#rudolfomBD
Tweetref nr 1
Tweetref av Rudolf Steiners
föreläsningar om agrikultur från 1924.
Mycket roligare och intressantare än
det låter.
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RT @AndersOhman: Rudlofs åtta föreläsningar kommer sedan att ligga till grund för den biodynamiska rörelsen.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:26 | frdrkndrssn

RT @AndersOhman: Nu har jag börjat twittereferera Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep
22-Jul-12 08:26 | beautifulstay

RT @AndersOhman: Nu har jag börjat twittereferera Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep
22-Jul-12 08:27 | idathulin

Nej, man kan inte teoretisera om jordbruk säger Steiner och fortsätter att göra just det. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:28 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Rudlofs åtta föreläsningar kommer sedan att ligga till grund för den biodynamiska rörelsen.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:28 | bjorstadius

Han konstaterar sedan att kosmos påverkar rödbetan och att människan kunde känna hunger innan vetenskapen
gjorde entré. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:28 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Nu har jag börjat twittereferera Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep
22-Jul-12 08:29 | bjorstadius

Han slår fast att bondepraktikan är full av visdom och att människor med ”rena instinkter” kan bortse från
vidskepelse. Se där. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:29 | AndersOhman

Men som antroposof vill han lämna det ”jordliga” och dessa instinkter och söka det spirituella och kosmos.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:30 | AndersOhman

Baserat på två professorskors tvättvatten konstaterar Rudolf att även om vetenskapen har rätt så vill vi inte alltid
tro på den. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:34 | AndersOhman

Det han sedan säger om jordbruk kommer att baseras på antroposofisk ”vetenskap”. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:34 | AndersOhman

Nu berättar han att människan och till viss del även djuren börjar frigöra sig från yttre Universum. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:35 | AndersOhman

Som bevis anför han menstruationscykeln som imiterar månfaserna utan att sammanfalla med dem. Ok? Det
finns många fler... #rudolfomBD
22-Jul-12 08:36 | AndersOhman

... men inte lika tydliga bevis för denna tes men Rudolf tycker inte att de är viktiga att redovisa. Det får man förstå.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:36 | AndersOhman

Har lagt till #rudolfomBD som ny kolumn i tweetdeck, för att följa Öhmans refusering av Steiners
jordbruksföreläsningar. #sweskep
22-Jul-12 08:39 | ahesselbom

Alla onormala yttringar av våra sinnen, även de inre, kan på underliga vis kopplas till kisel. Jodå. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:52 | AndersOhman

I en värld med hälften så mycket kisel skulle växterna få pyramidform eller se ut som kaktusar. Säger Rudolf.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:52 | AndersOhman

Med mindre kalk däremot så skulle växterna bli tunna och slingriga men få stora blommor. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:53 | AndersOhman

Genom kisel styrs livet, inte av jordiska krafter, men av de ”fjärran” planeterna Mars, Jupiter och Saturnus.
#rudolfomBD
22-Jul-12 08:53 | AndersOhman

Åh, vad kul det varit om Ursula Flatters suttit som expertkommentator bredvid @AndersOhman i livetwittret från
Steinertalet på #rudolfomBD…
22-Jul-12 08:54 | kjellhaglund

Följ @AndersOhman -s refusering av Steiners jordbruksföreläsningar via #rudolfomBD #biodynamik #vintips #om
vin #vinse #antroposof
22-Jul-12 08:54 | Reuterdahl

Genom kalk strömmar kraften från de närmre himlakropparna månen, Merkurius och Venus. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:54 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Nu har jag börjat twittereferera Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep
22-Jul-12 08:56 | Reuterdahl

Steiner slår fast att alla växter har förmågan till reproduktion samt ingår i näringskedjan. Se där. Åhörarna
häpnar. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:58 | AndersOhman

Ätligheten styrs av de fjärran planterna medan reproduktion styrs av månen, Merkurius och Venus. #rudolfomBD
22-Jul-12 08:59 | AndersOhman

Mellan det matnyttiga jag refererar finns förstås en massa osammanhängande fluff. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:00 | AndersOhman

@AndersOhman hoppas det blir ett blogginlägg av tweeten från #rudolfomBD framöver :)
22-Jul-12 09:00 | Reuterdahl

RT @AndersOhman: Mellan det matnyttiga jag refererar finns förstås en massa osammanhängande fluff.
#rudolfomBD
22-Jul-12 09:00 | mittwochmadchen

