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Caro leitor,

a Conferência Agrícola sobre os preparados no Goethea-
num em Fevereiro de 2018 foi uma experiência viva, pro-
funda e inspiradora. Os artigos nesta documentação são 
um extrato muito comprimido de uma parte das palestras, 
fóruns científicos e oficinas. Esperamos desta forma dispo-
nibilizar os conetúdos principais da conferência para mui-
tas pessoas. O tema dos preparados continua a ser explora-
do pela Secção para a Agricultura – e agradecemos apoio 
financeiro para este e outros trabalhos (indicação da conta 
bancária em baixo). Muito obrigado.

Ueli Hurter
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Compreendendo a natureza da substância
Manfred Klett, 7 de Fevereiro de 2018, durante o encontro do círculo de represen-
tantes

Rudolf Steiner, quando reportou sobre o curso de agricultura 
em Dornach, falou do profundo mistério do ato de estrumar. O 
conhecimento deste mistério está relacionado, penso eu, com 
a natureza da substância. Trata-se de algo que somente pode 
ser atingido através de Intuição, o nível mais alto da investi-
gação espiritual científica. Foi esta compreensão da natureza 
da substância que levou ao aparecimento dos preparados.
Conhecimento sobre os preparados surge prioritariamente 
através do trabalhar com eles e de experienciá-los. O com-
promisso prático individual praticado ao longo dos anos cria 
os fundamentos para um diálogo interior com o que estamos 
realmente a fazer.
Uma pesquisa intelectual sobre os preparados requer uma 
compreensão total da Antroposofia – algo que Rudolf Steiner 
pediu como condição básica aos participantes do Curso aos 
Agricultores em 1924. O intercâmbio entre a prática diária e 
reflexão (em pensamento) pode ser a base para desenvolver 
um conhecimento objetivo baseado nas forças do coração. 
Este tipo de conhecimento pode ser caracterizado como “um 
sentir com” os segredos esotéricos dos preparados.
Penso conseguir reconhecer uma abordagem metodológica 
por detrás dos preparados. Nela reside tudo o que apoia a 
existência humana, a realidade da vida, a realidade da morte 
e a realidade da ressurreição. Em outras palavras, tempo, es-
paço e eternidade. Podemos observar como na composição 
dos preparados está incluída a totalidade da criação, incluindo 
o ser humano.
Tomemos por exemplo, o preparado de Milfolhas. A flor é o 
ponto de partida. A natureza qualitativa da planta está mani-
festa na flor. A vibrante vitalidade da planta através das es-
tações do ano morre na flor. O pesquisador espiritual pode 
agora perguntar-se a si próprio: como posso dar permanência 
a esta condição de flor? Consigo eu mantê-lo? A resposta é: 
eu não consigo conduzir a planta por si só a um estado ulte-
rior de desenvolvimento mas, pata faz^-lo, tenho que ir bus-
car algo de um outro reino da Natureza. Os órgãos animais 
têm a capacidade de se “agarrarem” a estas substâncias do 
processo floral. Qual o órgão que dar permanência ao pro-
cesso interativo entre o Enxofre e o Potássio como existe na 
Milfolhas? Através das suas armações (antenas), o veado está 
cosmicamente acordado (Enxofre/Sulphur) para tudo o que 
acontece nas suas redondezas (potássio). Estas experiências 
são condensadas no processo rins-bexiga. A bexiga é usada 
como invólucro das flores de Milfolhas. Tal como as flores 
de Millfolhas, a bexiga de veado encontra-se no fim de um 
processo evolutivo. Não faz mais nada nem pode evoluir no 
veado. Este órgão, contudo (tal como os outros órgãos usados 
como invólucros no fabrico dos preparados), retém em termos 
de forma e substância a capacidade que tinha quando ainda 

dentro do organismo vivo, mesmo após ter sido removido do 
animal morto. O terceiro passo é então pendurar a bexiga ao 
Sol do Verão e enterra-la na Terra durante o Inverno. O corpo 
físico da Terra, mais que as plantas e animais, saiu da via ativa 
evolucionária – tornou-se um “produto acabado”.
Nós encontramos os reinos naturais como “produtos acaba-
dos”. Eles são magníficos, no entanto, o nosso pensamento 
percetivo deve reconhecê-los como tendo caído do processo 
evolucionário. Sentimos com tristeza como a ideia evolutiva 
já não está ativa na Natureza. A nossa tarefa ao tomar estes 
três passos de fabrico dos preparados, estimula novas relações 
que a Natureza por si só não consegue estabelecer. Nós toma-
mos em conta todo o passado e, simultaneamente, semeamos 
uma nova semente. Através dos nossos atos, a ideia evolutiva 
renasce na Natureza. O potencial para o desenvolvimento in-
dividual e cultural é, afinal, o que nos torna humanos. Pode-
mos então construir esta capacidade de desenvolvimento na 
Natureza através dos preparados. Algo nos foi posto nas mãos 

que requer um enorme sentido de responsa-
bilidade e visão a longo prazo.

Manfred Klett (Alemanha): Cofundador de 
Dottenfelderhof, antigo diretor da Secção de 
Agricultura do Goetheanum.

Foto: Charlotte Fischer
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Resultados de uma pesquisa sobre os efeitos dos 
preparados
Jürgen Fritz

Gostava de começar a minha apresentação descrevendo duas 
abordagens que tomei quando da pesquisa sobre a eficiência 
dos preparados. Em primeiro lugar, os ensaios precisos feitos 
em universidades envolvendo 4 replicações e uma análise es-
tatística. Este teve a ver com medir, pesar e contar. Considero 
esta abordagem um fundamento importante. Em segundo lu-
gar, o método de formação de imagens. Ambos os métodos 
foram, para mim, que se adaptam muito bem à avaliação de 
qualidades vivas. Tem também a ver com um treinar a nossa 
observação para o que é vivo – tem a ver com perceção qua-
litativa.
A primeira questão que encontrei ao trabalhar com os prepa-
rados foi: os preparados têm realmente efeitos? Esta questão 
é justificável dado que usamos quantidades de 100 g/ha de 
preparado 500 e 4 g/ha de preparado 501 dos quais 2/3 fica 
retido no filtro. Da perspectiva das Ciências Naturais, isto é 
difícil de conceber.
Eu escrevi a minha tese universitária sobre o preparado de 
sílica (501). Escolhi este tema por iniciativa própria e, de início, 
estava intrigado e entusiasta. Quando verifiquei as primeiras 
respostas significativas das plantas, comecei imediatamente a 
procurar falhas e incorreções no método pois o cientista em 
mim não podia imaginar que os preparados funcionassem.
Se eles funcionam, a questão seguinte é: que efeitos têm? Se-
gundo o Curso aos Agricultores de Steiner, eles deveriam: a) 
Tornar vivos o solo e o composto; b) Melhorar a saúde das 
plantas; c) Melhorar a qualidade dos alimentos. Estas coisas 
são fáceis de entender. Mas o título “Dar plena razão ao cres-
cimento vegetativo” já é mais difícil de entender. O que se 
quer dizer com esta frase e qual o objetivo? Para mim, signifi-
ca fortalecer a capacidade auto-organizadora das plantas ou 
do solo de modo a ficar mais capaz, mesmo em condições 
difíceis, de desenvolver o seu potencial, segundo o seu tipo e 
natureza interior. Tipo e natureza interior são termos mal acei-
tes hoje em dia, portanto, vou usar antes, “reforço de resiliên-
cia” junto com harmonização e normalização do crescimento 
vegetativo.
Os efeitos dos preparados já foram apresentados em 19 teses, 
dois ensaios de longa duração e inúmeros artigos científicos 
ao longo dos últimos 45 anos. Nesta minha apresentação, 
quero focar-me nas teses mais recentes, que nos chegaram da 
Lituânia. A figura mostra ensaios com abóboras.
Em cada uma das três variedades de abóboras, a eficácia fo-
tossintética aumentou após o tratamento com o preparado 
500 e um, outro com a aplicação de 500 seguida de 501. A 
aplicação conjunta de preparados 500 e 501 levou a um au-
mento entre 9% e 16% comparando com o controle.

Eu mostrei na Universidade, resultados como estes durante 
4 horas (até os estudantes estarem exaustos), pois considero 
como muito importantes, estes ensaios sobre a eficiência dos 
preparados feitos nas universidades.
Os resultados mais recentes de pesquisas feitas, confirmam 
as pesquisas anteriores e mostram como os efeitos dos pre-
parados estão conformes as intenções originais. Conseguir a 
mesma resposta de plantas após terem sido tratadas com os 
preparados não é tão simples e claro como calcular a trajetória 
de uma bola de bilhar depois da tacada! A extensão a que as 
plantas respondem e as condições sob as quais o fazem, não 
são sempre as mesmas. Contudo, os resultados consistente-
mente mostram um aumento na sua resiliência. A frequência 
de reações significativas das plantas confirma que s prepara-
dos têm realmente efeitos.

Treinando a observação com os métodos de formação 
de imagens
Perguntei a mim próprio se haveria métodos mais apropriados 
a explorar os processos vivos. Isto levou-me aos métodos de 
formação de imagens. Vou agora mostrar-vos alguns dos re-
sultados obtidos com sumo de uva e vinho coletados durante 
os anos em que Georg Meissner escreveu a sua tese. Embora 
tenha sido utilizada a mesma quantidade de sumo de uva em 
todas as variantes, os biodinâmicos mostram uma estrutura 
dos raios mais fina. Isto indica que há uma maior quantida-
de de substância em cada imagem e também que o efeito da 
substância é mais forte nos biodinâmicos. As imagens biodinâ-
micas mostram menor evidência da idade que os biológicos 
e convencionais. Cada ano, estas diferenças têm sido estatis-
ticamente significantes. Os resultados dos testes duplamente 

A produtividade fotosintética total em gramas por m2 por dia
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cegos mostram que os processos vivos podem ser avaliados 
com sucesso por estes métodos de formação de imagens.
As avaliações são tomadas usando tanto métodos analíticos 
como de formação de imagens, mas também usamos a técni-
ca de perceção qualitativa.
Perceção qualitativa usada num projeto com nove pesquisa-
dores levou a um grande grau de confiança no destinar amos-
tras encriptadas de trigo aos diferentes métodos de cultivo: 
Convencional, BIO e Biodinâmico.
No entanto, a perceção qualitativa não é somente útil para ler 
imagens de cristalização sensível mas também para dar aces-
so ao mundo vivo. Um estudante disse: Agora, posso olhar 
para as imagens de cristalização, para a minha namorada…
tudo. Aparte as imagens de cristalização sensível também pra-
ticamos esta abordagem às plantas. Os gestos de crescimento 
tornam-se então visíveis.
Um estudo científico destes métodos mostrou que a perceção 
da vida pode ser gradualmente realçada do analítico ao qua-
litativo. Na minha experiência, é importante ter uma combi-
nação dos dois e ser modesto, crítico, reverente e ter uma 

abertura de espírito. Também é importante ser crítico e testar 
um método para ver se é genuíno. Contudo, também é ne-
cessário ter um espírito aberto e se há hesitações sobre uma 
experiência inicial, ela deve ser tomada seriamente e testada 
em futuras experiências.
Acho importante encontrar ocasiões e situações em que se 
tornem visíveis os efeitos dos preparados. Por exemplo, mon-
tando blocos de pesquisa. Isto é importante para a clarida-
de e certezas de cada um sobre a eficiência dos preparados. 
Isto garantirá uma maior motivação e interesse na aplicação 
cuidada dos preparados. Os preparados atuam por si mas o 
entusiasmo e interesse do aplicador aumenta a sua eficácia. 
Poderia mostrar isto com estatísticas mas esta é a minha ex-
periência de 20 anos com ensaios de preparados. Trata-se 

de abrir oportunidades onde possam surgir 
uma relação individual com os preparados.

Jürgen Fritz (Alemanha): Coordenador de 
Agricultura Biodinâmica na Universidade de 
Kassel-Witzenhausen.

Comparação entre sumo de uva de produção biodinâmica, biológica e convencional (200 ml), com1, 2 e 5 dias de idade

Dynamisch 1 Tag Dynamisch 2 Tage Dynamisch 5 Tage

Organisch 1 Tag Organisch 2 Tage Organisch 5 Tage

Konventionell 1 Tag Konventionell 2 Tage Konventionell 5 Tage
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Preparados biodinâmicos – uma nova relação  
entre terra e cosmos
Pierre Masson

Em 2005, com o meu filho e outros amigos, eu comecei um 
negócio para ajudar o movimento biodinâmico. “Biodyna-
mie Services” produz e distribui preparados biodinâmicos 
em grandes quantidades. E fazemo-lo porque muitos produ-
tores novos na Biodinâmica ainda não têm a capacidade de 
os fazer eles próprios. Usamos, atualmente 70.000 cornos 
anualmente.
Nós decidimos fazer os preparados do mesmo modo que os 
farmacêuticos fazem medicamentos para a Weleda ou Wala. 
Estou consciente que isto, é claro, pareça estranho aos que 
defendem o princípio do organismo agrícola completamen-
te autónomo. Contudo, para mim, os preparados deixam o 
domínio espacial assim que passam pela sua transformação. 
Tornam-se então substâncias universais.
A nossa abordagem é executar o trabalho com extremo cui-
dado, tomar muita atenção ao contexto antroposófico e tor-
nar os efeitos visíveis e de valor imediato para os agricultores. 
Isto corresponde à nossa leitura do Curso aos Agricultores. 
Num relatório sobre a sua estadia em Breslau, Rudolf Steiner 
disse: “É realmente uma questão verdadeira a que eu gosta-
va de chamar de uma questão cósmica-terrena da mais alta 
ordem. É bastante claro que forças de origem espiritual têm 
de ser encontradas para a agricultura, forças que são ainda 
completamente desconhecidas e que terão significado não só 
para o melhoramento da agricultura mas também que pos-
sibilitem a Humanidade continuar a viver na Terra – o ser 
humano, na verdade, tem de viver do que a Terra dá – num 
sentido físico também.” Temos portanto de nos inspirar em 
conhecimentos espirituais e produzir resultados visíveis no 
mundo material.
Como podemos compreender este verso, dado por Steiner a 
Marie Steiner em 25 de Dezembro de 1922 (GA40)?

“As estrelas, outrora falavam aos Homens.
Que hoje se tenham silenciado, é o destino do mundo.
Aperceber-se desse silêncio, pode tornar-se dor para o  

                Homem terreno.
Mas no silêncio profundo cresce e amadurece
O que, no futuro, os Homens dirão às estrelas.
Aperceber-se deste falar, pode tronar-se força para a  

                Humanidade Espiritual.”

O que quer dizer que as estrelas estão silenciosas? Podemos 
nós aprender a falar às estrelas e podem elas falar de novo?

