URNIK 2018/19
I. letnik
1. modul 6. in 7. oktober 2018
sobota: BIOTERAPIJA – o čakrah, auri in zaznavanju
energije
nedelja: OSEBNA RAST – praktične vaje in pet
tibetanskih obredov

2. modul 17. in 18. november 2018
sobota: REIKI 1. stopnja – inicijacija po tradiciji
utemeljitelja metode Mikaa Usuia
nedelja: Položaji rok za SAMOZDRAVLJENJE Z
REIKIJEM, zaznavanje biopolja

5. modul 9. in 10. februar 2019 * združen modul

sobota in nedelja: Gibalno umetniška delavnica SHAKTI
DANCE & ART z Natašo Tovirac in Jasmino Ferček v
Studiu Intakt

6. modul 9. in 10. marec 2019

sobota: AJURVEDA – predavanje in individualen
razgovor z ajurvedskim zdravnikom
nedelja: KUHARSKI TEČAJ INDIJSKIH JEDI – uporaba
začimb, ghee kot zdravilo, dal in kičeri

7. modul 6. in 7. april 2019 * združen modul
3. modul 8. in 9. december 2018

sobota in nedelja: Holističen zvok TIBETANSKE SKLEDE
z Mojco Malek Morya – delavnica

sobota: MEDITACIJE – kako meditirati, vodene
meditacije, aﬁrmacije
nedelja: HRANA ZA ZDRAVJE – super živila, nasveti za
razstrupljanje

4. modul 19. in 20. januar 2019

sobota: REIKI 2. stopnja – energijska podpora na
čustveni ravni
nedelja: REIKI 2. stopnja – terapije na daljavo

8. modul 11. in 12. maj 2019

sobota in nedelja: JOGA – jogijske vaje s Tadejo Rajer,
učiteljico joge in dinamičnih meditacij

9. modul 8. in 9. junij 2019*

sobota in nedelja: KARMIČNA DIAGNOSTIKA
in druge tehnike razreševanja energijskih vzorcev,
predavanje in praktični primeri

* Modul ima stalni urnik, v soboto in nedeljo od 9h-15h z daljšim odmorom za kosilo. Kava, čaj in vegansko kosilo so všteti v
šolnino.
Kjer predavatelj ni naveden, vodi modul Beba Splichal, učiteljica reikija.
Združen modul pomeni, da poteka predavanje za 1. in 2. letnik hkrati.
Nekatera predavanja so na urniku vsako drugo leto za oba letnika (združen modul). Tako bomo imeli Bachove esence z
Ireno Roglič Kononenko (Inštitut za cvetne esence) in Vastu, skrivnostne energije prostora s Tino Pipan (Eroja) na
urniku za 1. in 2. letnik spomladi 2020.

KJE
*Vsa predavanja in delavnice razen februarja 2019 bodo v prostorih šole (galerija kavarne Sputnik, Tržaška 128,
Ljubljana). Umetniško gibalna delavnica Shakti dance and Art februarja 2019 bo v studio Intakt Tugomerjeva 12 v Ljubljani.
Zaključni junijski modul lahko po dogovoru v skupini organiziramo kot podaljšan vikend od petka popoldne do nedelje
popoldne. Doplačilo: cena nastanitve na izbrani lokaciji, na obali (Vila Muzika) ali v Istri (ekološka kmetija Romane Rejc).

