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1.TEDEN: Čiščenje telesa in misli 

• Zavedanje prenasičenosti našega telesa in uma 

Dejavniki, ki ponazarjajo 'umetnost' vsakodnevnega zastrupljanja ter 

kako jih odstraniti 

• Pomen dnevnih ritualov 

Jutranja vadba telesa in uma, miselna naravnanost preko dneva, pomen 

dnevnih obrokov   

• Tedenski jedilnik ter recepti za zdravo prehranjevanje 

Prilagojenost glede na potrebe in želje posameznika 

 

 

2.TEDEN: Pomen sproščanja ter telesna aktivnost 

• Čiščenje telesa in misli 

Kako se lotiti zdravega razstrupljanja telesa ter recepti, za katere vam bo 

telo hvaležno 

• Pomen telesne aktivnosti v naših življenjih 

Zavedanje telesa kot prebivališča naše duše 

• Tedenski jedilnik ter recepti za zdravo prehranjevanje 

Prilagojenost glede na potrebe in želje posameznika 

 

 

V prvih dveh tednih se bomo podrobneje spoznali z jutranjo vadbo ali morda 

najbolj značilno in poznano dinamično jogijsko asano ''Pozdrav soncu''. 

Opis ter značilnosti in koristi vsakega koraka bodo predstavljene v podrobnosti, 

prav tako so opisi podkrepljeni s nazornimi sličicami,  

ki vsakomur omogočajo korektno izvajanje vaj. 
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3.TEDEN: Preobrazba se začne z našo odločitvijo 

• Moč afirmacij ter zaupanje v pozitiven razplet 

Zakaj se afirmacije ne uresničujejo ter kako jih pravilno uporabljati 

• Moč vizualizacije ter vibracija naših občutkov 

Vse, kar si želimo in po čemer hrepenimo, moramo čutiti, kot da že imamo 

• Tedenski jedilnik ter recepti za zdravo prehranjevanje 

Prilagojenost glede na potrebe in želje posameznika 

 

 

4.TEDEN: Zdravje - harmonija telesa, misli in čustev 

• Bodi sprememba, ki si jo želiš v svetu 

Kako izpustiti pričakovanja do drugih ter ustvariti življenje, kot si ga 

želimo 

• Pet najhujših človeških strupov, ki močno načenjajo naše fizično 

ter psihično zdravje 

Spoznajmo se z našimi čustvi ter jim dajmo prostor, da se izrazijo 

• Zavest kot edina sila prisotnosti, ki nam omogoča umirjeno in 

razumevanja polno življenje 

Zavestno dihanje in meditacija za pot k sebi 

• Tedenski jedilnik ter recepti za zdravo prehranjevanje 

Prilagojenost glede na potrebe in želje posameznika 

 

 

V drugih dveh tednih se bomo podrobneje spoznali z izredno močno energetsko 

tehniko, ki uravnoveša zdravje telesa, misli in duha -  

''Vrelec mladosti'' ali Pet tibetanskih vaj. 

Opis ter značilnosti in koristi vsakega koraka bodo predstavljene v podrobnosti, 

prav tako so opisi podkrepljeni s nazornimi sličicami,  

ki vsakomur omogočajo korektno izvajanje vaj. 

 