A relação entre terra e cosmos e o significado dos 
preparados
Os conhecimentos espirituais científicos de Rudolf Steiner 
providenciam-nos com uma hipótese de trabalho: A Terra é 
um ser vivo em evolução. Envelhece. Como ser vivo, a Terra 
está sujeita às leis de todos os organismos vivos. Tem um nas-
cimento, uma infância, uma juventude, um período de idade 
adulta, uma terceira idade e morte. O ser completo da Terra 
está imerso no ciclo de reencarnações sucessivas. A Terra 
teve a sua juventude há muitos anos atrás, nas eras geológicas 
que produziram as rochas sedimentares, carvão, petróleo e 
também calcário – um tempo de uma vitalidade exuberante. 
A espantosa atividade dos reinos animal e vegetal primordiais 
são disso testemunhos. No tempo presente, os seres huma-
nos foram dotados com uma responsabilidade única porque 
sendo seres naturais, possuem também a semente espiritual 
do EU. Eles partilham a responsabilidade da futura evolução 
da Terra. Rudolf Steiner descreve-o da seguinte maneira: “A 
nossa tarefa hoje em dia é pegar na substância mais ou menos 
morta e devolvê-la ao Espírito.” É connosco. Como deve isto 
ser feito em relação à agricultura e à nutrição humana? Como 
podemos trabalhar com substâncias de tal modo que passem 
a fazer parte de um novo processo evolutivo e relacioná-las 
com as forças que vêm do Cosmos? Christian Wistinghausen 
levou-me a trabalhar com os preparados. Para o seu pai, Al-
mar, que participou nas conferências em Koberwitz, os pre-
parados eram substâncias cósmicas. Deixem-me apresentar 
a minha compreensão das relações descritas no Curso aos 
Agricultores entre Terra, Cosmos, planta, animal e ser huma-
no com a ajuda de um desenho no quadro e depois apontar 
o significado relevante que os preparados têm no tempo pre-
sente.
Em primeiro lugar vou desenhar um ser humano em pé, numa 
direção vertical com a cabeça, o polo do organismo, onde se 
localiza o sistema neuro-sensorial e da atividade do pensar. 
Depois, o sistema metabólico, o polo oposto, com as funções 
do metabolismo, reprodução e motoras. Entre os dois está o 
sistema rítmico, circulação e respiração, que sustenta a nossa 
capacidade de sentir e de ter sensações.
Podemos ver, no caso do animal, que há uma orientação di-
ferente com a coluna vertebral na posição horizontal, paralela 
ao chão. Nos animais, o polo intermediário é menos definido 
que nos seres humanos. Num ruminante, como a vaca por 
exemplo, as funções metabólicas estendem-se para o sistema 
neuro-sensorial. O animal é capaz de filtrar as forças cósmi-
cas mas não consegue usá-las para si próprio. Em seu lugar, 
são excretadas para produzir um valioso estrume.
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A planta é como um ser humano invertido. O seu polo neu-
ro-sensorial está dentro do solo, o qual Steiner descreve como 
sendo como um diafragma. As folhas podem ser equiparadas 
a um grande intestino que, graças à luz do sol, são capazes de 
absorver o dióxido de carbono. Folhas, flores, frutos e semen-
tes fazem parte do sistema metabólico da mesma maneira 
que um ser humano tem órgãos metabólicos e reprodutores.
As plantas não têm o seu sistema rítmico próprio. Pois o Sol 
e todo o Cosmos trabalham nelas a partir de fora. Podemos 
agora desenhar o Zodíaco com todas aas constelações que 
conhecem – Aries, Taurus, Gemini… Então podemos trazer 
para o desenho o sistema solar com o Sol e os planetas como 
vistos da Terra. Na primeira e segunda conferência do Cur-
so aos Agricultores, Steiner diz que o Sol não atua sozinho. 
Os seus efeitos são influenciados e acompanhados por forças 
que provêm de cada um dos planetas. O Sol trabalha em con-
junto com os planetas mais distantes, Marte, Júpiter e Saturno. 
Para haver efeitos plenos, sílica e calor têm de estar presentes. 
Estas são as verdadeiras “forças cósmicas”. Esta atividade leva 
à formação de substâncias nutritivas assim como a tudo o 
que seja de natureza qualitativa, gosto, aromas, cor. O Sol 
também exerce efeitos quando está apoiado pelos planetas 
interiores, Lua, Mercúrio e Vénus. Este efeito tem uma quali-
dade mais terrena como pode ser visto, por exemplo, ni rico 
verde das folhas. Para ser efetivo, calcário e água têm de estar 
presentes. Esta corrente mais terrena sustenta a capacidade 
reprodutiva.

O que acabei de descrever é a situação ideal. Aparte o envel-
hecimento da Terra, ela também é afetada por vários tipos de 
poluição, química, eletromagnética, radioativa e também a 
imoralidade ambiental da nossa cultura. Tudo isto impede as 
forças cósmicas de serem plenamente efetivas na Natureza, 
nos nossos solos e nas nossas culturas. Há, atualmente, um 
reforço de barreiras entre a Natureza, Terra e Cosmos e elas 
crescem dia a dia. O envelhecimento do Universo significa 
que estamos atualmente a passar por uma extrema densifi-
cação da matéria. A compactação e salinização dos solos são 
ambos sintomas deste processo.
Como podemos nós ajudar o corpo físico desta estrela en-
velhecida de modo a que possa continuar a apoiar-nos nas 
nossa tarefas presentes e futuras e assegurar que a Humani-
dade e toda a Criação possam continuar a evoluir? No Cur-
so aos Agricultores, Steiner não dá indicações claras sobre 
as relações entre as forças cósmicas do passado, que estão 
gradualmente a serem extintas e os preparados biodinâmicos 
que têm a capacidade de as restaurar. No que se segue, vou 
tentar descrever essa relação baseada no que Steiner disse em 
outras ocasiões, nomeadamente nas palestras médicas.
Nos preparados de bosta de vaca (500) e no de sílica (501) 
nós temos a ver com a influência direta do Sol e com as suas 
forças de estruturação, individualização e de verticalização. 
Estas possibilitam tanto o solo como as plantas a desenvol-
verem a sua forma verdadeira. Elas estão ligadas às forças do 
EU, da “potencialidade do ego” que Steiner descreve na 8ª 
conferência.

Pierre Masson ao dar a sua palestra (Foto: Verena Wahl)
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Tendo-nos ligado com as forças do Sol, aplicando os prepa-
rados de bosta de vaca e de sílica, consideraremos agora os 
órgãos que os outros seis preparados, baseados em plantas, 
formam e a sua relação com os planetas. Para acordar estas 
forças novas, temos de criar algo de inteiramente novo. Nós 
juntamos substâncias de uma maneira tal que nunca poderia 
acontecer na Natureza. Uma bexiga de veado cheia de flores 
de Mil-folhas, nunca se viu na Natureza. De qualquer manei-
ra, podemos pensar nisto.
Mil-folhas numa bexiga de veado, pode ser relacionado com 
a deusa Vénus como ela é descrita nos mitos antigos Gregos 
e Romanos. Se observarmos cuidadosamente o efeito de Ca-
momila crescendo nos campos, podemos começar a recon-
hecer a sua capacidade de estabelecer equilíbrios, permitir 
solos húmidos e compactados de voltar a respirar. As suas 
qualidades terapêuticas revelam uma relação com a esfera 
de Mercúrio, o deus da mudança. No preparado de Urtiga, 
reconhecemos as forças de Marte, relacionadas com o ferro 
e a vesícula biliar. Traz atividade e energia mas também um 
certo equilíbrio. Usando o crânio de um animal doméstico, 
fazemos o preparado de casca de carvalho, relacionado com 
a Lua, cálcio vivo e reprodução. O preparado de Dente de 
Leão, no mesentério, está relacionado com a atividade de Jú-
piter e com o fígado. Com ele, influenciamos a absorção e 
redistribuição de elementos como o cálcio e a sílica. O pre-
parado de Valeriana está relacionado com Saturno e, no ser 
humano, com a medula óssea onde são formados os glóbulos 
vermelhos do sangue.
O génio de Rudolf Steiner fica demonstrado com a criação 
destes completamente novos preparados biodinâmicos. Eles 
envolvem substâncias capazes de criar uma nova ponte entre 
o Cosmos e a Terra. São forças que vêm, realmente, do futuro. 
Elas eram completamente desconhecidas antes de Steiner as 
ter apresentado.

O que pode ser esperado dos preparados biodinâmi-
cos?
Aumenta o teor de Matéria orgânica estável. A estrutura do 
solo melhor rapidamente e as raízes penetram mais fundo. 
Em 6 meses (de 18 de abril a 11 de Novembro), uma vinha 
tartada com 500P (preparado 500 ao qual foi adicionado os 
preparados do composto), o solo tornou-se mais escuro, mais 
grumoso, menos colante e melhorou muito a capacidade de 
retenção de água. Os nossos resultados têm sido regulares e 
constantes.
Nós temos uma abordagem bastante simples. Todos os anos, 
fazemos cursos de 2 a 3 dias de Introdução à Biodinâmica 
e à Viticultura. Deste modo, atingimos centenas de pessoas 
(quase 1 000 em 2017). Encorajamos cada pessoa que quer 
se iniciar em Biodinâmica a montar parcelas de comparação 
entre BIO e Biodinâmico. Quer isto dizer que uma parte da 
parcela leva os preparados e a outra não. Os resultados são 
quase sempre espantosos e verificamos que as mudanças 
ocorrem muito rapidamente.

A aparência das plantas muda. O sistema radicular aumenta; 
as plantas adotam um porte típico, tornam-se mais verticais e 
a sua cor adquire um maior brilho. Tornam-se menos susce-
tíveis a doenças. As folhas das plantas que são tratadas com 
os preparados tornam-se mais “aéreas” e tomam uma aura 
maravilhosa.
Nos ensaios comparativos que temos conduzido, a qualida-
de do produto melhora, sobretudo no sabor. Contém mais 
polifenóis e a sua resiliência física aumenta. Por exemplo, há 
menor necessidade de enxofre nas vinhas.

Alguns princípios chave no trabalho com os prepara-
dos
Cultivo das plantas, tempo da colheita e armazenamento são 
muito importantes. Nós tentamos levar os preparados a um 
estado coloidal pois este é o modelo para o qual o solo deve 
evoluir. Também os torna particularmente eficazes. A respei-
to do estado coloidal podemos dizer que ele é a fundação 
sobre a qual assenta toda a evolução, transformação e me-
tamorfose. É uma condição que é recetiva à irradiação das 
forças formativas vindas do Cosmos, é um estado que é re-
cetivo à Vida. Todos os preparados, incluindo o de bosta de 
vaca, progridem para este estado durante o armazenamento. 
Água de boa qualidade e temperatura entre os 35 e 37 º C 
parece ser crucial durante a dinamização. A qualidade do 
contentor de dinamização (sua forma e constituição material) 
e uma dinamização energética determinam se o potencial 
do preparado é ou não totalmente desenvolvido. Trabalhar 
com os ritmos manhã ou tarde é de importância vital para a 
dinamização e pulverização dos preparados. Nós ainda não 
terminámos a nossa pesquisa. Por exemplo, qual é o melhor 
momento de colheita da urtiga, Primavera ou Outono quan-
do o ferro cósmico chega à Terra? Elas têm o mesmo valor?
Um episódio sobre a eficácia dos preparados: é sabido que 
uma ou duas aplicações do preparado 500P por hectare têm 
um efeito forte sobre a atividade do solo e o comportamento 
das plantas. Como já mencionado, há um aumento mensurá-
vel no teor de matéria orgânica e uma melhoria na estrutura 
do solo e sua porosidade. Não substitui o estrume mas mel-
hora a fertilidade. Há vários anos atrás, estávamos a enterrar 
30 000 cornos no mesmo local e nós sabíamos exatamente 
quanta bosta era necessária para os encher. Perturbou-me o 
facto que a quinta de onde veio a bosta pudesse sofrer uma 
baixa de fertilidade. No entanto, quando calculei a quanti-
dade de bosta usada nos 30 000 cornos que é menos que a 
quantidade de bosta produzida por uma só vaca num ano. 
Com 30 000 cornos podemos fertilizar 30 0000 ha. Se esta 
bosta fosse utilizada diretamente como estrume, só podería-
mos enriquecer 1 ha. Ao fazer os preparados aumentamos o 
poder de fertilização em 1:30 000.

Sacramento da terra?
É possível imaginar os preparados como cosméticos para a 
face da Terra. Cosmos em Grego significa, em primeiro lu-
gar a” boa ordem”, em seguindo lugar e mais exatamente a 
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“ordem do Universo”. O terceiro significado é “ornamento, a 
beleza de uma mulher”. A palavra cosmético deriva de Cos-
mos. Cosméticos, cremes e bálsamos podem ser usados para 
refrescar e trazer ordem ao cabelo e pele cansados. A Mãe 
Terra, no estado em que está hoje, tem real necessidade de 
tais cuidados, especialmente as áreas agrícolas. Haverá mel-
hor cosmético para a face da Mãe Terra que os preparados 
biodinâmicos? Eles são, obviamente, capazes de dar a esta 
estrela com o seu corpo poluído, cansado, envelhecido, es-
cloritizado, a oportunidade de se regenerar e até de ser um 
germe de um futuro universo.
Podemos ir mais longe e caracterizar os preparados biodinâ-
micos como sacramentos para a Terra? Eu acredito que os 
preparados podem ser vistos como um medicamento, um 
cosmético e mesmo um sacramento para a Terra. Com a 
ideia de criar uma “Nova Terra” transformamos uma terra 
mineralizada e endurecida numa terra rica em húmus, ma-
cia, moldável e viva formada por uma espécie de substância 
espiritualizada.
Aplicar os preparados também traz uma mudança significati-
va às plantas e com isso a regeneração da nutrição humana. 
A constituição humana torna-se então mais equilibrada. Com 
uma conexão mais harmoniosa entre os corpos físico, etérico 
e astral o EU humano pode melhorar a ligação entre as forças 
do seu pensar e agir e a esfera harmonizante do sentir. Isto, 
por sua vez, pode levar a uma nova via de desenvolvimento 
para a Humanidade.
Todas estas coisas tornam possível responder ao “silêncio das 
estrelas” mencionado acima. Os preparados biodinâmicos 
são, sem dúvida, uma nova linguagem com a qual o Homem 
pode falar às estrelas e enviar um sinal aos Deuses.

No quadro da Crucificação de Matthias Grünewald vemos 
ao pé da cruz, junto a Maria Madalena, ma vaso contendo 
unguentos curativos. Ao refletir sobre Maria Madalena e no 
como ela unta o corpo de Cristo, podemos també pensar no 
quadro “Noli me tangere” (não me toquem) de Fra Angelico 
no mosteiro de S. Marco em Florença onde o Cristo ressusci-
tado aparece a Maria Madalena como jardineiro ou hortelão. 
O misterioso vaso de unguentos é sempre visto no centro 
destes quadros, claramente visível sob uma árvore, o símbolo 
do mundo vegetal e do etérico. Está colocado ao centro entre 
Maria Madalena e Cristo. Está sempre colocado diretamente 
sobre a Terra que se tornou o corpo de Cristo através do 
Mistério do Golgotá. Estas imagens do vaso com unguentos, 
mostradas nos quadros, não apontam, para os cuidados que 
devemos ter para com o corpo da Terra? Os preparados bio-
dinâmicos podem, decerto, ajudar nessa direção, indepen-
dentemente da nossa orientação cultural ou religiosa.

Pierre Masson (França): Fabrico de prepara-
dos biodinâmicos, fundador de Biodynamie 
Services, formador, consultor, editor.

Fra Angelico: Noli me tangereGrünewald: Altar de Isenheim – A crucificação
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Preparados – uma  
chamada do destino
Binita Shah
É possível estabelecer uma relação íntima entre o trabalho que 
fazemos com os preparados biodinâmicos e as nossas três fa-
culdades humanas de coração, mãos e cabeça. Eu também 
relaciono isto com a trindade como é concebida nas filosofias 
orientais. O coração está relacionado com o Criador “Brah-
ma”, as Mãos com o Conservador “Vishnu” e a cabeça com o 
Destruidor “Shiva".

