POLARIX

Testiranje polarixa na rastlinah

Paradi‘niki so ve~ji
P

Najve~ji in najplodovitej{i
paradi‘niki so zrasli na
sadikah, na katere je
vplival polarix.
so bili {e zeleni, so bile ‘e vidne razlike
med njimi.

VE^JI, LEPŠI
PARADI@NIKI
Tisti najve~ji in najplodovitej{i so
zrasli na sadikah, na katere je vplival polarix. Plodovi so bili po oceni izku{enih
kmetovalcev Dragice in Jo‘efa na dan
mojega obiska 17. junija pribli‘no za
tretjino ve~ji in lep{i od tistih, na katere
polarix ni vplival. Bili so ‘e enako veliki
kot tisti, ki so bili posajeni nekaj ~asa
prej. Dragica je ugotovila, da je polarix
vplival na tri sadike v vrsti levo od njega
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aradi‘niki, na katere je vplival
polarix, so za tretjino ve~ji. In
ve~ jih je. To so spoznanja Dragice Klepec s kmetije Klepec iz Krasinca
pri Gradcu v Beli Krajini. Marca je za~ela opazovati vpliv polarixa na zelenjavo. Za ugotavljanje njegovega vpliva si je izbrala paradi‘nike v rastlinjaku, kjer zunanje razmere ne vplivajo na
njihovo rast, ter listnati ohrovt, ki raste na njivi na prostem in je podvr‘en
vsem vremenskim razmeram. Rast testiranih rastlin je opazovala od setve naprej. Njeni izsledki so zgovorni, polarix je presenetljivo u~inkovit.
Z Dragico in Jo‘efom Klepcem, ki se kmetijstvu posve~ata ‘e dve desetletji in pol,
smo se najprej sprehodili po rastlinjaku.
Levo v rastlinjaku so bile sadike paprike, desno paradi‘nika, ki je bil sajen
eden prej, drugi pozneje. Na sadikah paradi‘nika so se ‘e {ibili plodovi. ^eprav

Dragica Klepec s polarixom ob sadikah paradi‘nika
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ter na tri sadike desno od njega, ko je
bil v sredi na tleh med njimi.
Dragica me opremi {e s tehni~nimi
podatki o vzgoji rastlin, ki jih vodi v
posebni knjigi. Za paradi‘nike, ki jih je
testirala, je seme posejala 10. marca,
seme je vzklilo 25. marca, sadike so prepikirali v druge posodice 20. aprila, 1.
maja pa so jih posadili v rastlinjak.

BOLJ ZELENE SADIKE
OHROVTA
Pogled na lepo urejene njive okoli
kmetije Klepec, kamor smo jo mahnili
potem, je bil veli~asten: ‘ita vseh vrst,
p{enica, kamut, r‘ … pa ajda, je~men,
proso, kvinoja, amarant …, pa razna
zelenjava razli~nih barv … Letos so
prvi~ posejali tudi dva hektarja konoplje
in en hektar lana. Na njive je napeljan
namakalni sistem, ki vodo ~rpa iz nekaj
sto metrov oddaljene reke Kolpe. In med
zelenjavo me ~aka {e prijetno presene~enje: dolg, dvovrsti~ni nasad sladkega
pelina, zdravilne zeli, o kateri smo v
reviji Misteriji ob{irno pisali letos aprila.
O blagodejnih u~inkih sladkega pelina
bomo v reviji {e poro~ali, tokrat pa me
je seveda bolj zanimal listnati ohrovt, na
katerem je Dragica testirala polarix.
Preizkus je {e potekal. Tu je imela na
voljo manj{i testni polarix, ki ga je dala
med dve vrsti na sredo, tako da je vplival na {tiri rastline. Zaradi svoje majhnosti ta na prvi pogled ni imel tako velikega vpliva na listnato zelenjavo, kot je
imel vpliv srednje velik polarix na paradi‘nike. Vendar je bila razlika vseeno v
prid rastlin, ki so bile pod vplivom
polarizacijskega diska lep{e. Kam se bo
nagnila tehtnica, bo seveda na koncu
odlo~il okus listnatega ohrovta na kro‘niku.
Seme listnatega ohrovta so v setvene
platoje posejali 15. marca, sadike so

