
Urnik II. c letnik 

1. modul      08. in 09. oktober 2022 
sobota: SVET MINERALOV IN KRISTALOV - podpora pri naravnem zdravljenju (Matej Praček) 
nedelja: SVETOVANJE SKOZI UVIDE – vstop v biopolje, etika v zdravilstvu (Beba Splichal) 

2. modul  05. in 06. november 2022 
sobota: CELOSTNI REIKI - in barvna terapija Auro Soma  (Irena Šafer) 
nedelja: RADIESTEZIJA - branje informacij s pomočjo nihala (Jasna Matjašič) 

3. modul  03. in 04. december 2022 
sobota in nedelja: VASTU – starodavno znanje o uravnovešanju prostora, delavnica na osnovi 
vašega tlorisa (Tina Pipan) 

4. modul 14. in 15. januar 2023 
sobota: REIKI III. – reiki blagoslov in priprava na učiteljsko stopnjo (Beba Splichal) 
nedelja: KARMIČNA DIAGNOSTIKA – vzroki težav na energijskem nivoju (Beba Splichal) 

5. modul 11. in 12. februar 2023 
sobota: Uvod v samostojno terapevtsko delo  (Irena Šafer)  
nedelja: DINAMIKA SKUPINE  (Beba Splichal) 

6. modul 11. in 12. marec 2023 
sobota: JOGA NIDRA in tehnike sproščanja (Vita Lesnjak) 
nedelja: REGRESIJA – vpogled v pretekle dogodke, karma, osvobajanje vzorcev in prepričanj 
(Beba Splichal) 

7. modul  01. in 02. april 2023 
sobota in nedelja: REFLEKSOTERAPIJA (Simona Budna in Tatjana Cvetko) 

8. modul 13. in 14. maj 2023 
sobota: HOMEOPATIJA – uporaba homeopatskih pripravkov v domači lekarni  
(Vesna Gorjanc, dr. med.) 
nedelja: REIKI IV. – učiteljska stopnja (Beba Splichal) 

9. modul 30. junij, 01. in 02. julij 2023 
petek (popoldan), sobota in nedelja: ZAKLJUČNI MODUL – inicijacija mojstrske stopnje, 
podelitev certifikatov mojstrom in učiteljem reikija ter potrdil o izobraževanju z 216 ur prakse in 
teorije različnih tehnik naravnega zdravljenja (Beba Splichal) 

*Modul ima stalni urnik, v soboto in nedeljo od 9h–15h.  

*Šola dopušča možnost, da bodo nekateri moduli izvedeni preko interneta. V tem primeru boste o tem pravočasno 
obveščeni in boste dobili ustrezna navodila za udeležbo.  

*Med odmorom nam bodo iz Kavarne Sputnik pripekjali vegansko malico 

KJE 
Večina predavanj in delavnic bo izvedenih v prostorih šole (C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana). Šola dopušča 
možnost, da bodo nekateri moduli izvedeni preko interneta.  
Zaključni modul bo izveden kot podaljšan vikend, od petka popoldne do nedelje popoldne. Za lokacijo se dogovorimo, 
običajno gremo v Istro, na ekološko kmetijo, ali na morje v Vilo Muziko. 