A chamada ao meu coração – brahma
Conhecer Peter Proctor em Março de 1995 e aprender sobre 
Agricultura Biodinâmica durante horas a fio, teve em mim um 
impacto duradouro e cedo compreendi que ela seria a tarefa 
da minha vida. Foi como uma chamada do destino.
Os primeiros resultados das experiências feitas com tomate 
em Outubro de 1996 tiveram um enorme impacto em mim. 
Nada de fertilizantes nem químicos e, no entanto, as flores 
continuavam a aparecer e os frutos também mesmo quando 
a planta estava quase a morrer. Foi a floração e frutificação 
contínua que surpreendeu toda a gente. Então percebi que a 
Agricultura Biodinâmica tinha o potencial de mudar as vidas 
dos pequenos agricultores na Índia. Isto queria dizer, é claro, 
que alguém teria que fazer os preparados (e talvez mesmo em 
grandes quantidades) e convencer os agricultores que deviam 
usá-los. Uma tarefa nada fácil. Para mim, no entanto, não ha-
via um voltar atrás. Tomei para mim a tarefa de produzir os 
preparados em larga escala e decidi também construir a min-
ha atividade profissional à volta disso. Em Outubro de 1998, 
decidi começar a trabalhar o pomar de família em Nainital, 
Uttarakhand. Levei comigo 30 conjuntos de preparados e 
10.000 minhocas e comecei a trabalhar.

A jornada das mãos – vishnu, o conservador
Fazer com que os agricultores usassem os preparados biodinâ-
micos foi, para mim, um processo que começou por observar 
cuidadosamente como eles viviam. Eu vi como alguns agricul-

tores se suicidavam e como grande número deles abandonavam 
a agricultura. Por outro lado, vi a prática intensiva e altamente 
mecanizada da agricultura moderna. Poderíamos nós intervir e 
trazer alguma mudança com os preparados biodinâmicos?
Tornou-se necessário criar um modelo de negócios para conti-
nuar com este trabalho com os preparados biodinâmicos. Tor-
nar-me numa grande empresa ou numa organização não lucra-
tiva que tem de estar constantemente a pedir fundos, não forma 
soluções que me agradaram. Descrições em embalagens e outra 
literatura educacional teriam de ser transmitidas com clareza nos 
dialetos locais. Os preparados, em si, teriam que ser embalados 
em materiais coloridos e reutilizáveis. Foi assim que chegámos 
a desenvolver um calendário biodinâmico de uma página só. 
Encontrei uns projetores russos portáteis num mercado de obje-
tos usados em Delhi e montei um show de slides descrevendo 
as principais atividades biodinâmicas. Esta foi, provavelmente, 
a primeira vez que houve uma demonstração multimédia em 
zonas rurais na Índia. Os slides podiam ser apresentados em 
qualquer lugar, em casas particulares, estábulos ou em lojas à 
beira da estrada. No fim dos espetáculos, normalmente, alguns 
poucos agricultores concordavam em fazer composto segundo 
as nossas orientações.
O composto é o motor da mudança. O composto sempre foi e 
continuará a ser o primeiro passo ao introduzir as práticas bio-
dinâmicas. No ano 2000, fizemos 100.000 pilhas de composto 
em Uttarakhand como parte de um programa apoiado pelo go-
verno e u ganhei o título de “rainha do composto”. Até hoje já 
fizemos 1 milhão de pilhas de composto e poupámos 8 biliões 
de rupees indianos. Fazer uma pilha de composto tornou-se 
uma das mais importantes atividades para mim. Reconhece a 
dignidade do labor humano, a importância da reciclagem e a 
autoconfiança que esta atividade dá. Uma vez feita apilha, é 
costume tirar uma foto e depois pulverizar Valeriana sobre ela.
O preparado MT arranjou um lugar muito próprio no nosso tra-
balho. Pegar em bosta de vacas lactantes e transformá-la num 
material escuro e bonito com muitos usos apela bastante aos 
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agricultores e seus colaboradores. O composto é diferente em 
cada localidade e cada estação. O composto e no que se trans-
forma é sempre uma surpresa e simboliza a unicidade de cada 
quinta. O preparado MT, por seu lado, tem sempre o mesmo 
aspeto seja lá onde for feito. O M;T é o mais versátil preparado e 
tem imensas aplicações, é “um pau para toda a obra”, um siste-
ma básico que trata qualquer problema. O MT é usado quando 
algo está em falta.

O terceiro reino – shiva
Desde o meu primeiro encontro com o “velhote com os cornos”, 
Peter Proctor, tenho tido sempre a certeza de que aqui está algo 
que vale a pena explorar e trabalhar. E quando os meus colabo-
radores me perguntam: “Como é que os preparados realmente 
atuam?” eu tento responder contando uma experiência única 
que tive quando pela primeira vez fui buscar os órgãos animais 
para fazer os preparados. Chegámos ao local de abate e de des-
membramento. É um local ao ar livre e no chão. Havia pilhas 
de carcaças por todo o lado e o ar estava sufocante e muito mal 
cheiroso. Um dos meus assistentes decidiu abandonar o local 
imediatamente pois estava quase a vomitar. Tapei o nariz e a 
boca com um lenço e disse lhe adeus. O outro estava atrás de 
mim, com os sacos e começava a ficar branco. Nós estávamos 
em pé, muito perto da carcaça de onde iam ser tirados os ór-
gãos. O corpo da vaca estava inchado e após ter olhado para 
ele, pude ver o seu interior. A barriga da vaca era uma expansão 
elítica, forrada a cor-de-rosa e branco, como um Universo e 
parecia uma aguarela. Não havia fim e quando olhei, senti-me 
dentro dela, recebendo a radiação cósmica que o animal tinha 
recebido em vida. Foi só mais tarde que recebi uma cópia do 
Curso aos Agricultores de Rudolf Steiner e só muitos anos após 
eu li a parte em que ele a radiação das forças cósmicas para 
dentro da barriga da vaca; de como o micro e o macrocosmos 
se unem aí.

Quando inoculamos o composto com os preparados 502 a 507, 
damos-lhe as propriedades das forças de vida. Carregam o im-
pulso do Universo, também lhe podemos chamar de “Vontade”. 
A vontade do Universo dá Vida e mantém a Vida. Esta vonta-
de é um todo, cada forma de vida individual extrai deste todo 
universal, um outro todo – como uma criança que extrai von-
tade dos seus pais. No fi, direi que foi a vontade do Universo 
que me levou a este trabalho, foi esta vontade que trouxe os 
meus colaboradores até mim para que, juntos, possamos atingir 
cada vez mais agricultores. Foi esta mesma vontade que nos 
juntou em Novembro na minha quinta nos Himalaias e agora, 
outra vez, aqui, no Goetheanum. Continuemos o nosso trabalho 
encadeando a vontade de pequenos agricultores numa grande 
vontade universal.
 

Binita Shah (Índia): Trabalha com 50.000 pe-
quenos agricultores indianos em agricultura 
biodinâmica. É fundadora de SUPA Biotech 
e SARG.

Fotos: Binita Shah
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A respeito de potencial de ego
Benno Otter

A ideia de “potencial de Ego” foi introduzida por Rudolf Steiner 
na oitava palestra do Curso aos Agricultores. Ele disse que os 
excrementos humanos são muito diferentes dos estrumes ani-
mais. O excremento humano tem pouco valor como nutriente 
uma vez que tudo o que é nutriente na comida foi extraído 
pelas forças humanas da Individualidade. O que excretamos 
tem, portanto, pouca utilidade, não tem qualidade construtiva. 
A atividade do nosso EU usa todas as forças contidas na comi-
da. Com os animais é diferente. Rudolf Steiner descreve como 
os animais não desenvolvem um EU propriamente dito e têm, 
portanto, um potencial de Ego. As forças deste potencial de Ego 
ficam então no estrume. Fica, no entanto, a questão de saber 
como é que a vaca atinge este potencial de Ego. Só o pode pe-
netrar através da comida, isto é, através das plantas que ingere. 
As plantas têm em si, este potencial de Ego. Numa planta é mais 
fácil entender este potencial de Ego. Quando a planta começa 
a crescer, ela desenvolve-se para cima e as raízes para baixo. 
A planta não tem um EU encarnado, portanto, o EU do mundo 
vegetal não está na planta em si, mas no centro da Terra – pode-
mos imaginá-lo aí. É fácil pensar no EU superior da planta estar 
aí em baixo pois, na verdade, as raízes da planta estão orien-
tadas para o centro da Terra. Se visualizarmos a Terra como 
uma esfera com plantas a crescer sobre toda a sua superfície, 
todas essas plantas irradiam para o interior com as suas raízes e 
para fora com os seus gomos. As forças do “potencial de Ego” 
expressam-se no mundo vegetal através do incrivelmente forte 
impulso do crescimento vertical.
SE agora olharmos as plantas dos preparados e tentarmos ima-
ginar como este potencial de Ego se exprime nelas, chegamos 
à família das ervas, gramíneas. Elas são a principal fonte de 
alimentação das vacas. Para mim, elas são também plantas dos 
preparados. Elas providenciam a substância inicial para a bosta 
de vaca e, portanto, o preparado de bosta de vaca. As ervas 
exprimem este impulso da verticalidade de uma forma muito 
poderosa. Elas até tentam manter esta verticalidade na floração. 
Os grãos, as sementes também se desenvolvem na vertical em-
bora se inclinem um pouco para um lado ou outro e balancem 
ao vento. Nós precisamos das ervas numa forma digerida para 
fazer o preparado de bosta de vaca.
Podemos então perguntar-nos como é com as outras plantas 
dos preparados. Qual é a característica especial da Valeriana 
na verticalidade do seu talo? É, simplesmente, ar. A Valeriana 
tem um talo cheio de ar e este ar até penetra nas suas raízes. 
SE abrirmos as raízes encontramos bolsas de ar. A qualidade 
especial da Valeriana é que p ar está contido no seu talo, o rei-
no onde se expressa o potencial de Ego. O Dente de Leão, na 
verdade, não tem nenhum talo, está condensado na roseta de 
folhas. Há somente o talo floral e este está também cheio de ar. 
A Urtiga não consegue manter-se na vertical por muito tempo 
enquanto é nova e cheia de seiva. Se a arrancar e querer tê-la 

num vaso; se quiser fazer um bouquet de flores de Urtiga, não 
consigo pois elas murcham assim que arrancadas ao solo. Mas 
quando madura, a planta tem uma estrutura deveras duradoura. 
Se não tiver sido moída no Verão, quando chegar o Inverno, a 
fibrosa urtiga ainda estará ereta no Inverno. A Mil Folhas tam-
bém é muito especial. A Mil Folhas tem um talo perfeitamente 
formado e a Cavalinha, na verdade, nada mais é senão talo e 
talo e mais talo. Até debaixo do chão, é talo.
Se olharmos as raízes, vemos que o Dente de Leão tem uma 
raiz cheia de vitalidade que desce na vertical. A Camomila tem 
uma poderosa raiz principal. O Carvalho é uma planta muito 
especial. Tem, é claro, uma raiz principal muito forte mas, na 
parte aérea, luta constantemente para atingir a verticalidade. 
Tenta todos os anos mas nunca consegue. Cresce na vertical 
durante um tempo mas logo é forçado a crescer para os lados, 
porque o seu gomo terminal foi comido. Tem um conjunto de 
gomos no cimo e pode crescer para um lado ou para o outro. 
Tenta uma vez e outra crescer na vertical mas, na verdade, nun-
ca consegue e isso é a característica do Carvalho. Eu acho que 
isto mostra também um forte “potencial de Ego”.
O “potencial de Ego” também se encontra nos animais. Os 
órgãos para fazer os preparados vêm, sobretudo, das vacas e 
podemos então perguntar-nos como podemos fortalecer este 
“potencial de Ego” através do nosso maneio, do nosso criar e 
da alimentação. Quando fazemos os preparados, o elemento 
do órgão é unido ao elemento da planta e um órgão completa-
mente novo é fabricado para o organismo agrícola. Tomemos 
como exemplo, o preparado de Dente de Leão. É separado da 
sua envolvente natural e dentro dele (mesentério com flores de 
Dente de Leão dentro) há muitas flores – é um órgão formado, 
não existia antes e está envolvido por uma pele. É uma pele que 
estará sempre em contacto com o que se passa dentro e com o 
que se passa fora. Estes preparados ajudam a fortalecer a indivi-
dualidade da quinta e aumentam-na com o poder do “potencial 
de Ego”. Isto não acontece num ano só mas sim ano após ano. 
Há uma afirmação fantástica no Curso aos Agricultores: aconte-
ce continuamente; a individualidade desenvolve-se por etapas, 
aos poucos, precisa de tempo.
 

Benno Otter, colaborador do Jardim do 
Goetheanum desde 1982, pessoa de con-
tacto, coordenador, oferece cursos e consul-
toria. Responsável por jardinagem, compos-
tagem, fabrico de preparados e aprendizes.
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Os preparados 
como fonte de 
vida
René Piamonte

Trabalhar com os preparados, tem sido para mim, uma longa 
viagem de profundo questionar interior. É por isso que que-
ro salientar que hoje vou falar a partir do coração e não de 
conhecimentos da cabeça. Portanto, vou falar na minha lín-
gua materna e agradeço a Constanza Kaliks pela tradução. O 
trabalho com os preparados começou em 1980 em Botucatu, 
no Brasil com a ajuda de muitas pessoas que tinham feito um 
curso no Emerson College em Inglaterra. Gente vinha de todos 
os lados da América do Sul a Botucatu, para visitar. Eu tam-
bém fui para aprender a fazer os preparados. Este trabalho, 
continuamente, pede que nos empenhemos nele com as nos-
sas questões pessoais. Porquê estes preparados, porquê nesta 
época do ano, porquê este ritmo? E, lutando para encontrar 
respostas, podemos começar a perceber porquê os prepara-
dos são importantes para a Terra. Para se ter uma ideia do 
que temos que lidar na América do Sul, nós usamos cerca de 
30.000 cornos para fazer o preparado de bosta de vaca e de 
500 cornos para fazer o preparado de sílica. E isto cada ano. 
Parece muito mas, na verdade, não o é pois o movimento bio-
dinâmico na América do Sul está continuamente a crescer e 
essas quantidades nunca são suficientes. Os preparados para 
a Argentina têm de ser importados do Brasil e para as Hon-
duras e para o México, são importados da Alemanha. O que 
é produzido localmente é, na maioria das vezes, insuficiente. 
Se os preparados têm qualidade, podem ser 
eficazes em qualquer lado.

