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Bivanje in delo s svojim živalskim prijateljem v sožitju, harmoniji in vzajemnem razumevanju je 
želja vseh nas. Kako to ohraniti, doseči ali spoznati pa bomo zvedeli v nizu jesenskih Tellington 

TTouch® seminarjev in izkustvenih delavnic. V nadaljevanih seminarjih bomo pridobili več 
informacij tudi kako z metodo pomagati bolnemu, ranjenemu ali vedenjsko drugačnemu. 

 
 
NAUČILI SE BOMO KAKO: 

- zaupati sebi in svojemu dva ali štiri nožnemu prijatelju, 
- obdržati čarobno vez za vedno in ob vsaki situaciji, 
- sebi ali drugemu pomagati pri fizičnih, emocionalnih ali psihičnih problemih. 

 

 
PROGRAM V KRATKEM: 

 
OSNOVNI seminar/trening za LJUDI in ŽIVALI (sobota, 26.09. 2020) 
Osnovni seminar je namenjen seznanitvi z Tellington TTouch® metodo in njeno praktično uporaba v 
svetu živih bitij - delo na sebi in drug na drugem. Spoznali bomo osnove TTouch (Tellington dotika), 
TTEAM dela, dela s povoji in bazo vsega Tellington dela – filozofijo. 

 
MODUL II - NADALJEVALNI seminar/trening za delo s konji (nedelja, 27.09. 2020),  
nas bo popeljal v svet konja in nas seznanili z pomenom in vplivom Tellington TTouch® metode na 
konja. Seminar je tudi izkustvena delavnica, ki bo teoretični del povezala z praktično uporabo v 
različnih situacijah – delo na konju. Na konjih bomo preizkusili praktično delo: TTouch (Tellington 
dotik), TTEAM, povoje in spoznali zakaj je filozofija Tellington metode tako pomembna . 
 

MODUL II - NADALJEVALNI seminar/trening za delo na sebi in na ljudeh (sobota, 03.10. 2020),  
nas bo seznanil s pomenom in vplivom Tellington TTouch® metode na nas same in kako metodo 
imenovano tudi wellness duše, lahko uporabimo na naših bližjih, bolnemu, osebi s posebnimi 
potrebami, otrocih v vrtcih, šolah, najstnikih, v svojem poklicu: zdravstveni delavec, pediker, maser, 
učitelj, vzgojitelj … -. Seminar je tudi izkustvena delavnica, ki bo teoretični del povezala s praktično 
uporabo v različnih situacijah – dela na človeku. Na sebi in drug na drugemu bomo preizkusili praktično 
delo: TTouch (Tellington dotik), TTEAM, povoje in spoznali zakaj je filozofija Tellington metode tako 
pomembna . 
 

MODUL II - NADALJEVALNI seminar/trening za delo s PSI (nedelja, 04.10. 2020),  
nas bo popeljal v svet psa in nas seznanili z pomenom in vplivom Tellington TTouch® metode na psa, 
pa tudi na mačka, konja, hrčka, medveda, ptiča ... . Seminar je tudi izkustvena delavnica, ki bo 
teoretični del povezala z praktično uporabo v različnih situacijah – delo na živalih. Na psih bomo 
preizkusili praktično delo: TTouch (Tellington dotik), TTEAM, povoje in spoznali zakaj je filozofija 
Tellington metode tako pomembna . 

 
 
Več informacij in opis programov najdete v posameznih programih.  
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UDELEŽENCI se registrirate do 10 ure, predvidoma pa bomo končali uradni del ob 17 uri. Vsi, ki si 
želite udeležiti dveh seminarjev zaporedoma imate možnost tudi nočitve in hrane. Vaši živalski 
prijatelji so vsekakor dobrodošli v našem domu. Lokacija je idealna za oddih in sprostitev obeh . 
Ob zaključku modula dobi vsak udeleženec tudi posebno potrdilo o udeležbi seminarja in delavnice. 
 
 
 
PREDAVATELJICI: 
 
Manca Grubič: 
Certificirani Strokovni sodelavec v konjereji in konjeništvu je tudi Certificirana Tellington TTouch® II 
terapevtka in učiteljica za konje v Sloveniji, Certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za 
pse in Certificirani Energetski Osteopat za pse (EPOS). Asistirala je ustanoviteljici Lindi Tellington – 
Jones v Sloveniji in predstavila svoj vidik in izobraževanje Tellington TTouch® metode v svetu 
mladostnika na svetovnem srečanju izvajalcev metode na Dunaju, v ZDA  pa predavala na posebnem 
srečanju vseh, ki delajo v svetu otrok z Avtizmom. Manca se je rodila na Ranču Kaja in Grom in  že kot 
otrok in najstnik živela v najožjem stiku z živalmi, naravo in otroci. 30 let živi in diha z Tellington 
TTouch® metodo, ki je postala del njenega življenja. Prav zato slovi v svetu kot izvajalka metode 
specializirana za učenje otrok in mladih ter izvajanje in pomoč vsem: ljudem in živalim. 
Manca je pred 7 leti prevzela lastništvo in vodenje Ranča Kaja in Grom, ki je tudi eden od petih 
Tellington TTouch® centrov v svetu in prejemnik naziva International Animal Ambassador center®. 
 

Darja Žnidaršič, po osnovnem poklicu medicinska sestra je edina Certificirana učiteljica, trenerka in 
terapevtka Tellington TTouch® metode za vse živali in ljudi v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije. 
Tellington TTouch®  metodo, ki jo je pripeljala v Slovenijo izvaja že 27 let in sicer v Sloveniji, državah 
bivše Jugoslavije, številna leta pa asistira tudi sami ustanoviteljici Lindi Tellington – Jones v Švici, Italiji, 
Hawaii, JAR … . Ima bogate izkušnje z 30 letnim profesionalnim delom z živalmi in otroci na Ranču Kaja 
in Grom katerega soustanoviteljica je bila. Pet let je svoje delo in znanje  dodatno delila tudi v državni 
kobilarni Lipica, v vseh letih pa z Tellington TTouch® metodo pomagala številnim ljudem in živalim. 
Trenutno živi in dela v Angliji in sicer  z ljudmi s posebnimi potrebami. Pri svojem delu Tellington 
TTouch® metodo vsakodnevno uspešno uporablja tudi v praksi  sedaj tudi z ljudmi s posebnimi 
potrebami in občasno tudi starostniki s posebnimi potrebami. 
Darja je tudi Energetski Osteopat za konje z dodatkom dela s psi (EPHOS) in Reiki mojster. Ima tudi več 
kot 30 dodatnih certifikatov iz različnih področjih dela z ljudmi s posebnimi potrebami pridobljenimi v 
UK. 
 

Obe predavateljici se zavedata, da se celo življenje učimo in svoje znanje dopolnjujeta ali dograjujeta 
ves čas. 

 
 
 

mailto:tellingtonttouchslo@gmail.com
http://www.ttouch-slo.com/

