Het belang van het waarnemen en onderzoeken van levenskrachten.
Levenskrachten hebben hun eigen wetmatigheden. In de natuur, in de gewassen, in het
opgroeiende kind, in het ouder worden, in groepen, in kunstwerken, ook in ons denken;
in al deze verschijnselen en processen werken de levenskrachten volgens hun eigen
wetmatigheid. Willen we het leven in al deze processen verzorgen, dan dienen we ons
bewust te zijn van de levenskrachten en hun wetten. Dan kunnen we met deze krachten
samenwerken. Dat geldt voor de boer, voor de pedagoog, voor de arts, voor de
kunstenaar, voor ons allemaal in het vormgeven aan ons leven. Kennen we deze
krachten niet, dan is het gevaar aanwezig dat we de levenskrachten chaotiseren en
ondermijnen. We putten het leven dan uit. Hoe meer we de levenskrachten leren
kennen, hoe beter we met de natuur en met het leven in onszelf en in ons scheppen
kunnen samenwerken. In de cultuur die we scheppen, werken we dan bewust samen
met het leven.

Levenskrachten waarnemen

in natuur en landschap
Seminar met

Dorian Schmidt

Levenskrachten waarnemen in Nederland
We nemen de fysieke wereld waar, we beleven onze gevoelens en denken onze
gedachten. Van dat alles zijn we ons bewust. Dat in dat alles levenskrachten werken, dat
daarin levensprocessen zich afspelen, dat nemen we niet vanzelfsprekend waar. Daar is
oefening voor nodig.
Aan het gaan waarnemen van de levenskrachten, levert de Initiatiefgroep Onderzoek
Levenskrachten en Vormkrachten een bijdrage. We baseren ons daarbij op het werk van
Dorian Schmidt. We organiseren cursussen, seminars en stimuleren onderzoek op dit
gebied.
Met ‘levenskrachten’ duiden we hier dus een breed gebied aan. In dit gebied kunnen
we vervolgens ook verschillen onderscheiden, zoals bijvoorbeeld enerzijds
levenskrachten in engere zin en anderzijds ‘vormkrachten’. De laatste werken vormend
en begrenzend t.o.v. het leven dat door de eerste ontstaat.

BD preparatencursus 2016

Delfgauw: de zaterdagen 30 april , 16 juli , 20 augustus , 1 oktober 2016 en een nader te
bepalen dag in het daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn.
Esbeek: de zaterdagen 21 mei ,23 juli , 27 augustus, 8 oktober 2016 en een nader te
bepalen dag in het daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn
Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobbytuinders. In de cursus leer je meer over de werking en vervaardiging van de preparaten
Ook kun je iets gaan ervaren bij het omgaan met de preparaten.

Lees meer op www.levenskrachten.nl

donderdagmiddag 22 september 2016 14.30 uur tot
zondagmiddag 25 september 2016 14.00 uur
Oostelbeers (NB, tussen Tilburg en Eindhoven)
voertaal: Duits

In Oostelbeers, Noord-Brabant ligt landgoed Baest: ongeveer 400 hectaren bos, akker
en weiland, die doorsneden worden door twee meanderende riviertjes, de Kleine
Beerze en de Grote Beerze. Dit landgoed, met zijn rijke natuur en grotendeels
biologisch beteelde velden, vormt een oase in het Brabantse landschap. Een ideale plek
om te oefenen in het waarnemen van levenskrachten in planten, bomen, water en het
landschap als geheel.
Dorian Schmidt werd in 1953 in Chemnitz (Duitsland) geboren. Hij gaf zijn studie
biochemie op ten gunste van een meer praktische en op het levende gerichte omgang
met de natuur. Hij werd boomkweker en tuinder. Sinds 1993 ontwikkelt hij een
uitgewerkte methode voor het waarnemen van levenkrachten in de natuur. Vanaf 1999
is hij verbonden aan vele onderzoeksprojecten op dit gebied, onder meer aan de
universiteit van Giessen, het Insituut voor biologisch-dynamisch onderzoek in Darmstadt
en de Gesellschaft für Bildekräfteforschung (www.bildekraefte.de). In 2010 werd
Lebenskräfte – Bildekräfte, Methodische Grundlagen zur Erforschung des Lebendigen
gepubliceerd. Inmiddels verscheen de tweede druk en zijn er vertalingen in het Frans
en Engels. De methode wordt in diverse bedrijfstakken toegepast, zoals landbouw,
voedselkwaliteit, gezondheidszorg, techniek, waterkwaliteit en bij vernieuwing van
meditatie.
Prijs: 260 euro (seminar inclusief (b.d.) maaltijden en exclusief overnachtingen).
Informatie: www.levenskrachten.nl, Gineke de Graaf, groengraaf@gmail.com of telefoon
013 761 0308 of 06 3658 1305.

Wat zijn levenskrachten?
Laten we als voorbeeld een levende plant in onze aandacht nemen.

plant die opgroeit, zien we het tegenovergestelde: we zien vormen ontstaan. Dit
ontstaan komt voort uit krachten die de materie ‘optillen’, organiseren. Deze krachten
komen dus niet uit de materie voort, maar vormen een eigen, hogere
werkelijkheidslaag. Zij werken in alles wat leeft, wat vorm krijgt en behoudt. In de
antroposofie (ook elders) vinden we verschillende beschrijvingen van deze krachten.
We noemen ze hier ‘levenskrachten’.
Ook in ons eigen lichaam werken levenskrachten. Ze verzorgen ons lijf. We ervaren ze
‘op de achtergrond’, in de innerlijke beleving fit of moe te zijn, jong of oud, gezond of
ziek. Maar ze werken ook tussen mensen, in groepen en organisaties, eigenlijk in alles
wat een zekere ‘bestendigheid’ heeft.

Hoe kun je levenskrachten waarnemen?
Het fysieke aspect van de wereld om ons heen, nemen we met onze fysieke zintuigen
waar. Hoe daarin de levenskrachten werken, dat kunnen we gaan ervaren door ons daar
innerlijk op voor te breiden, door middel van oefeningen op het gebied van innerlijke
rust, meditatie, het versterken van de aandacht. We doen dan eerste ervaringen op
wanneer we de geschoolde aandacht richten op de dynamiek die zich in de zichtbare
levende vormen toont. Deze nieuwe ervaringen ontstaan in het geheel van onze eigen
levenskrachten en worden door herhaalde oefening tot bewuste waarnemingen van
levenskrachten. Zoals we met onze fysieke organisatie de fysieke wereld om ons heen
waarnemen, zo nemen we door middel van onze eigen levenskrachten de
levenskrachten om ons heen waar.
We komen een nieuwe wereld op het spoor, waarvoor we eerbied krijgen. We maken
contact met datgene wat het leven verzorgt.
Niet door te speculeren over welke krachten er in de natuur werken, maar door te
oefenen in concentratie en ontvankelijkheid, ontstaat het vermogen levenskrachten te
beleven en waar te nemen.