O preparado coca cola
Ao preparados de bosta de vaca e de sílica fo-
ram introduzidos rapidamente. Muitas ques-
tões surgiram logo de início tais como, por 
exemplo: “Porquê cornos de vaca e não de 
boi?” Mas, geralmente, o trabalho em si deu 
as respostas. Houve muita discussão e muitos 

argumentos foram trocados sobre o fato de ser corno de vaca 
e não de boi, mas a melhor coisa a fazer foi pôr um pouco de 
bosta de vaca dentro de um corno de boi e ver como saiu. 
Não há nada melhor que ver os resultados. Nos cursos que 
dou, tenho sido confrontado com questões tais como “mais 
valia pôr a bosta dentro de um pote de yogurte”. É claro que a 
minha resposta foi imediatamente “Nem pensar!”. “Podemos 
usar uma garrafa de coca cola?” E eu respondi uma vez mais 
“Nem pensar!” E então, durante um curso, alguém veio com 
uma garrafa de coca cola e disse: “Mas, professor, podemos 
ao menos tentar?” Tive então que aceitar o desafio. Há um 
princípio fundamental em educação que diz que não há nada 
como uma pergunta estúpida, mas somente a nossa incapa-
cidade de a compreender. Portanto, decidi aceitar o desafio. 
Enchemos cornos de vaca, da maneira habitual e depois dois 
cornos de boi e uma garrafa de coca cola.
E foi interessante notar que, de cada vez que alguém passava 
pelo local, perguntava-se como seria o resultado. Portanto, 
podem imaginar que quando voltaram para desenterrar os 
cornos, seis meses depois, a expectativa era grande. Começá-
mos por desenterrar os cornos de vaca. A primeira coisa a 
notar é cheirar o preparado e aprender qual deve ser o cheiro 
de um preparado desses. É um cheiro muito particular, como 
tabaco ou baunilha ou frutos vermelhos. Todos os presentes o 

cheiraram. Depois olharam para o conteúdo 
do corno de boi e logo viram que não tinha 
fermentado corretamente. O cheiro não era o 
mesmo.
Depois veio o grande momento excitante, o 
preparado coca cola. Como substância or-
gânica estava bem. Estava negro, tinha-se 
decomposto bem mas havia um detalhe im-
portante – não tinha cheiro absolutamen-
te nenhum. Nós não conseguíamos cheirar 

Fotos: René Piamonte
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nada. E os agricultores presentes, cheiraram-no também e dis-
seram que não estava bom e não servia para nada, portanto, 
não deveria ser usado. Não precisei de dizer mais nada mas fi-
quei, eu também, surpreendido. Mais tarde, começámos uma 
conversa sobre isso e perguntámos: “O que descobrimos?” No 
fim, chegámos à conclusão que o agente ativo no prepara-
do, aquilo que realmente fertiliza, tem origem na matéria, nas 
substâncias orgânicas, mas que o efeito verdadeiro de fertili-
zação ocorre através do cheiro. E então percebemos o que 
Rudolf Steiner disse quando falou de clari-sentir quando se 
referiu ao cheiro. O que realmente serve para fertilizar o solo 
no preparado é o seu perfume, o seu cheiro.

Aprender com os preparados de composto
No princípio, foi difícil produzir alguns dos preparados – por 
exemplo, onde obter bexigas de veado? No início, foi um pro-
blema mas resolveu-se importando-as da Europa. Como obter 
os órgãos de bovino? Simples, fazendo acordos com os mata-
douros. Durante um curso, numa quinta, abateu-se um animal 
e então podemos ver os órgãos e tentar entender as várias 
camadas de peles e verificar que animal magnífico é a vaca. 
É importante, por exemplo, fazendo o preparado de casca de 
carvalho, que seja utilizada, verdadeiramente, pele fresca do 
cérebro de modo a poder trabalhar bem contra doenças. Nós 
tivemos uma experiência especial com urtiga, em Mendonza, 
nos Andes da Argentina. Tínhamos decidido levar connosco 
urtiga seca de modo a podermos fazer o preparado lá. Fize-
mos o preparado e só depois verificámos que no local onde já 
tinha ido enterrado, começou a crescer urtiga. Isso foi muito 
interessante e ensinou-nos muito. Sempre tínhamos pensado 
que os preparados precisavam das plantas mas então vimos 
que as plantas também precisam dos preparados.

Trabalhando com os preparados no equador
Aqui, no hemisfério sul, os preparados são feitos na estação 
adequada que são o oposto, no tempo, às do hemisfério 
norte. A linha do Equador está bem marcada, de um lado é 

Norte e do outro é Sul. Nós tivemos uma experiência interes-
sante no Ecuador. No norte do país, em Esmeraldas, enterrá-
mos 400 a 500 cornos. Enterrámo-los d durante 6 meses no 
hemisfério norte e depois desenterrámo-los e fomos depres-
sa ao sul do Ecuador e enterrámo-los durante mais 6 meses, 
desta vez, no hemisfério sul. Isto foi muito especial. Também 
o fizemos com o preparado de sílica.

O aparecimento de fungos
Uma coisa que descobrimos, não imediatamente no início 
mas sim ao fim de 20 anos, é o aparecimento de fungos no 
preparado. Verificámos que estes fungos refletem a qualidade 
do preparado. Quero dizer e muito claramente que não é o 
efeito fertilizante dos fungos mas que quando a qualidade do 
preparado é boa, os fungos aparecem. Eles não apareceram 
nos 10 primeiros anos mas desde então, durante os últimos 
20 anos, eles têm aparecido regularmente. Não foi uma forma 
de transferência biológica, eles apareceram no preparado. DE 
onde vêm estes fungos? Eu estive recentemente no Amazonas, 
numa área muito grande que tinha sido queimada. Nada mais 
que o solo negro e torrado podia ser visto. E então vi, uma e 
outra vez, magníficos cogumelos a surgir na terra queimada. 
De onde vieram e qual o poder que leva a tal crescimento de 
fungos? Rudolf Steiner falou sobre estes seres que se unem 
com as forças da Lua. Talvez que estes seres nos acompan-
hem e nos apoiem, hoje em dia, de modo a avivarem o solo. 
Eu gosto realmente destes fungos. No Brasil, na Universidade, 
estamos no processo de identificá-los e conhecê-los melhor.

Dinamização e pulverização
No início e por muito tempo após, dinamizámos à mão, mas 
mais tarde, começámos a usar uma máquina. Tivemos que 
recorrer a uma máquina devido a um grande problema ma 
Biodinâmica – e digo-vos isto como consultor – nós não pul-
verizamos o suficiente. É uma questão de força de vontade. 
Portanto, começámos a desenvolver uma máquina própria. 
Algumas pessoas no Brasil e na Argentina, que têm bastan-

Grupo de trabalho Fungos nos preparados
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tes conhecimentos de Biodinâmica, ajudaram-nos a desenhar 
esta máquina. É muito importante que a máquina esteja co-
rretamente calibrada. O tipo de movimento, é claro, também 
é muito importante. Mas também achámos que o som feito 
pela máquina devia ser similar a uma dinamização manual. 
Assim como descobrimos que é, na verdade, o cheiro que 
fertiliza, descobrimos agora que o som ouvido durante a di-
namização pode fortalecer o processo fertilizante ainda mais. 
A pulverização é feita manualmente ou mecanicamente, com 
motorizadas ou um outro processo qualquer. Em áreas muito 
grandes como, por exemplo, na República Dominicana, a pul-
verização é feita com aviões. E, no Chile, começámos a usar 
drones.

Uma pequena cabana ou um palácio
No armazenamento, tentamos sempre manter os preparados 
em potes de grés ou de vidro, rodeados por turfa. É muito im-
portante manter a humidade de modo a manter o perfume. 
Por vezes, as caixas onde os guardamos têm formas artísti-
cas. Os potes são muito bonitos. O local onde são guardados 
também é muito importante. Surgiu o conceito de “cabana 
biodinâmica” – o lugar onde se guardam todos os prepara-
dos. Cada lugar desenvolve a sua cabana específica. Cada 
pessoa tem uma casa, os animais têm estábulos e até o trator 
tem uma garagem. Porque é que os preparados não haveriam 
de ter a sua casa? Também há quem exagere e crie palácios 
para os preparados. 

Fabrico de preparados com alegria
Uma vez tivemos uma bela experiência no Ecuador. Não havia 
pás para misturar o preparado MT. Ninguém usa uma pá na 
floresta tropical, somente uma machete. OK, dissemos, então 
vamos misturar com os nossos pés. Todos calçaram botas de 
borracha e foi assim que começou. Um dia, no Brasil, num dia 
muito bonito, pensámos, vamos tirar as botas e fazê-lo des-
calços. Fazer o preparado MT é um processo semelhante ao 
amassar massa de pão. No encontro Latino-Americano, na Cos-

ta Rica, havia centenas de pessoas que fizeram centenas de 
kilos de preparado ao som de música e tambores.
Tentamos sempre ter alegria quando trabalhamos com os prepa-
rados. Há cerca de 300 quintas e de 7.000 famílias que se sen-
tem ligadas e trabalham entusiasticamente com o fabrico dos 
preparados. Uma maneira de ultrapassar o ceticismo, é fazer os 
preparados em conjunto e então proceder a uma mudança inte-
rior. Ao trabalhar com os preparados, nós desenvolvemos uma 
“memória sensorial” ou um “órgão do coração pensante” que 
ajuda a desenvolver os preparados. Com isto, quero dizer: “Eu 
vou com o meu coração em direção àquilo que tenciono fazer”. 
E se trabalharmos com os preparados desta maneira, tornamos 
possível que a agricultura venha a ser uma força de renovação 
para a Terra. Muito obrigado.

 

René Piamonte (Argentina): Consultor e for-
mador na América Latina e Caraíbas. Editor 
do Calendário Biodinâmico da América do 
Sul.
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Os preparados como uma ponte entre a agricultu-
ra e a medicina
Georg Soldner

Cérebro e corno
Foi somente no decurso dos últimos 10 anos que a medicina 
convencional reconheceu a importância da flora intestinal 
através de artigos em várias publicações – embora Rudolf 
Steiner já ter chamado a atenção para isso, numa forma muito 
precisa, em 1920. A ligação que Steiner indicou também está 
a ganhar a atenção, nomeadamente, que a vida nos nossos 
intestinos tem algo a ver com a nossa consciência. É referido 
um novo eixo – o eixo microbioma – intestinos – cérebro. Já 
foi reconhecido que o desenvolvimento evolutivo do cérebro 
tem dependido, em larga medida, dos intestinos e sua flora. 
Segue-se que as substâncias alimentares existem em primeiro 
lugar para susterem e darem vida o processo digestivo que, 
por sua vez, forma a base da nossa vida consciente. Contudo, 
isto depende em primeiro lugar do processo, da composição 
da flora intestinal, da sua vitalidade interna e, mais importan-
te para o cérebro, das substâncias que o ser humano conse-
gue criar neste processo digestivo e que não são as mesmas 
que consumimos. Finalmente, nós desenvolvemos a nossa 
consciência com as mesmas forças que originalmente per-
mitiram o crescimento do nosso organismo, com forças eté-
ricas, vivas. Esta transformação de forças de crescimento em 
forças de consciência foi descrita por Rudolf Steiner como 
sendo da “maior importância” tanto para a medicina como 
para a educação. É contudo igualmente importante para a 
agricultura e para compreender a base da nutrição. As forças 
de crescimento estão continuamente a ser transformadas em 
Luz interior de consciência. Nós tiramos a Luz da nossa “pil-
ha de composto” interior, queremos desenvolver Luz a partir 
dela. Enquanto a comida está a ser destruída no nosso trato 
digestivo, uma vida interior nova, enriquecida, está a nascer. 
Nada é simplesmente queimado (combustão) aqui, substân-
cias estão a ser transformadas em forças vivas.
E a nutrição humana deve ser abordada de tal maneira que 
as pessoas não sejam mais embuchadas com substâncias que 
não são, cada vez mais, capazes de absorver – pensem só 
como a obesidade e a diabetes se tornaram tão frequentes 
– mas com comida que estimule a atividade interior, pensar 
independente e iniciativa individual, comida que não cause 
letargia mas que dispare a vontade.
Enquanto o ser humano, contrariamente aos animais, desen-
volveu um cérebro frontal e uma testa característica que se 
eleva acima dos olhos (o nosso osso frontal também tem um 
espaço oco nele), a vaca desenvolveu cornos no seu lugar. 
Por um lado, crescem a partir da pele e, por outro, são forma-
dos com um espaço interior parcialmente cheio de ar. As ca-
vidades sinusoides da vaca estendem-se para dentro do cor-

no e recebem os gases à medida que eles fluem do rúmen. 
Também descarregam gases e são intensivamente permeados 
de sangue. Sabemos que nos ruminantes que comem erva, 
o processo de formação do corno está intimamente relacio-
nado com o do trato digestivo que reflete a maravilhosa ca-
pacidade metabólica da vaca. Também sabemos que os seus 
cornos e cérebro representam a imagem refletida do trato di-
gestivo que ela tem continuamente de controlar com as suas 
poderosas tensões gasosas e movimentos interiores. E se é o 
nosso cérebro frontal que possibilita o ser humano a ter uma 
posição ereta e controlar o sistema metabólico-membros ad-
quirindo, portanto, total consciência e liberdade, talvez en-
tão sejam os cornos da vaca que a permitem respirar, cheirar, 
experienciar e controlar a sua vida metabólica interior. É jus-
tificado, portanto, acreditar que a vida anímica da vaca está 
intimamente ligada aos seus cornos. Sabemos também que 
uma vaca com cornos necessita de um maior espaço anímico 
que outra sem cornos. Os cornos têm tanto significado para a 
vaca como o cérebro tem para o ser humano.

Potenciação usando o exemplo da sílica
Rudolf Steiner descreveu o processo de potenciação da se-
guinte maneira: “se pensarmos que uma substância tem de-
terminadas propriedades e se a reduzirmos a quantidades 
cada vez mais pequenas, então ao se aproximar do zero, 
adquire outras características, a sua anterior capacidade de 
irradiar para as redondezas e começar a estimular o mate-
rial que estou a tratar (o solvente) na maneira corresponden-
te”. Estas palavras tocam de uma maneira profunda a lei de 
“Morrer e vir a ser”. Rudolf Steiner, originalmente, observou 
este processo de potenciação no organismo humano onde 
substâncias como ácido silícico são tornadas eficientes numa 
forma finamente diluídas. Isto ocorre especialmente no des-
envolvimento embriónico quando uma “pele transparente 
de ácido silícico” cresce à volta do amnion – as suas cinzas 
contêm 22% de ácido silícico. Quanto mais novo o organis-
mo, mais importante é o ácido silícico. Os invólucros dos 
órgãos e especialmente o do embrião, são capazes de largar 
as qualidades radiantes destas substâncias finamente diluí-
das, cada invólucro à sua maneira. O organismo , ele próprio, 
pode potenciar substâncias – a homeopatia aprendeu-se a 
partir do organismo humano – e o objetivo deste processo 
de potenciação (tal como a dinamização do preparado de 
sílica) é permear exaustivamente o meio diluente da subs-
tância usando um intenso processo de movimento de modo 
a que a substância dissolvida irradie através dele. Os orga-
nismos humanos e animais estão repletos de substâncias de 
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uma natureza altamente refinada que têm um efeito forte, 
como o das glândulas tiróideas. O nosso sentido do olfato é 
especialmente reativo ao mínimo traço. Temos de deixar de 
pensar em termos de uma substância que tem de fazer algo 
(como, por exemplo, um antibiótico que mata uma bactéria) 
e, em vez disso, começar a pensar em termos de substâncias 
que são capazes de desencadear uma resposta num contex-
to vivo como, por exemplo, o odor de uma mãe num bebé. 
Todos nós estamos familiarizados com o facto de como um 
odor fino e delicado pode alterar a nossa vida e, portanto, 
talvez possamos agora compreender como uma fina névoa 
de preparado de sílica pode falar a uma planta.

