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Emne:	  	  De	  biodynamiske	  præparater.(	  E5)	  

	  

Lige	  så	  nem	  den	  praktiske	  brug	  af	  de	  biodynamiske	  præparater	  er	  -‐	  	  lige	  så	  svær	  er	  forståelsen	  af	  dem.	  Der	  

findes	  en	  videnskab	  og	  kun	  en	  og	  det	  er	  åndsvidenskaben.	  	  I	  den	  er	  det	  vi	  kalder	  naturvidenskab	  	  og	  som	  er	  
det,	  der	  er	  den	  totalt	  dominerende	  videnskab	  i	  dag	  	  -‐	  også	  indeholdt.	  Der	  kan	  derfor	  ikke	  opstå	  
uoverensstemmelser	  mellem	  den	  såkaldte	  naturvidenskab	  og	  åndsvidenskaben.	  

Der	  tales	  ofte	  om	  at	  det	  biodynamiske	  har	  flere	  livskræfter	  –	  da	  kan	  det	  måske	  være	  på	  sin	  plads	  at	  sige	  lidt	  

om	  ordet	  liv	  –	  de	  naturvidenskabsfolk	  jeg	  har	  spurgt	  om	  hvad	  liv	  er	  giver	  ofte	  på	  mangfoldig	  måde	  en	  
beskrivelse	  af	  livets	  ytringer	  ,	  men	  svarer	  ikke	  på	  hvad	  liv	  er	  i	  sig	  selv.	  Lægerne	  har	  fra	  gammel	  tid	  også	  
forsøgt	  at	  definere	  liv	  –	  de	  kom	  til	  den	  konklusion,	  at	  havde	  der	  været	  liv,	  blev	  der	  altid	  efterladt	  et	  lig,de	  

havde	  dog	  et	  lille	  problem	  med	  de	  bakterier	  der	  deler	  sig	  ved	  tvedeling	  –	  de	  efterlader	  ikke	  noget	  lig,	  så	  de	  
vedtog	  simpelthen	  at	  den	  slags	  bakterier	  var	  udødelige	  –	  om	  disse	  bakterier	  i	  grunden	  også	  gennemgår	  en	  

dødsproces	  inden	  delingen	  lader	  vi	  stå	  hen	  her.	  Betragter	  man	  et	  lig	  ,som	  livet	  lige	  har	  forladt	  opdager	  man	  
hurtigt	  at	  når	  det	  overlades	  til	  naturens	  kræfter	  går	  det	  i	  opløsning,	  herudfra	  kan	  man	  konkludere	  at	  det	  er	  
livet	  der	  opretholder	  den	  enkelte	  arts	  form-‐	  det	  er	  bl.a.	  disse	  livskræfter	  der	  styrkes	  ved	  brug	  af	  de	  

biodynamiske	  præparater.	  Disse	  livskræfter,	  der	  kommer	  ind	  udefra	  kosmos,	  organisere	  det	  fysiske	  
legeme(hvilket	  ligesom	  livskræfterne	  er	  usynligt	  for	  øjet)	  og	  herigennem	  bestemmes	  indføjningen	  af	  det	  
mineralske	  –	  som	  er	  det	  der	  udpolstre	  eller	  udfylder	  det	  fysiske	  og	  giver	  det	  den	  synlige	  form.	  

Naturvidenskaben	  bygger	  på	  de	  5	  sanser	  og	  ”	  udvidelsen	  af	  dem	  ved	  hjælp	  af	  instrumenter,	  fx	  gør	  

mikroskopet	  noget	  synligt	  som	  ellers	  ikke	  ville	  være	  det.	  Analogt	  kan	  siges	  at	  det	  også	  kræver	  en	  udvidelse	  
eller	  udvikling	  af	  de	  sjælelige	  og	  åndelige	  kræfter	  for	  at	  gøre	  iagttagelse	  i	  livskræfternes	  område.	  

Rudolf	  Steiner	  har	  haft	  denne	  iagttagelsesformåen	  i	  det	  åndelige	  område	  og	  han	  har	  givet	  rådene	  om	  de	  
biodynamiske	  præparater,	  jeg	  har	  taget	  dem	  til	  mig	  på	  den	  måde	  at	  jeg	  gør	  forsøg	  med	  dem	  og	  ser,	  

hvordan	  de	  virker	  .	  

Der	  er	  2	  horn	  præparater,	  6	  kompostpræparater,	  askepræparater	  og	  ageradderok-‐ekstrakt	  og	  
brændenældeajle.	  

Hornene	  på	  en	  ko	  har	  bla	  den	  funktion	  at	  de	  fungerer	  som	  	  ”hulspejle”	  der	  set	  ud	  fra	  et	  oversanseligt	  
synspunkt	  reflektere	  koens	  	  fordøjelseskræfter	  tilbage	  i	  koen.	  Det	  kan	  underbygges	  af	  at	  et	  tyrehorn	  kun	  er	  

ca	  halvt	  så	  stærkt	  eller	  kraftigt	  som	  malkekoens	  horn,	  tyren	  har	  ikke	  så	  stor	  fordøjelse,	  da	  den	  ikke	  giver	  
mælk	  og	  den	  har	  et	  stort	  kødfyldt	  forparti	  ,	  der	  fungerer	  lidt	  som	  en	  stødpude,	  så	  der	  er	  mindre	  at	  
returnere	  af	  ”kræfter”,	  tilsvarende	  har	  fedekvæget	  svagere	  horn	  en	  malkekvæget.	  Hornet	  bibeholder	  

hulspelsfunktionen	  nogen	  tid	  efter	  at	  den	  er	  slagtet	  og	  ved	  horn	  præparaterne	  fyldes	  der	  henholdsvis	  



kogødning	  og	  kisel	  i	  hornene,	  hvorefter	  de	  ligger	  i	  jorden	  og	  og	  opsamler	  kræfter	  der	  senere	  kan	  overføres	  

til	  vand	  og	  udsprøjtes,	  for	  kogødningspræparatet	  er	  tale	  om	  forbedring	  af	  rodudvikling,	  roddybde	  og	  
intensitet,	  for	  kiselen	  bl.a.harmonisering	  af	  modningskræfter	  og	  mere	  sødme	  hvis	  det	  sprøjtes	  sent	  ud.	  

Kompostpræpaterne	  bruges	  selvfølgeligt	  i	  komposten,	  dels	  for	  at	  harmonisere	  stofoptagelse,	  formindske	  
sygdomme	  ,	  øge	  humusprocenten	  mm.	  

Agerpadderokkens	  virkning	  som	  en	  der	  der	  dæmper	  svampe	  er	  velkendt	  jeg	  har	  set	  økologiske	  forsøg	  ,hvor	  

hvor	  de	  svampe	  der	  blev	  målt	  på	  i	  forsøget,	  blev	  halveret	  i	  forhold	  til	  usprøjtet.	  

Askepræparaterne	  er	  givet	  som	  afløsere	  for	  pesticiderne,	  jeg	  vil	  i	  indlægget	  komme	  nærmere	  ind	  på	  
metoden,	  jeg	  har	  haft	  gode	  resultater	  med	  at	  holde	  rådyr	  ude	  fra	  plantagen	  og	  der	  har	  i	  14	  år	  været	  
arbejdet	  med	  at	  holde	  æblebladhvepsene	  nede	  –	  de	  har	  siden	  år	  2000	  været	  på	  et	  rimeligt	  lavt	  niveau.	  

	  

	  

	  


