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Levenskrachten
& preparaten

gen gaat de vloeistof zingen. Ik kon aan de
toon horen hoe sterk de alcohol was. Bij het
potentiëren voeg je krachten toe, terwijl de
hoeveelheid materie afneemt. Daarmee til
je de vloeistof naar een hoger niveau.”

Licht
Tuinder Wouter Kamphuis: “Jaren geleden
– ik werkte nog op een Zeeuwse boerderij
– teelde ik plantuien. Die moet je jong oogsten, en tegelijk wil je dat ze enigszins zijn
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elementen hier goed verzorgd? Hoe is het

afgerijpt. Ik had gehoord dat kiezel spuiten

de preparaten, een lied van Christie

met de aarde, het water, de lucht, het vuur?”

aan het eind van de middag de afrijping

Moore, steengoed programma, vrucht-

Die vraag inspireert tot een ‘elementen-

zou bevorderen. Ik dacht inderdaad effect

bare ontmoetingen en heerlijk eten, dank

impressie’ van de conferentie, die met 120

te zien. Maar toen gangbare telers (die niets

dank!’ Leo Oosterloo

bezoekers geheel was uitverkocht.

wisten over de kiezel) me kwamen vragen
wat ik met de plantuien had gedaan, was ik

‘Bij de kleine lezinkjes werden die onder-

Aarde

werpen zo persoonlijk verteld, dat ik het

Petra Derkzen zegt over het internationale

stuk voor stuk als schoonheid en geluks-

onderzoek naar preparatengebruik: “Waar-

Vuur

momenten beleefde’ Jola Meijer

toe gebruiken we BD-preparaten? Zijn ze er

Benno Otter, tuinder van het Goetheanum,

pas echt onder de indruk.”

voor de aarde, de gewassen? Uit het onder-

vergelijkt zeven levensprocessen in een

‘Het was een fijne dag, de winterconfe-

zoek blijkt dat ze door veel mensen worden

menselijk lichaam met leerprocessen op een

rentie. Dank aan de vereniging, voor het

gezien als een ‘cadeau’ om te werken aan je

boerderij. Zoals verwarmen: “Fysiek gaat

samenbrengen van de mensen. Voor het

persoonlijke ontwikkeling. Ze dragen bij aan

dat over het warmhouden van je lichaam.

heilzame, werkzame ‘eiland’ Warmonder-

‘je kunstzinnig vakmanschap’ – denk aan

Bij verwarming van ziel en geest gaat het

hof een fijne inspiratie...!’ Tjalling Sijperda

precisie, verfijning, aandacht, verbinding en

om blijheid, een persoonlijk verbinden, aan-

zorgzaamheid. En omdat bij het preparaten

vuring van ons innerlijk leven, een vuur ont-
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maken vaak klanten worden betrokken, cre-

steken.”

Hoe gaat het met jouw bedrijf? Zittend op

ëren preparaten een sociale bedding.”

je dak – letterlijk of figuurlijk – kun je jezelf

Lees het hele verslag van de

de vraag stellen hoe het gaat met de ‘paar-

Water

denbloem-kwaliteit’, of de ‘brandnetelkwali-

Harmie Alkema demonstreert het potentië-

informatie over de lezingen en de

teit’, vertelt beeldhouwer Rik ten Cate in zijn

ren van water of alcohol in een grote fles. Dit

workshops via bdvereniging.nl/

workshop. “En vraag jezelf eens af: zijn alle

verdunnen en schudden heeft ze jarenlang
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