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KAJ SO O GRUNDTVIG DELAVNICI »Aktivirajmo  samozdravilne 

 potenciale skozi povezovanje z zdravilnimi silami narave«, ki je bila 

namenjena gibalno oviranim in gibalno neoviranim osebam – 

spremljevalcem, POVEDALI UDELEŽENCI? 

 

 „Na sproščen in lahkoten način smo prejeli in sprejeli vsebine za življenje, da gremo lažje in 

polnejše naprej. Zahvala gre vsem organizatorjem pa tudi osebju Term Dobrna, da so nas 

lahko sprejeli z vsemi »drugačnostmi«, ki nam jih je prinesla bolezen.”  

   »Delavnica me je obogatila z znanjem, ki ga bom z zadovoljstvom uporabila v naslednjih 

obdobjih svojega življenja.« 

»Vsi udeleženci različnih držav smo bili povezani med seboj v čudovito skupnost, za kar sem 

hvaležna organizatorjem Rosani, Milanu in Brini. Menim, da je njihova fleksibilnost in način 

kako so k zadevi pristopili izjemna. Nikoli ne bom pozabila njihove neskončne prisrčnosti, s 

katero so nas vse uglasili in povezali.« 

»Skozi predavanja in jutranje meditacije sem pridobila število novih informacij, katere 

uporabljam odkar sem prišla nazaj domov. Od takrat vsak dan meditiram, zjutraj ali zvečer 

glede na časovni okvir. Prav tako sem pridobila čudovito izkušnjo skozi ustvarjalne delavnice. 

Poizkusila sem ustvarjati stvari, katere še nikoli nisem.  Poleg pisanja s svinčnikom sem lahko 

oživela dejavnosti, katerih se nisem lotila odkar sem izgubila vid.« 

»Zelo so mi bili všeč izleti. Še posebej mi je bil všeč ogled mlina, katerega si še nikoli do sedaj 

ogledala. Z lastnimi rokami sem oživela celoten proces dela, ko se iz žita pridela moka. Prvič 

sem pila iz potoka. Zelo sem bila vesela vožnje z majhnim vlakom, kljub temu, da sem na 

invalidskem vozičku, saj sem se tako počutila kot enakovreden član celotne skupine.« 

»Medkulturni večeri so bili prekrasni. Vsak od nas je vložil v predstavitev svojo dušo in srce.« 

»Kopanje in kopeli so bile zelo blagodejne in prijetne. Žal mi je, da zaradi pestrega programa 

nismo imeli za kopeli več priložnosti.« 

 

 »Približno 60-70% znanja, ki sem ga prejel na delavnici, je bilo zame novega. Jutranje 

meditacije so bila izjemna izkušnja. Dobesedno sem občutil, da je energija preplavila moje 



telo in dušo. Spoznal sem , kako uporabiti vplive različnih elementov v naravi za ohranjanje in 

vzdrževanje dobrega počutja.« 

 »Menim, da so medkulturni večeri, kjer smo vsi predstavili značilnosti svoje države bili zelo 

dobra ideja. Imel sem občutek, da so bili ti večeri rdeča nit osemdnevnega programa, kjer 

smo se udeleženci vseh štirih držav resnično povezali v enoten in izjemen tim.« 

»Kot spremljevalec  gibalno ovirani osebi, še nikoli nisem preživel toliko časa v takšnem 

okolju. Skozi celotno delavnico so udeležence telesno prizadetostjo prežemali  navdušenje in 

občutek zavedanja.  Kot spremljevalec sem tudi sam sem doživel veliko pozitivnih izkušenj, 

ko sem udeležencem nudil pomoč. To je bial zame velika preizkušnja, katero sem po mojem 

mnenju uspešno opravil. Ponovno bi z veseljem sprejel vlogo kot prostovoljec in 

spremljevalec gibalno oviranim osebam.« 

 

»Bil je pester teden dni, poln neprecenljivih informacij, znanja in čustev. Naučila sem se 

veliko stvari o sebi in drugih ter o ljudeh iz različnih kultur. Znanje, ki sem ga pridobila v 

Dobrni, mi je omogočilo usmeritev v življenju, kjer se lažje z zaupanjem in samozavestjo 

soočam z izzivi z in menim, da mi do sedaj uspeva dobro.   

 

»Teden dni, ki sem ga preživel v Dobrni, je bil poučen, pridobil sem veliko izkušenj katere 

lahko uporabim v prihodnje. Zaradi kratkega trajanja delavnice in pestrega programa, smo 

seveda dobili le vpogled  v delček celotne slike, vendar je to odlična podlaga za naprej skozi 

skupinsko delo in vajo.« 

 

Delavnica je bila primerna zame in želim znanje v tej smeri še poglobiti.  Vsekakor želim 

nadaljevati v tej smeri.  Ravno sedaj iščem informacije glede šol ali tečajev, kjer bi lahko 

pridobila podobno znanje, s katerim bi lahko najprej pomagala sebi, nato kasneje tudi 

ostalim.« 

»Na delavnici sem zelo uživala. Navdihnila me je. Hvaležna sem, da sem lahko sodelovala. 

Bila bi vesela organizirati podobno delavnico tudi pri nas na Madžarskem.«  

»Zame so bile vaje in dejavnosti zelo pomembne, saj nisem vedela, da znam ustvarjati 

izdelke, ki smo jih kreirali na delavnici. Nikoli se nisem imela za talentirano v takšnih 

dejavnostih in moje mnenje je sedaj drugačno.« 

»Resnično zanimivo mi je bilo spoznati in izkusiti zdravilne sile Narave. Vsega kar sem se 

naučila v osmih dneh, je zame zelo uporabno. Spoznala sem nove dimenzije, nekatere od 

njih bom tudi predala naprej članom našega poletnega kampa. Organiziranje podobne 



delavnice v naši državi bi bilo zelo koristno. Tudi naša nastanitev je bila v celoti dostopna, 

prvi razred; organizatorji pa so bili izredno pozorni in nam nudili potrebno pomoč.« 

 

»Domov sem prišel napolnjen z energijo in močjo. Poskusil bom uporabiti znanje in izkušnje 

v vsakdanjem življenju.« 

»Zelo sem vesela, da sem lahko sodelovala na delavnici in bila skupaj med tako čudovitimi 

ljudmi.«  

»Vsi smo obkroženi z zemljo, vodo, zrakom, ognjem in etrom, ki naredijo naše življenje lepo 

in zdravo, če jih znamo koristno uporabiti. V tem duhu smo vsak dan posvetili enemu od 

elementov, slikali in ustvarjali z glino,kar sem imela tako rada, kosem bila še otrok. Kakorkoli, 

še nikoli nisem imela opravka z zdravilnimi silami narave. Bilo je resnično zelo zanimiva 

izkušnja in znanje, ki smo ga pridobili o zdravilnih močeh.« 

»Organizatorji: Rosana, Milan in Brina z zavedajočim, neutrudnim, predanim delom in 

maksimalno pozornostjo, so  zame pričarali nepozabne spomine. Vsega, kar sem se naučila, 

uporabljam v vsakdanjem življenju, pri delu in se jih vsakič spominjam z ljubeznijo. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


