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TELLINGTON TTOUCH®  
Tellington TTouch® metode za konja in skrbnika - nadaljevanje - 

MODUL II 
 
Uspešna se uporablja Tellington TTouch® metoda v primerih, kot so: boleč hrbet, togost, stres, nervozo 
ali napetost, kakršnokoli občutljivost, nihanje konjevega razpoloženja in neskladnih nastopov, šepanje 
ali neusklajeno gibanje v hodih, upiranje pregleda ali oskrbi veterinarja, problemi z klavstrofobijo in 
nalaganjem v prikolico, bojazljivostjo , trmo ali lenobo, problemi pri krtačenju, uzdanju in sedlanju, 
problemi pri oskrbi grive ali repa (striženje, krtačenje,…), vlečenjem na povodcu ali vlečenjem nazaj ko 
je konj privezan, nihanje ali metanjem glave nazaj, grizenjem, brcanje, problemi pri jahanju. 
 
Tellington TTouch® metoda vam nudi razumevanje vašega konja na 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 konja. 
 
 
TERMIN: nedelja, 06.10. 2018 
Izkustvena delavnica modul II je namenjena vsem tistim, ki so se že udeležili enega od Tellington 
TTouch® seminarjev/delavnic.  
Prihod do 10 ure – začetek programa 
                                  zaključek predvidoma ob 17 uri. 
PROGRAM JE NAMENJEN vsem: 
- ki, želijo svoje Tellington TTouch® znanje osvežiti in nadgraditi ter 
- si želijo metodo uvrstiti v svoje delo  
- ki, želijo Tellington TTouch® spoznati kot spremembo svojega poslovnega življenja/nov poklic 
 
POTEK PROGRAMA IN PROGRAM:  
prihod od 9 do 10 ure 
dopoldanski del (od 10 do 13 ure) 
 
- kratka ponovitev vseh že osvojenih tehnik Tellington TTouch® metode – izkustvena delavnica      
              za vodnika 
- praktično delo s povoji – izkustvena delavnica za vodnika 
- TTeam® delo v maneži - izkustvena delavnica za vodnika 
- praktično TTeam® delo s konjem 
 
čas za kosilo (~ od 13-14 ure) 
popoldanski del (od 14 do 16 ure) 
 
- praktična uporaba povojev na konju  
- učenje in praktično izvajanje posebnih Tellington TTouch® tehnik ® dela za pomoč pri: bolečem    
              hrbtu, togosti, stresu, nervozi ali napetosti, kakršnokoli občutljivosti, nihanju konjevega       
              razpoloženja in neskladnih nastopov, šepanju ali neusklajenemu gibanju v hodih, upiranju 
              pregleda ali oskrbi veterinarja, problemi z klavstrofobijo in nalaganjem v prikolico,  
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              bojazljivostjo, trmo ali lenobo, problemi pri krtačenju, uzdanju in sedlanju, problemi pri oskrbi 
              grive ali repa (striženje, krtačenje,…), vlečenjem na povodcu ali vlečenjem nazaj ko je konj 
              privezan, nihanje ali metanjem glave nazaj, grizenjem, brcanje 
- poizkus uravnoteženega jahanja 
 
Zaključek ob 17 uri 
 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: maksimalno 10  
 
Programa se udeležite brez svojega konja.  
 
Izkustveno delavnico VODI:  
Darja Žnidaršič certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za konje, za pse in druge 
domače živali in za ljudi ter Energetska Osteopatinja za konje z dodatnim izobraževanje za pse 
(EPHOS). 
 
CENA : 110€ na osebo 
POPUSTI: ob prijavi do 15.8.2018 je cena 95€ na osebo. 
 
CENA vikend treninga: 190€ na osebo (v kolikor se odločite za oba termina: osnovni + eden ali več 
nadaljevalnih) 
 
CENA ZAJEMA:  
- vodenje delavnice 
- gradivo 
- prigrizek v odmoru 
- kava in čaj. 
 
CENA NE ZAJEMA: 
- hrane (zajtrk, kosila – 7€, večerje – 7€) 
- nočitve, ki je možna na Ranču Kaja in Grom (25€ nočitev z zajtrkom). 
 
PRIJAVE: pišite nam na E poštni naslov: tellingtonttouchslo@gmail.com  ali rancrogla@gmail.com .  
Lahko pa me tudi pokličete na: 041 639 822 – Darja 
 
INFORMACIJE: pišite nam na E poštni naslov: Tellingtonttouchslo@gmail.com ali  rancrogla@gmail.com. 
 
 

Vljudno vabljeni v našo družbo:  Darja  
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