
 
 

Kontakti: E pošta: darjaranc@gmail.com 

     »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. Kaj je skrivnost sreče, kako jo ujeti in kako obdržati. Koliko sreča 
stane in kako jo plačati . 
Iz zakladnice najinih 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. 
 
Predavanje in izkustvene delavnico VODITA:   
Darja Žnidaršič, medicinska sestra, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za ljudi, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za pse in druge živali, 
certificirana Tellington TTouch® terapevtka in učiteljica za konje, 
certificirani Energetski Osteopat za konje (EPOS), 
Reiki mojster, 
Svetovalka v turizmu.  
Z dodatnimi izobraževanji iz področja: Homeopatija, Kineziologija, svet Bahovih esenc, učinki zdravilnih 
zeli na ljudi in na živali ter zadnje tri leta čez 30 delavnic, tečajev, treningov iz področja zdravljenje in 
oskrba starostnikov, starostnikov s posebnimi potrebami (Demenca, Alzheimer, Dawn sindrom…), ljudi 
s posebnimi potrebami in umirujočimi v Angliji, 
soustanoviteljica Ranča Kaja in Grom. 
 
Andrej Žnidaršič, laboratorijski tehnik, 
certificirani svetovalec v konjeništvu in konjereji,  
certificirani Energetski Osteopat za pse (EHOS), 
športni manager, kvalificirani jadralec, alpinist, gorski vodnik in zadnje leto kvalificirani Safety driving 
boat spremljevalec jadrnic pri tekmah v UK. 
Z dodatnimi izobraževanji iz področja: Nemško klasično učenje jahanja, Kineziologija, 4 in pol leta 
medicine, ter zadnje tri leta čez 30 delavnic, tečajev, treningov iz področja zdravljenje in oskrba 
starostnikov, starostnikov s posebnimi potrebami (Demenca, Alzheimer, Dawn sindrom…), ljudi s 
posebnimi potrebami in otroci s posebnimi potrebami v Angliji, 
soustanovitelji Ranča Kaja in Grom. 
 
CENA udeležbe vsakega seminarja: 200€ na osebo/dan  
POPUSTI CENA: 

- PRVIČ posebni popust: V kolikor si želite udeležiti vseh izobraževanj, vam nudimo možnost 
denarno plačila polovice seminarja (nadaljevaljnih) 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 Tellington TTouch seminar se plača v celoti, popusti zanj 
veljajo! 
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Kontakti: E pošta: darjaranc@gmail.com 

 
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:  darjaranc@gmail.com. 
 

Vljudno vabljeni v najino družbo: 

 Darja in Andrej  

mailto: darjaranc@gmail.com