Nu tror Rudolf att vi kanske tycker att detta är självklarheter men med denna information borde vi kunna styra
kosmos krafter. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:01 | AndersOhman

Fysiker ser bara vatten som ett abstrakt (!) ämne av syre och väte men bortser från dess förmåga att kanalisera
månens kraft. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:19 | AndersOhman

Planterar vi träd omedvetna om kosmos så ger veden inte samma hälsosamma värme när den brinner som om vi
planterat intelligent. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:25 | AndersOhman

Som avslutning på den första föreläsningen sörjer Rudolf att potatisar inte smakade som när han var liten.
#rudolfomBD
22-Jul-12 09:26 | AndersOhman

Steiner ansåg för övrigt att potatis påverkar ”nedre huvudet” där det kritiska tänkandet sitter, tänk på det
LCHFare. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:26 | AndersOhman

Som bevis för detta anför han att vi inte hade journalister innan potatisen kom till Europa. Nej, jag hittar inte på.
#rudolfomBD
22-Jul-12 09:27 | AndersOhman

Bara så att ni är med på noterna: Detta är biodynamikens fader Rudolf Steiner som 1924 står i ett slott och
fabulerar. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:28 | AndersOhman

”Fabulerar” är kanske fel ord. Rudolf kallar det ”andliga observationer”. Joråseruatt. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:28 | AndersOhman

Nu tar jag en liten paus och insuper kosmisk enegi inför föreläsning nummer 2 som lämpligt nog avhandlar bajs
bland annat. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:30 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Men som antroposof vill han lämna det ”jordliga” och dessa instinkter och söka det
spirituella och kosmos. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:31 | vemihelvete

RT @AndersOhman: Nu berättar han att människan och till viss del även djuren börjar frigöra sig från yttre
Universum. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:31 | vemihelvete

RT @AndersOhman: Alla onormala yttringar av våra sinnen, även de inre, kan på underliga vis kopplas till kisel.
Jodå. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:31 | vemihelvete

RT @AndersOhman: Genom kisel styrs livet, inte av jordiska krafter, men av de ”fjärran” planeterna Mars, Jupiter
och Saturnus. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:31 | vemihelvete

RT @AndersOhman: Genom kalk strömmar kraften från de närmre himlakropparna månen, Merkurius och
Venus. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:32 | vemihelvete

RT @AndersOhman: Ätligheten styrs av de fjärran planterna medan reproduktion styrs av månen, Merkurius och
Venus. #rudolfomBD
22-Jul-12 09:32 | vemihelvete

RT @AndersOhman: ”Fabulerar” är kanske fel ord. Rudolf kallar det ”andliga observationer”. Joråseruatt.
#rudolfomBD
22-Jul-12 09:33 | vemihelvete

Det var några guldkorn från @AndersOhman s första referat ur Rudolf Steiners föreläsningar om biodynamisk
odling. För mer, kolla #rudolfomBD
22-Jul-12 09:35 | vemihelvete

RT @Konvents: Missa inte @AndersOhman s reciteringar av Rudolf Sterners jordbruksföreläsningar
#rudolfomBD, både underhållande och skrämmande!
22-Jul-12 10:16 | Redinskan

RT @AndreasHamren: Följ @AndersOhman eller läs taggen #RudolfomBD för livetwittrande om Steiner och
antroprosofin. Spännande läsning.
22-Jul-12 10:22 | d_granath

Föreläsning två inleds med att Rudolf säger att det han hittat på måste omsättas i praktiken för att förstås.
#rudolfomBD
22-Jul-12 10:28 | AndersOhman

Agrikulturen är ett med Kosmos men ett jordbruk ska vi se som en sluten enhet. Okej? #rudolfomBD
22-Jul-12 10:29 | AndersOhman

En farm ska kunna producera allt den behöver och inte ta in något utifrån. Utom kosmisk energi då förstås.
#rudolfomBD
22-Jul-12 10:29 | AndersOhman

Vill man göra saker rätt och naturligt ska man inte hämta kodynga hos grannen. Är inte grannens kossa en del av
Kosmos? #rudolfomBD
22-Jul-12 10:30 | AndersOhman

Kosmos är inte granne med grannen? #rudolfomBD
22-Jul-12 10:31 | AndersOhman

Nu startar del 2 RT @AndersOhman ...Rudolf säger att det han hittat på måste omsättas i praktiken för att
förstås. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:34 | Reuterdahl

