D Y N A M I E K

“Ik hou enorm van waarnemen,” zegt bloementeler Lies Couckuyt.
“Voelen hoe het veld erbij staat en hoe de bloemen het doen; zoveel in de landbouw heeft met voelen te maken.” Een zomeravond
waarop ze zich met anderen in het biodynamische verdiepte, levert haar inzichten op en steeds weer nieuwe, boeiende vragen.
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Bloemen zijn het eten voor
onze ziel, dat klinkt misschien
wat zweverig, maar ik denk
dat we die schoonheid net als
muziek of kunst nodig hebben.
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zoeken, dit jaar gaan we alvast wat gege-

zoals: de bloei van de plant is de fase waarin

planeten wordt gelegd. Zo beïnvloedt Mars

vens bijhouden om dit te onderzoeken.

de plant in staat is om ‘relaties’ aan te gaan
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tenniveau en komt in het astrale niveau. Zou
het daarom zijn dat ook de mens hiertoe zo’n
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