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AKTIVIRAJMO LASTNE
SAMOZDRAVILNE

POTENCIALE
SKOZI POVEZOVANJE

Z ZDRAVILNIMI
SILAMI

NARAVE

Grundtvig delavnica

Društvo za /po/moč 
za celovitost življenja 

KLJUČ ŽIVLJENJA

ORGANIZATOR IN IZVAJALCI DELAVNICE  
       
Organizator delavnice je Društvo za /po/moč za celovitost življenja - KLJUČ ŽIVLJENJA, 
katerega osnovni namen je ozaveščanje, svetovanje, izobraževanje, nudenje celovite 
pomoči za dosego kvalitetnega, harmoničnega, ustvarjalnega, celovitega življenja. 

Društvo organizira in izvaja raznolike programe za različne ciljne skupine; 
posameznike vseh starosti in skupine, za vse, ki potrebujejo podporo in pomoč in so se 
pripravljeni učiti ter vnesti v življenje določene spremembe z namenom dviga kakovosti 
svojega življenja.

IZKUSITE  
MOČI NARAVE V SEBI 

IN OKOLI SEBE 
IN ZAŽIVITE POLNO.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE
Število udeležencev je omejeno. 

Prijave sprejemamo do 30.4.2013 na:
Društvo za /po/moč za celovitost življenja

KLJUČ ŽIVLJENJA 
Planina 3, 4000 Kranj, Slovenia

00386 (0)40 838 570, 00386 (0)41 236 241
kljuczivljenja@gmail.com 

www.kljuczivljenja.si

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Rosana 
Kleindienst, 

prof. pedagogike 
in sociologije, unikatna 
oblikovalka, svetovalka, 

geomantinja z dolgoletnimi 
izkušnjami  vodenja delavnic,  
tečajev za otroke in odrasle z 

namenom oživaljanja 
in izražanja kreativnih  

moči. Milan 
Orlić, ing. 

gradbeništva, 
inovator, terapevt z viskom 
energijskim potencialom, 

ki ga uspešno uporablja pri 
svetovalno terapevtskem 

delu in razvoju informiranih 
izdelkov za kakovost 

življenja.

Brina 
Weissensteiner, 

univ. dipl. psihologinja, 
predavateljica razvojne 
psihologije programa 

predšolske vzgoje srednjega 
poklicnega izobraževanja, 

svetovalka za 
zaposlovanje.



Vabljeni  na  Grundtvig delavnico za gibalno 
ovirane osebe in njihove spremljevalce, 

AKTIVIRAJMO LASTNE SAMOZDRAVILNE 
POTENCIALE SKOZI POVEZOVANJE Z 

ZDRAVILNIMI SILAMI NARAVE, da ozavestite 
lastne moči, se usposobite za aktivno uporabo le 

teh in s tem dvignete kakovost svojega življenja in 
delovanja.

Delavnica vključuje inovativen, celovit pristop usposabljanja 
novih oblik in načinov pomoči in samopomoči ter  podaja praktična, 

uporabna orodja, ki jih udeleženci lahko prenesejo v svoje okolje ter vsakodnevno 
življenje in delo. 

Cilj  delavnice je skozi praktično ustvarjalno izkustveno delo in medsebojno izmenjavo:

spodbuditi samozaupanje, pozitivno samopodobo, •	
spoznati zdravilne moči petih elementov narave in  •	
svoje lastne ustvarjalne  potenciale, 
podpreti razvoj  praktičnih socialnih in ustvarjalnih spretnosti,•	
se  usposobiti v različnih oblikah samopomoči za dejavno soočanje  •	
z vsakodnevnimi izzivi in vključitev v družbeno življenje,
podpreti prostovoljce, ki pomagajo gibalno oviranim osebam pri •	
spoznavanju novih načinov pomoči in samopomoči.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Gibalno oviranim osebam in njihovim spremljevalcem, 
prostovoljcem iz Hrvaške, Avstrije, ki pomagajo gibalno 
oviranim iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Slovenije v 
starosti od 18 do 60 let z  željo po dvigu kvalitete življenja 
skozi lastno aktivnost in medsebojno izmenjavo. 

VSEBINA  IN POTEK DELAVNICE 
Prvi dan je namenjen uvodni medsebojni 
predstavitvi.

Drugi dan: spoznavamo sebe in naravo, 
gradimo pozitivno samopodobo, slikamo in 
se kopamo v zdravilni termalni vodi. 

Tretji dan: odkrivamo zdravilne moči zemlje, konkretne 
načine za podporo zdravja in dobrega počutja,  oblikujemo glino, se nahranimo z 
zdravilnimi energijami parka.            

Četrti dan: izkušamo zdravilno moč vode, vzpostavljamo energijsko pretočnost, čustveno 
ravnovesje, občutenje miru, slikamo na svilo, se kopamo. 

Peti  dan: celodnevni ogled zgodovinsko - kulturno - umetniških znamenitosti Ljubljane. 
Spoznavamo zdravilne moči zraka.  Skozi dihalne vaje, vodeno meditacijo in oblikovanje 
z nepredeno volno spodbujamo sprostitev in pozitivno miselno naravnanost. 

Šesti dan: izkušamo zdravilne moči ognja, krepimo lastno voljo, ustvarjalno delovanje in 
duhovno zavedanje, oblikujemo sveče, se športno udejstvujemo in pojemo ob ognju.

Sedmi dan: ozavestimo zdravilne moči etra, vsepovezanost, skupaj slikamo 
na svilo in pripravljamo zaključno predstavitev.

Osmi dan zaključimo s predstavitvijo, razstavo in nadaljnjo 
vizijo. 

Večeri so posvečeni kulturno-umetniškim dogodkom, 

medsebojni izmenjavi in sproščenem druženju.

Delavnica bo potekala osem dni v čudovitem prostoru Term Dobrna, 
kjer domujejo zdravilne energije narave, mogočna drevesa in termalna 

voda. Nastanjeni bomo v Hotelu Higiea**** in Vita****, prijaznem do 
invalidov na bazi polnega penziona. 

www.terme-dobrna.si

KAJ LAHKO PRIDOBITE Z DELAVNICO?
Odkrijete, razvijete in uporabite lastne zdravilne in ustvarjalne potenciale. 

Pridobite:                                                                         
pozitivno samopodobo, občutek smisla, vključenosti v družbena dogajanja, volje do •	
ustvarjanja   in reševanja vsakodnevnih izzivov;
znanja spretnosti, orodja, izkustva za samopomoč, pomoč in kakovost življenja•	

Naučite se:                                                                       
lastnega ustvarjalnega izražanja •	
(oblikovanja gline, nepredene volne, 
voska, slikanja na svilo);
skupinskega ustvarjanja in •	
medsebojne izmenjave; 
poglobljenega odnosa z •	
zdravilnimi močmi narave. 