Följ idag. RT@AndersOhman: Kosmos är inte granne med grannen? #rudolfomBD”
22-Jul-12 10:36 | bjornnord28

Jorden består inte enbart av mineraler och humus, den har även ett "astralt element” och dess inre liv varierar
med årstiderna. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:39 | AndersOhman

Jordytan är som kroppens diafragma. Säger Steiner, men tillägger för säkerhets skull att de inte är exakt samma
sak. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:39 | AndersOhman

Om jorden liknas vid en kropp så är huvudet under diafragman och vi lever i magen. Aha. Agrikulturen står på
huvudet. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:40 | AndersOhman

Nu är det inte så enkelt att kosmisk energi verkar direkt. Den strålar förstås tillbaka från jorden där den också
lagras. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:45 | AndersOhman

Kosmisk strålning som en slags återutsändning alltså. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:45 | AndersOhman

Kiselrika men näringsfattiga jordar samlar ”livs-eteriska” krafter från de mest avlägsna planeterna. #rudolfomBD
22-Jul-12 10:45 | AndersOhman

Där rullades homeopatin in och tydligen skapas nu homeopatiska preparat spontant i naturen. Intressant.
#rudolfomBD
22-Jul-12 11:12 | AndersOhman

Det finns två typer av värme. Den under jord är ”död” och den ovan är ”levande”. #rudolfomBD
22-Jul-12 11:16 | AndersOhman

När den ”levande” värmen av kalken dras ner under jord transformeras den till en annan typ av skör vitalitet.
#rudolfomBD
22-Jul-12 11:16 | AndersOhman

Anledningen att luften under gjord är mer rik på kolsyra beror på att luften genomströmmas av denna vitalitet när
den dras ned. #rudolfomBD
22-Jul-12 11:16 | AndersOhman

Hoppas verkligen att alla följer @AndersOhman eller iaf kollar till #rudolfomBD . Kosmos är inte granne med
grannen? #sweskep
22-Jul-12 11:17 | Skeptomania

En dag, säger Rudolf, kommer det att finnas riktig vetenskap kring detta som förklara skillnaderna i yttre och inre
värme. #rudolfomBD
22-Jul-12 11:17 | AndersOhman

Som jag tolkar texten så menar Steiner attantroposofisk ”vetenskap” endast är jargong. Pseudovetenskap ”from
the horses mouth”. #rudolfomBD
22-Jul-12 11:17 | AndersOhman

Nu blev hjärnan överhettad. Längre paus i föreläsningen nu. De polska bönderna får sträcka på benen.
#rudolfomBD
22-Jul-12 11:18 | AndersOhman

RT @ahesselbom: Har lagt till #rudolfomBD som ny kolumn i tweetdeck, för att följa Öhmans refusering av
Steiners jordbruksföreläsningar. #sweskep
22-Jul-12 11:27 | SMASKENS

RT @mattias_neo: Helt hysteriskt! “@AndersOhman: Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep”
22-Jul-12 11:28 | EmilNilsson

RT @AndersOhman: Kiselrika men näringsfattiga jordar samlar ”livs-eteriska” krafter från de mest avlägsna
planeterna. #rudolfomBD
22-Jul-12 11:42 | zzzooey

RT @mattias_neo: Helt hysteriskt! “@AndersOhman: Steiners föreläsningar om agrikultur. Följ på #rudolfomBD .
#biodynamik #sweskep”
22-Jul-12 14:54 | jzandin

RT @ahesselbom: Har lagt till #rudolfomBD som ny kolumn i tweetdeck, för att följa Öhmans refusering av
Steiners jordbruksföreläsningar. #sweskep
22-Jul-12 16:48 | zzzooey

15 jan-15 feb kan jordens mineraler frigöra sig bäst och kristalliseras. Detta kommer snart vetenskapen att
redovisa i detalj. #rudolfomBD
22-Jul-12 17:07 | AndersOhman

Det känns som vetenskapen får skärpa sig. 88 år senare och ingenting har hänt. #rudolfomBD
22-Jul-12 17:08 | AndersOhman

Nu är @AndersOhman i gång igen #rudolfomBD häng med #omvin #vinse #vintips
22-Jul-12 17:23 | Reuterdahl

