
Program 
 
Skozi vse dni delavnic notranje preobrazbe je program sledeč: 

 Spoznavali ovire in blokade, vzorce, programe, itd. - njihov pomen ali namen 
delovanja. 

 Razsvetljevali, osvobajali energije in preobražali temačne skrite predele, ki jih 
nosimo v sebi.  

 Oblikovali zadovoljstvo v sebi.  

 Biti tukaj in zdaj ter ostati v svoji energiji, v svojem templju moči.  

 Veseliti se vsakega trenutka in usmerjati energijo v željene rezultate in še 
marsikaj drugega. 

 
Namen 
 
Prebujanje, razsvetljevanje, spoznanje, osvobajanje, preobražanje temačnih delov, 
spominov, zapisov, vzorcev, vtisov, itd., ki so ukoreninjeni v naši podzavesti in jih niti ne 
opazimo. Vse se začne v nas samih, da si zgradimo zdrav in boljši jutri je potrebno 
prepoznati, ozavestiti ovire in blokade in odpustiti ali preobraziti. S spoznanjem in 
razsvetlitvijo se sproži proces osvoboditve pretoka energij, preobrazba in ozdravitev na vseh 
nivojih in telesih. Preobrazba ustvarja v nas zavedanje, zadovoljstvo, zaupanje, srečo, 
ljubezen, mir, veselje in še marsikaj drugega, kar nas motivira za uspehe, končne dosežke, 
za kreiranje novih idej - želja, kateri se udejanjijo ter odražajo v zdravih odnosih, stvareh, 
dogodkih, situacijah katere nameravamo oz. želimo privabiti v svoje življenje. 

 
 
Z VAMI SMO VES ČAS DELAVNICE VODITELJI IN PREDAVATELJI S SVOJIMI 
ZANIMIVIMI TEMAMI, SPOZNANJI IN UPORABNIMI TEHNIKAMI.  
 
 
APOLONIA GALANTI 
Preobrazbe, ustvarjanja in kreiranja lepše in boljše prihodnosti. 
 

MARKO ŠETINC 
Najti veselje v sebi in se motivirati v sliki, besedi in igri. 
 
 
IGOR POJE 
Tehnike za ozaveščanje sebstva in trajnih kvalitet obstoja. Tudi v času padanja v spanec. 
Formiranje čvrste zavestno - podzavestne strukture in energije katera preprečuje umu, da ne 
vrti negativnih misli v začaranem krogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Okvirni program, ki pa se lahko tudi spremeni 
 
27.8.2021: 

- od 14:00 ure prihod udeležencev do nastanitve 

- ob 18:00 uri predstavitev 

- od 20:00 - 21:00 ure »meditacija« 

 

28.8.2021: 

- od 08:00 do 9:00 ure »meditacija« 

- od 09:30 do 13:30 ure »delavnica« 

- od 13:30 do 15:00 »čas za kosilo« 

- od 15:30 do 18:30 »delavnica« 

- od 18:30 do 20:00 »prosto« 

- od 20:00 ure »meditacija ali druženje« 

 

29.8.2021: 

- od 08:00 do 9:00 ure »meditacija« 

- od 09:30 do 13:30 ure »delavnica« 

- od 13:30 do 15:00 »čas za kosilo« 

- od 15:00 do 20:00 »delavnica« 

- od 20:00 do 21:00 »meditacija« 

- od 21:00 »druženje« 

 

30.8.2021: 

- od 08:00 do 9:00 ure »meditacija« 

- od 09:30 do 13:30 ure »delavnica« 

- od 13:30 do 15:00 »čas za kosilo« 

- od 15:30 do 18:30 »delavnica« 

- od 18:30 do 20:00 »prosto ali druženje« 

- od 20:00 ure »zaključek« 

 

31.08.2021 je odhod domov. 


