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  Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobbytuinders die 

wat meer willen weten en ervaren van de preparaten en over het hoe en wat van het maken 

van preparaten 

 

1
e
 dag: kennis maken met de preparaten  

 - opgraven van de koemest- en compostpreparaten die in de herfst zijn begraven  

- klaarmaken en ingraven van het kiezelpreparaat 

2
e
 dag: het koemestpreparaat: achtergronden, daarna roeren en uitbrengen 

3
e
 dag: het kiezelpreparaat: achtergronden, daarna roeren en uitbrengen 

4
e
 dag: de compostpreparaten: achtergronden, daarna in de composthoop brengen  

5
e
 dag: inhoudelijke opmaat, daarna gezamenlijk preparaten maken en ingraven. 

 

Iedere dag wordt een aantal oefeningen gedaan om tot een beginnende waarneming te komen 

van de werking van de preparaten. 

 

Data: de zaterdagen 27 april, 29 juni, 27 juli, 31 augustus, 28 september 2019  

 

Locatie: BD-groentezaadteeltbedrijf                   Tijd: 10 tot 16 uur. 

              De Beersche Hoeve’, 
               Baesterdijk 5, Oost, West en  

               Middelbeers (NBr) 

 

Neem zelf een lunch mee. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. 

Kosten van de cursus: € 270,-  

Aanmelden bij Frans Romeijn via email: fromeijn@planet.nl  

Bij vragen: 0648728505 
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  Cursusleider Frans Romeijn over de insteek van de cursus: meer toegang krijgen tot het 

dynamische aspect van de BD-landbouw. 

We werken enerzijds praktisch met de preparaten. D.w.z. we gaan ze maken en ingraven. Er 

wordt inhoudelijk verteld over de achtergronden en werking van de preparaten. We gaan de 

preparaten ook roeren en uitbrengen over de tuin, respectievelijk inbrengen in de 

composthoop.  

  Anderzijds zal een deel van de cursus worden ingevuld met oefeningen om eerst het eigen 

levenskrachten-lichaam, ofwel etherlichaam te leren waarnemen. Vervolgens passen we dit 

toe bij het zelf waarnemen van de krachtwerkingen die van de preparaten uitgaan.  

  Bij het waarnemen van de etherische krachten, de levenskrachten, werken we met de 

methode die hiervoor door Dorian Schmidt is ontwikkeld.  

 

Zie voor meer informatie hierover: www.levenskrachten.nl en  www.stichtingspeelruimte.nl 

http://www.levenskrachten.nl/
http://www.stichtingspeelruimte.nl/

