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BREZPLAČNE DELAVNICE! 

         
 

 
 

 

 
6.maja si bomo ogledali Kupljenik, 
ki je izredno slikovita razložena 
vas, bogata s profano in sakralno 
stavbno dediščino. Najstarejše 
najdbe, ki dokazujejo poselitev tega 
področja, so našli na Gradišču in v 
Jami pod Babjim zobom. S 
Selskega mostu se bomo podali na 
Kupljenik, pot je kar strma in lahko 
blatna, zato so priporočljive 
pohodne palice in dobra obutev.  
20.maja si bomo ogledali Zasip, ki 
je izredno slikovita  vas, stisnjena 

ob pobočje Homa. Bogat je s 
profano in sakralno stavbno 
dediščino. Ogledali si bomo tri 
slikovite cerkvice ter obnovljeno 
staro vaško jedro.  
Dobimo se pred gostilno pri Kureju. 
S seboj vzemite nekaj pijače, če 
radi fotografirate pa tudi fotoaparat, 
saj bomo poleg kulturne dediščine 
deležni tudi čudovitih pogledov na 
pokrajino.    

 

 

 

 

 

 
Na druženju se bomo sprehodili 
skozi energijo naših misli in zavesti, 
kaj so občutki in kako z njimi lahko 
ustvarjamo naše življenje. Dotaknili 
se bomo strahu, ljubezni in naših 
podzavestnih vzorcev in prepričanj, 
ki vplivajo na potek naših življenj 
ter govorili o tem, kako jih 
spremeniti. 

OBVEZNA PRIJAVA!! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Govorili bomo o tem kaj sploh so, 

o vrstah angelov, kje vse jih 
lahko pokličemo na pomoč, da bi 
lažje zaživeli iz svoje duše. Ko 
živimo iz duše smo popolnoma 
varni, srečni, nebeško podprti in 
kar je najvažnejše izpolnemo svoj 
namen bivanja 
 

    

 

 
 
 
 

 
 
 

Namenjena je vsem staršem, ki bi 
se radi naučili upravljanja s svojimi 
čustvi inbi to radi naučili tudi soje 
otroke. 
1 del-predavanje o čustvih 

2 del-AUM meditacijski trening 
3.del –pogovor po treningu 
 
CENA-1.5. 40EUR, KASNEJE 50 
EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.5.OB 9:30 in 20.5. 

ob 8:30 
PO POTEH 

KULTURNE 

DEDIŠČINE BLEDA Z 

MAJO VRTAČNIK 

6.5.OB 18:00 
MENIFESTACIJA 

SVOJIH ŽELJA SKOZI 

OBČUTKE LJUBEZNI IN 

ZAVESTI Z URBANOM 

URBANCEM 

10.5. od 10:30-13:30 

NABIRANJE UŽITNIH 

DIVJIH RASTLIN, 

Joža Košar, zbor 

zdraviliški park 

 

13.5. ob 18:00 

ANGELI NAŠI ZVESTI 

SPREMLJEVALCI, 

Tannja Yrska, Barbara 

Ravnik 

 

14.5. od 9:00 do 14:00 

KAKO SE UMIRIM, 

KO OTROK PRITISK 

NA MOJE GUMBE, 

Janja Urbančič, Nina 

Vanita Hočevar 

14.5. ob 17:00 

NAZAJ K NARAVI, 

NAZAJ K SEBI, Polona 

Mursec, Marcela 

Boben, Maja Jensterle 

 

17.5. ob 18:00 

Predstavitev poti 

CAMINO DE 

SANTIAGO, Loretto 

Fernandez Rodriguez 

 

23.5. od 9:30-12:00 

POHOD NA 

SV.PETRA, zbor pri 

Krpinu 

 

28.5. OD 16:00-20:00 

DOBRODELNI 

ŽIVŽAV 

PRINESI  RABLJENO 

DRUŽABNO IGRO IN 

DOBIŠ DARILO 

PESTRO DOGAJANJE 

S TABORNIKI 
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