Oz Priatelia Sophie a Organic Well, s.r.o.
pozývame Vás na pracovný seminár

NA POMOC
NAŠIM
VČELÁM
VÝROBA VČELIEHO ÚĽA Z HLINY, KONSKÉHO TRUSU A SRVÁTKY

O chov včiel musí
mať vlastne
maximálny záujem
každý človek,
pretože na chove
včiel závisí
v ľudskom živote
skutočne viac, ako
si človek myslí.

R. Steiner

ASeminár povedie

Ralf Rößner

autor zariadenia na oživovanie vody a biodynamický pestovateľ svetelného koreňa, ktorý
bol už v svojom živote aj knihviazačom, pastierom a waldorfským učiteľom

Keď pred rokom, v rámci seminára o vode, svetelnom koreni a jeho
výsadbe, navštívil Ralf Rößner náš kraj, všimol si, ţe v ňom máme málo včiel.
Tak sme sa dohodli, ţe aj počas nášho ďalšieho stretnutia urobíme niečo praktické
a ţe nás naučí vyrobiť úľ, ktorý je optimálny pre návrat včiel. Keďţe nedostatok
včiel je váţnym problémom pre celé ľudstvo – k výrobe takéhoto úľa pre vašu
.záhradu pozývame aj vás.
Termín konania
30. apríl až 3. máj 2011

Keby včely zmizli
z povrchu zemského,
človeku ostávajú
štyri roky života...
Albert Einstein

Miesto konania :
Obec - Staré č.117 ( v smere z Michaloviec pred nákupným strediskom doprava
aţ na koniec cesty )
Program : 9:00 až 19:00
30.4. aţ 1.5. Hlavná časť seminára, na ktorom si kaţdý účastník vyrobí vlastný
včelí úľ.
2.5. aţ 3.5. voľnejšia časť seminára, kde bude priestor na prípadné dokončenie
svojho výrobku, na otázky a odpovede z oblasti ţivota včiel, biodynamického
poľnohospodárstva.... kde bude priestor na odhalenie ďalších krásnych tajomstiev
a preţívanie vzácnych chvíľ s Ralfom.
(3.5. do 12 :00 )
Cena : 56 eur
Potrebný materiál bude zabezpečený – okrem srvátky1l, tú si prosím prineste.
V prípade, ak by cena mala byť prekáţkou Vašej účasti, je moţná individuálna
dohoda.
Kontakt :
Blaţena Endlerová 0915 079 826, Michal Sabo 0908 874 692, Števo Ţalobín 0915
924 220 , e-mail : blazena@priateliasophie.sk, Bio Dobrotka, Sama Chalupku 10,
Michalovce