Det är tack vare moderplantans samhörighet med kosmos som maskrosen inte ger upphov till berberis. Steiners
ord, inte mina. #rudolfomBD
22-Jul-12 17:26 | AndersOhman

Då varje organism skapas ur kosmos måste vi bevara dennna kosmiska process tillräcklig länge för fröet att
formas. #rudolfomBD
22-Jul-12 17:30 | AndersOhman

Ha koll på kosmosprocesserna. Vi vill ju verkligen inte ha berberisproducerande maskrosor. Hur tusan har
naturen klarat sig? #rudolfomBD
22-Jul-12 17:30 | AndersOhman

En himla massa prat om att vi måste driva fröna mot och in i kaos. Vad är grejen? #rudolfomBD
22-Jul-12 17:40 | AndersOhman

Rosen får sin röda färg från Mars och solrosen sin gula från Jupiter. Min fråga: de gula rosorna då? #rudolfomBD
22-Jul-12 17:49 | AndersOhman

Potatis är inte en rotfrukt utan en tillbakahållen stamformation. Därför måste potatis odlas i sand. Säg det till
skåningarna. #rudolfomBD
22-Jul-12 20:42 | AndersOhman

Frukternas smak kommer också från kosmos. Äpple smakar Jupiter och plommon Saturnus. För alla äpplen
smakar ju lika. Not. #rudolfomBD
22-Jul-12 20:45 | AndersOhman

Nu är det tyvärr så att mänskligheten inte är i stånd till fruktförädling då vi befinner oss i Kali Yuga. Googla det.
#rudolfomBD
22-Jul-12 20:52 | AndersOhman

För att mänskligheten ska kunna gå vidare måste vi förstå hur ljuset fungerar i jordens inre. Sådeså.
#rudolfomBD
22-Jul-12 20:55 | AndersOhman

Om du har rätt antal djur på gården så äter de rätt mängd och bajsar rätt mängd. Frågan är: vad är rätt antal.
#rudolfomBD
22-Jul-12 20:59 | AndersOhman

En biodynamisk gård måste alltså vara ett slutet kretslopp. Hur tusan kan då @saltakvarn sälja sina produkter?
Blir ju obalans. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:01 | AndersOhman

Antalet och vilka sorters djur gården behöver kommer i att utredas av vetenskapen. Hitta på Rudolf så fixar
vetenskapen resten. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:04 | AndersOhman

Steiner alltså att bara vi förstår naturens inre väsen så löser sig allt så småningom. Fick han betalt för det här
jobbet? #rudolfomBD
22-Jul-12 21:06 | AndersOhman

På tal om djuren så styr Venus, Merkurius och månen över deras svansar. Kom inte och säg att Rudolf hittar på.
#rudolfomBD
22-Jul-12 21:09 | AndersOhman

Jag lovar att jag läser allt minst två gånger så att jag återger det rätt. Gnuggar ögonen ibland också. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:16 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Lejon och hästar ser olika ut för de solar på olika sätt. Det hade man inte trott. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:19 | translativ

RT @AndersOhman: Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som
röker på. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:19 | translativ

Den 2:a föreläsningen avslutas med att man ska köra ner ett djurs huvud i jorden så det står med ändan uppåt.
Förstår inte. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:26 | AndersOhman

Dags att sova på all kosmisk fakta. Fortsätter med 3:e föreläsningen i morgon. #rudolfomBD
22-Jul-12 21:27 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som
röker på. #rudolfomBD
22-Jul-12 22:05 | d_granath

RT @AndersOhman: Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som
röker på. #rudolfomBD
22-Jul-12 22:06 | bjornnord28

RT @AndersOhman: Jag lovar att jag läser allt minst två gånger så att jag återger det rätt. Gnuggar ögonen
ibland också. #rudolfomBD
22-Jul-12 22:07 | bjornnord28

Får man ge #ffse till en hashtag? I så fall -> #rudolfomBD
22-Jul-12 22:07 | d_granath

RT @AndersOhman: På tal om djuren så styr Venus, Merkurius och månen över deras svansar. Kom inte och
säg att Rudolf hittar på. #rudolfomBD
22-Jul-12 22:56 | haeglund

@AndersOhman och detta monstrum http://t.co/4aIncvQw #rudolfomBD
23-Jul-12 05:50 | Mr_Shark

Föreläsning nr 3: Idag ska vi prata om kväve. Kväve är jätteviktigt för växterna...men också i Universum. Såklart.
#rudolfomBD
23-Jul-12 06:50 | AndersOhman

