
 

 
 

Ekološka kmetija „Zlate misli“ v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz 
Maribora organizira  

 
Predavanje in seminar 

 

Sodobni naˇini prehranjevanja  
ALI  

Je dovoljeno, kar nam prija? 
 

Kako sodi svetlobna korenina,  
kot zastopnica novega prehranskega toka,  

v te nove prehranske usmeritve? 

 
 

Predavanje in seminar  

z Ralf-om Rößner-jem 

29.4. in 30.4. 2017 
 
Oris vsebine predavanja: 
  
V nas nosimo slutnjo neminljivega zdravja; je to samo naša predstava ali je ta slutnja osnovana 
na notranji resničnosti, ki se je na splošno več ne spominjamo? 
Veliko ljudi po celem svetu je bolnih, se počutijo pomanjkljive, napačno razumljene in nepravično 
obravnavane, kot da jih je neusmiljena usoda pozabila. – In kljub temu je globoko V NAS to stalno 
hrepenenje, ta spomin po neminljivem zdravju, po izpolnitvi, po svetlobi in miru ter večni 
mladosti. 
 
Kaj pa imajo vse te izrazne oblike življenja opraviti s prehrano? 
  



 

Moder način prehranjevanja vključuje energijske lastnosti in zgodovino vsakega živila – od spočet-
ja preko rasti, žetve/spravila, predelave, prodaje in priprave vse do prebave. Vse to so izrazna stan-
ja našega življenja. Prehrana in oskrba z živili (v najširšem smislu) določajo naše celotno življenje.  
 
Videli pa bomo, da to v prihodnosti ne bo zadostovalo! K celotnemu zemeljskemu procesu mora-
mo vključiti tudi ustrezno duhovno reakcijo rastlinskihJazov ali živalskihJazov. 
  

Če je naše telo na pravilen način prehranjeno 
tvori le-to osnovo za harmoničen duševni prostor, 

ki se lahko odpre okolici, 
v katerem se lahko človeški duh in duh sveta 

povežeta. 
Ehrenfried Pfeiffer 

 
 

V nedeljskem seminarju se bomo poglobili v temo sobotnega predavanja, prav tako pa si bomo še 
bolj podrobno pogledali in se tudi praktično lotili pridelave in predelave svetlobne korenine: 

- najbolj pomembne metode pridelave,  
- nega rastline,  

- skladiščenje korenin,  
- kako razvijem odnos do biti svetlobne korenine,  
- izvor rastline in njen odnos do današnjega časa. 

 
Več o svetlobni korenini si lahko preberete na www.lichtwurzel.info, lahko pa si ogledate slike 

lanske pridelave na http://www.zlate-misli.si/svetlobna-korenina.html  
 

Naš predavatelj za ta dva dneva bo Ralf Rößner, ki nas je s svojo doživeto razlago življenja okoli 
nas že večkrat navdušil. Je raziskovalec na področju vode in je razvil več naprav za revitalizacijo 
vode. Prav tako raziskuje učinkovanje subtilnih moči na človeško življenje; v Evropo je vpeljal 

pridelavo svetlobne korenine. Živi v Nemčiji v bližini Nürnberga. 
 
 

Kdaj in kje? 
 

Sobota, 29.4. ob 15. uri – predavanje na  
Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede 

Pivola 10, 2311 Hoče pri Mariboru 
(predavanje bo predvidoma trajalo do 18. ali 19. ure) 

 
Nedelja, 30.4. od 9-ih do 16-ih - poglobljena predavanja s praktičnim delom 

na Ekološki (biodinamični) kmetiji Zlate Misli 
Matjaž Turinek s.p., Jareninski Dol 2, 2221 Jarenina 

 
V nedeljo bo tudi skupno kosilo. 



 

 
Seveda bosta oba dneva druženja prevajana v slovenščino! 

 

Kako in kje se prijaviti? 
 

Na celoten seminar se je potrebno prijaviti preko e-pošte zlatemisli@gmail.com  
najkasneje do 22.4.2016 oz. do zapolnitve prostih mest.  

Prijave so obvezujoče in je potrebno po potrditvi le-te poravnati kotizacijo. 
 

Kotizacija za celoten seminar (sobota in nedelja) znaša 75 eur in vključuje plačilo honorarja ter 
potnih stroškov predavatelju, stroške materiala, organizacije, prevajanja, hrano in pijačo v času 
seminarja ter plačilo DDV-ja. Če se kdo zaradi finančnih razlogov ne more udeležiti seminarja, nam 
naj piše s kratko obrazložitvijo svoje situacije. 
 
Možno se je udeležiti tudi samo predavanja v soboto popoldne. V tem primeru se ni potrebno 
prijaviti, prispevek za predavanje pa znaša 15 eur in se plača pred predavanjem.  
 
 
Veselimo se ponovnega srečanja z Vami in z gospodom Rößner-jem ter verjamemo, 
da bo ponovno zelo zanimivo in polno novih vprašanj, spoznanj ter prijateljstev!  
 
Vljudno vabljeni! 

 
Za organizatorje: 

Matjaž Turinek l.r. 


