
skozi odnose in čustvene reakcije, spoznavamo in zdravimo sebe 
preobraziti svoje bremeneče občutke in čustva v ustvarjalno podporna
samim sebi podariti brezpogojno ljubezen in notranjo moč

Na delavnici se boste naučili, kako:

Kako se bomo tega naučili?
Terme Dobrna se nahajajo na področju energetskega parka, katerega energijske točke
blagodejno vplivajo na psihološko stanje in občutenje, kot tudi na odpravo težav in nekaterih
bolezenskih stanj.

V tej interaktivni, dvodnevni delavnici, boste pridobili razumevanje sobivanja in globok uvid
zakaj je življenje prečudovito. Naučili se boste preproste, vendar zelo učinkovite tehnike
zdravljenja svojih ran iz rane mladosti in močno orodje za ponovno rojstvo samega sebe. To
pomeni, da boste znali priti do občutka radosti vsak dan in boste ustvarjali življenje, ki bo
zdravo, uspešno in srečno. 

Vikend oddih je namenjen tistim, ki ste se odločili vzeti svoje
zdravje, odnose in uspeh v svoje roke. 
Vse je povezano, ker naši odnosi, vplivajo na naš zanos, naš
zanos, vpliva na naš donos, naš donos vpliva na naše počutje,
naše počutje vpliva na naše zdravje. 
Kaj to pomeni? Naš organizem je odraz našega počutja in ko
rešimo notranji konflikt s samim seboj, z drugimi ljudmi in s
težkimi situacijami, se organizem pozdravi sam, s pomočjo
naravne inteligence, ki je dostopna nam vsem.  

 
Zakaj bi čakali na bolezen, če se lahko že prej naučite

 ljubiti sebe?

Vikend oddih (P)OSTANI ZDRAV

» Vaša čustva vplivajo na vsako celico v telesu.
Um in telo, umsko in telesno se prepletata!«

(Thomas Tutko)

Vsebina delavnice: 

• Zakaj so odnosi tako naporni?
• Zakaj so čustvene reakcije in zakaj ljudje zbolimo?
• Kako naporne in stresne odnose uporabiti za razvoj svoje integritete?
• Kako se preko misli in čustva zdravijo razne bolezni?
• tehnika povezanega zveznega dihanja skozi nos +  LOVE recept naših modrih babic
• ponovna povezava z univerzalno inteligenco



2 dni vrhunskih vsebin, modelov, konkretnih orodij, tehnik, izkustvenih vaj
vodnik (P)OSTANI ZDRAV
spletni 10 tedenski program DELETE (podporno orodje )
2 zoom srečanja v roku 7 in 21 dni po vikend oddihu 

Prejeli boste: 

Okvirni urnik: 

PETEK: prihod ob 17.00 uri, spoznavna večerja ob 19.00 uri

SOBOTA: jutranja energijska vadba, zajtrk, delavnica, energijska

vadba, kosilo, delavnica, večerja in presenečenje

NEDELJA: jutranja energijska vadba, zajtrk, delavnica, energijska

vadba, kosilo, delavnica in zaključek. 

cena 3 dnevnega oddiha z vsemi gradivi, posnetki, vsebinami, orodji in vajami je 330€
za nastanitev in prehrano bo vsak prispeval direktno v Hotelu( obračunata se 2 nočitvi) 
strežena večerja (4-hodni meni) v restavraciji Kamin 25,00 EUR

ker je število omejeno na 12, imate zagotovljeno mesto, ko plačate celotno kotizacijo 
celotno kotizacijo se poravna najkasneje 7 dni pred delavnico

                                                                     Vaša investicija: 

       samopostrežna kosilo 15€

Vikend oddih (P)OSTANI ZDRAV

IZVAJALKA PROGRAMA (P)OSTANI ZDRAV: 

Florence Maria Bratuž
je trenerka dobrih medosebnih odnosov v podjetjih in čustveno inspiracijska voditeljica.
Posameznike in skupine vodi, kako ravno preko konfliktnih odnosov priti do večjega
zavedanja sebe, svojega potenciala in zdravja. 

Več kot 12 let uči tehniko procesa prisotnosti, ozaveščanja nezavednih ran preko
povezanega zavestnega dihanja, s katero se je sama čustveno opolnomočila po svojem
kolapsu. Ima svoje lastne izkušnje trenutne samoozdravitve, zato srčno verjame, da ima to
moč prav vsak.  Izobraževala se je od najboljših svetovno priznanih iniciatorjev nove
medicine. To so: Michael Brown, Peter Wilberg, Bruce Lipton, Mate Gabor, Inna Segal, dr.
Joe Dispenza in drugi. Sama pa je ponovno prebudila v sebi modrost naših babic, katero
vam jo želi predati. 



                                                                    

Vikend oddih (P)OSTANI ZDRAV

NAMESTITEV V VILI HIGIEA

Za rezervacijo pokličite na tel.št. 080 22 10
ali pišite na mail info@terme-dobrna.si

Posebej za udeležence vikend oddiha je cena za
2x nočitev z zajtrkom po osebi v enoposteljni
sobi 160€.

Strežena večerja (4-hodni meni) v restavraciji
Kamin 25,00 EUR, samopostrežno kosilo 15€

PRIJAVA na vikend oddih: info@vinkom.si

Za dodatna pojasnila pokličite 030 212 023

Plačilo kotizacije v višini 330€:
VinKom Florence Maria Bratuž s.p. 
Mlakarjeva 74, 1236 Trzin
IBAN SI 56 0267 7025 9656 653 
Nova Ljubljanska banka d.d.

Vila Higiea je bila v letu 2020 v celoti obnovljena in
poleg moderno opremljenih hotelskih sob ponuja
prijetno zunanjo teraso.

Udobnost bivanja dopolnjujejo pogledi na gozdove
in zdraviliški park. Tukaj boste umirili misli in
obnovili dobro počutje.



Začetki Term Dobrna segajo v leto 1403, kar jih odlikuje za terme z najdaljšo
tradicijo delovanja v Sloveniji. Idealna mila klima, neskončna neokrnjena
narava, 

Zdraviliški park ter edinstvena termalna voda že skozi stoletja privabljajo
obiskovalce iz bližnjih in daljnih krajev.

Z razvojem butične ponudbe v Termah Dobrna sledijo sodobnim trendom
razvoja turistične ponudbe s poudarkom na individualnem pristopu,
domačnosti ter naravnih danostih sredi neokrnjene narave.

Poleg turistične in butične ponudbe pomemben del celostne ponudbe
predstavlja tudi zdraviliška dejavnost. Zdravilne učinke dobrnske termalne vode
in drugih naravnih danosti so poznali že stari Kelti in Rimljani. Danes v
zdravstveni dejavnosti razvijajo butične programe zdravljenja, ki so rezultat
dolgoletnih izkušenj strokovnega kadra (inkontinenca, menopavza, borelioza,
vitaminske infuzije…).

Na področju srednje in vzhodne Evrope so Terme Dobrna prepoznane kot
vodilni center za pomoč pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo,
inkontinenco ter diagnostiko na področju ginekološko-uroloških stanj v
povezavi z onkologijo in nevroloških stanj.

 TERME DOBRNA


