
Ne zdravimo rastlin 
– okrepimo jih!
Besedilo: Majda Ortan

„Najpomembnejše, kar vam lahko 
povem, je tole; človek prav gotovo ne 
živi od tega, kar poje. Ne živimo od tega, 
kar prebavimo, tudi od tega ne, kar 
lahko uporabimo za izgradnjo svojega 
telesa. Živimo od tega, kar gradi red v 
našem organizmu.“ (Dr. Heilmann)

Veliko ljudi sploh ne razmišlja o tem, kaj nas pre-
hranjuje – preprosto gredo v trgovino in kupijo 
nekaj, kar jih nasiti. Na njihovo izbiro vplivajo na-
vade in reklame, ne pa njihova suverenost. 

Kar jemo, ne deluje na nas zgolj s snovmi. S hrano 
pridobivamo tudi vibracije, energijo, koncepte, 
zapise, ... Zato nam hrana lahko pomaga, da svoje 
telo ustvarimo v skladu s svojim namenom – da 
postanemo taki, kakršni hočemo postati. Zato je 
ključno vprašanje, kako se moramo prehranjevati, 
da bi to dosegli?

Zakaj rože iz rastlinjaka ne dišijo?
Življenje ne priteka le iz zemlje. Rastline ne ra-
stejo le od vode in mineralnih snovi. Mineralni 
svet v zemeljski skorji aktivirajo sile Univerzuma, 
ki sevajo iz zemlje v rastline, da rastejo navzgor. 
Različni minerali se na te sile različno odzivajo. 

Večina rastlin, s katerimi se prehranjujemo, sploh 
ni imela priložnosti razviti lastnega imunskega sis-
tema in samostojno izbrati svoja hranila. Na sliki: 
obrat hidroponike.
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Tudi različne rastline k sebi na različen način pri-
tegnejo astralne sile. Od njih je odvisna predvsem 
tvorba eteričnih olj, grenčin, saponinov in snovi, 
ki jih označujemo za rastlinske strupe. Rastline, ki 
imajo izrazitejšo sposobnost pritegovanja astral-
nih sil, poznamo kot zdravilne rastline. Vse manj 
takšnih sil pomeni tudi vse večje pomanjkanje 
naravnih protivnetnih snovi in antioksidantov v 
rastlinah, ker se posledično pozna tudi na zdravju 
živali in ljudi. 
Rastline so zaradi pogosto uporabljenih FFS-jev 
vse bolj neodporne. Njihov imunski sistem je glo-
boko uspavan. Tla so mineralizirana z umetnimi 
gnojili, so brez življenja in niso v stanju sprejemati 
ter v rastline prevajati impulzov sil življenja in sil 
reda.

Uspavano samouravnavanje
Tako imamo danes, tako pri rastlinah kot pri živa-
lih in pri ljudeh, opraviti z boleznimi, ki so posledi-
ca imunske oslabljenosti organizmov. Oslabljena 
imunska sposobnost organizmov pomeni, da or-
ganizem vse bolj in bolj izgublja sposobnost pre-
poznati in boriti se proti tistemu, kar je tuje. Človek 
se ne meni za potrebe narave in sadi monokultu-
re, zato pestrost rastlin stagnira. Na enostranskost 
pa odgovarja narava s škodljivci. V monokulturah 
imamo tako resnično pogosto opraviti s katastro-
falnimi pojavi škodljivcev. Škodljivci so seveda 

orodje narave. Njihova naloga je, da preženejo in 
uničijo tisto, kar škoduje harmoniji. Močen pojav 
škodljivcev je vedno alarmni znak, da nekaj ni v 
redu, da je človek harmonijo porušil. Škodljivci se 
pojavijo podobno, kot se pojavijo bakterije, kadar 
imamo opraviti z boleznijo. Večina ljudi zmotno 
meni, da bakterije povzročajo bolezni. Bakterije 
so vedno prisotne. Vprašanje je samo, kakšne mo-
žnosti za svoj razvoj najdejo pri dejanskem stanju 
zdravja organizma. Le kadar pade organizem iz 
harmonije, bodo imeli mikroorganizmi možnosti 
za razmnoževanje. Tako je pri rastlinah, pri živalih 
in tudi pri ljudeh.
To pa pomeni, da je zdravje le vprašanje, v kakšni 
meri je organizem v stanju premagati morebitne 
povzročitelje bolezni. Popolnoma enako stanje je 
pri rastlinah, rastlinskih boleznih in škodljivcih, ki 
jih imamo na naših rastlinah. 

Zdravje = sposobnost 
premagovanja težav
Če ljudje mislijo, da so vzrok bolezni virusi ali bak-
terije, je razumljivo, da jih skušajo uničiti. Toda 
kaj pa s tem naredijo? Organizmu (svojemu, ži-
valskemu ali rastlinskemu) onemogočijo, da se z 
boleznijo sooči in krepi. In s tem ga oslabijo. Le 
če bolezen premagamo, osvojimo novo stopnjo 
zdravja. Ta bolezen se nas ne more več dotakniti.

Izdelki Cora agrohomeopathie
Izdelki Cora agrohomeopathie so namenjeni 
pridelavi energijsko žive, kakovostne hrane za 
ljudi in krme za živali. To so naravni, homeodi-
namični izdelki, proizvedeni iz skrbno izbranih 
rastlin in mineralov. So energizirani pripravki, 
ki v ustreznih potencah krepijo samouravnalne 
sposobnosti rastlin in ekosistemov, v katerih 
obravnavane rastline rastejo. Z njimi tudi od-
vračamo prekomerne škodljivce.

