TELLINGTON TTOUCH TRENING

®

SLO

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 pa bomo pridobili še več informacij kako z metodo
pomagati bolnemu, ranjenemu ali vedenjsko drugačnemu.
NAUČILI SE BOMO KAKO:
- zaupati sebi in svojemu živalskemu prijatelju,
- obdržati čarobno vez za vedno in ob vsaki situaciji,
- si pomagati pri fizičnih, emocionalnih ali psihičnih problemih moje živalskega
prijatelja/ljice.
PROGRAM V KRATKEM:
OSNOVNI SEMINAR za LJUDI in ŽIVALI (sobota, 21.9.19)

Osnovni seminar je namenjen seznanitvi z Tellington TTouch® metodo in njeno praktično
uporaba v svetu živih bitij - delo na sebi in drug na drugem.
NADALJEVALNI SEMINARJI za ŽIVALI (psi: nedelja, 22.9.19 in konji: petek, 27.9.),

nas bodo popeljali v živalski svet in nas seznanili z pomenom in vplivom Tellington TTouch®
metode na psa, mačka, konja, hrčka, medveda, ptiča ... . Seminar je tudi izkustvena delavnica,
ki bo teoretični del povezala z praktično uporabo v različnih situacijah – delo na živalih.
NADALJEVALNI SEMINAR za LJUDI (sobota, 28.9.19)

Urice Tellington TTouch® dela na ljudeh bodo relaksacija, obnova in wellness naših celic.
Spoznali bomo kako na najgloblji način lahko pomagamo sebi in drugim ter življenje lahko
naredimo še lepše in bogatejše.
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 .
PREDAVATELJICA:
Darja Žnidaršič, po osnovnem poklicu medicinska sestra je edina Certificirana učiteljica,
trenerka in terapevtka Tellington TTouch® metode za vse živali in ljudi v Sloveniji. Tellington
TTouch® metodo, ki jo je pripeljala v Slovenijo izvaja že 26 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 na
Ranču Kaja in Grom katerega soustanoviteljica je bila. Pet let je svoje delo in znanje delila tudi
v državni kobilarni Lipica, v vseh letih pa z Tellington TTouch® metodo pomagala številnim
ljudem in živalim, med drugim tudi Jaki in Meti v našem ZOO.
Več informacij in opis programov najdete v posameznih programih.
Sedež Tellington TTouch® centra Slovenije je: Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, 3212 Vojnik.

Kontakti: tel. 00386 41 639 822/ E pošta: tellingtonttouchslo@gmail.com

http://www.ttouch-slo.com

