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Sobota, 31.3.2012, od 13.00 – 19.00 
OŠ Dolenja Nemška vas 

 
na vsebinsko bogato delavnico, edinstveno v Sloveniji, ki prinaša najnovejša 
spoznanja, kako celostno kreirati vsa področja življenja. Čas, v katerem se 
nahajamo, nas pri osebni preobrazbi neizmerno podpira.  
Zakon privlačnosti je temeljni naravni zakon, ki v vsem zarisuje barvo našega 

bivanja, ne glede na to, ali se mi tega zavedamo ali ne. O Zakonu privlačnosti je bilo v zadnjih letih 
napisanih veliko knjig. In mnogi se sprašujejo, zakaj kljub prebrani tovrstni literaturi niso bistveno 
izboljšali svojega življenja.  
To je ključno vprašanje, na katerega daje naša delavnica jasne odgovore - skozi izrazito praktična 
znanja in orodja. Ob redni vsakodnevni uporabi prinašajo navdušujoče rezultate: dragoceno notranje 
ravnovesje, okrepljeno samopodobo in kažipote za varen korak po Poteh osebne življenjske izbire.  
Največja skrivnost Zakona privlačnosti je, da je enostaven in hkrati vseobsegajoč.  
 
Seminar z delavnico bo vodila Simona Kolar s sodelavci. 
  
Prispevek: - 50 EUR  
                   - 40 EUR (prispevek s popustom za upokojene osebe in študente) 
                     Znesek poravnate v soboto na delavnici. 
                  
PRIJAVA: do petka, 30.3. na e-naslov: maja.zlatorog@gmail.com  
 
Na delavnico pridite odprtega srca in duha, udobno oblečeni, s seboj prinesite pisalo, zvezek in 
ležalno podlogo, na kateri boste počivali med vodeno meditacijo.  
Srečanje bo prevevalo sproščujoče vzdušje, kjer si bodo v ritmu srca sledila predavanja, meditacije in 
minute druženja v odmoru. Poleg uporabnih znanj za osebno notranjo preobrazbo boste prejeli še: 
- zgoščenko s štirimi izvirnimi, kanaliziranimi Abrahamovimi meditacijami za štiri področja življenja:  
  1. splošno dobro počutje, 2. celostno zdravje, 3. odnosi, 4. finančno obilje;  
- povzetek Zakona privlačnosti – priročnik kot pomoč pri meditacijah; 
- navodila za izdelavo osebne življenjske vizije;  
- 12 vzpodbud za izpolnjujoč življenjski slog in  
- 12 priporočil za čas 2012 -2020.  
 

Čas je, da odkrijemo, da smo rojeni v izobilju Stvarstva.  
Čas je, da spet podamo roko igrivosti našega notranjega otroka.  

 

 


