
Témata semináře:

※ Úl a jeho historie
     - praktická ukázka zacházení
※ Rozmnožování včel
     - přirozený a umělý roj
※ Pyl, med, propolis a vosk
      - jejich sklizeň, skladování, zpracování
※ Krmení včel
      - různé možnosti
※ Nemoci včel
       - jejich ošetření (varroáza,  úplavice, mor)

Termín: 26. - 29. července 2018, začátek ve ČT v 17 hod, ukončení v NE v 13 hod 

Místo konání: Běleč na Křivoklátsku č.p. 15, okr. Kladno (50.0553156N, 13.9915897E)

Kurzovné: 2.900,- Kč
Přihlášky: Johanka Černohorská, johanka.82@seznam.cz, tel. 774 42 42 40

Tak trochu jiný seminář o včelařství

Lektor:

Záloha: 500,- Kč jako součást přihlášky zašlete na účet 2700390555 / 2010
             do 12. července (v poznámce pro příjemce uveďte své jméno)
Strava: bude zajištěna (není součásti kurzovného)

Ubytování: v budově ve vlastním spacáku 100 Kč/noc
                  ve vlastním stanu 50 Kč/noc
                  individuální - www.penzionusajdlu.cz, www.sykorak.cz

VČEL A , ČL O VĚK  A PŘ ÍR O DA
„Lidé, jejichž oči a srdce jsou otevřená pro 
vnímání přírodních procesů, dokáží vnímat, jak 
je jednotlivá včela vábena květinou. Je to sama 
podstata jsoucnost, která vede včelu ke kalichu 
květiny. Díky stoupajícímu nektaru se květu 
vytvoří barevně svítící aura. Její „hra síly 
barev“ rozvine neodolatelnou přitažlivost pro 
sylfy, světlo hltající vzdušné bytosti. A je to 
právě tato aura, která nyní včelu medonosnou 
láká, přímo magicky přitahuje. Pouze včela je 
dostatečně produchovnělá, aby uskutečnila 
kosmické oplodnění, které se odehrává v souhře 
mezi květem, sylfou a včelou. S vymřením včel 
by naše potrava byla kosmicky duchovně 
ochuzena. Důsledkem pro člověka, jakož i pro 
celou přírodu, by bylo ztuhnutí též v oblasti 
duševně-duchovní a pomalé odumření všeho 
života na Zemi.“

Ralf Rößner, vášnivý včelař, 
zakladatel bio-dynamicky 
hospodařících zahrad, 
zpracovatel světelného kořene 
(Dioscorea batatas). Ve své 
společnosti,IMTON GmbH, 
vyvíjí a prodává produkty  
ze světelného kořene v Bio 
Demeter kvalitě. Více než 20 
let se zabývá tématem vody, 
jako nositele života. Jako 
bývalý waldorfský učitel a současně jako otec, dvou 
dnes již mladých mužů, se velmi zajímá o všechny nové 
pedagogické metody odpovídající současným trendům. 
Toto vše prolíná jeho meditativní a experimentální 
výzkum „jemnohmotné-éterné“ výživy.

Seminář je určen začínajícím i pokročilým včelařům, kteří se chtějí seznámit s oborem v mnohem 
širších souvislostech. Lektor má bohaté zkušenosti, získané dlouholetým bádáním a rád se s vámi 

o ně podělí. Přednáška bude v německém jazyce a překlad do češtiny bude zajištěn.


