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»Seminar in izkustvena delavnica« 

MODUL II – nadaljevalni 
 

ZA DELO S PSMI 
IN DRUGIMI DOMAČIMI ŽIVALMI 

   

Tellington TTouch® metoda vam nudi razumevanje vaše živalina globlji, bolj osebni ravni. Je 
idealen pristop za odpravljanje nezaželenega vedenja, pomoč za izboljšanje zdravstvenega in 
psihičnega stanja, kot tudi za povečanje komunikacije in odzivnosti živali. 
Uspešno se uporablja Tellington TTouch® metoda v primerih, kot so: boleč hrbet, togost, 
stres, nervozo ali napetost, kakršnokoli občutljivost, nihanje pasjega razpoloženja in 
neskladnih gibov, upiranje pregleda ali oskrbi veterinarja, pasjega frizerja, bojazljivostjo, trmo 
ali lenobo, problemi pri krtačenju, vlečenjem na povodcu, prekomernim lajanjem, skakanjem, 
»nevzgojenim vedenjem«, grizenjem. 
 
 

KRAJ izvedbe seminarja: Ranč Kaja in Grom. 
 

TERMIN:   za delo s psom ali drugimi živalmi:  
                                                      nedelja, 04. 10. 2020 – NADALJEVALNI/MODUL II  
 

Izkustvena delavnica modul II je namenjena vsem tistim, ki so se že udeležili enega od Tellington 
TTouch® seminarjev/delavnic! 

 
Ostale delavnice: 

MODUL I - za delo z ljudmi in z živalmi:  sobota, 26.09. 2020 - OSNOVNI 
MODUL II - za delo s konji:                                  nedelja, 27. 09. 2020 - NADALJEVALNI 
MODUL II - za delo z ljudmi:                                nedelja, 03. 10. 2020 - NADALJEVALNI 

 
 

 
Prihod do 10 ure – začetek programa 
                               zaključek predvidoma ob 17 uri. 
 
PROGRAM JE NAMENJEN: 
• vsem, ki želijo spoznati Tellington TTouch® metodo  
• za tiste, ki se jim poklic prepleta z delom z živalmi  
(veterina, nega, pasji saloni, trgovine za živali, zavetišča, šolanja, AAT, ZOO delavci, …) 
• za vse, ki želijo 4 nožnemu prijatelju pomagati k boljšemu počutju, zdravju ali vedenju in sicer na 
nežen, globje delujoč in preprost ter naraven način dela 
• vsem, ki si želijo metodo uvrstiti v svoje delo  
• tistim, ki želijo Tellington TTouch® spoznati kot spremembo svojega poslovnega življenja/nov poklic 
 
Seminarja/delavnice se lahko udeležite skupaj s svojim 4 nožnim prijateljem. Če pa bi želeli boste lahko 
delali tudi z enim od naših 4 nožnih pomočnikov in prijateljev. 
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PROGRAM:  
ob 10 uri začetek 
- Seznanitev z Tellington TTouch® metodo dela – prikaz 
- Praktično TTouch® delo na psu 
- Seznanitev s povoji in njihovo uporabo na psu - prikaz 
 
~ 13 ura - čas za kosilo  
popoldanski del (od 14 do 16 ure)  
 
- Seznanitev z TTeam® delom (vaje samozavesti) - prikaz 
- Uporaba TTeam® dela – izkustvena delavnica s svojim psom 
- Praktično delo s povoji na psih. 
 
Zaključek predvidoma ob 17 uri. 
 
Seminar in izkustveno delavnico VODI:  
Darja Žnidaršič, medicinska sestra 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse in druge živali, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za ljudi, 
Reiki mojster. 
 
 
CENA udeležbe samo osnovnega seminarja: 150€ na osebo.  
POPUSTI: ob prijavi do 30.8.2019 je cena 125€ na osebo. 
 
CENA ob udeležbi dveh ali več seminarjev je cena vsakega seminarja : 125€/seminar 
 
CENA ZAJEMA:  
- vodenje delavnice, gradivo, prigrizek v odmoru, kava in čaj. 
 
CENA NE ZAJEMA: 
- hrane (zajtrk, kosila – 8€, večerje – 8€) ali nočitev z zajtrkom 35€ - 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 M: 040 75 99 00 – Manca. 
 
 

Vljudno vabljeni v našo družbo:  Darja in Manca.  
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