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Wanneer wij eten, nuttigen wij voedingsstoffen, levenskrachten
en bovenal verhalen. De verhalen van bodem, boer en kok zijn
als ‘herinneringsbeelden’ in de maaltijd aanwezig en hebben een
belangrijke voedingskwaliteit. Ilse van den Bosch verdiept zich in
hoe deze beelden ons voeden en spreekt hierover met Ton van
Osch, gepensioneerd antroposofisch huisarts | Ilse van den Bosch
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voor de levenskrachten uit onze maaltijd.
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Hoe biodynamische
herinneringsbeelden
ons voeden
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Herinneringsbeelden als
kompasnaald
Voormalig huisarts Ton van Osch heeft de spijsvertering en de Landbouwcursus uitvoerig bestudeerd.
Ton: “De herinneringsbeelden uit onze voeding zijn
verbonden met geestelijke scheppingskracht (zie
‘Voedingsprobleem’ op pag. 10). Dat zie ik zo: de
geestelijke ‘ruimte’ waarin de herinneringsbeelden
van onze voeding bewaard kunnen worden, is een
stukje scheppingswil of scheppingsruimte geschonken door de hogere hiërarchieën. Deze geestelijke
ruimte heeft nog geen inhoud. Het is alleen een drager. Het is een vermogen om in beweging te komen.
Het schenkt de mogelijkheid dat er iets gebeuren of
worden kan, wanneer het inhoud krijgt. Deze inhoud
wordt bepaald door de kwaliteit van de herinneringsbeelden uit onze voeding. Dus de scheppingsruimte
van onze voeding krijgt door de kwaliteit van de herinneringsbeelden een bepaalde geestelijke structuur.
Deze geestelijke structuur correspondeert met specifieke kosmische krachten, scheppende krachten, die
in ons werkzaam kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld engelen hun gaven schenken aan de mensen.”
“Op het eind van een goed verteringsproces verbindt
ons Ik zich met onze voeding door in gesprek te
gaan met al deze opgenomen herinneringsbeelden.
Deze beelden geven ons richting zoals de kompasnaald waarover Rudolf Steiner schrijft in het eerste
hoofdstuk van de Landbouwcursus (zie ‘Kompas’ op
pag. 10). De magneetnaald beweegt zelf niet, deze
wordt bewogen door de omgeving. Maar wanneer de
kompasnaald van beton is, kunnen kosmische krachten de naald niet in beweging krijgen. Op die manier
kunnen de herinneringsbeelden, door de geestelijke
structuur die zij hebben, wel of niet of op een bepaalde manier meebewegen met de kosmos. Uiteindelijk

Op het eind van een goed
verteringsproces verbindt
ons Ik zich met onze voeding
door in gesprek te gaan
met al deze opgenomen
herinneringsbeelden

zet iedereen zijn maaltijd om in een handeling (zie
‘Substanties inademen’op pag. 10). Op dat moment
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wanneer deze kwaliteit ook verzorgd is, het

neringsbeelden voor ons bewaren in onze
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Om dit uit te leggen, wil ik graag boerin
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Michaëlstijdperk mogen we oefenen om
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de kosmos en het nieuwe komt in ons tot
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en etherlichaam op te bouwen of te her-
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zo’n bodem met herinneringsbeelden van

scheppen. We worden gevoed om te kunnen

voor de aarde kiezen veel mensen voor

zulke processen, zullen we in de spijsver-

denken, voelen en handelen. Om daarmee

biodynamische producten. Deze producten

tering deze kunst kunnen aflezen. Zowel de

iets nieuws te creëren, om te ontwikkelen.

steunen ons deze keuze te blijven maken

bodem als de gewassen doen ons voor om

Je zou kunnen zeggen, alles wat we eten
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meer te halen uit minder, zodat wij dit ook

wordt opgenomen als zaadkwaliteit, kwaliteit waar iets nieuws uit kan groeien.”

Wederkerigheid

Meer uit minder
“Het gaat erom dat wij als mensen leren
om steeds méér uit mínder voeding te ha-

Vanuit deze visie is het van groot belang

len.” Dit vertelde antroposofisch diëtist Jo-

welke kwaliteit de geestelijke beelden heb-

hannes Kingma tijdens één van zijn lessen
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kunnen leren. Dit lijkt me een waardevolle
denkrichting in de huidige gezondheids- en
klimaatcrisis.
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