I naturens hushåll samarbetar kväve med sina fyra systrar väte, kol, syre och svavel. #rudolfomBD
23-Jul-12 06:51 | AndersOhman

Kan ni tänka er att Syster Svavel är den viktigaste i proteinet då hon är mediet mellan det andliga Universumet
och det fysiska. #rudolfomBD
23-Jul-12 06:52 | AndersOhman

Ska vi dra det till sin spets så finns det ingen andlighet utan svavel. #rudolfomBD
23-Jul-12 06:52 | AndersOhman

Blablabla spirituellt blablabla skelett av jordens mineral blablabla eteriskt blablabla och nu kommer vi till syret.
#rudolfomBD
23-Jul-12 07:03 | AndersOhman

Att syre är viktigt det vet vi. Men i syret finns det eteriska om det inte drivits ut. För syre kan vara både levande
och dött. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:12 | AndersOhman

Rudolfs påstående om att syre kan vara dött måste alla som åkt stadsbuss i Malmö hålla med om. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:13 | AndersOhman

Men vetenskapsmän har aldrig sett levande syre för det syre de studerar dras alltid ut jorden och är dött. Nu vet
ni det. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:16 | AndersOhman

Rudolf Steiner dog som oskuld påstås det. Irrelevant information, men till skillnad från tesen ”dött syre” mer
sannolikt. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:24 | AndersOhman

Den eteriska-syre-principen måste på något sätt få tillgång till den spirituella-kol-principen. Entré kväve!
#rudolfomBD
23-Jul-12 07:32 | AndersOhman

Kväve förmedlar in LIVET in i den form som skapats av kolet. Kväve är också bryggan till syret och det andliga
svavlet. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:37 | AndersOhman

Jag börjar förstå varför jag hade så svårt med kemi på högstadiet. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:37 | AndersOhman

Det astrala är placerat mellan syret och kolet och med kvävet inpräglar sig sig då det astrala fysiskt. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:43 | AndersOhman

Växter har bara en fysisk och eterisk kropp till skillnad från djuren som också har en astral kropp. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:52 | AndersOhman

Men för att blomma måste växterna beröras av det astrala. Tur vi har kvävet som bär fram det som ett lik (?)
genom luften. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:54 | AndersOhman

Det måste vara fel på översättningen. Så här tokig var han väl ändå inte den gode Rudolf. #rudolfomBD
23-Jul-12 07:56 | AndersOhman

Missa inte detta! “@AndersOhman: Det måste vara fel på översättningen. Så här tokig var han väl ändå inte den
gode Rudolf. #rudolfomBD”
23-Jul-12 08:03 | SMASKENS

Till skillnad från syret så blir kväve LEVANDE och KÄNSLIGT när det hamnar under jord. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:03 | AndersOhman

Detta faktum har inte de materialistiska knäppskallarna till vetenskapsmän förstått. Han skriver faktiskt så Rudolf
Steiner. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:06 | AndersOhman

Kväve är inte omedvetet om kraften som kommer från stjärnorna och rör sig runt som svävande, växlande
känslor. Peace out! #rudolfomBD
23-Jul-12 08:30 | AndersOhman

Det där med nedgrävda kohorn verkar helt plötsligt inte så tokigt. I sammanhanget. #rudolfomBD #biodynamik
#sweskep
23-Jul-12 08:36 | AndersOhman

Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro" obarmhärtigt avslöjad.Och
ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 08:36 | kjellhaglund

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 08:36 | beautifulstay

När en organism dör så återbördas allt åter till Kosmos yttre sfärer och det är kvävet och svavlet som agerar
budfirma här. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:41 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 08:42 | Dantesinfern0

Döden handlar om att det andliga blir fysiskt men känner sig obekvämt och vill förenas med kaoset i Kosmos
fuktad av svavel. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:44 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 08:44 | WilleBackstrom

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 08:47 | clindh

Vänta! Det är VÄTET som för löser upp och för ut allt levande och astralt ut i Kosmos igen. Nu blev det förvirrat.
På riktigt. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:48 | AndersOhman

För att vi inte ska tro att detta är någonting Rudolf hittat på så säger han att detta är vad som händer när vi
mediterar. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:50 | AndersOhman