O manto quente da terra
“Podemos facilmente compreender que se a Terra for con-
cebida como um organismo vivo – que o deve ser – então 
tem de estar sujeita a um processo de respiração” … Ru-
dolf Steiner fala da formação da Luz na atmosfera terrestre, 
a sua importância para os processos bioquímicos na Terra e 
finalmente sobre o “manto de calor da Terra”. As afirmações 
feitas sobre as condições de calor na atmosfera exterior da 
Terra, por volta de 1920, têm sido, desde então totalmente 
confirmadas. E hoje sabemos que as temperaturas ótimas na 
história terrestre ao longo dos últimos milénios têm estado li-
gadas à agricultura. O desaparecimento de muitas florestas, a 
criação de terra arável, o metabolismo dos animais, tem tido 
ao longo de milhares de anos uma influência sobre o calor da 

Terra, inicialmente, como uma sua estabilização. Sabemos 
que, como resultado do pensamento científico moderno e 
da industrialização que daí resultou e que, em última análise, 
levou à industrialização da Farmácia, da Agricultura e da Me-
dicina, tem havido uma deslocação que pôs em perigo este 
manto de calor da Terra. Também sabemos que nós, seres 
humanos, somos responsáveis pelo futuro da Terra. A Terra 
já não é jovem e, hoje, está com febre. E se não mudarmos 
as nossas atitudes, ficaremos perante uma catástrofe, a ex-
tinção total da vida, o colapso da atmosfera terrestre e, como 
consequência, ameaças extremas de vida. Nós somos res-
ponsáveis pela atmosfera em cada quinta, em cada reunião. 
E nós próprios somos responsáveis por ela. Rudolf Steiner 
ensinou-nos a tomar os factos fisiológicos muito mais seria-
mente e profundamente. Pois não pode ser negado que o 
organismo humano manter o seu calor é o mais alto nível de 
regulação fisiológica. Nós somos capazes de regular o nosso 
calor de uma forma muito precisa de modo a podermos viver 
e agir conscientemente no nosso corpo. A superfície do nos-
so corpo é muito diferente da dos animais, não temos pele, 
nem penas nem escamas. Com esta pele nua, conseguimos 
regular o calor a um grau excecional e mantê-lo estável mes-
mo quando corremos a maratona. O nosso cérebro, o órgão 
mais sensível ao calor, depende disso.
Rudolf Steiner chama a nossa atenção para esta relação pro-
funda entre este calor e a nossa natureza espiritual. Nós so-
mos chamados para conhecermos não só o nosso corpo mas 

“O manto de calor da Terra” extrato de uma pintura de Johannes Onneken
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também a Terra inteira. O magnífico, dador de vida manto 
da Terra, que nos dá a Vida, depende de nós e, sobretu-
do, de como trabalhamos, de como fazemos agricultura. E 
somente quando compreendemos realmente que a Terra é 
um ser vivo com o seu próprio manto, é transparente para 
o Sol e para o Cosmos e protege e escuda ao mesmo tem-
po, mantem-nos quentes – a Terra é 33º mais quente que 
seria sem a atmosfera – e distribui o calor; somente quando 
conseguimos compreender tudo isto como um invólucro à 
volta de uma criança ainda não nascida, como a nossa pele; 
somente quando compreendemos que tudo o que vive só se 
desenvolve dentro de um manto adequado, somente então 
conseguimos superar a nossa crise ambiental. Esta crise am-
biental é, fundamentalmente, uma crise de autoconhecimen-
to. Somente quando conseguirmos “encontrar” a Terra como 
um grande “TU”, como um ser e reconhecermos a sua vida e 
todas as suas camadas com reverência consciente, podemos 
nós, como humanidade continuar na senda do nosso próprio 
desenvolvimento.
Precisamos de um novo espírito, uma forma completamente 
nova de pensar, ma que inspire e dê orientação se quere-
mos que a Terra não morra e a Humanidade complete a sua 
missão na Terra. Rudolf Steiner tinha isto bem claro na sua 
mente e hoje em dia, tornamo-nos cada vez mais conscientes 
disso. Neste momento no tempo, precisamos de um espírito 
de cura pois a Terra ficou doente e cada vez mais pessoas 
ficam doentes cronicamente. Precisamos do espírito conhe-
cido entre os Cristãos como o Espírito Santo, aquele que dá a 
cada um de nós a possibilidade de trabalhar em conjunto em 
irmandade para a comunidade de uma forma curativa.
Não há dúvida que, com estes preparados, Rudolf Steiner 
quis pôr em marcha uma ação terapêutica poderosa, no-
meadamente, trabalhar na cura da Terra que está, hoje, tão 
ameaçada pela agricultura industrial e pela maneira como 
pensamos e agimos. Trata-se de permitir um espírito curativo 
ligar-se à Terra através dos preparados de uma forma concre-
ta e prática.

Veado e vaca
Os seres humanos e os animais processam e retêm azoto 
– que originalmente vem da atmosfera – em muito maio-
res quantidades que as plantas de modo a produzirem, por 
exemplo, proteína muscular. A proteína compõe-se de 16% 
de azoto. A mobilidade interior do animal está relacionada 
com o azoto e, portanto, também com os rins e a bexiga. 
Sem os processos dos rins e da bexiga, não conseguiríamos 
lidar com o azoto e o nosso corpo astral não poderia existir e 
estar ativo dentro de nós. Quando uma animal como o veado 
se envolve tão ativamente e sensivelmente com o seu meio 
ambiente e, mais além, com o Cosmos e as suas armações 
se estendem para fora como antenas, sensações interiores 
aparecem no corpo que moldam o carácter dos órgãos. O 
veado, como um ruminante com antenas, vive exteriormente 
muito mais intensamente nessas impressões e movimentos 
que uma vaca. As antenas são formadas a partir de fora e 
são descartadas todos os anos; o corno da vaca é penetrado 
por dentro por sangue e respira, a vaca vive muito mais na 
sua atividade ruminante e de pastar, em paz e orientada inte-
riormente. Em comparação com a vaca, podemos mesmo fa-
lar de um veado “nervoso”, como Rudolf Steiner o descreve. 
Movimentos anímicos interiores – tal como a maneira como 
tomamos os alimentos – o mundo das emoções e as nossas 
sensações, espelham-se num órgão como a bexiga. Sabemos 
por experiência que a bexiga reage mais fortemente à nossa 
disposição anímica que o fígado. E se um animal está ligado 
com o seu ambiente de uma forma intensa e com tão largo 
alcance como é o veado, a sua bexiga torna-se quase como 
uma imagem do Cosmos. Isto demonstra que a bexiga é um 
órgão que está intimamente relacionada com o corpo astral e 
que uma diferente e correspondente dinâmica se desenvolve 
com o veado e com a vaca. Podemos ver quão profundamen-
te Rudolf Steiner observa um órgão ou uma planta, em que 
processo ele está envolvido, que processo serve e sim, que 
impulso espiritual vive nesse órgão, nessa planta e no húmus 

Fotos: Wikipedia
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da Terra. Em princípio, o mesmo se aplica ao intestino del-
gado e ao mesentério tão permeado de nervo e células san-
guíneas ou, alternativamente, ao envolvente, móvel, metabo-
licamente ativo e absorvente de líquidos Omentum. Rudolf 
Steiner torna claro, desde o início, em relação ao corno de 
vaca que deve ser de um animal feminino. O segredo de um 
organismo feminino é que consegue estabelecer ordem inter-
na, retomar força dos membros e ter o poder de produzir leite 
e ser a fundação de uma vida nova. A vaca, portanto, ocu-
pa um lugar muito particular. Ficamos impressionados pela 
imensa vitalidade e astralidade da vaca e pela maneira como 
ela consegue produzir uma cultura microbiana altamente 
efetiva no seu rumen e estômagos – se a deixarmos fazê-lo. 
Impressionante também é a mestria da sua atmosfera interior, 
o seu controlo de gases e a sua ruminação de alimentos como 
uma forma de concentração orgânica, reflexão e meditação. 
Ela que procura a paz na Luz do Sol, não se perturba com a 
chuva e consegue saltar com grande leveza através de um 
prado se lhe derem essa oportunidade. Ela que vive no seu 
organismo, providencia leite e estrume e que fomenta a vida, 
dá muito mais do que toma.
Se meditarmos e conseguirmos compreender a vaca desta 
maneira, se conseguirmos, uma vez mais, respeitar as nossas 
vacas como animais através dos quais o Espírito da Criação 
fala, o verdadeiro Espírito da Cura fala, se aprendermos a 
respeitá-la da mesma maneira que devemos respeitar a Te-
rra como um todo então seremos capazes de obter, a par-
tir dos órgãos da vaca, os invólucros para fazer um remédio 
necessário em agricultura e ganhar acesso a uma forma de 
astralidade que está totalmente dedicada aos processos da 
vida. É a qualidade astral específica da vaca de que estamos 
aqui a tratar assim como das poderosas forças etéricas que se 
desenvolvem no seu organismo e que se manifestam mais in-
tensamente nas suas excreções, no leite para nosso consumo 
direto por um lado assim como na sua bosta. Em Koberwitz, 
Rudolf Steiner descreveu o método através do qual esta força 
poderosa pode ser ainda mais fortalecida potenciando-a. 
També se referiu a ele como um estrumar adicional. Nós 
podemos, de um ponto de vista da Medicina Antroposófica, 
descrevê-lo como uma medicina típica.

Os preparados como um remédio genérico
No livro de fundação da Medicina Antroposófica* publica-
do em 1925, Rudolf Steiner e Ita Wegman disseram que a 
medicina não se devia dirigir somente à doença mas que 
devia também, “apoiar a vitalidade decrescente”. “Em ca-
sos de doenças mais graves, o organismo não é capaz de 
gerar vitalidade suficiente a parir da comida que processa. 
Será necessário arranjar então o tratamento terapêutico de tal 
maneira que o organismo receba apoio neste respeito. É este 
certamente o caso com os remédios dispensados em clínicas 
e Institutos terapêuticos” (GA 27, XIX 99). E esse é o problema 

* R. Steiner, I. Wegman: Grundlegendes zu einer Erweiterung der Heilkunst nach 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen. GA 27, 8. Auflage, Rudolf Steiner Ver-
lag, Dornach, 2014.

de partida hoje em dia. Nomeadamente, que não estamos 
a lidar com um solo vivo normal e que responda mas com 
um que já perdeu uma boa parte da sua vitalidade. Rudolf 
Steiner desenvolveu medicamentos genéricos para a farmá-
cia antroposófica. Fornecer a um organismo a vitalidade de 
que carece é frequentemente necessário criar compostos que 
juntem duas qualidades polares opostas. É este o caso com 
o Hepatodoron, o remédio para o fígado feito a parir folhas 
de videira e de morangos silvestres. Aqui encontramos uma 
polaridade semelhante à existente entre o preparado de bosta 
de vaca e o de sílica. Este conceito de remédio genérico é 
precisamente o que encontramos aplicado nos preparados 
biodinâmicos – remédios que podem ser usados praticamen-
te em todo o lado.
Resumindo, no Curso aos Agricultores, Rudolf Steiner pro-
curou uma ligação ao futuro, ao espírito de cura que vem 
do futuro. Ele criou a imagem de uma agricultura que não 
mais explora a Terra, cada vez mais ferozmente, mas que, 
ao invés, contribuísse positivamente para a sua proteção e 
desenvolvimento futuro.  É uma imagem de uma agricultura 
orientada para a vida, os seres vivos e, em última análise, 
para a nutrição humana. Ele preocupou-se em criar habitats 
protegidos, ele viu grande valor no ciclo interno de uma quin-
ta. Ele viu-a como um ser vivo e realçou a importância de 
que nada, solo, dejetos, estrume – caísse fora do reino vivo, 
pelo contrário, que a área de toda a quinta fosse revitalizada 
e rodeada por uma pela que estivesse aberta ao Cosmos.
Foi para uma agricultura curativa e viva que ele desenvol-
veu essa abordagem nova de fertilização e criou os prepa-
rados. Os princípios de que ele desenvolveu esse “estrumar 
suplementar”, preparado de bosta de vaca e preparado de 
sílica, foram originalmente tirados da farmácia antroposófica. 
O que Pierre Masson disse aqui foi correto, nomeadamente, 
que quando o agricultor fabrica os preparados, ele torna-se 
num farmacêutico. O objetivo principal da farmácia antro-
posófica é estimular a atividade própria do organismo e não 
substitui-la ou reprimi-la. Os preparados também têm este 
objetivo e modo operacional. A sua eficácia é aumentada 
através de várias técnicas de potenciação que lhes permite 
“irradiar” as suas qualidades cada vez mais fortemente como 
luz interior trabalhando para apoiar e levar ordem à vida nas 
suas redondezas, tal como o Sol faz em combinação com as 
forças dos planetas.

 

Georg Soldner (Alemanha), Médico Pediá-
trico e desde 2016, codiretor da Secção Mé-
dica do Goetheanum. 
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Soberania e os preparados
Ueli Hurter

O fabrico dos preparados como uma capacidade
Sem as nossas mãos não haveria preparados. Se não os fizer-
mos, não podemos falar deles pois eles não existem. Eles não 
são fenómenos naturais mas sim criações culturais. Fazê-los 
e usá-los podemos aprender tal como aprendemos qualquer 
outro ofício. Isso é importante. Nós ganhamos soberania atra-
vés das nossas mãos. Vamos tomar isto literalmente. Fazendo 
uma festa a uma pessoa querida também não pode ser dele-
gado. Portanto, quero pedir-vos que usem as vossas mãos e 
façam os preparados ou pelo menos o 500 e dinamizem-no à 
mão pelo menos durante um certo tempo. Isto é importante 
porque a vontade fluindo através das nossas mãos via mui-
to mais longe e profundo que os pensamentos. A vontade é 
mais íntima, mais pessoal. Está ligada ao nosso destino. Usar 
a vontade significa fazer um compromisso ao mais alto nível. 
E é através da vontade que nos ligamos de uma forma mais 
profunda, direta e individual co o que acontece na quinta e 
também com os processos de produção e com a comida que 
sai da quinta. Na vontade somos inconscientes, estamos ador-
mecidos e o que fazemos na prática ao longo de vários anos, 
talvez décadas deita luz sobre a vontade. Peter Blazer disse: 
“A única forma verdadeiramente apropriada de nos ligarmos 
com os preparados, é o fazer, isto é, fabricá-los e aplica-los, 
trabalhar com eles com uma presente atitude pessoal”. Isto 
torna claro quão os aspetos interiores e exteriores estão liga-
dos, especialmente em relação à vontade.
No Verão, nós, no Goetheanum, temos as nossas próprias va-
cas. Nós fazemos o preparado de bosta de vaca com bosta 
das nossas vacas. Os cornos estão agora enterrados, durante 
o Inverno. O que acontece agora no Inverno? O corno já não 
está ligado à vaca mas está ligado ao organismo Terra. A Terra 
medita durante o Inverno, ela está acordada, cosmicamen-
te acordada. Este acordar cristalino de gelo radia para o cor-
no, penetra o seu conteúdo de bosta e torna-o preparado. O 
quer acontece é algo universal mas também é algo individual, 
próprio de cada lugar de onde é colhida a bosta. Podemos, 
deste modo, criar lugares, novos lugares de poder, lugares 
reais. Vamos tornar o possível, possível. É importante trazer 
soberania ao solo, fundear o impulso. Pôr a ideia em marcha 
e tornar a ação num feito. 

O fabrico de preparados como uma arte
Quando devo eu pulverizar o preparado de sílica? Estações 
do ano, desenvolvimento das culturas e constelações de es-
trelas podem e devem ser tidas em consideração ao decidir 
o momento de pulverizar o preparado de sílica. Mas dentro 
da dimensão temporal há também um espaço de liberdade 
individual e soberania independente. De cada vez que apli-
camos os preparados, ocorre uma nova criação artística. É 
uma criação a partir do nada. Rudolf Steiner sumarizou-o num 

verso: “As estrelas outrora, falavam aos homens; Que hoje se 
tenham calado, é o destino do Mundo; Tornar-se conscien-
te desse silêncio, pode ser uma dor para o Homem terreno; 
Mas no silêncio profundo, cresce e amadurece; O que, no 
futuro, o Homem dirá às estrelas; Tornar-se consciente desse 
discurso, pode tornar-se força para a humanidade espiritual”. 
Ser soberano quer dizer que podemos e devemos contribuir. 
Como um ser soberano, eu digo: “Sim, eu ergo-me vertical, eu 
dependo de mim próprio”. Transferindo isto para o contexto 
quinta: Aqui está um lugar real na superfície terrestre, é uma 
fonte de produtos agrícolas, um lugar de produção primária. 
Ao longo do tempo, tal soberania torna-se auto movimento. 
Na sequência das estações, durante os estados de crescimen-
to das plantas e no circular dos planetas, aquele que tem a 
capacidade de auto movimento, pode e deve dar resposta.

