CURSUSSEN BIOLOGISCH DYNAMISCHE PREPARATEN in 2017

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobby-tuinders die wat meer willen
weten en ervaren van de preparaten en over het hoe en wat van het maken van preparaten
De cursus wordt gegeven op 2 biologisch-dynamische bedrijven in Nederland :
In Vorden en in Oostelbeers, en vindt plaats op 5 dagen verspreid over het seizoen.

1e dag:
-kennis maken met de preparaten
-opgraven van de koemest- en compostpreparaten die in de herfst zijn begraven
- klaarmaken en ingraven van het kiezelpreparaat
2e dag:
het koemestpreparaat, achtergronden , daarna roeren en uitbrengen
3e dag:
het kiezelpreparaat: achtergronden, daarna roeren en uitbrengen
4e dag: de compostpreparaten, achtergronden, daarna in de composthoop brengen
5e dag, inhoudelijke opmaat, daarna gezamenlijk preparaten maken en ingraven.

Vorden: de zaterdagen 22 april , 13 mei , 3 juni , 9 september en 30 september 2017 .
De cursus in Vorden vindt plaats op het bedrijf ‘Groot Brandenborch’.
Cursusgever Jan Weijsenfeld over de insteek van de cursus: De preparatencursus in Vorden zal gegeven
worden op een Biodynamisch bedrijf waar we met elkaar waarnemingen kunnen doen aan de bodem, de
verschillende preparatenplanten en de koeien. Belangrijk daarbij is om de sfeer te

proeven van de

samenhangen tussen de verschillende levensgebieden en die te benutten bij de geboden theoretische
lesstof omtrent de preparaten. Verder is de insteek enerzijds heel basaal maar ook heel specifiek en zullen
we door de verdieping wellicht meer vragen oproepen dan dat er antwoorden komen. Dat hangt echter
onlosmakelijk samen met de diepgang bij dit onderwerp.

Oostelbeers: de zaterdagen 29 april ,27 mei ,15 juli, 19 augustus en 30 september 2017
De cursus in Oostelbeers vindt plaats op groentezaadteeltbedrijf ‘De Beersche Hoeve’.
Cursusgever Frans Romeijn over de insteek van de cursus: We beginnen elke dag met een korte inleiding
over de achtergronden en werking van de preparaten. Er zijn twee dagen waarop we de preparaten maken,
c.q. opgraven. Daarnaast drie dagen waarop we de preparaten roeren en uitbrengen over de tuin,
respectievelijk inbrengen in de composthoop.
Vervolgens doen we oefeningen in het zelf waarnemen van de krachtwerkingen die van de preparaten
uitgaan.
Bij het waarnemen van de etherische krachten, de levenskrachten, werken we vanuit de methode die door
Dorian Schmidt is ontwikkeld. Zie voor meer informatie hierover: www.levenskrachten.nl en
www.stichtingspeelruimte.nl

Tijd : Zowel in Vorden als Oostelbeers: 10 tot 16 uur.
Neem zelf een lunch mee. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.
Kosten van de cursus: 270 euro.
Aanmelden bij Gineke de Graaf via email: groengraaf@gmail.com
Vermeld waar u de cursus wilt volgen! U ontvangt dan informatie over adres, betaalwijze, enz.
Bij vragen: : bel Gineke de Graaf 06 36581305
Zijn de cursuskosten een probleem? Neem dan contact op!

