
TELLINGTON TTOUCH TRENING ®  SLO 
 

 
Sedež Tellington TTouch® centra Slovenije je: Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, 3212 Vojnik.  

Kontakti: E pošta: tellingtonttouchslo@gmail.com  ali darjaranc@gmail.com                

http://www.ttouch-slo.com   

 

za delo z ŽIVALMI in LJUDMI:  sobota, 18. 09. 2021 -  MODUL  OSNOVNI               Kraj:  Ranč Kaja in Grom 

za delo S PSMI:                      petek,    24. 09. 2021 – MODUL I,  nadaljevalni  
za delo S PSMI:                      sobota,  25.  09. 2021 -  MODUL II, nadaljevalni 
za delo S PSMI:                      nedelja, 26. 09. 2021  - MODUL III, nadgradnja – PROFESIONALNI: VETERINA: za 

veterinarje, veterinarske tehnike in drugo osebje v veterini in druge izvajalce alternativne pomoči ter delavcev v zavetiščih in 
prostovoljcem, vzrediteljem.  OSKRBA/NEGA: pasje frizerje, lastnike in prodajalce izdelkov za pse – trgovin, delavcev v zavetiščih 
in njihovim prostovoljcem  ŠOLSTVO: vsem, ki tako aii drugače šolajo pse, organizirajo in izvajajo tekme, tekmovalcem, sodnikom 
… 

 

za delo Z LJUDMI:                      petek,     01. 10. 2021 – MODUL I,  nadaljevalni  
za delo Z LJUDMI:                      sobota,   02. 10. 2021 -  MODUL II, nadaljevalni 
za delo Z LJUDMI:                      nedelja,  03. 10. 2021 - MODUL III, nadgradnja – PROFESIONALNI: ZDRAVSTVO: zdravstvenim 

delavcem vseh profilov in vsem, ki izvajajo alternativno medicino OSKRBA/NEGA: zdravstvenim delavcem, maserjem, pedikerjem, frizerjem …  
ŠOLSTVO: učiteljem, vzgojiteljem in drugim, ki izvajajo kakršno delo z otroci. 

 

 

za delo S KONJI:                        petek,    08. 10. 2021 - MODUL II nadgradnja  
za delo S KONJI:                        sobota,  09. 10. 2021 - MODUL III nadgradnja 
za delo S KONJI:                        nedelja, 10. 10. 2021 - MODUL III nadgradnja – PROFESIONALNI:   VETERINA: za veterinarje, 
veterinarske tehnike in drugo osebje v veterini in druge izvajalce alternativne pomoči OSKRBA/NEGA: lastnike in prodajalce izdelkov 
za konjeniško opremo in lastnikom ter skrbnikom konj. ŠOLSTVO: vsem, ki tako ali drugače šolajo konje ali tudi jahače, tekmovalcem 
in organizirajo in izvajajo tekme, tekmovalcem,… 
 

 

SEMINARJI IN IZKUSTVENE DELAVNICE    2021 

»vstop v svet čutil, duše in skrivnostnega delovanja celic« 
 

KINGdom izobraževanja - »ČAS, LJUBEZEN IN DOTIK«        
                Predavanje in izkustvena delavnica   

nedelja, 19. 09. 2021                             Kraj:  Ranč Kaja in Grom 
VSEBINA: recept, ki ti prinese vse kar si želiš živeti srečno, videti pozitivno, najti svoj prostor in zaščititi 

svoj življenjski Bubble. Iz zakladnice mojih 40 letnih izkušenj profesionalnega dela z ljudmi in živalmi ter 
življenja v mestu in življenja z naravo .  PRIMERNO za vse, ki si želite najti ali obdržati svoj prostor, ki vas                   

bo osrečeval, vas ščitil in omogočal kvalitetno življenje..  

 

 
Tellington TTouch ® izobraževanja osnovni  MODUL 
Seminar in izkustvena delavnica    
 

 
 
osnova za kateri koli nadaljevalni Tellington TTouch ®seminar ali delavnico.  
VSEBINA: osnove Tellington TTouch ® filozofije in metode dela: TTouch dotik, TTEAM delo in povoji 

PRIMERNO za vse, ki vas zanima spoštljivo delo z živalmi ali ljudmi. (tudi s seboj) 

 
Tellington TTouch ® izobraževanja nadaljevalni MODULI: 
Seminarji in izkustvene delavnice  
 
ZA DELO S PSOM ali drugimi živalmi:                                        Kraj:  Ranč Kaja in Grom  
… 
 

 
 
 
 
 
 
ZA DELO na sebi in na LJUDEH :                                               Kraj:  Ranč Kaja in Grom 
 
 
   
 
 
 

 
DELO na sebi in s KONJI :                                                         Kraj:  Ranč Kaja in Grom 
 
 
 
 
 
 

Udeleženci dobijo ob zaključku izobraževanja potrdilo o opravljenemu izobraževanju. 
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 Tellingron TTouch® SEMINARJE in izkustvene delavnice VODITA:  

 
Darja Žnidaršič, medicinska sestra 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse in druge živali, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za konje, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za ljudi, 
certificirani Energetski Osteopat za konje (EPOS), 
Reiki mojster. 

 
Manca Grubič, Certificirani Strokovni sodelavec v konjereji in konjeništvu 
certificirana Tellington TTouch® II terapevtka in učiteljica za konje, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse, 
certificirani Energetski Osteopat za pse (EPOS). 
 

 CENA udeležbe vsakega seminarja: 200€ na osebo/dan  
 POPUSTI CENA: 
- ob prijavi do 30.6.2021 ali ob prijavi dveh ali več seminarjev je cena 150€ na osebo/dan. 
- PRVIČ posebni popust: V kolikor si želite udeležiti vseh izobraževanj, vam nudimo možnost 

denarno plačila polovice seminarja (nadaljevaljnega) in polovico v obliki vaše storitve, izdelka 
(predlogi in dogovor). Želimo le, da je vse poravnano do prihoda na izobraževanje. V tem 
primeru popusti ne veljajo. Osnovni seminar se plača v celoti, popusti zanj veljajo! 
 
CENA ZAJEMA:  
- vodenje delavnice, gradivo, prigrizek v odmoru, kava in čaj 
 
CENA NE ZAJEMA: 
- hrane (kosila – 10€, večerje – 10€), nočitev z zajtrkom 30€ - samo za udeležence treninga. 
 

 PRIJAVE: izpopolnite priloženo prijavnico ter nam jo pošljete preko E-pošte. Nato plačate 30% 
akontacijo  ter pošljete po E-pošti potrdilo o plačilu. Ko je plačana tudi akontacija je prijava 
dokončna in vaše mesto na treningu rezervirano. Akontacije ne vračamo  ker služi kot resna 
rezervacija in je za tako majhno število udeležencev nujna. V primeru bolezni pa na podlagi 
priloženega zdravniškega spričevala akontacijo seveda vrnemo. 
 

 INFORMACIJE: pišite nam na E-poštni naslov: Tellingtonttouchslo@gmail.com 

ali  darjaranc@gmail.com , M: 040 75 99 00 – Manca. 
 
 
 

Vljudno vabljeni v našo družbo:  Manca in Darja  
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