
 

הצמחים, בדומה לבני אדם, מכילים אחוז מאוד גבוה של מים בגופם. 
וגורמים נוספים משפיע על תנועת הנוזלים ) מים ( בכל הגופים על פני כדור  השמש הירח בתנועתו מסביב לכדור הארץ ביחד עם

ורשים לכיוון העלים והפריחה הארץ. השפעה הגורמת לגאות ושפל בחופי הים מצד אחד ומצד שני לתנועה של המים בצמחים מהש
ומהפריחה והעלים לכיוון השורשים כאשר הירח מתרוקן. מידע זה הוצג באופן מעשי בפעם הראשונה ע"י  .כאשר הירח מתמלא

דינמים בתחילת המאה הקודמת ומאוחר יותר אושש ע"י חוקרים שונים בנסויים מעשיים. -רודולף שטיינר בהנחיותיו לגידולים ביו
 מה מצב הירח צריך  לדעת מה התאריך העיברי. והכי פשוט להסתכל  לשמים .כדי לדעת 
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 המציגה את הרעיון :     להלן טבלה כללית  

יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם, כי כל בהמה יש לה עשב מיוחד, ומקום שרועה שם, כן יש לו "דע כי כל רועה ורועה 
ועל ידי שהרועה יודע הניגון על ידי זה ניגון. כי כל עשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה..

זי יש לבהמות לאכל וזה בחינת "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע"...נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא הוא נותן כח בעשבים, וא
 ליקוטי מוהר"ן(.רבי נחמן מברסלב. ) ".נותן כח בעשבים, ויש מראה לבהמות

 לחמה ועת שלום." ) קהלת (."לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, ...עת מ
 )מבוסס על רעיון של הרב יעקב רימר( היפוך הבריאה

 והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוחו ההרסנית של האדם מרחפת על פני המים. ולבסוף האדם החריב את השמים ואת הארץ.
 ת כוחי על הארץ ועל אטמוספירה.וירא את הכוח כי טוב הוא.ויאמר אפעיל א ויאמר האדם: אעשוק את הארץ ואנצל אותה לצרכי.

 ויאמר האדם: תהי הפרדה בין עם לעם, בין העמים העשירים לבין העמים אשר אינם עשירים. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שביעי. ויהי כן.
 תהי הפרדה בין אדם לאדם, בין האנשים העשירים לבין העניים אשר באותו עם.

 העמים העשירים את העניים וינסו להשתלט על כל המשאבים אשר להם, למען רווחתם שלהם. ויבדל האדם בין העניים לעשירים. וינצלו
הבה נכרות את העצים, נכסה את הצמחים באספלט,  הבה ננצל את כל משאבי הארץ. ויאמר האדם: ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי. ויהי כן.

והאדם טעם את טעמו של הכוח  ם לנוחותו, לרווחתו ולהנאתו של האדם.פלדה ובטון, והארץ תביא לנו עוד משאבים , ונמציא עוד מכשירי
והאדם בנה מכוניות, אשר זיהמו את  ויאמר האדם: אשוטט לי בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. ושל הממון וירא כי טוב טעמו.

אבל האדם ראה את  מים גאו והאדמה יבשה.וענן התקדם אל השמים ונלכד בתוך החום, והקרחונים הפשירו, והי האוויר ואת השמים.
וירא האדם את העמים הקטנים,  ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. וככל שראה יותר, רצה לכבוש יותר. הנדידה והכיבושים כי טובים הם.

במקומות אשר חיו  וייבן ערים גדולות ועצומות לא יעילים ולא מעשיים הם. החיים על האדמה ומונעים ממנו את ניצול כל האדמה, כי
ויהי ערב ויהי בוקר  והאדם אמר: זה רצון האלוהים. הקהילות הקטנות. הערים נבנו, והטכנולוגיה התפתחה, ויותר ענני עשן עלו לשמים.

ויאמר האדם: הבה ננצל את השטחים  והאדם צרך יותר מזון ויותר משאבים שהיו נחוצים לרמת החיים הראויה לעיר גדולה. יום שלישי.
והאדם שינה את פני האדמה לצרכיו. והאדם הרס שטחים, ובעלי החיים נכחדו, ועצים  עדיין אין עליהם ערים, ונגדל אוכל מזין עליהם.ש

והמים נשאו את הפסולת ממקום אחד  נכרתו, ואוכל נשתל. וככל שהאדם צרך יותר, הייתה יותר פסולת, והרים של פסולת נוצרו. וצמחים
ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני.וביום האחרון כל אוצרות האדמה נוצלו. וכל האנשים היו מודאגים  חשב שזה טוב.לשני והאדם לא דאג ו

היו כדי להריח, כי כולם  וחרדים, ולא נשארו שטחים פתוחים לבילוי ולא היה אפשר לשחות במים, כי הכול היה שחור, ושום פרחים לא
עד שאדם וכל מעשיו  ת פני האדמה, עד שלא היתה מסוגלת לקיים את האדם ואת היצורים.מתו. והשמש היוקדת עברה על הארץ וצרבה א

והאדמה נחה ביום האחרון מכל מעשי האדם, אשר האדם בסכלותו איבד.ולא היה דבר.ולא היה ערב,ולא היה בוקר,ולא היה  לא היו יותר.
 עוד יום.

 

 

 (!לפי העונה) פירוט מורחב סוגי צמחים פעילות מצב הירח

     לא שותלים ירח חדש

פרחים  ,ברוקולי ,מלון ,קישוא ,מלפפון ,דלעת :דלועים ,עגבניה פירות זורעים או שותלים רבע ראשון
 כרובית ,אספרגוס ,עשבי תבלין ,שנתיים-חד

 כרוב ,סלרי עלים ,תרד ,רוקט ,חסה ,פלפל ,שעועית ,אפונה ירקות זורעים רבע שני

     לא שותלים ירח מלא

 קולורבי ,לפת ,גזר ,שנתיים-פרחים רב ,סלק ,צנון ,בצל ,א"תפו שורשים זורעים או שותלים רבע שלישי

  סלרי שורש ,

     ניקוש עשבים וטיפול שוטף רבע רביעי


