Stromy a keře v nouzi
Na mnoha místech v Evropě dnes vidíme na jinak „jakoby zdravých“ stromech a
keřích suché větve; tyto stromy a keře potřebují naléhavě lidskou pomoc, protože
se samy nemohou regenerovat a důsledkem je, že odumřou, když větev po větvi
uschnou.

Projevy:

Jednotlivý strom (keř) má na kůře zelený povlak (u bříz a některých dalších stromů /
keřů bývá kůra také šedá nebo černá) nebo jsou na něm lišejníky (většinou světlé,
modravě-zelenavé, někdy sírově žluté) nebo na něm roste mech.
Důsledkem je, že větve pod kůrou vysychají, zatímco povrch zůstává vlhký, velikost
listů se rok od roku zmenšuje, přes plně obrostlý strom se dá dívat.

Příčina:

Vždy v době úplňku (tři dny před ním a tři dny po něm) přijímá vlhká nebo mokrá země
růstové síly Měsíce. (* Viz: Rudolf Steiner, Zemědělský kurz, Koběřice 1924)
Tyto síly potřebují rostliny ke svému růstu. Přijme-li země těchto v podstatě dobrých sil
příliš a rostliny je nemohou spotřebovat – zvláště v teplých zimních měsících – stoupá
úroveň měsíční síly, zkráceně nazývaná měsíční úroveň, nad povrch půdy do vzdušného
prostoru kolem rostlin. Nižší houby, řasy, lišejníky a mechy tuto měsíční úroveň
využívají jako svou živnou půdu, která může dosahovat podle místních podmínek
výšky třeba i 10 až 15 metrů i výše a může mít různou intenzitu. Vyšší rostliny, keře a
stromy pod náporem těchto „hostů“ zvolna, větev po větvi, umírají.

Pomocná opatření:

1.) Pomocí silného čaje z přesličky rolní (lékárna: Equisetum arvense), který
velkoplošně v kapkách rozstříkáme, lze měsíční úroveň snížit (* Viz: Rudolf Steiner,
Zemědělský kurz, Koběřice 1924). Postup je obvykle nutno opakovat, protože měsíční
úroveň je příliš vysoká v celé Evropě a z okolí ošetřené oblasti působí síly do této
oblasti a měsíční úroveň opět zvednou.
2.) Pomocí zakopaných mladých listů a listových pupenů napadené rostliny, natrhaných
večer při západu slunce a ihned zakopaných 5 až 20 cm hluboko do ornice (přirozené
kompostování), je rostlinné bytosti, která byla vydechnuta příliš vysoko nad viditelnou
rostlinu, zase dána možnost, aby během noci byla hlouběji vdechnuta do země; odtud
přicházejí regenerační síly, díky nimž se příštího roku ukážou zřetelně posílené rostliny.
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