CURSUSSEN BIOLOGISCH DYNAMISCHE PREPARATEN in 2016

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
We beginnen met een korte inleiding over de achtergronden en werking van de
preparaten. Daarna gaan we de preparaten roeren en uitbrengen over
de tuin, respectievelijk uitbrengen in de composthoop. Vervolgens doen we
oefeningen in het zelf waarnemen van de krachtwerkingen die van de preparaten
uitgaan. Doel hiervan is dat de uitwerking van de preparaten een realiteit voor ons
wordt, die binnen onze ervaringswereld komt.
Bij het waarnemen van de etherische krachten, de levenskrachten, werken
we vanuit de methode die door Dorian Schmidt is ontwikkeld.
De cursus wordt gegeven op 2 biologisch-dynamische bedrijven in Nederland : In
Delfgauw en Esbeek, en vindt plaats op 5 dagen verspreid over een jaar.
Elke dag richten we ons op andere preparaten:
1e dag, voorjaar: het koemestpreparaat.
2e dag, begin zomer: het kiezelpreparaat.
3e dag, nazomer: de compostpreparaten.
4e dag, begin herfst: deelname aan
de preparatendag op het bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden er gezamenlijk
preparaten gemaakt en ingegraven.
5e dag, voorjaar (van het daaropvolgende jaar): deelname aan de preparatendag op
het bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden de preparaten gezamenlijk
uitgegraven. Het kiezelpreparaat wordt ingegraven. Deelnemers krijgen een set
preparaten mee.
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.
De cursus in Delfgauw vindt plaats op de tuinderij van de Bieslandhoeve.

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
De cursus in Esbeek vindt plaats op groentezaadteeltbedrijf De Groenen Hof.
Tijd : Zowel in Delfgauw als Esbeek: 10 tot 16 uur.
Neem zelf een lunch mee. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.
Kosten van de cursus: 150 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