Notera att dessa föreläsningar hålls inför polska bönder 1924. De kunde säkert relatera till meditation.
#rudolfomBD
23-Jul-12 08:51 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Det där med nedgrävda kohorn verkar helt plötsligt inte så tokigt. I sammanhanget.
#rudolfomBD #biodynamik #sweskep
23-Jul-12 08:52 | zzzooey

Stort tack till @AndersOhman för referat från föreläsning om agrikultur. Följ på #rudolfomBD
23-Jul-12 08:53 | LinusBylund

Meditation handlar om, förstår ni, om att komma i kontakt med kvävet som är ett medvetet ämne. #rudolfomBD
23-Jul-12 08:55 | AndersOhman

Nu har vi lärt oss om de viktiga ämnena och kan förstå hur frön bildas. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:02 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:03 | antteist

Missa för allt i världen inte @AndersOhman 's tweets om Rudolf Steiners, eh, idéer! Följ #rudolfomBD
23-Jul-12 09:05 | Spiggorian

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:06 | jensmedgaffeln

Kol, syre, svavel och kväve kan bara bli oberoende om det förs ut i Kosmos kaos av vätet. Detta är viktigt för att...
#rudolfomBD
23-Jul-12 09:07 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:08 | Robobengt

...kaoset i fröet måste interagera med kaoset i Universums yttersta cirklar. Först då kan det nya uppstå.
#rudolfomBD
23-Jul-12 09:09 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:11 | Pappikjolo

Rudolf Steiners storhet låg i att han uppfattade sådant som är dolt för vetenskapen. Som att grundämnen är
bärare av Anden. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:13 | AndersOhman

Humor! “@AndersOhman: Till skillnad från syret så blir kväve LEVANDE och KÄNSLIGT när det hamnar under
jord. #rudolfomBD”
23-Jul-12 09:17 | EmilNilsson

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:18 | TentakelGames

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 09:19 | JPeterstrom

Kalkstenen i jorden är beroende av kväveinandning. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:22 | AndersOhman

RT @Spiggorian: Missa för allt i världen inte @AndersOhman 's tweets om Rudolf Steiners, eh, idéer! Följ
#rudolfomBD
23-Jul-12 09:23 | MaryXJ

RT @AndersOhman: Ska vi dra det till sin spets så finns det ingen andlighet utan svavel. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:25 | J_Anders_M

Har fått ont i huvudet. Skyller på kaos i det yttre Kosmos. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:42 | AndersOhman

Indeed RT @AndersOhman: Rudolfs påstående om att syre kan vara dött måste alla som åkt stadsbuss i Malmö
hålla med om. #rudolfomBD
23-Jul-12 09:56 | Spiggorian

RT @AndersOhman: Notera att dessa föreläsningar hålls inför polska bönder 1924. De kunde säkert relatera till
meditation. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:11 | bio99sva

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 10:20 | PerDannefjord

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 10:29 | Jonas_Bostrom

Föreläsning 4: Rudolf har förklarat det andligtvetenskapliga (!?) bakom agrikulturen. Läs tidigare tweets om ni
missat något. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:32 | AndersOhman

Nu hånar Rudolf vetenskapen för att den ständigt revideras utifrån nya rön. Det behöver inte Steiner göra. Han
har Sanningen. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:32 | AndersOhman

Om något verkligen är andligt och spirituellt så är det gödsel. Varför? Det drar han på lite grand. En sann
showman! #rudolfomBD
23-Jul-12 10:33 | AndersOhman

Det viktigaste vi får i oss när vi äter är inte näring utan KRAFTERNA. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:34 | AndersOhman

Nej, stryk det. Det viktigaste vi får i oss och som materialiserar sig som t ex naglar kommer genom inandning och
huden. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:34 | AndersOhman

Detta är ju självklart eftersom det vi äter kommer ut som bajs. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:35 | AndersOhman

Mottagning av ämnen i fint tillstånd genom sinnesorgan (även ögon) - Passage genom organismen - Utsöndring i
vidaste bemärkelse #rudolfomBD
23-Jul-12 10:36 | AndersOhman

Det där förstod ni va? Vi upptar alltså ämnen genom våra sinnen. Hur man ”utsöndrar i vidare bemärkelse” vet
jag inte. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:37 | AndersOhman

För er som fortfarande köper Saltå Kvarns produkter rekommenderas @AndersOhman, hans genomgång av
Biodynamisk odling under #rudolfomBD är..
23-Jul-12 10:37 | DailyHammar