S takim načinom pridelave je mogoče pričeti 
kadar koli, v trajnih ali enoletnih nasadih, na vr-
tičkih ali na poljih v profesionalni pridelavi.

Rastline, ki so zaradi preteklih enostranskih 
ukrepov v neravnovesju, bo ustrezna uporaba 
izdelkov Cora agrohomeopathie vzpodbudila k 
izboljševanju samouravnavanja, njihova speča 
sposobnost odpornosti na številne bolezni se 
bo pričela krepiti. S takim pristopom je mogoče 
obvladati tudi težave z določenimi preveč na-
množenimi škodljivci. Izdelki Cora agrohomeo-
pathie za to poskrbijo na energijski ravni rastlin. 

Podobno kot homeopatski izdelki v človeškem 
organizmu aktivirajo samoozdravitvene spo-
sobnosti, agrohomeopatski izdelki Cora agro-
homeopathie vzpodbujajo samouravnavanje v 
rastlinah in v ekosistemih, kjer te rastline rastejo.

Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da trajni 
nasadi ponavadi potrebujejo več časa, da do-
sežejo ustrezno stopnjo samouravnavanja in s 
tem vitalne, odporne rastline. 

Uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie je 
mogoče uspešno dopolnjevati z že znanimi po-
stopki biodinamike, z minimalno obdelavo tal, 
z načeli organskega gnojenja – po načelu, da je 
treba zemlji samo enostavno vrniti, kar smo ji 
vzeli, z mešanimi zasaditvami itd. 

Tako pridelani pridelki so energijsko živa, urav-
novešena, visoko kakovostna hrana za ljudi. Z 
uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie si jo 
lahko pridelate tudi na svojem vrtu ali polju. Ker 
se za uporabo izdelkov Cora agrohomeopathie 
že odločajo tudi večji pridelovalci, bo taka hra-
na kmalu na razpolago tudi na policah trgovin.
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Imunski sistem prav posebej okrepimo z vsako 
boleznijo, ki je povezana z vnetjem. To so ugota-
vljali že Hipokrat, Rudolf Steiner, Alfred Vogel ter 
mnogi drugi zdravilci in zdravniki.
Rudolf Steiner je celo ugotovil, da bolezni z vne-
tjem nasprotujejo tvorbi novih tumorjev, kot jih 
imamo pri raku. Čestitati bi morali tistemu, ki 
zmore imeti močno bolezen z vnetjem in jo sam 
premagati, saj je s tem naredil veliko proti temu, 
da bi se pri njem rak sploh pojavil. Zato prav goto-
vo ni dobro, če pri bolezni, kjer se pojavi vročina, 
to blokiramo s sredstvi za zniževanje vročine. 

Človek krepi svoj imunski sistem tudi z ustrezno 
prehrano. Ko v presnovnih procesih razgradi 
eterične sile hrane, s tem med drugim krepi tudi 
imunski sistem svojega organizma. Uživanje ener-
gijsko žive, uravnotežene in visoko kakovostne 
hrane je zato za zdravje ljudi izjemnega pomena. 

Kako do več takšnih živil?
Kljub temu da je na trgu vse več naravnih priprav-
kov za ohranjanje zdravja rastlin, večina deluje 
podobno kot zdravila – odpraviti poskušajo zgolj 
posledico in se ne ukvarjajo z vzroki. Ne glede 
na to, ali rastlini pomagamo s tem, da škodljivca 
odženemo s kemičnim ali z naravnim strupom – s 
tem ne bomo trajno okrepili njenega zdravja. Še 
naprej bo namreč odvisna od naše pomoči. Če že-
limo resnično bolj zdravo živilo, potem moramo v 
osnovi pridelovati bolj odporne rastline. 
Biodinamika že uporablja veliko pripravkov in pri-
stopov, ki so namenjeni krepitvi zdravja tal, rastlin 
in živali. Vendar je šlo v zadnjem stoletju, odkar 
so nastali ti pripravki, veliko tega na slabše. Tla in 
rastline so v veliko slabšem stanju kot včasih, zato 
tudi potrebujemo več pomoči. Zato so lahko iz-
delki Cora agrohomeopathie v veliko pomoč. 
Veliko bolj obširno besedilo o tej problematiki je na 
razpolago na www.zazdravje.net.

Zahtevni časi terjajo 
celostne rešitve
Na sejmu Agra je eko Posvet o semenih. 
Predstavniki vlade, ministrstev, stroke, nevla-
dnih organizacij in eko civilne iniciative so se 
v odprtem dialogu ukvarjali s problematiko 
samooskrbe, varne hrane, GSO semen, ohra-
njanja semenskega materiala itd.
Rezultat tega je strnjen v dokumentu 30 po-
bud, ki so jih poslali Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje ter Državnemu zboru – Odboru za 
kmetijstvo. Dokument je objavljen tudi na 
spletni strani Ekoci: http://ekoci.si/?p=2546.
Medtem pa eko civilna iniciativa ne miruje. 
Svoje delovanje bodo še naprej širili, v želji, 
da po samooskrbi s semeni in z zelenjavo 
ljudje čim prej usvojijo tudi samooskrbo z 
drugimi potrebnimi dobrinami. Zato se bodo 
v prihodnje ukvarjali še z ozaveščanjem po-
mena vzgoje lana in konoplje za tekstil, reje 
koristnih živali, ki ohranjajo ravnovesje eko 
sistema (račke, kokoši itd.), energijsko samo-
oskrbo in podobnim.
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