
De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert in samenwerking met     

Landwijzer: 

Een workshop met Karsten Massei  

De bijen als begeleiders van transformatie  

Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018 

 

Inhoud van de workshop : 

Tijdens de workshop zullen we ons verdiepen in de opgaven die de bijen voor de aarde en de mensen 

vervullen. Daarbij kunnen wij ervaren dat de taak van de bijen belangrijk is voor de mensen en hun 

verbondenheid met de geestelijke wereld.  

Maar ook het landschap en de geestelijke wezens die hierin leven, werken mee aan het 

transformatiewerk. 

Deze ervaringen vormen de basis voor gesprekken die tot vernieuwingen in de imkerij kunnen leiden. 

Voornamelijk zullen we meditatieve oefeningen doen, die met zorg ingeleid en begeleid worden. 

 

 De workshop richt zich zowel tot imkers, als tot allen die de bijen nauw aan het hart liggen. 

Karsten Massei spreekt Duits, er wordt vertaling voorzien. 

 

Karsten Massei werd in 1963 in Berlijn geboren, woont in Zurich en werkt als leraar in een heil-

pedagogisch instituut. Hij biedt workshops aan over verschillende thema’s. Hij is ook auteur en 

biografie werker. Eén van zijn werken is onlangs in het Nederlands verschenen: “De geschenken van 

de bijen”. 

Programma 

 Zaterdag 17 maart  Zondag 18 maart 

10u – 12u30 Bijen als bron van transformatie voor 

mens, landschap en aarde. 

Voorbereiding voor praktische waar-

nemingen 

Verwerking van de ervaringen bij de 

bijenstand 

Middag 

14u –  

Einde za 18u 

           zo 16u 

Waarnemingen bij de bijen Verder gezichtspunten van het transfor-

matiewerk met inachtneming van het 

sociale leven, het lot van de mens, ook 

over de dood heen. 

 

Praktische gegevens: 

Plaats: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven (achter treinstation Leuven) 

              Mogelijkheid tot overnachting ter plaatse (1 pers.  €46,50) Reservatie: +32(0)16 63 90 64 

Kostprijs voor de 2 dagen : 125 euro  (koffie, thee,  soep en belegde broodjes inbegrepen). 

Aanmelden : vlaamse-bd-imkers@hotmail.be  (plaatsen zijn beperkt) 

Inschrijving volgens volgorde van betaling. Deze geldt als definitieve inschrijving. 

Betaling vóór 5 maart 2018 op rekening van : Vlaamse BD Imkerwerkgroep 

IBAN :BE69 5230 8042 3078        Bic : TRIOBEBB 

Vermelding : Karsten Massei , naam deelnemer(s) en email-adres 

mailto:vlaamse-bd-imkers@hotmail.be