RT @AndersOhman: Notera att dessa föreläsningar hålls inför polska bönder 1924. De kunde säkert relatera till
meditation. #rudolfomBD
23-Jul-12 10:38 | basic70

RT @Spiggorian: Missa för allt i världen inte @AndersOhman 's tweets om Rudolf Steiners, eh, idéer! Följ
#rudolfomBD
23-Jul-12 12:10 | J_Anders_M

RT @Spiggorian: Missa för allt i världen inte @AndersOhman 's tweets om Rudolf Steiners, eh, idéer! Följ
#rudolfomBD
23-Jul-12 12:17 | PerDannefjord

RT @Spiggorian: Missa för allt i världen inte @AndersOhman 's tweets om Rudolf Steiners, eh, idéer! Följ
#rudolfomBD
23-Jul-12 12:52 | Fredrichl

Tänker att Rudolf Steiner skulle bli blöt i byxan om han visste att vetenskapen hittade kvantfysiken i sin
”återvändsgränd”. #rudolfomBD
23-Jul-12 12:59 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som
röker på. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:01 | Reuterdahl

Nu blir det djupt: allt levande har en insida och...en utsida. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:02 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Månljuset påverkar framförallt hur djurens röv och svans ser ut. Nej, det är inte JAG som
röker på. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:04 | mattias_neo

Det finns krafter inom och utom alltlevande som strävar inåt och utåt. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:05 | AndersOhman

Organismer ska avge så lite som möjligt av den energi som föder dofter. Organismer ska dofta och till och med
STINKA inåt. Mmm. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:09 | AndersOhman

Växter är skapade att att inte avge men att absorbera dofter. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:12 | AndersOhman

När ni ser en gödselspridare på åkern ska ni veta att bonden ”kommunicerar livgivning till jordriket”. Hör ni det
@lantmannen ? #rudolfomBD
23-Jul-12 13:17 | AndersOhman

Nu så! Nu handlar det om komposten där vi finner döda växter och djurs eteriska och astrala lämningar.
#rudolfomBD
23-Jul-12 13:22 | AndersOhman

I komposten har gärna det eteriska över på det astralas bekostnad. Detta åtgärdas genom kalkning. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:27 | AndersOhman

Så jobbigt att vara biodynamiker och balansera astralt, eteriskt, energier och kosmiska krafter. Tomtar och älvor
kan hjälpa? #rudolfomBD
23-Jul-12 13:30 | AndersOhman

Det där sista var lite onödigt dumt. Klart att Rudolf inte trodde på övernaturliga väsen. *googlar* Jo det gjorde
han. #rudolfomBD
23-Jul-12 13:31 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 15:55 | flitigalisan

@AndersOhman Alltså, tack för dina tweets. Stor humor! Vilka jävla tomtar… #rudolfomBD
23-Jul-12 16:17 | melovsson

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 19:27 | eruenion

Hoppas ni ursäktar ryckigheten i referaten av Steiners föredrag. Det är tunga grejer och jag är i det
icke-astrala-Vänersborg. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:06 | AndersOhman

Det jag översatt som ”andligtvetenskapligt” är tydligen ”andevetenskap” vilket är detsamma som "antroposofi” =
röda hund. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:10 | AndersOhman

Det är väldigt mycket ”penetrering”, ”astralt” och "eteriskt”och ”kommunikation med det jordiska” och jag är
ganska lost. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:23 | AndersOhman

Ärligt talat så sprider Rudolf en massa pretentiös rappakalja om andlighet och kosmos om något så naturligt som
en kompost. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:26 | AndersOhman

Funderar på hur biodynamikerna fick någon slags äganderätt över komposten. Den fanns ju i varje villaträdgård
när jag var liten. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:28 | AndersOhman

Har du funderat över varför kor har horn och andra varelser har antenner. Det är en viktig fråga säger Rudolf.
#rudolfomBD
23-Jul-12 21:29 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Har du funderat över varför kor har horn och andra varelser har antenner. Det är en viktig
fråga säger Rudolf. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:30 | BaraSvenskMat

Kornas horn är det som formar hela ko-skapelsen. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:31 | AndersOhman

Varelser som har antenner sprider istället sin energi utåt. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:32 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Har du funderat över varför kor har horn och andra varelser har antenner. Det är en viktig
fråga säger Rudolf. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:36 | orsakverkan

