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Уважаеми, скъпи приятели,
От известно време дискът с Посевни дни 2009 e в ръцете ви, така че да се
заемете с превода на вашия език. За жалост получихме отпечатания календар чак
днес и бързаме веднага да ви го изпратим.
Но сега имам една друга голяма грижа, която много ми тежи. Чрез многото
атомни централи на Земята, всички които отделят радиоактивни отпадъци,
облъчването се е повишило навсякъде на Земята. Няма друго лечебно средство
освен нашият торов препарат. Затова се обръщам към вас със спешната молба да
направите всичко възможно така, че във вашия регион да се прави повече торов
препарат и да се използва от работещите в земеделието и градинарството.
Изпращам ви още веднъж едно точно описание на приготвянето на
препарата и ви моля, във ваш собствен интерес и в името на подпомагането на
съживяването на Земята да работите за приготвянето и употребата на препарата.
Със старото познато ни земеделие не можем да постигнем същите резултати.
С най-добри пожелания за успеха на толкова важната ви работа във вашия
регион.
Поздравяваме ви най- сърдечно,
Мария Тун и Матиас К. Тун
Скъпи приятели,
в случай, че желаете да се включите в тази инициатива чрез правене на торов
препарат и/или неговото прилагане, имате въпроси във връзка с това или желаете
да подкрепите идеята на тази инициатива по ваш собствен начин, ще се радвам да
се свържете с мен чрез следните координати: Татяна Благоева
тел: 0887 887 691
е- майл: t_blagoeva@mail.bg
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Торов препарат на Мария Тун ®
През 1958 година експерти установиха, че северното полукълбо на Земята е силно
радиоктивно облъчено. В атмосферата на Земята бяха проведени твърде много тествания на атомни
бомби, при което във всички организми се бе отложил стронций 90. Майките, например, не биваше
да кърмят бебетата си, защото млякото им бе отровено със стронций 90. След като го обсъдихме с
изследователя Еренфрид Пфайфер, започнахме да правим опити, чиито резултат се появи 14 години
по-късно – това беше нашият фладен препарат. Той противодействаше на радиоктивното лъчение и
стронций 90 изчезна. По онова време публикувахме резултатите и описахме точно начина на
приготвяне на препарата, за да може да бъде приготвян и пръскан на много места по света. Неговото
въздействие има и предимството, че там, където е използван, почвата се оживява по специален начин.
За основа на препарата използваме говежди тор. Той не бива да е от крави, хранени със
силаж. В краен случай може да се вземе тор от крави в напреднала бременност, които по принцип се
хранят със сено и овесена слама. Питите тор трябва да са добре оформени. Когато е използван тор от
животни с разстройство, препаратът не с е получава.
Първо изсипваме 50 л добре оформени пити тор в дървено корито (или друг по- плитък съд,
желателно е да не е пластмасов). Прибавяме 1 кг базалтов пясък или брашно, чиито зрънца са с
диаметър не повече от 0,5 мм и 150 грама ситно стрити яйчени черупки. Всичко това се разбърква с
лопата в продължение на 1 час, тоест за това време масата трябва да е в постоянно движение. За да
бъде равномерно движението, тоест динамизирането, ние се движим около съда, разбъквайки тора с
лопатата.
Като второ ни е необходимо стара бъчва без дъно, което трябва да заровим около 50 см в
земята. Изсипваме половината от сместа в бъчвата и добавяме една доза от биодинамичните
компостни препарати. Препаратът от коприва се поставя по средата, а останалите четири около него
на кръст. Добавяме втората порция тор и втора порция компостни препарати. Препаратите във
втория пласт трябва да се разположат като във първия: лайка върху лайка, бял равнец върху бял
равнец и т.н.
После динамизираме в продължение на 10 мин. 10 капки препарат валериана в 1 л. хладка
вода и го изсипваме върху сместа. Бъчвата трябва да бъде покрита с дървен капак. След около 4
седмици сместа трябва да се размеси с прът или лопата.Препаратът се нуждае от около 6 месеца за
да узрее. Става най-добър, когато го приготвяме в ден, когато Луната е пред Лъв и използваме тор,
който кравите са отделила от себе си при Луна пред Лъв.
Употребяваме готовия препарат като за едно пръскане на 10 дка вземаме 40 л хладка вода,
добавяме 250 г торов препарат и го разбъркваме 20 мин., след което го изпръскваме. Може да се
пръска често с него, като действието му продължава 4 дена. Противодейства на радиоктивното
облъчване и съживява земята. 
С приятелски поздрав,
Мария Тун и Матиас К.Тун
 Торовият препарат на Мария Тун ® се пръска с дюзите за дъждуване (едри капки). Както
и другите биодинамични препарати, той се пръска след като е преминал през цедка ( най-добра работа
върши двоен перлонов чорап), за да не се запушват дюзите.
Препаратът активира почвените организми, тоест изграждането на по-добра почвена структура
и активира процесите на преобразуване в почвата, в което се изразява непосредственото й съживяване.
Пръскането дава особено добри резултати преди зимна оран, преди зелено торене или преди внасяне на
тор и компост. В останалото време от годината пръскаме по собствена преценка. Растенията се развиват
чудесно, когато потопим корените им в разтворен торов препарат преди да ги засадим. С най- добро и
от мен : Татяна Благоева
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