PREPARAT IZ REGRATA UREJA PROCESE KREMENA
Jupiter sodi k nadsončnim planetom. Ostal je v kozmosu kot
spomin na drugo stvarniško stopnjo, ki so jo vodila duhovna bitja
modrosti, Kyriotetes. Takrat sta pritekla svetloba in zrak pa tudi
eteričnost. K mineralnemu iz stopnje stvarjenja Saturna še
življenje. Tako je bilo prisotno vse, kar najdemo v rastlini. To
stopnjo imenuje Steiner rastlinska stopnja v stvarjenju Zemlje.
Ker so jo vodila bitja modrosti in ker je pritekla v razvoj svetloba,
je planet Jupiter planet modrosti in je planet svetlobe, kar
ugotovimo sami, ko ga ta čas opazujemo na nočnem nebu pred
ozvezdjem Strelca.
Jupiter botruje v človeku jetrom, rastlini v nas. Kot rastline
planeta Zemlja opravljajo najodličnejšo in največjo kemijo
preobrazbe kamenja v ogljikove hidrate in beljakovine, maščobe
in vitamine, barve, vonje, arome, opravljajo jetra človeka
preobrazbo zaužite hrane rastlinskega in živalskega porekla v
individualne človeške substance. Jupitrova rastlina regrat krepi
naša jetra.
Jupiter je nadsončni planet. Etri ki jih posreduje, prinašajo
zdravje in sposobnost tvorbe odličnih substanc. Da bi naredili
preparat Jupitrovih energij življenja za naše rastline uporabimo po
nasvetu Steinerja cvetove regrata. Ali niso kot mala Sonca
razsuta spomladi po travnikih in tratah? Nabiramo jih na dan za
cvet ko se rosa osuši. Sredina cveta mora biti še zaprta kot v
nekakšnem stožcu. Posušene cvetove shranimo do jeseni. Okrog
Mihelovega navlažene cvetove stisnemo v kepo, jih zavijemo v
mezenterij goveda in zakopljemo do pomladi v oživljeno zemljo.
Mezenterij goveda je tkivo, ki je prepredeno z obilico žil in je
vraščeno ob tanko črevo prav na tistem mestu, kjer tanko črevo v
trebuhu goveda naredi zanimivo gesto: najprej ob robu trebuha
kar največji zunanji lok, nato pa se zvija v špiralo, katere središče
je v sredini trebuha. Špirala se nato obrne in ponovno odvije v

celi obliki nazaj, tik ob prejšnji. Oblika ponazarja princip delovanja
etrov, energij življenja. Te stalno pulzirajo v imploziji in eksploziji,
v oženju in širjenju. V mezenteriju se dogaja intenzivna
izmenjava: tu, ob najbolj intenzivnem pulziranju življenja,
sprejema ožilje iz črevesne tekočine hranila v kri.
Človeški razum grandioznosti dogajanja ne more doumeti. Postaja
pa jasno, zakaj je krava v Indiji sveta žival in je bil tisti, ki je ubil
kravo, še pred nekaj desetletji obsojen na smrt. Krava z rogovi
sprejema vase kozmos. V kot čebelje satovje oblikovanem
prebiralniku, enem od štirih želodcev, se krma prežame z
energijami šesterokotnika, energijami življenja, ki jih lahko v s
kravjim gnojem gnojeni zemlji najdemo kot šesterokotno
strukturo v kateri je naložen humus!
Bi skušali s pridelovanjem solate in cvetače enkrat na čisto
nedolžni gozdni jasi? Tudi če zemljo nekajkrat prekopljete uspeh
ne bo primerljiv s pridelkom na zemlji, ki ste jo gnojili s kravjim
gnojem. Govedu se moramo zahvaliti za plodnost naših njiv, za
kulturno zemljo, na kateri kulturne rastline lahko rastejo. Kako
daleč od teh temeljnih spoznanj je današnji, na materialno
omejen človek! Stroka misli, da živalski gnoj lahko zamenja z
mrtvimi mineralnimi gnojili! Naravi odtujen človek je pogosto
mnenja, da je za živali najbolje če jih nimamo. Da so naš partner
in naš spremljevalec, da so naš pomočnik, da brez njih zdravja
kulturnih rastlin ni mogoče ohraniti, si brez znanosti, ki
materialnost presega, ne zmoremo predstavljati. Se bomo vsaj
naučili, da je treba tisto, česar ne vemo, tiho spoštovati?
Mezenterij z regratom izkopljemo spomladi, ko je Merkur teden
dni pred ozvezdjem Ovna in pride toplota v tla. Osušenega
spravimo v šoto in ga uporabimo kot enega od šestih preparatov,
ki jih dodajamo kompostu, s kompostom pa kot polnovredno,
energij zdravja polno hrano našim rastlinam. Kako z veseljem
bodo lahko rasle! Kako zdravo nas bodo lahko hranile!