O fabrico de preparados como um trabalho interior
O cético interior pergunta: Os preparados funcionam? Como 
trabalham? A investigação científica pode providenciar os re-
sultados. A experiência prática na minha quinta e a minha 
compreensão podem dar-me certezas. Em trabalho científico 
espiritual concomitante, eu consigo dirigir com atenção preci-
sa, de uma forma aberta para os preparados, cada um deles e 
todos e permitir ao meu olho interior, o sentimento interior e 
audição interior concentrarem-se nos preparados assim como 
num fenómeno arquetípico, como referido por Goethe.
Podemos tomar como exemplo, os preparados do compos-
to. São, à primeira vista, pequenas quantidades colocadas na 
pilha de composto. Se tentarmos compreender o seu papel 
na compostagem, vemos que eles formam capacidades. Estas 
capacidades fazem bem mais do que adicionar substâncias. 
Eles conseguem responder às necessidades de uma situação 
determinada – com “razão” (preparado de urtiga) ou puxar, a 
partir das redondezas terrestres e cósmicas, substâncias em 
falta (preparado de dente de leão). Do que são expressão?
São expressão de uma entidade com autoridade, com capa-
cidade para aprender e lembrar o que foi aprendido. O Ego é 
uma autoridade dessas. Um Ego é capaz de produzir algo a 
partir da sua natureza espiritual independente. Uma entidade 
deste tipo é soberana. Os preparados trabalham no sentido 
de trazerem uma “Egoeidade” na natureza cultivada mas tam-
bém nos seres humanos quando comem comida.
Podemos dizer que a este nível, os preparados tratam não só 
de combater a poluição ecológica do planeta Terra, não só de 
produzirem alimentos saudáveis, mas também de combate-
rem a poluição do EU, a paralisação do EU, o endurecimento 
do EU. Aqui o EU surge como uma relação entre Centro e 
Periferia.
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Os preparados como fertili-
zantes dinâmicos
A soberania, como descrita acima, 
significa: Eu co-crio. O meu lugar 
é um lugar real. O meu tempo é 
um tempo real. A individualidade 
agrícola torna-se uma realidade. Os 
produtos são internamente flutuan-
tes e permitem-me ser um indivíduo 
livre e empenhado. Estas dimensões 
altas, criativamente criativas, de 
longo alcance, estão contidas nos 
preparados. É difícil de entender. 
Os preparados são difíceis de com-
preender. Nós tentamos compa-
rá-los com outros fenómenos simila-
res onde a relação entre substância 
e seu efeito é igualmente espantosa. 
E se dissermos que os preparados 
são como remédios, será que isso 
os redime de eu mal os entender 
como fertilizantes, estrume ou pre-
parados? Mundos inteiros abrem-se 
quando os declaramos como remédios e o mesmo acontece em 
relação a curar a Terra e seres humanos. Dialogar com médicos 
e farmacêuticos pode ajudar.
Também podemos dar um passo mais além e ver os preparados 
como sacramentos. Como substâncias que servem para santi-
ficar a Terra e os seres humanos. Em alguns lugares para onde 
viajamos, experienciamos bastante concretamente a relação 
entre os preparados e as tradições religiosas. Isso reflete uma 
necessidade em muitos de nós. Esta dimensão religiosa dos pre-
parados pode abrir também novos horizontes.
No entanto, eu acredito que os preparados estão profunda-
mente ligados à agricultura. Com efeito, não há mais nada tão 
profundamente agrícola como os preparados – os aspetos mi-
neral, vegetal, animal e as estações do amo estão ligados mu-
tuamente, interpenetram-se e combinam-se numa composição 
de modo que a produção primária acontece, os produtos sur-
gem. Em outras palavras, eles amadurecem e emergem de uma 
maneira saudável dos processos agrícolas.
Como eu vejo, o aspeto médico e o curativo estão incluídos e 
integrados nos preparados como fertilizantes dinâmicos. A cu-
rada Terra não é um extra mas é um aspeto integral do estrumar, 
é uma parte dele. A santificação da Terra e os seus frutos, isto 
é, os produtos que produzimos com a ajuda dos preparados e 
vendemos como Demeter por um lado e, por outro, compra-
mos, não são um extra mas uma parte integral e consequência 
do uso dos preparados.
Este trabalho simples com preparados simples, este tipo de fer-
tilização dinâmica que está totalmente integrada no trabalho 
normal da quinta – incluindo juntar estrume, apanhar dentes 
de leão, dinamizar sílica – é uma forma moderna de trabalho 
guiado espiritualmente. A minha experiência é que esta forma 
simples de trabalhar com os preparados “prepara” o fluxo de 

trabalhos ao longo do ano. Fertilizar é muito mais que levar 
nutrientes à terra. Também significa mais que avivar num sen-
tido orgânico. À luz dos preparados, fertilizar significa cultivar, 
elevar toda a corrente de substâncias e forças produtivas a um 
nível superior. A um nível no qual podemos começar a trabal-
har criativamente a partir das forças do EU. O nível que, em 
tempos antigos, se lidava separadamente com ritos sagrados, 
pode agora, com a ajuda dos preparados, ser cada vez mais 
integrado no trabalho quotidiano. Isto contradiz a rotina cres-
centemente monótona, juntando-lhe um elemento de um ato 
sagrado. Soberania, autodeterminação e independência origi-
naram-se na atividade agrícola que agora está penetrada pelos 
preparados. Como consequência, podemos ficar fisicamente 
nas quintas pois o trabalho passa a fazer sentido e nutre-nos. 
Podemos voltar às quintas pois há momentos em que é possível 
a expressão artística livre. Podemos fundar novas quintas pois 
os preparados lançam um raio de compreensão e conhecimen-
to vindos do futuro no nosso trabalho agrícola quotidiano.

Ueli Hurter (Suiça):  Codiretor da Secção de 
Agricultura do Goetheanum; agricultor na 
quinta Ferme de L’Aubier. 
www.aubier.ch

Imagem no quadro preto por Ueli Hurter
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Memória e consciência – trabalho sobre a carta de 
Michael
René Becker e Jean-Michel Florin

Rudolf Steiner chama a atenção para duas capacidades huma-
nas especiais – memória, que é formada a partir de traços invi-
síveis que toda a perceção deixa atrás no corpo de vida; e cons-
ciência, que se eleva do nosso inconsciente e permeia-nos com 
conteúdo moral. Revela-se no nosso estado de vigília como a 
voz da consciência. Como é que uma tal compreensão do mi-
crocosmo humano pode levar ao entendimento do macrocos-
mo Terra? O organismo agrícola tem memória e consciência 
como o ser humano? Podemos ajudar o organismo agrícola a 
desenvolver um sistema rítmico?

O reino do meio na agricultura
Contrariamente ao ser humano que tem o seu próprio siste-
ma médio ou rítmico (respiração e circulação do sangue), o 
organismo agrícola, segundo Rudolf Steiner, não tem um ver-
dadeiro sistema médio. Parece, portanto, que o desenvolvi-
mento de um tal sistema mediano é um elemento importante 
para a transformação de um organismo numa individualidade. 
Deve-se notar que o sistema rítmico do ser humano é o resul-
tado de contínuo movimento dinâmico. Nós nunca paramos 
de respirar, não paramos de inalar e exalar, etc. Este sistema, 
a nível anímico, é a fundação da nossa vida de sentimentos. 
Permite-nos sentir e pesar se algo está correto ou não.

Não é tarefa do agricultor guiar o processo de formação de hú-
mus e aplicar os preparados de modo a dar vida ao diafragma 
do organismo agrícola e daí que se torne possível uma troca 
livre e dinâmica, que um independente sistema rítmico seja 
chamado à existência?
É nossa tarefa, usando um conceito desenvolvido por Pierre 
Masson,” criar uma nova Terra”. Não só juntando uma grande 
quantidade de materiais orgânicos, mas também encorajando a 
ação de forças astrais e vivas no solo. O solo está em perigo em 
duas direções. Pode tornar-se demasiado “cabeça” e escloriti-
zado ou demasiado “barriga” quando os processos de transfor-
mação dominam, insuficiente húmus é formado e crescimento 
descontrolado acontece. O primeiro cenário acontece quando 
a matéria orgânica se transforma em turfa em vez de húmus. A 
turfa conserva toda a memória. Remanescentes de pólen com 
10.000 anos foram encontrados em turfa. Mas novas possibi-
lidades para o futuro não podem ser encontradas na turfa. No 
segundo cenário, a matéria orgânica é demasiado fresca, não 
guarda memória de anos anteriores e rapidamente se mineraliza.
O composto biodinâmico ajuda a ativar um reino mediano atra-
vés dos preparados para o composto. Eles permitem o surgir de 
polaridades. A Camomila, por exemplo, como um preparado 
de metabolismo-cálcio e o preparado de Dente de Leão como 

Dente-de-leão. Foto: Jean-Michel Florin
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preparado sílica, o embaixador dos céus. Ou Milfolhas em po-
laridade com a Casca de Carvalho. Ou ainda a Urtiga como 
meio, em polaridade com a Valeriana que é um preparado de 
periferia. Estas polaridades nos preparados podem ajudar a for-
mar um reino médio dinâmico no composto e depois no solo.

O reino médio nos seres humanos
Geralmente, pensamos que Bem e Mal existem como uma dua-
lidade. Steiner chama a atenção para o facto que, na verdade, 
vivemos entre duas forças polares que, deixadas a si próprias, 
levam ao mal. Existe também o Bem, o dinâmico, continuamen-
te ativo, criativo reino médio entre os dois polos. Esses dois po-
deres que vivem na nossa Alma, são chamados por Steiner de 
Lúcifer e Ahriman. Ahriman é aquele que procura sempre cor-
tar-nos do passado e declara que tudo pode ser resolvido pela 
razão. Leva a que tudo seja calculado, standardizado e meca-
nizado. Contra isto temos Lúcifer que declara que no passado, 
tudo era melhor, que nós, seres humanos, podíamos viver num 
mundo lindo mundo sagrado… Isto significa, a nível social, nós 
movemo-nos de um mundo dual no qual eu estou sempre certo 
e o outro errado para uma busca dinâmica de verdade e bonda-
de nas quais várias tendências podem ser integradas.
Esta polaridade pode ser experienciada muto concretamente 
na aplicação dos preparados. Há, por um lado, a tendência 
de trabalhar com os preparados de uma forma racional e nor-
malizada e de definir com muita precisão a maneira de fazer 
o melhor preparado. O perigo aqui é que tudo se torne fixo e 
rígido e não possa se desenvolver mais. Por outro lado temos 
Lúcifer que nos diz que se tivermos uma grande ideia, tudo 
o que precisamos fazer é desejar com força sem ter que o 
implementar na prática. Os preparados são efetivos apesar do 
modo como são feitos e aplicados ou mesmo se são apenas 
pensados. O perigo aqui é que tudo se torne arbitrário.

Como podemos nós tomar estes dois aspetos e integrá-los a um 
nível superior no nosso trabalho com os preparados? Steiner 
dá-nos uma ajuda com duas capacidades que podemos praticar 
e desenvolver no nosso trabalho na Terra com os preparados:
1. Reforçar a memória. Um bom exercício é fazer uma revisão 
do dia cada noite ou uma vez por semana. Ou no Inverno 
quando a Terra está mais cristalina. Ao fazê-lo, ligamo-nos for-
temente com o passado. Na quinta, podemos então viver mais 
intensamente no fio do tempo, estar mais presente e ser capaz 
de sentir o que é necessário acontecer a seguir.
2. Aprender a ouvir a voz da consciência. Esta pequena voz 
pode ser ouvida melhor no início da manhã, ao acordar. Po-
de-me dizer o que o organismo agrícola deseja, o que solo, 
plantas e animais precisam. As melhores e mais inovadoras 
ideias chegam-nos de manhã cedo. É assim que nos podemos 
abrir para o futuro.
Podemos dizer que a Terra humaniza-nos quando a trabalha-
mos de que humanizamos a terra quando a trabalhamos. A 
separação entre Terra e ser humano será então ultrapassada ao 
trabalhar para o futuro da Terra que é também o nosso futuro.

René Becker (França): formador em Biodinâ-
mica; Presidente da “Terre de Liens”; Secre-
tário Geral da Sociedade Antroposófica em 
França.

Jean-Michel Florin (França): Codiretor da Se-
cção de Agricultura do Goetheanum e coor-
denador e diretor de curso da Associação 
Biodinâmica  Francesa.

Dente-de-leão. Fotos: Charlotte Fischer
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Sessão temática sobre 
produção de vinho
Jean-Michel Florin

Durante este fórum sobre o cultivo de uva introduzido por 4 
contribuições chave, juntamos futuros temas de trabalho para 
o grupo internacional de produtores de vinho.
Georg Meissner, um cientista, começou por apresentar resul-
tados impressionantes da sua pesquisa em Geisenheim sobre 
os preparados e seus efeitos. Descobriu, por exemplo, que se 
o preparado de sílica for aplicado corretamente e intensamen-
te, pode regular a força vegetativa da vinha (os lançamentos, 
etc. são mais curtos) e tem um efeito direto na saúde da vinha. 
Adriano Zago, consultor em Itália, focou, particularmente na 
atitude moral do consultor ao acompanhar o produtor. O con-
sultor tem de despertar entusiasmo nos seus clientes, deixan-
do-os completamente livres na maneira como trabalham com 
os preparados e ao mesmo tempo ajudá-los a realmente terem 
uma experiência real com eles. Receitas exatas para uso dos 
preparados devem ser evitadas.
Peter Jacob Kühn, produtor alemão fez um relatório bem vivo 
sobre a sua relação com os preparados. Disse: “Após ter gan-
ho um conhecimento inicial da Biodinâmica, procurei, através 
do meu trabalho com os preparados, levar essa relação um 
pouco mais longe. Os preparados foram o meio de o conse-
guir. Era algo que também dava resultados práticos. Eu queria 
que a minha relação com a Biodinâmica fosse não só um lindo 
pensamento mas que fosse algo com que eu pudesse trabal-
har. O meu objetivo era não só aplicar os preparados, mas 
chegar um passo mais perto deles através da minha atividade. 
A hora gasta a dinamizar com uma vassoura pôs tudo mais de 
lado. Quanto mais avançava esse ritmo de criar espirais e des-
fazê-las, mais perto me sentia perto deles. É uma aproximação 
que nós próprios podemos sentir e que podemos fazer a nossa 
vinha sentir também. E não somente através dos nossos pensa-
mentos mas, sobretudo, através do nosso esforço físico e ener-
gia. Encontrar este momento de expirar, encontrar um momen-
to de quietude, tornou-se importante para mim. Cada um deve 
encontrar uma maneira de chegar a essa aproximação. Mas é 
importante encontrá-lo pois só então acontece”. 
Patrick Mayer, um produtor da Alsácia, falou da sua pesquisa 
sobre a potenciação de substâncias para a agricultura. Os viti-
cultores usam muito enxofre, seja no combate ao míldio e oídio 
seja na cave. Patrick Mayer encontrou a sua inspiração num 
estudo intensivo do “Curso aos Agricultores” de Rudolf Steiner 
assim como no livro “Agriculture of Tomorrow” de Eugen e 
Lili Kolisko. Montou então uma série de ensaios com enxofre 
potenciado – de C1 a C60. Descobriu que ao fazer vinho que 
este se mantinha melhor com potências C4 e C5 mas torna-se 
mais largo e o seu gosto é mais orgânico. O vinho torna-se 
mais duro com C27. E somente com uma C41, a qualidade 

específica do vinho é retida. Estes resultados foram testados e 
confirmados por Jürgen Fritz que usou cristalizações sensíveis. 
Patrick Mayer quer encorajar alguns colegas a usar algumas 
diluições, por exemplo, enxofre e cobre potenciados no com-
bate a doenças fúngicas. É necessário muita pesquisa mas os 
produtores podem fazer muitas pesquisas eles próprios.

