CONVITE PARA O

DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA
BIODINÂMICA 2017
NO DOMINGO DE PENTECOSTES 2017 (3 e 4 de JUNHO 2017)

A IDEIA

Inspirados pelo "Dia Mundial da Euritmia" (https://goo.gl/EL7RyC), nos perguntamos porque ainda
não existe o "Dia Mundial da Agricultura Biodinâmica". Um dia em que, em todo o mundo, a
comunidade de agricultores biodinâmicos e seus amigos se reúnam e tragam os preparativos para a
terra. Seja em uma fazenda, jardim, na escola local, igreja ou mesmo em terrenos municipais. Ao
mesmo tempo (local) – mundialmente.

TODOS ESTÃO CONVIDADOS!

Cada agricultor, jardineiro e amigo da agricultura biodinâmica está convidado a juntar-se a nós e
participar do "Dia Mundial da Agricultura Biodinâmica" nos dias 3 e 4 de junho de 2017 - em qualquer
lugar do mundo.

NESTE DIA

O "Dia Mundial da Agricultura Biodinâmica" terá lugar no Domingo de Pentecostes, no mesmo fim de
semana em que teve início o curso de agricultura de Rudolf Steiner em 1924 , marcando o nascimento
da agricultura biodinâmica. A meta é que todos ao redor do mundo apliquem apliquem neste dia, no
mesmo tempo local (e na noite anterior) as preparações biodinâmicas Os participantes escolhem o
tipo de preparações que irão usar.
Sugere-se a aplicação no sábado tarde / noite (03.06.2017) do "Horn Manure BD500" (Preparado
Chifre-Esterco) na hora a ser anunciada. Seguido, na manhã seguinte, pelo "Horn Silica BD501"
(Preparado Chifre-Sílica). Os iniciantes sem contato com uma
fazenda /grupo poderão encontrar informações na página de download sobre como aplicar os
preparativos por conta própria.

SUA PARTICIPAÇÃO

Por favor registre-se como pessoa "interessada" ou "participante" na página do Facebook
(Https://goo.gl/W7FXpj) ou no site e marque sua localização no mapa do mundo
Https://goo.gl/2oQrYh. Através deste mapa esperamos conectar-nos uns aos outros e visualizar onde
cada participante está. :) Você pode também inscrever -se para receber nosso boletim de notícias
/updates aqui: Https://goo.gl/Z8TgbE.

POR FAVOR COMPARTILHE

Leitores deste texto estão convidados a compartilharem este artigo e informações com amigos e com
a comunidade - por e-mail, mídia social ou por meios impressos. Também encorajamos o
compartilhamento com grupos locais ou sociedades por meio de mídias sociais, websites e outros
meios de comunicação antroposóficos, ou qualquer outro meio que você possa imaginar. Verifique a
página de download para arquivos de cartazes, anúncios etc. (https://goo.gl/uf4Yky)

AJUDA NECESSÁRIA

Se você tem algum tempo livre, verifique a seção "help needed" no website e verifique se há algo que
você gostaria de fazer. (Http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).

MAIS INFORMAÇÕES

A página de registo de eventos no Facebook: (https://goo.gl/W7FXpj)
site: www.worldbiodynamicfarmingday.org
Contato: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org

