Prezados Praticantes e Amigos da Biodinâmica,

Todos estão convidados a participar das celebrações do Dia Mundial da Biodinâmica 2018, no
Final de Semana de Pentecostes. Neste dia, a comunidade biodinâmica e amigos celebram o
Nascimento da Agricultura Biodinâmica e aplicam juntos, coletivamente, os sagrados preparados
na mesma hora (local): Preparado 500, no Sábado, às 6pm, e o Preparado 501, no Domingo, às
6am. As aplicações continuarão ao redor do mundo, para cada fuso horário.

Este evento é aberto a todos: fazendeiros, horticultores, fãs dos produtos biodinâmicos,
agricultores amadores, e interessados em conhecer e aprender mais sobre a biodinâmica. No ano
passado, mais de 300 pessoas de todos os cantos do mundo o registraram no Website e Facebook.
Todos tiveram seu modo particular de celebrar o Dia Mundial da Biodinâmica: aconteceram festas
de pijamas, churrascos, serenatas, apresentações de eurritmia, contos e histórias em uma escola
Waldorf, apresentações e visitas guiadas a fazendas e hortas e, não esquecendo, logicamente,
muita dinamização e aplicação dos preparados biodinâmicos.

Comunidades agrícolas maiores também estão convidadas a organizar um evento de celebração,
assim como aqueles que estão começando a conhecer a biodinâmica. Mesmo aqueles que tenham
apenas um pequeno jardim ou quintal de alguns metros quadrados, sintam-se calorosamente
convidados a organizar um evento. Neste link encontram-se informações de como organizar um
pequeno
ou
grande
evento,
assim
como
a
oportunidade
se
cadastrar:
www.worldbiodynamicday.org/how-to-join
Se quiser, pode registrar seu evento no mapa, em www.worldbiodynamicday.org/worldmap . Para
as pessoas novas à biodinâmica, basta utilizar o mapa para procurar por uma horta ou fazenda ou,
ainda, verificar se há algum evento já registrado na sua região.
Informações básicas sobre biodinâmica para novatos podem ser acessadas neste link em
www.worldbiodynamicday.org/what-is-biodynamics
Se possível, ajudem a divulgar este evento, pois existem muitos que ainda não estão cientes
desta data e desta celebração.
Encaminhe este e-mail a amigos e familiares que já conhecem a biodinâmica, ou que estão
interessados, não apenas no seu país, mas também para aqueles que estão espalhados ao redor do
globo (apenas copie e cole este texto). Imagens, fotos e vídeos a serem utilizados por todos podem
ser encontrados em: www.worldbiodynamicday.org/downloads
Solicitamos a gentileza de que a toda postagem feita na Rede Social seja adicionado o hashtag
#worldbiodynamicday. Desta forma, fica mais fácil para todos acompanharem o que está sendo
planejado, ou está sendo feito.

Existe também uma página no Facebook
https://www.facebook.com/worldbiodynamicday/

onde

é

possível

efetuar

o

registro:

Presentemente, as informações no Website só estão disponíveis em inglês, portanto, se alguém
tiver um tempinho sobrando e quiser contribuir, uma ajuda na tradução desse material será muito
apreciada. Seria maravilhoso se o website fosse disponível em várias línguas. Qualquer
contribuição será bem-vinda, seja a tradução de apenas um parágrafo, ou de uma página inteira!
Envie sua contribuição para o e-mail worldbiodynamicday@gmail.com. Use também este e-mail
para sugestões ou dúvidas.
Grato pela atenção dada a este convite,
Com os melhores cumprimentos,
PS: Não esqueça de convidar a todos, podendo participar ou não. Basta copiar e colar este e-mail
para aqueles com pouco tempo.