"antenner" är fel ord. Djur med kronor, som älgar. De är fyllda med en mild nervositet och snabbhet. Det ser man
i deras ögon. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:37 | AndersOhman

Höll på att missa biodynamikens innersta där. Blanda ihop kronor och antenner. Horn - inåt. Kronor - utåt.
#rudolfomBD
23-Jul-12 21:39 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Ätligheten styrs av de fjärran planterna medan reproduktion styrs av månen, Merkurius och
Venus. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:50 | MabandeOpenBeta

Kunde du krypa in i en kos mage så skulle du kunna lukta hur den astrala livskraften strömmar in genom hornen
och klövarna. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:50 | AndersOhman

Hur Rudolf kom fram till detta vill jag inte veta. Hoppas han hittat på det som allt annat.. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:51 | AndersOhman

RT @kjellhaglund: Om ni inte gjort det än – läs ifatt på #rudolfomBD.Antroposoferna får hela sin "tro"
obarmhärtigt avslöjad.Och ja,Saltå Kvarn bör bojkottas.
23-Jul-12 21:52 | Feuerz3ug

Detta att vi kan lukta kraften från hornen i en kos mage styr våra rekommendationer angående gödsling i
jordbruket. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:54 | AndersOhman

En gång till: Rudolf i komage luktar kosmisk kraft och ger gödslingsrekommendation. Nu vill jag att @saltakvarn
vaknar #rudolfomBD
23-Jul-12 21:55 | AndersOhman

RT @Reuterdahl: Missa inte @AndersOhman om Rudolf Steiner, Antroposoferna och biodynamiskt odlande
#rudolfomBD
23-Jul-12 21:56 | ELisaJansson

Vad är gödsel? Föda som gått igenom en organism och blivit astral- och eterisktberikat bajs. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:58 | AndersOhman

Glorifierad dynga med andra ord. #rudolfomBD
23-Jul-12 21:59 | AndersOhman

Nu predikar Steiner över denna dynga så att han låter som en ovanligt långrandig Yoda. Vldigt mycket krafter hit
och dit. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:01 | AndersOhman

Jävlar! Snart halvägs in i föreläsningarna händer det! Det pregas in kobajs i kohorn. ÄNTLIGEN! #rudolfomBD
23-Jul-12 22:04 | AndersOhman

Prega in bajs i ett kohorn och gräv ner i jord som inte är för lerig eller sandig mellan 45 och 75 centimeter djupt.
#rudolfomBD
23-Jul-12 22:09 | AndersOhman

Nu kanaliserar den döda kons horn den astrala och kosmiska energin in i kobajset. YEAH! #rudolfomBD
23-Jul-12 22:12 | AndersOhman

Detta sker under vinterhalvåret då jorden är som mest levande och all livsenergi lagras genom hornet in i det
astrala bajset. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:14 | AndersOhman

Ett bajshorn blandas med en spann ljummet vatten och virvlas kraftigt medsols och sedan motsols i minst en
timme. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:19 | AndersOhman

Gräv ner hornet med kiselblandningen och låt det absorbera sommarens livskrafter i jorden, gräv upp till hösten
och spara. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:33 | AndersOhman

RT @AndersOhman: Vad är gödsel? Föda som gått igenom en organism och blivit astral- och eterisktberikat
bajs. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:35 | melovsson

Till våren tar du en ärtas storlek av blandningen, löser upp i en spann vatten och virvlar intensivt medsols och
motsols. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:35 | AndersOhman

Sprid den absolut försumbara mängden kohornskiseln över ägorna med omsorg och kärlek. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:36 | AndersOhman

Känns det meningslöst så ska du veta att kohornsdyngan och och den magiska kiseln interagerar för att ge god
skörd. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:38 | AndersOhman

Det som just beskrivits är preparat 500 och 501 som är essentiella för den biodynamiska odlingen. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:41 | AndersOhman

Därmed är föreläsning nr 4 avslutad. Vi är halvvägs. Orkar vi mer? #rudolfomBD
23-Jul-12 22:42 | AndersOhman

@andersohman Absolut! Kör på. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:47 | J0nasF

RT @AndersOhman: Vad är gödsel? Föda som gått igenom en organism och blivit astral- och eterisktberikat
bajs. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:48 | thelockedroom

RT @AndersOhman: Det som just beskrivits är preparat 500 och 501 som är essentiella för den biodynamiska
odlingen. #rudolfomBD
23-Jul-12 22:48 | EmilNilsson

