Urnik PRO letnik
1. modul 24. in 25. oktober 2020
sobota: REIKI – ponovitev, praksa in napredno učenje
nedelja: SVETOVANJE kot terapevtski pristop, vodenje kartoteke
2. modul 28. in 29. november 2020
sobota: TAROT (Ana Ivandič)
nedelja: TEMNA STRAN ISKALCEV SVETLOBE
3. modul 12. in 13. december 2020
sobota in nedelja: POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA – konstruktivno obvladovanje
konfliktov (Darja Taisa Cerkvenik)
4. modul 30. in 31. januar 2021
sobota in nedelja: DJOTIŠ, indijska astrologija (Tina Pipan)
5. modul 27. in 28. februar 2021
sobota: FELDENKRAIS – raziskovanje gibanja (Neda Bras)
nedelja: DIHALNA KOORDINACIJA (Ana Vipotnik)
6. modul 27. in 28. marec 2021
sobota in nedelja: BACHOVE CVETNE ESENCE – nadaljevalni seminar (Irena Roglič
Kononenko)*
7. modul 24. in 25. april 2021
sobota: MANTRE KOT MEDITACIJA (Jasna Matjašič)
nedelja: OSHO – Kundalini meditacija, filozofija v gibanju
8. modul 29. in 30. maj 2021
sobota: AROMATERAPIJA– uporaba eteričnih olj za posebno vzdušje, sproščanje ali kot
podpora zdravljenju (Ana Ličina)
nedelja: AROMATERAPIJA – delavnica v naravi (Ana Ličina)*
9. modul 25. - 27. junij 2021
petek (popoldan), sobota in nedelja: ZAKLJUČNI MODUL – osnovni seminar iz
šamanizma (Nicole Drakulič)

*Kadar poteka predavanje v prostorih šole (Galerija Kavarne Sputnik v Ljubljani), je med odmorom pripravljena
brezplačna malica (veganski prigrizek in kava/čaj). Kadar gostujemo na drugi lokaciji, malico prinesete s seboj.
*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.
*Kjer predavatelj ni naveden, modul vodi Beba Splichal, učiteljica reikija.
KJE
Večina predavanj in delavnic bo izvedenih v prostorih šole (Galerija kavarne Sputnik, Tržaška 128, 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.

