenja
Etri – energije, ki oblikujejo ‘ivljenje
svoje karakteristi~ne ritme. @ivljenja
– sodijo k nemerljivim, kozmi~nim vezdja Kozoroga, Bika in Device. Vir brez ritmov ni. Na Zemljo usmerjajo, kar
energijam. Dana{nja znanost jih ne svetlobnega etra, ki deluje z elementom je njim lastno in kar posredujejo v slu‘bi
zmore zajeti in jih je razglasila za ne- svetloba, so ozvezdja Vodnarja, Dvoj~- ozvezdij, v katerih podro~ju se premipomembne. V resnici so za vse, kar je kov in Tehtnice.
kajo. Energije, ki jih dobimo na Zemljo,
Energije ‘ivljenja tiso~letja pozna in so vsak trenutek neponovljiva kombi‘ivo, odlo~ilne. Rudolf Steiner u~i, od
kod energije ‘ivljenja pritekajo in ka- uporablja v akupunkturi kitajska kultu- nacija mo‘nosti in se spreminjajo tudi
ko s posredovanjem rastlin postanejo ra. Elemente so poznali stari Grki. Torej glede na medsebojna razmerja do kateni~ novega?
dostopne tudi ~loveku.
rih med planeti prihaja, glede na to ali
Utemeljitev je v samem za~etku. SteiKo so hierarhije po naro~ilu Bogov so pred zodiakom na svoji dvi`ni ali paner govori o stvarjenju na{ega oson~ja, opravljale z darovanjem Lastnega stvar- dajo~i poti …
vsega mineralnega, vsega ‘ivega, vse- ni{ko delo, so ob postopnem ustvarjaZodiak in planeti hranijo z energijaga z du{o in duhom obdarjenega na nju vsega, kar obstaja in ‘ivi na Zemlji, mi ‘ivljenja vse kar je ‘ivega. Pri ~loveku
Zemlji. Trak ozvezdij, ki ga imenujemo nastajali planeti na{ega oson~ja. Pri kla- ozvezdja zodiaka hranijo fizi~no telo,
zodiak, je kot neke vrste maternica pred si~nih planetih najdemo najprej eno in planeti pa preko organskih sistemov tri
tem ‘e obstajal kot rezultat prej{nje nato {e eno ponovitev predstavnikov sposobnosti du{e: misliti, ~utiti in delati.
evolucije.
{tirih etrov. Nadson~ni: Saturn za toplo- To delovanje je pri antropozofski mediV srednjem veku so alkimisti iskali to, Jupiter za svetlobo, Mars za vodo in cini pogosto uporabljena in uspe{na merazlog snovem v kozmosu. Za zodia- Sonce za element zemljo. Podson~ni: toda zdravljenja.
Biodinamika se osredoto~a na rastkom so odkrili tri razli~ne kvalitete in Merkur za toploto, Venera za svetlobo,
govorili o principu Sal, ki tke za ozvezdji Luna za vodo in na{a Zemlja za element line, kjer u~inke kozmosa ‘e ve~ kot 50
[korpijona, Strelca, Kozoroga in Vod- zemljo. Zunanji planeti: Uran za svetlo- let raziskuje Marija Thun. Znanstveno
narja, principu Merkur izza ozvezdij bo, Neptun za vodo, Pluton za toploto potrjeno je, da korenine gradi eter ‘ivljenja, stebla in liste kemi~ni eter,
Rib, Ovna, Bika in Dvoj~kov in
cvetove svetlobni eter, plodove
principu Sulfur izza ozvezdij
toplotni eter, posebej semena
Raka, Leva, Device in Tehtnice.
pa toplotni eter ozvezdja Leva.
Govorimo tudi o principu O~eta, Sina in Svetega duha. Na
Biodinamiki svoje zdravje
rastlinah te razli~ne kvalitete
in svojo bodo~nost pridelujelahko verificiramo.
mo. Ravnamo se po podatkih
Setvenega priro~nika Marije
Ozvezdja so tudi {tirje viri
Thun. Skrbimo, da je v delu
etrov. Vir kemi~nega etra, ki
rastline, ki je kot hrana nekega
deluje z elementom voda, so
dne na na{ih kro‘nikih, razen
ozvezdja [korpijona, Rib in Ra~istih in visokokvalitetnih subka. Vir toplotnega etra, ki destanc tudi obilica etrov in druluje z elementom toplota, so
ozvezdja Strelca, Ovna in Le- Vsak udele`enec biodinami~nega te~aja v Vrzdencu interpretira gih nemerljivih kvalitet, ki nas
va. Vir etra ‘ivljenja, ki deluje eno nebesno telo. Vsi skupaj pa ponazorijo celoten kozmos v giba- varno vodijo v bodo~nost.
Meta Vrhunc
z elementom zemlja, so oz- nju in odnose med planeti na dolo~en dan.
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