RMAN JE PRAVI ČARODEJ
Po Steinerju, utemeljitelju biodinamike, naj bi rman urejal
procese kalija, torej procese v živih organizmih, katerih nosilec je
kalij. Drobno razvejani lističi rmana zacelijo rane, ki bi jih sicer
moral šivati kirurg, in to tako hitro in tako dobro, da se brazgotina
komaj vidi. Se zato imenuje tudi »hajdučka trava«? Da je kot
jutranji čaj tisti, ki zna prebuditi bolj kot vsaka kava, saj pripelje
astralnost tja, kjer naj bi delovala - po nočnem izletu spet v
fizično telo, kjer se z njim tako poveže, da se v telesu spet
počutimo doma, da podpira delovanje ledvic in srca.
Če rmanov čaj škropimo na rastline, cvetijo več in pridelki so
večji. Kolerabica ali solata, ki jo poškropimo z rmanovim čajem
oblikujeta ob steblu nove kolerabice ali solatne glavice.
Ta skoraj olesenela, prej robato kot nežno ljubezniva rastlina...
Kako daleč je človek od tega, da bi naravo poznal, kako daleč od
tega da bi jo doumel... Kakšna prepotentna neumnost botruje
genski tehniki, ki jo hoče »izboljšati«!
Steiner pravi, da rman pripada podsončni svetlobni Veneri.
Priporočil je, da iz rmana izdelujemo Venerin kompostni preparat,
ki pomaga rastlini oblikovati dobro kaljivo seme. Venera je edini
planet, ki ima celo svojo svetlobo. Ko potuje pred svetlobnim
ozvezdjem Dvojčkov, Tehtnice ali Vodnarja, se svetloba tako
poveča, da to lahko merimo z luksametrom. Proti pričakovanju je,
da je za nabiranje Venerinega preparata najboljši čas avgust, ko
potuje Sonce pred toplotnim ozvezdjem Leva in na dan, ko se
pred enim od toplotnih ozvezdij premika tudi Luna. Če najdemo
rastišče, ki še ni pokošeno, je rman takrat obarval svoje cvetove
že sivo-rjavo. In prav takrat in tak je najboljši, ima v sebi največ
Venerinih energij. Rastlina je takrat že zelo suha in drobne
cvetove je komaj še potrebno sušiti.
Izdelovanje Venerinega kompostnega preparata iz rmana je
dolgotrajno. Avgusta nabran rman shranimo vse do pomladi.

Spomladi drobno rmanovo cvetje navlažimo z rmanovim čajem in
natlačimo v mehur plemenitega evropskega jelena.
Pri preparatu gnoj iz roga in preparatu iz kamilice smo spoznali
skrivnostne procese, ki se dogajajo v govedu. Zakaj pa rman v
jelenovem mehurju? Razgibano jelenovo rogovje je res podobno
mogočni anteni. Kar jelen z njim na podoben način kot govedo iz
kozmosa sprejema, seva v mehur, področje delovanja Venere.
Jelena pogosto omenjajo pripovedke. Ruska pravljica pripoveduje
o jezercu: voda jezerca, ki jo vile razgibajo z jelenovim rogovjem,
ozdravi vsakogar, ki prvi stopi vanjo... Venerino zelišče v
jelenovem mehurju obesimo v času pomladi in poletja pod
nadstrešek, na sonce in dež, jeseni, okoli Mihelovega, pa
zakopljemo do pomladi v oživljeno zemljo. Mehur zaščitimo z
bezgovimi vejicami in prepustimo delovanju temnega zodiaka, ko
je Zemlja najbolj živa.
Ko je Merkur teden dni pred Ovnom preparat izkopljemo, osušimo
in shranimo v šoto, da se v zelišču nabrane energije ne
porazgubijo.
Za rastline, izpostavljene nalivom in suši, sončnim žarkom, ki
povzročajo opekline in poškodbe, umetnim elektromagnetnim
sevanjem, ki motijo življenjske procese – so preparati
prepotrebna popotnica. Da bi nam kot zdrava hrana prinašale
zdravje, morajo ostati zdrave. Preparati krepijo zdravje rastlin.
Mera salutogeneze je, da človek izdeluje preparate in jih ponudi
rastlinam, ki mu služijo kot hrana.