Os principais temas tomados pelo Grupo Internacional de Pro-
dutores de Vinho foram:
• Qualidade nutritiva
• Qualidade dos Preparados
• Questões de arranjo paisagístico e inclusão de animais na 

vinha
• Como poderão ser mais bem percebidos os resultados da 

agricultura biodinâmica?
• Como pode o essencial da Biodinâmica ser cuidado de 

modo a que esta não se torne numa mera técnica?
• Como se podem aprofundar os aspetos antroposóficos?
• Desenvolvimento de relações pessoais e capacidades in-

dividuais
• Como comunicar a Biodinâmica?

Quem estiver interessado em colaborar com o Grupo, deve 
contactar a Secção de Agricultura do Goetheanum.
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Sessão temática – o efeito dos preparados na co-
mida
Jasmin Peschke

Os efeitos dos preparados biodinâmicos foram descritos 
de muitas maneiras durante o congresso. Mas como po-
demos nós medir essas qualidades cósmico-espirituais nos 
produtos alimentares? A bem conhecida cozinheira ingle-
sa Wendy Cook disse. “Estamos a viver num muindo que 
se está a tornar cada vez mais virtual. Como podemos nós 
confiar na nossa habilidade de distinguir entre o que é ver-
dadeiro e o que é falso? Para mim, requer um esforço contí-
nuo de treinar e refinar os meus poderes de perceção”.
Trata-se de perceber a plena qualidade da comida. Para 
além da análise de substância desejadas (ex. compostos ve-
getais secundários) e indesejadas (pesticidas, toxinas, etc.) 
está a investigação da qualidade através de, por exemplo, os 
métodos de formação de imagens, uma descrição geral que 
foi dada por Richard Swann. Gaby Mergardt ad Kultursaat 
e.V. mostrou como somente alargando a abordagem analí-
tica e considerando o contexto alargado será possível ava-
liar corretamente as imagens das cristalizações sensíveis, tal 
como não conseguimos reconhecer uma palavra olhando 
somente para as letras. No laboratório Kwalis, na Aleman-
ha, o Dr. Peter Stolz e o Dr. Jenifer Wolhers são capazes de 
distinguir qualidades diferentes em ensaios cegos usando a 
técnica de biophotons. Sementes de trigo assim como de 
calêndula mostram maior maturação em amostras biodinâ-

micas enquanto as amostras convencionais realçam o pro-
cesso de crescimento. E, segundo os resultados de Jenifer 
Wohlers, “os cornos têm um efeito mensurável no leite”. Ao 
comparar ovos de diferentes métodos de maneio, os ovos 
de galinhas Demeter são claramente reconhecíveis.
Hermann Spindler, um chefe numa clínica, faz três pergun-
tas aos seus pacientes: O que é que a comida parece? Qual 
o seu sabor? Como é que me afeta? Este exercício sobre 
desenvolvimento da atenção é o primeiro passo para cu-
rar problemas como o peso excessivo e reações alérgicas. 
Isto traz-nos ao círculo completo. Treinar a capacidade de 
observar é a chave para compreender totalmente um pro-
duto, a sua qualidade e o seu efeito. Outros métodos como 
a observação sensorial, pesquisa sobre forças formadoras 
ou perceber substâncias, que não precisam de ferramentas, 
não foram consideradas neste debate mas fazem parte, cer-
tamente, deste tema.

Jasmin Peschke (Suiça): Diploma em Econo-
mia do Lar/Nutrição. Está envolvida com An-
troposofia e Nutrição há mais de 30 anos.Des-
envolve o Centro Coordenador de Nutrição 
na Secção de Agricultura do Goetheanum.

Trigo de inverno com preparados Trigo de inverno, sem preparados. Fotos: Gaby Mergardt
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Sessão temática – o efeito dos preparados na fer-
tilidade do solo
Ueli Hurter
Baseando-se nos nossos ensaios de fertilização a longo prazo 
em Dramstadt, Meike Oltmanns apresentou uma imagem da 
natureza complexa desta questão. O mais evidente à vista e 
mais claro para os participantes no encontro, foi a cor mais es-
cura do solo nos canteiros biodinâmicos. A formulação científi-
ca destes resultados é: “A aplicação de composto e dos prepa-
rados biodinâmicos leva a melhores rendimentos em condições 
desfavoráveis assim como uma melhor distribuição do sistema 
radicular”.
Manfred Kränzler apresentou um relatório entusiástico e rica-
mente ilustrado sobre as suas experiências com os preparados 
na sua quinta na Alemanha do Sul. Apesar da terra estar divi-
dida em várias pequenas parcelas, por vezes muito distantes 
umas das outras, os preparados são usados intensivamente. 
Referindo-se a um dos campos de milho que foi tratado com 
os preparados, ele falou de “uma verdadeira força vertical”. O 
facto de o solo é capaz de transformar a sua fertilidade numa 
cultura cerealífera é facilitado pelos preparados.
Markus Buchmann descreveu experiências da sua pesquisa em 
forças formadoras. O preparado de bosta de vaca, no armaze-
namento, mostra pouca atividade. Somente na dinamização, 
acorda, abre-se e entra em relação com as forças elementais 
das redondezas. Assim que as primeiras gotas do preparado 
atingem o chão, aparece toda a panóplia de forças vivas. Este 
efeito cresce e aumenta em profundidade e altura durante as 
horas seguintes. No dia seguinte, a aura etérica do campo trata-
do aparece totalmente transformada. “Os céus acima do campo 
surgem ao olhar imaginativo como uma catedral de luz da qual 
forças cósmicas irradiam para bem fundo no solo dando-lhe 
uma estrutura renovada”.
“Pesquisa sobre as influências subtis na individualidade agrí-
cola” foi o título da contribuição de Cornelius Strässer. Estra 
questão metodológica é muito pertinente para os preparados 
pois a experiência mostra que contrariamente aos efeitos mais 

óbvios, influências subtis são muito mais difíceis de avaliar no 
contexto da pesquisa agrária. Aparte isto, há a questão de como 
as experiências feitas no contexto da quinta e do quinteiro po-
dem ser refletidas numa forma mais sistemática. Todos nós 
podemos frequentemente experienciar como os resultados de 
ensaios precisos divergem fortemente ou mesmo opõem-se uns 
aos outros e isso significa que os factos carecem de relevância. 
Isto pode estar ligado ao facto de que a Individualidade agrícola 
tem que ser tomada muito mais a sério. É isto também a razão 
pela qual as quintas individuais não reagem uniformemente às 
subtilezas dos preparados mas, ao contrário, mostram uma cer-
ta liberdade nos seus resultados, tal como os seres humanos 
reagem diferentemente aos remédios homeopáticos. Como é 
então possível, em face de tal diferenciação individual pro-
duzir resultados credíveis numa forma sistemática? A solução 
poderia ser olhar para casos-estudo individuais em relação a 
questões de pesquisa específicas (por exemplo, os efeitos dos 
preparados na fertilidade dos solo) e criar uma escala de parâ-
metros relevantes contra os quais comparar. De acordo com 
uma determinada situação numa quinta individual, seria dado 
um determinado valor que marcaria a posição dessa quinta na 
escala. Esse valor poderia ser correlacionado com os resultados 
de uma medida específica (por exemplo, aplicação de prepa-
rados). Significaria que se poderia afirmar algo mesmo quando, 
em relação aos preparados, surgem resultados contraditórios. 
Esta abordagem, tirada da “lógica da individualidade” teria que 
ser testada na prática. Para este fim foi esboçado um programa 
implementar, por muitos pesquisadores e praticantes.
Uma discussão final envolvendo tanto peritos nesse campo 
como pesquisadores demonstrou claramente que a questão de 
como os preparados afetam a fertilidade do solo tem ocupado a 
vida de muita gente durante décadas e como mesmo a mínima 
resposta recebida em relação às grandes questões, providencia 
estímulo para novas pesquisas e aplicações.

Aplicação do preparado de bosta. Lado esquerdo: sem preparado;  
lado direito: com preparado. (Markus Buchmann)
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Sessão temática – produção biodinâmica de aro-
máticas e os preparados
Michaela Spaar e Bettina Billmann
Este fórum profissional foi feito pelo grupo internacional de tra-
balho sobre aromáticas e plantas medicinais que foi fundado 
em 2017. Os seus objetivos são providenciar uma plataforma 
de encontro entre os vários projetos de produção biodinâmica 
de plantas aromáticas e medicinais. As três contribuições para 
este fórum, foram sobre qualidade das ervas.
Torsten  Arncken, que se dedica a pesquisa sobre plantas me-
dicinais no Goetheanum, pegou no exemplo da erva Bennet 
(Ceum Urbanum), uma erva comum em muitos jardins, para 
mostrar as diferenças qualitativas que ocorrem quando está 
sob a influência de cálcio ou de sílica – no sentido dos prin-
cípios descritos no Curso aos Agricultores. A qualidade úni-
ca desta erva encontra-se nas raízes que cheiram fortemente 
a trevo. Os aproximadamente 80 participantes conseguiram 
imediatamente detetar diferenças em amostras de raízes. Na 
Natureza a erva Bennet gosta de crescer na meia sombra em 
solos compactados. Nesta situação típica, desenvolve raízes 
pequenas e um forte aroma. Distante apenas de alguns metros, 
num campo cultivado, desenvolverá raízes muito maiores mas 
o aroma será mais fraco. No seu habitat natural domina o aspe-
to cálcio enquanto no campo será a qualidade sílica a dominar. 
Se se encorajar esta última, a qualidade cálcio declina – quer 
dizer que a colheita será maior mas o efeito medicinal será 
menor. No cultivo será preciso, portanto, medir bem que qua-
lidades são desejadas. O sentido de perceção próprio a cada 
um será importante antes de se tomar uma decisão.
Michael Straub que dirige o jardim de plantas medicinais na 
Weleda perto de Schwäbisch-Gmünd, na Alemanha, des-
creveu a sua experiência na produção de plantas medicinais 
biodinâmicas. Ele disse que, ao cultivar plantas medicinais, o 
objetivo não é obter grandes colheitas mas sim que as plantas 
se mantenham fiéis à sua verdadeira natureza – não se devia 
usar azoto em demasia. Isto e a aplicação dos preparados, as-

segura o desenvolvimento de mais das qualidades terapêuticas 
essenciais das plantas. Isto é assim, sobretudo para as plantas 
selvagens que cada vez mais são transpostas para cultivo. Tem 
sido cada vez mais difícil, nos anos recentes, obter material de 
alta qualidade para a farmácia através de colheita de plantas 
selvagens. O tipo de efeito que os preparados – especialmen-
te o preparado de sílica – podem ter na produção de plantas 
medicinais biodinâmicas, foi demonstrado por Michèle Panta-
lacci, um produtor de plantas aromáticas e de óleos essenciais 
da Córsega, usando o exemplo de Helichrysum italicum (planta 
do caril). Num ensaio, ele dividiu o canteiro das plantas do 
caril em duas metades. Uma das partes levou repetidas apli-
cações dos preparados de bosta de vaca e de sílica. A outra 
parte somente preparado de bosta de vaca. Todas as plantas 
foram colhidas no mesmo dia e destiladas separadamente. Um 
grupo de 30 pessoas avaliou então as diferenças qualitativas, 
em termos de aromas, das duas partes. As diferenças foram 
significativas. O aroma das plantas sem preparado de sílica, 
foi mais pesado, superficial e mais uniforme. A qualidade do 
óleo extraído das outras era mais fino, mais diferenciado e mais 
aéreo. A qualidade do óleo etérico (óleo essencial) pode ser 
melhorada pela aplicação do preparado de sílica. A secção do 
campo onde foi aplicado o preparado de sílica também pare-
cia mais saudável, as plantas cresceram mais verticais e mais 
orientadas para o Sol – como se tivessem mais recetivas à Luz. 
Na perspetiva de Pantalacci, os preparados levaram as plantas 
mais perto da sua natureza própria.
Nas discussões em grupos pequenos após as apresentações, 
foi pedido aos participantes que juntassem as suas questões 
sobre pesquisa. Elas serão tratadas depois pelo grupo de trabal-
ho. No final, ficou claro que é necessário muito mais pesquisa 
sobre a produção de plantas medicinais.

Foto: Michèle Pantalacci
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Sessão temática – trabalhando com os  
preparados num contexto urbano
Peter Kearney e Bastiaan Frich

Como reflexo da natureza global do Congresso, este nosso 
encontro foi participado por pessoas de 6 nacionalidades di-
ferentes e um dos participantes voluntariou-se para traduzir. 
O encontro teve dois coordenadores, Peter Kearney, de Bris-
bane, Austrália e Bastiaan Frich, de Basileia, Suíça. Juntou-se 
e tratou-se de uma longa experiência de agricultura urbana 
com uma profunda compreensão de Biodinâmica.
A abordagem que usámos, World Café, mostrou-se bem 
adequada pois rapidamente os participantes abriram os seus 
corações e mentes. Começámos, no primeiro dia, com uma 
questão aberta: “Como nos sentimos ao trabalhar com Bio-
dinâmica numa situação urbana”? Depois separámo-nos em 
pequenos grupos para trabalhar esta questão e deixámos que 
cada um dissesse o que sentia no momento. No dia seguinte 
fomos, em pares, dar um passeio de 30 minutos, num “pas-
seio diálogo”. Ao terceiro dia, já tinha surgido um padrão e 
conclusões muito claras tinham surgido sobre as nossas ati-
tudes interiores e abordagens práticas. Tudo isso pode ser su-
marizado da seguinte maneira:

Individualidade
Trabalhar com a individualidade de um jardim ou quinta num 
contexto urbano requer uma compreensão diferente de or-
ganismo agrícola pois a maioria dos insumos não podem ser 

retirados do próprio espaço e um equilíbrio apropriado de 
animais é difícil de conseguir. As nossas conclusões foram 
que seria necessário:
• Estender as fronteiras do organismo jardim ou quinta de 

modo a incluir a vizinhança ou a cidade usando, por exem-
plo, desperdícios da vizinhança para fazer composto ou 
borras de café, dos muitos cafés da cidade, para cultivar 
cogumelos.

• Transformar os insumos externos com os preparados bio-
dinâmicos, por exemplo, tratar os materiais externos com 
os preparados do composto.

• Usar os insumos internos como fonte de cultivo e trabal-
há-los com os preparados biodinâmicos, por exemplo, usar 
as ervas daninhas para fazer fertilizantes líquidos.

• Considerar o agricultor como o veículo primário ad indivi-
dualidade agrícola e os preparados biodinâmicos como o 
conduto ideal para relacionar a consciência do agricultor 
com as plantas e a terra.

• Pode-se trabalhar com pequenos animais, galinhas por 
exemplo e criar habitats onde os insetos benéficos e ani-
mais selvagens possam ter um abrigo e tornarem-se parte 
do ecossistema equilibrado.

