
 
 

  

 
 

Drage prijateljice in prijatelji, 
 

 

ali ste se že kdaj, tako kot jaz, vprašali: 
 

»Zakaj nisem srečen?« 
 »Zakaj mi ne uspe?« 
 »Kdo sem?« 
 

Kljub turbulentnim časom je nekaterim uspelo premagati izzive, 
spremeniti življenje na bolje in uspeti.  
 

Sedaj imate priložnost, da tudi vi postanete eden izmed njih! 
 

Odgovore na vprašanja lahko dobite na delavnici »KDO SEM?«. 

Kaj lahko pričakujem na delavnici in za kaj se lahko usposobim? 

� Za to, da lahko določim značilnosti, osebnost in srečo posameznika. Svoje kapacitete, sposobnosti in talente, kot tudi svoje 
omejitve. 

� Za to, da lahko prepoznam ugodne in neugodne smeri posameznika. Spoznali bomo našo osebno energijsko karto, torej 
nekakšen kažipot ali zemljevid, kam morate oziroma od kod bo prispel vaš uspeh kot npr.: ZDRAVJE, KARIERA … 

� Za to, da bolje razumem druge ljudi. Kompatibilnost med osebami  in medčloveške odnose: družinski, romantični, 
družabnost,spodbuda, pomoč, mentorstvo, poslovni odnosi … 

Delavnica je razdeljena na dva MODULA. Vsak modul traja dve uri. 

   1. MODUL - 12. 9. 2014, od 18.00 do 20.00 ure 
 

Osnove kitajske metafizike 
 � Energiji Qi 
 � Principu ravnotežja med Yin-om in Yang-om  
 � Teorija 5-ih elementov 

Osebni trigram „ZVEZDA ŽIVLJENJA“ 
 � Osem prirojenih osebnosti, naš najbolj osnovni 

karakter.  
 � Odgovori nam na vprašanje: »Kdo sem?« 

 

   2. MODUL - 19. 9. 2014, od 18.00 do 20.00 ure 
 

Dve skupini „PRIJATELJI – UČITELJI“ 
 � Vzhodna in zahodna skupina 
 � Bolje razumevanje drugih ljudi in medčloveških 

odnosov.  
 � Kompatibilnost med osebami 

Praktično delo s KARTAMI SREČE 

 

 

Delavnica bo potekala dva petka v Žalcu, Ulica heroja Staneta 9, v prostorih (zgornji dvorani) RS,  
stavba nasproti trgovine TUŠ Žalec. 
 

Obvezna prijava na delavnico ali posamezne module do srede, 10. 9. 2014, na telefon 041 439 407 ali 
www.energijaljubezni.si (prijava) ali srecko.podverzen@guest.arnes.si 
 

Energijska izravnava – cena delavnice. 
Delavnica (dva modula po 2 uri) = 88 €; Posamezni modul (2 uri) = 44 €; Karte sreče = 8 € 
 

V mesecu septembru 2014 je cena te delavnice 66 € (v ceno so vključene tudi karte).  

Drage prijateljice in prijatelji, vzemite SREČO v svoje roke in se udeležite te delavnice. 
 

Vso srečo vam želim. 
 

SREČKO – SREČI 

 


