
Въведение за нови читатели на "Посевните дни" на
Мария Тун

Вече повече от 56 години правим опити за влиянието на
космичните ритми и констелации върху земеделието, в градините
и в живота на пчелите.
Резултатите от тези опити са в основата на препоръките, които
ние даваме в "Посевните дни" . В тази малка книжка не ни е
възможно да публикуваме всички резултати от нашата работа,
затова ги публикувахме в отделни книги.
Тук искаме да Ви информираме за по-важните моменти в нашата
работа. Повече информация можете да намерите в нашите книги.
През пролетта на 1952 посаждах в продължение на 10 дни
всеки ден репички и забелязах огромни разлики в растежа на
различните посеви. Това ме накара в продължение на седмици
при едни и същи условия да сея репички.
Понеже не можех да си обясня разликите и не знаех нищо за
импулса, действащ на растежа, продължих опитите си и през
следващата година. Предполагах че различията са породени от
космичните ритми. Така започнах да се занимавам с астрономия.
След няколко години разбрах, че разликите се появяват, когато в
един и същи ден обработвам земята и сея. Когато бях подготвила
площ с дължина 10 метра за посаждане и в продължение на
седмици сеех всеки ден в нея по един ред репички, разликите
бяха сравнително малки в сравнение с посевите, където обработвах
почвата всеки ден и тогава я засявах.
Листата се различаваха по форма. Но когато имаше засушаване и
поливах растенията, новите листа бяха еднотипни. Това бяха две
много важни опитности, които трябваше да взема под внимание,
ако исках да достигна до причините за резултатите от опитите.
След 9 години публикувах първите резултати от моята работа.
Междувременно научих следното: Когато обработвам почвата,
на дълбочина 30 см се активират космични импулси в нея,
които семената приемат, и така те въздействат на оформянето на
растението. Те идват от зодиакалните съзвездия и въздействат на
Земята чрез Луната. За да изразя въздействието им, използвах
класическите елементи: Земя, Вода, Въздух/Светлина и Топлина.
Понеже тези елементи произхождат от зодиакалните съзвездия,
при преминаването на Луната пред зодиакалните съзвездия в
момента на сеене се активират различни импулси, които действат
на растението.
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