
 
 

  

 
 

Drage prijateljice in prijatelji, 
 

 

ali ste se že kdaj, tako kot jaz, vprašali: 
 
»Zakaj se v nekem okolju-prostoru odlično počutim?«  
»Zakaj v istem okolju-hiši nekdo zboli, drugi pa ne?« 
»Kako urediti medsebojne odnose?« 
»Kako urediti prostor, da se bom v njem dobro počutil?« 
 
Odgovore na vprašanja lahko dobite na delavnici »KJE SEM«. 

Kaj lahko pričakujem na delavnici in za kaj se lahko usposobim? 
� Za to, da lahko »določim« hišni trigram prostora, »ZVEZDO PROSTORA«, kar mi nudi razumevanje ugodnih in neugodnih 

področij znotraj mojega doma. 
� Za to, da razumem, kako ista hiša različno učinkuje na različne stanovalce. 
� Za to, da si lahko poiščem ugoden dom ali poslovne prostore. 
� Za to, da si lahko določim ugodne in neugodne lokacije znotraj doma ali poslovnih prostorov. 
� Za to, da si lahko ustvarim okolje, kjer je lahko vsaka soba ali pisarna koristna in ugodna, čeprav to na začetku ni bila. 
� Za to, da si lahko uredim odnos z osebami različnih skupin. 

Priporočljivo je, da se predhodno udeležite delavnice »KDO SEM?« 
 

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

   1. MODUL - 17. 10. 2014, od 18.00 do 20.00 ure 
 

Hišni trigram „ZVEZDA PROSTORA“ 
 � Osem energijskih opisov prostorov 
 � Določanje hišnega trigrama, ZVEZDE PROSTORA 
 � Ugotavljanje energijskih lastnosti prostorov 

 

   2. MODUL - 24. 10. 2014, od 18.00 do 20.00 ure 
 

„Zdravljenje“ odnosov  
 � Teorija 5-ih elementov 
 � Urejanje (zdravljenje) odnosov med osebami 

različnih skupin 
Energijsko urejanje prostorov 

 � Energijsko usklajevanje (energijsko zdravljenje) 
oseb z določenimi prostori 

 

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, 15. 10. 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 oktobru 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 

 