Sadike ohrovta, ki so bile
pod vplivom polarixa, so
bile veliko bolj zelene.
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NAVODILA ZA UPORABO
POLARIXA V VRTNARSTVU
Polarix lahko spremlja na{e rastline od setve semena do takrat, ko jih bomo
uporabili za na{o prehrano. Lahko pa ga lahko damo tudi pod kro‘nik hrane,
ki jo bomo pojedli, ali pod kozarec vode, ki jo bomo spili. Z vodo, ki je bila
pod vplivom polarixa, lahko tudi zalivamo semena, sadike in ve~je rastline.
Enako velja pri vzgoji ro‘.
V rastlinjaku lahko uporabljamo polarix tako, da ga damo pod gojitveni
oziroma setveni plato. Zajame naj nekaj okoli{kih rastlin. Ko rastline
presadimo oziroma jih prepikiramo v posode, damo polarix v sredo med
nekaj kahlic, odvisno od velikosti, med {tiri ali {est ali ve~.
Ko sadike presadimo v zemljo, damo polarix v sredo med {est sadik, tako
da ima na levi strani tri sadike in na desni strani od njega tri sadike. Polarix
naj bo na sredi na tleh, torej med tretjo in ~etrto sadiko, ~e so te v ravni vrsti.
^e jih presadimo na njivo v dve vrsti, ga damo v sredo med vrstama, tako da
zajame {tiri ali {est rastlin, odvisno od razdalje med rastlinami.
Sicer pa priporo~amo, da svoje rastline opazujemo in po potrebi uporabimo
manj ali ve~ polarixov. Spodbudimo raziskovalca in opazovalca v sebi. Polarix
za rastline je v Sloveniji novost, zato vas vabimo, da va{e izku{nje delite z
nami. Posredujte nam jih na e-naslov: sodelujem@misteriji.si.
prepikirali 17. aprila. »Vsa semena so
vzklila pribli‘no enako, a sadike, ki so
bile pod vplivom polarixa, so bile veliko
bolj zelene, kar nas je presenetilo. Sadike
so zaradi delovanja polarixa take, kot bi
bile pognojene, ~eprav niso bile; ostale
sadike so bile blede. Na polje so jih presadili 16. maja, na prostem pa potem v
barvi ni bilo zaznati ve~ tako velikih razlik, na kar verjetno vplivajo tudi zunanje
vremenske razmere,« pripoveduje Dragica.

S POLARIXOM
NA DELO NA POLJE
Dragica je polarix takoj za~utila kot
blagodejnega tudi za telo. Na kmetiji se
seveda dela od jutra od ve~era. V~asih
ima bole~ine v kri‘u, zato ga je poskusila
na sebi. Med delom na polju si ga prive‘e na kri‘ in ne ob~uti ve~ nobenih bole~in. Zdaj ga bo naro~ila {e za mo‘a.
»Kako po va{em deluje polarix?« jo
vpra{am. Prej mi je namre~ omenila, da
je prebrala knjigo Igorja Ziernfelda
Osnove radiestezije in bioenergije, po kateri
se je tudi nau~ila prisluhniti energijam.
»Zdi se mi, da spodbuja preto~nost

energije po telesu. Bole~ina se vselej
pojavi tedaj, ko se v telesu pojavijo energijske blokade. Br‘ ko se zastoji odstranijo, bole~ina izgine. Imam ob~utek, da
polarix pove~a energijsko preto~nost oziroma odpravi blokade,« mi odgovori.
Za popotnico ob slovesu sta mi Dragica in Jo‘ef dala lastno polnozrnato
proseno moko, iz neolu{~enega prosa.
»Eno ‘lico vsak na dan vme{ajte v jogurt, kislo smetano ali vodo in zau‘ijte.
Proso ima veliko silicija, tega pa nam
vsem primanjkuje za zdrave sklepe,
nohte, lase. Imamo stranke, ki redno
vsak dan pojedo ‘lico. Po nekaj mesecih
povedo, da so jim nehali izpadati lasje,
da za~no dobivati svojo naravno barvo,
da se narastek toliko ne pozna in da se
ple{avost pri mo{kih ustavi,« mi razlo‘ita.
»Pa se vidimo jeseni, ko bomo ‘eli
konopljo in lan,« se poslovita od mene.
Iz semena bodo stisnili olje, na stroj, ki
omogo~a, da je olje resni~no hladno
stiskano in ima bo‘anski okus. Skoraj
vse, kar pridelajo na kmetiji, prodajo v
doma~i prodajalnici na kmetiji ali prek
spletne strani www.kmetijaklepec.si.
Tatjana Svete
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