• Empenhar-se na divulgação à comunidade.
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Embora as cidades estejam cheias de gente, foi reconhecido 
como é desafiante arrancar as pessoas às suas ocupadas vi-
das diárias e interessá-las na atividade de cultivar alimentos 
melhorados com os métodos biodinâmicos. Em conclusão, 
concordou-se em: 
• Envolver as pessoas com o trabalho com os preparados 
biodinâmicos como parte da atividade de cultivar alimentos 
num contexto urbano, apreciar a experiência e só então pro-
curar os conhecimentos, isto é, começar pela vontade e só 
depois ativar o pensamento e o sentimento. E isto em vez de 
empenhar cedo demais as pessoas com os difíceis conceitos 
biodinâmicos.
• Juntar-se aos movimentos verdes citadinos onde os cidadãos 
são encorajados em fazer parte de ações de cura da Terra e ter 
atividades mais saudáveis.
• Criar oportunidades para a comunidade se ligar a esquemas 
de comercialização à escala urbana onde sejam vendidos pro-
dutos tratados com os preparados biodinâmicos. 
• Desenvolver medidas para avaliar o sucesso da atividade 
biodinâmica de modo a que se possa partilhar casos de estudo 
e incentivar futuros desenvolvimentos.
• Envolver as crianças através de histórias e atividades que 
liguem a Biodinâmica à Natureza.

Atitude
Foi reconhecido que a consciência do agricultor é uma parte 
vital do trabalho com os preparados biodinâmicos. Desenvol-
ver esta atitude interior significa:
• Estar aberto à consciência por detrás da Biodinâmica en-
quanto se segue uma abordagem acessível à Biodinâmica atra-
vés de vontade, sentimento e pensamento.

• Usar o método biodinâmico para produzir alimentos em 
cidades é um método útil para curar a Terra e curar-se a si 
próprio, fortalecendo o sentido de responsabilidade.
• Reconhecer o contraste entre a abordagem intelectualiza-
da e endurecedora da agricultura convencional e a liberdade, 
mistério e amor que surge através da Biodinâmica.
• Desenvolver uma abordagem de pensar centrada no co-
ração para acordar um nível apropriado de sensibilidade na 
prática biodinâmica.

O nosso encontro foi uma maravilhosa coleção de pessoas de 
vários países, com capacidades diversas e partilhámos a mesma 
paixão de querer o trabalho com os preparados e a prática bio-
dinâmica mais largamente utilizada em contextos urbanos. Foi 
uma experiência inspiradora.

Fotos: Peter Kearney
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Sessão temática – os preparados biodinâmicos 
em climas áridos e tropicais
Workshop com Angela Hofmann e Andrea D‘Angelo

Na primeira sessão, Andrea descreveu o seu trabalho com os 
preparados no Brasil. Na segunda sessão, Angela apresentou a 
abordagem aos preparados em SEKEM, no Egito. Na terceira e 
última sessão, ambas partilharam os aspetos sociais de fabrico 
e aplicação dos preparados nos respetivos países.
O nosso grupo foi muito internacional com participantes vin-
dos de 10 países diferentes, vários continentes e com climas e 
condições de solo muito diferentes. Também fomos uma mis-
tura no que diz respeito a idades, conhecimento biodinâmico 
e muitas outras coisas.
As duas apresentações sobre o trabalho com os preparados 
no Egito e no Brasil deram uma imagem equilibrada sobre o 
sucesso e os desafios que o acompanham. Tais desafios in-
cluem, por exemplo, os órgãos animais necessários para fazer 
os preparados e o uso de materiais locais como, por exemplo, 
cornos de búfalo ou crânios de camelo. Um outro desafio foi 
como armazenar preparados num ambiente demasiado húmi-
do ou demasiado seco. Foi muito interessante descobrir que 
embora os países sejam tão diferentes (a taxa de precipitação 
no Brasil pode atingir os 1,800 mm e no Egito, pode não al-
cançar os 5 mm), há muitas semelhanças quanto aos sucessos 
obtidos e os desafios que se apresentam. Foi impressionante 
conhecer o trabalho dedicado levado a cabo nos dois países 
tão distantes da origem geográfica da Antroposofia e Agricul-
tura Biodinâmica.
Na apresentação dos aspetos sociais de trabalhar com os 
preparados, verificámos que se estão a desenvolver grandes 
esforços para tornar o trabalho com os preparados, acessível 
ao maior número de agricultores possível. No Egito, SEKEM fa-
brica os preparados para as suas próprias quintas assim como 
para uma rede de cerca de 130 outras quintas. No Brasil, a As-
sociação Biodinâmica tenta levar o fabrico de preparados para 
as quintas arranjando seminários comunais do seu fabrico.
Nos dois lugares, crianças e estudantes visitam as quintas re-
gularmente para trabalhar e aprender sobre os preparados e 
restantes práticas. As crianças são sempre muito entusiásticas 
e têm grande prazer em tomar parte. Em ambos os países, 
também se fazem grandes esforços para educar os agriculto-
res. No Egito, SEKEM oferece cursos a agricultores e no Brasil, 
a Associação Biodinâmica oferece sessões formais de apren-
dizagem após cada encontro.

Aparentemente, ambos os países tiveram de encontrar um 
equilíbrio delicado entre permanecerem fiéis aos princípios 
da Biodinâmica, tanto tecnicamente como socialmente e a 
necessidade de dar resposta às condições e qualidades locais. 
Um bom exemplo é o cultivo de Valeriana e o aproveitamento 
de suas sementes. No Brasil, faz-se pesquisa sobre a adap-
tação de variedades europeias às condições locais e no Egito, 
investiga-se variedades regionais como substitutos das varie-
dades europeias.
Os apresentadores Angela e Andrea criaram um espaço en-
tre Egito e Brasil no qual pudemos pôr questões, fazer contri-
buições e depois tentar levar esses conhecimentos de volta ao 
nosso trabalho nos nossos países e locais de trabalho.
O encontro viveu entre tantas polaridades – árido e tropical, 
hierarquia social e igualdade, sucesso e desafio, entusiasmo e 
reflexão. E entre todas essas polaridades, encontrámos o ritmo 
do nosso encontro.

Escrito por Revital Takomi de Israel

Foto: René Piamonte
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Sessão temática – para uma compreensão das 
plantas dos preparados
Workshop com Jürgen Momsen e Jean-Michel Florin

Temos trabalhado com as plantas dos preparados – Dente 
de Leão, Valeriana, Milfolhas, Camomila e Urtiga – e as suas 
funções na quinta.
No primeiro dia, começámos por desenhar plântulas de MIl-
folhas e de Camomila sob a orientação de Torsten Arncken e 
depois experienciámos o seu cheiro. Numa terceira etapa, ten-
támos esboçar as impressões dos vários aromas usando lápis 
pastel coloridos antes de os descrever. Mais tarde, os aromas 
das flores foram também transformados em esboços similares. 
Disto resultou novas e coloridas impressões e fortes experiên-
cias destas plantas medicinais bem conhecidas.
No segundo dia, agrupámo-nos em “grupos de especialistas” 
para as cinco plantas – foram criados 5 grupos que foram in-
cumbidos de entender a morfologia e o desenvolvimento de 
cada uma das 5 plantas, usando material preparado de cada 
planta e depois partilhar com os outros grupos o que tinham 
descoberto. Portanto, apresentámo-nos e as plantas aos outros 
grupos e comparámo-las passo a passo em termos de folhas e 
suas metamorfoses. Desenvolvimento radicular e do botão e o 
desenvolvimento da flor e da semente.
No terceiro dia, procurámos chegar a uma imagem completa 
da planta a partir dos aspetos singulares. Dirigimo-nos à Vale-

riana, Urtiga, Dente de Leão, Milfolhas e Camomila e pergun-
támos-lhes o que elas nos queriam dizer. Depois mudámos o 
nosso foco da planta para o ambiente e paisagem onde cres-
cem. Onde crescem as plantas na quinta e que trabalho des-
empenham? A Camomila cresce no jardim e no campo onde 
ocorreram intensas mobilizações. O Dente de Leão pertence 
aos prados e pastagens e têm um intenso regime de pastagem. 
A Valeriana encontra-se em ambientes húmidos com muita 
água disponível. O Carvalho vive nos bosques e sebes perma-
nentes. Onde haja muito húmus e sombra suficiente e humi-
dade adequada, a urtiga cresce à vontade e empenha-se na 
tarefa de trabalhar húmus cru solto para dentro do solo. Cada 
uma destas plantas curadoras de solos tem, portanto, habitats 
e tarefas próprias no organismo quinta.
Questões ainda mais excitantes surgirão se tentarmos in-
troduzir essas plantas numa quinta grande no processo de 
conversão ou numa vinha antiga tradicional. Que presentes 
tentarão dar? Que precisamos mudar e como para o tornar 
possível?

Camomila Milefólio. Fotos: Jean-Michel Florin



Dinamizar os preparados com Walter Stappung. Foto: Heinrich Heer
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Foto: Feuervogel GenossenschaftO automóvel para aplicação dos preparados. Foto: René Becker

Da exposição. Foto: René Becker

Da exposição elaborada por Uli Johannes König. Foto: Verena Wahl

Da exposição. Foto: René Becker

Da exposição. Foto: Dominique Massenot

Da exposição. Foto: René Becker
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Tema do ano 2018/2019

A economia da agricultura – entre individualidade 
agrícola e economia global
Formando relações e criando valores através da agricultura biodinâmica
Que papel tem a agricultura na vida da economia local, regio-
nal e mundial? Que papel desempenha para a Natureza com 
quem produz? Qual o papel que tem para os seres humanos 
que alimenta? A Biodinâmica propõe uma abordagem especí-
fica da economia agrícola?
Ao propor este tema anual, queremos dar-nos como tarefa ob-
servar com mais precisão, compreender melhor e agir como 
parceiros no seio da economia.
A quinta é uma pequena entidade económica em si. Este é 
precisamente um dos objetivos da quinta biodinâmica, auto 
gerar-se e atingir uma certa autonomia em relação ao exterior. 
Compreendemos verdadeiramente este ideal do organismo 
agrícola fechado sobre si mesmo? Qual é a origem da produ-
tividade perene, tirada do próprio local, do domínio biodinâ-
mico?
Cada quinta está igualmente integrada numa economia regio-
nal. Com efeito, não é possível cada quinta armazenar os seus 
próprios cereais, de moê-los e daí fazer pão. Da mesma ma-
neira, cada quinta não pode ter a sua própria leitaria ou a sua 
própria loja. Hoje em dia, a maioria dos produtos Demeter 
e biológicos chegam ao consumidor após terem percorrido 
uma cadeia de produção e de transformação tirada da divisão 
do trabalho. No decurso dos últimos decénios constituíram-se 
múltiplas cooperações entre as empresas de transformação as-
sim como o comércio grossista e retalhista. Isto deu origem em 
muitíssimos lugares a inícios de “associações económicas”*. A 
economia associativa é um impulso próximo da Biodinâmica. 
Este parentesco criou um forte impulso social que contribuiu 
notavelmente para o desenvolvimento do mercado de produ-
tos biológicos nos últimos 30 anos.
Entretanto, assistimos desde há 3 anos a esta parte a uma evo-
lução dramática. Os produtos BIO e também cada vez mais 
produtos Demeter encontram-se no comércio convencional. 
Hoje fala-se da convencionalização do mercado BIO. Como 
reagir a esta evolução? Podemos nós estimular uma nova eta-
pa do desenvolvimento da economia associativa no seio do 
comércio regional BIO e Demeter? Quais são os esboços exis-
tentes neste sentido? Onde desenvolvemos os protótipos no 
que diz respeito à formação de preços, o estabelecimento de 
uma relação consciente entre os produtores e os consumido-
res, o financiamento de projetos, a questão da propriedade do 
capital, da terra, etc.?
Encontramos hoje nas próprias quintas as mais diversas formas 
de transformação e de comércio direto. Desde o início do mo-
vimento biodinâmico, ele caracterizou-se por uma orientação 

consciente dirigida ao consumo. Novas relações entre con-
sumidores foram criados ao longo dos tempos até às AMAP 
(semelhante às CSA americanas). Encontramos neste domínio 
numerosas histórias apaixonantes e estimulantes em diferentes 
países e em diferentes sectores.
A Biodinâmica é uma abordagem universal que pode ser com-
preendida e posta em prática individualmente em todos os 
climas e me todas as culturas. Esta abordagem leva a uma in-
dividualização crescente da quinta. No entanto, todos nós nos 
encontramos perante o desafio de não só pensar e agir regio-
nalmente mas também globalmente. A base da produção agrí-
cola não é somente a nossa quinta mas também a Terra inteira 
enquanto ser vivo. Não basta matar a nossa própria fome mas 
a fome de todos os seres humanos. Qual a nossa contribuição 
para resolver o problema da fome mundial? Como organizar a 
transferência Sul – Norte de produtos Demeter? Qual a nossa 
contribuição para a cura do sistema alimentar mundial? Que 
é necessário fazer para que o BIO alimente verdadeiramente 
o mundo, não encha somente os estômagos dos esfomeados?
Torna-se cada vez mais evidente que a agricultura não é so-
mente responsável pela produção primária de alimentos pois 
ela também influencia, por exemplo, a qualidade da água 
potável e o clima. A ação ecológica da agricultura exerce-se 
bem além do local onde ela é praticada. Avançámos no des-
envolvimento e na realização da avaliação de custos reais dos 
diferentes tipos de agricultura? Esta relação não é somente 
ecológica mas também económica. A agricultura BIO e Bio-
dinâmica considerada como uma agricultura do vivo é o polo 
que equilibra o polo da indústria consumidora de recursos. Se 
avaliarmos somente o impacto da agricultura pela sua con-
tribuição para o PIB, desconhecemos o seu significado para 
a economia global. Podemos nós ajudar a reconhecer e for-
mular a contribuição real da agricultura na economia global?
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Booking Form
Evolving agriculture and food - opening up biodynamic research 
1st International Conference on Biodynamic Research 
A conference of the Section for Agriculture at the Goetheanum
from Wednesday, 05 to Saturday, 08 September 2018
Booking closes: Wednesday 22 August 2018
Please complete the booking form and send it by post, fax or e-mail to:
Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 4446, Tel.  + 41 61 706 4444  email  tickets@goetheanum.org
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 Ms      Mr
Name, first name ______________________________________________________________________________________
Billing address  private address  address of institution
if so, name of institution ______________________________________________________________________________________
Street, no ______________________________________________________________________________________
Town ______________________________________________________________________________________
Postcode ______________________________________________________________________________________
Country ______________________________________________________________________________________
Phone/fax  ______________________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________
The conference will be hold in English. Lecture in German will be translated in English. 
 
Conference ticket
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Meals (2 lunch, 2 evening meal)  CHF 100
Conference Dinner (Friday 07.09.18)  CHF  55

Parking at the Goetheanum  Parking permit: CHF 21 
Guided Tour on 05.09.18               free of charge
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 Cancellation insurance (5% of the total costs, CHF 10 minimum)
 See cancellation conditions in the General Information

Payment methods
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Credit card (all countries)  Visa  MasterCard
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I agree to the terms of payment and cancellation.
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¹ Should you be in a position to pay an additional amount, this would help to cover the costs of the conference and 
support the work of the section.
² Concessions apply for students, schoolchildren, OAPs, the unemployed, those in training, military or civil service and 
people with disabilities who receive benefits. Proof of status has to be submitted with your booking form.
³ When registering, your first choice is no longer open, is cancelled or will be cancelled, your second and third choice 
will be taken into account. If your first, second or third choice is full, we will try to contact you. Please look for updated 
information at the start of the conference. 
Terms and Conditions will be sent on request or can be accessed online at www.goetheanum.org/6025.html.
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