
Pomlad se prebuja, se ne bi po 

zaspani zimi prebudili tudi mi? 
 
 

Čas, je da odkrijete in aktivirate svoje 
vire in osebne potenciale ter izboljšate 
najzahtevnejše življenjske položaje.  
 

 
V torek, 1. marca 2016, vas ob 16.30 uri vabimo v edinstveno 
delavnico PREBUJANJE NOTRANJIH ŽENSKIH ENERGIJ®. 
 
 

Ste pripravljene na pot odkrivanja sprememb pri mobilizaciji svoje moči in 

iskanje čudovite usmerjenosti k zadovoljstvu in osebni sreči?  
 

Želite spoznati svojo notranjo identiteto posameznih arhetipov energij in 
premagati zakoreninjene miselne kalupe, reprogramirati negativna 
prepričanja ter integrirati odprt pretok energije na različnih ravneh življenja?  

 
Po diagnostičnem orodju bomo odkrivali:  

• povezanost potencialov in zakladov, skritih v nas,  
• ključne osebne ovire, ki nam preprečujejo razvoj,  
• zakaj nam nekatere zadeve povzročajo težave,  

• katere osebne vire uporabljamo in katere dodatne elemente lahko 
vključimo v delovanje.  
 

 
Delavnica temelji na vodilnem licenčnem programu, ki pomeni kombinacijo 

naslednjih pristopov:  
• Jungovih psiholoških raziskavah arhetipov,  
• ženskih vlog pri arhetipih grških boginj,  

• raziskovanja ženskih energij Jean Shinoda Bolen, psihiatrinje in 
mednarodno znane avtorice (knjiga Boginje v vsaki ženski),  

• načel NLP,  
• Holographic Mind®, bioplesa in Tai chi chuana,  
• metodologije, ki sta jo razvili in uveljavili Graciela Astorga in Maria Eugenia 

Landajo.  
 

Delavnico izvaja mag. Darja Zorko Mencin in je plod njenega lastnega 

raziskovanja in integriranja izkušenj uveljavljenih mojstrov. Deluje kot 

izkušena trenerka, mentorica, certificirani profesionalni osebni in poslovni 

ACC coach, podjetniška svetovalka, moderatorka skupinskih procesov, vodja 

in promotorka projektov.  Je magistra neprofitnih organizacij in oseba z veliko 

pozitivne energije, rada dela v motiviranih in angažiranih timih ali s takšnimi 
posamezniki. Pridobila je mednarodni certifikat Insights trenerja in je nosilka licence Timske 

učinkovitosti Insights. Usposabljala se je na Madžarskem, Veliki Britaniji, Nemčiji in ZDA. V 

začetnem obdobju je izkušnje pridobivala pri najboljših strokovnjakih Insights na Švedskem 

(Ann Andersson) in v Belgiji (Fons Feekes). Je strokovnjakinja za HRM, razvoj kadrov, 

moderatorka, NLP trener (IANLP), NLP mojster Coach (INLPTA), izkušena izvajalka 



Eriksonove hipnoze, ontološki coach, Mastermind, vodenje po konceptu »Umetnost 

participativnega vodenja«. Ima praktične mednarodne izkušnje, saj je delala in živela v petih 

različnih državah. Aktivna je v mednarodnem združenju NLP (http://www.redpnl.net) in 

članica ICF Internacional in ACC Coach pri ICF. V preteklosti je bila vključena v več 

evropskih mednarodnih projektov. 

 
 
Kotizacija za delavnico znaša 15 EUR z DDV.  
 
Prijave zbiramo do petka, 26. februarja 2016.  
 

Prosimo, da informacijo posredujete vsem ženskam, ki jim ni vseeno. Hvala. 
 
Več informacij: Mihaela Anclin 

Tel. 03 713 35 65 
E-mail: mihaela.anclin@upi.si 
 
Stopite na pot osebnostne rasti, novemu, boljšemu življenju naproti. Danes. 
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