
JESENSKI INTENZIV
„ČAS ŽETVE “

 
Kar smo sejali spomladi to žanjemo jeseni

Vikend srečanje od četrtka, 3. do nedelje, 6. oktobra 2019
 

Jesen je čas žetve – naj bo to pobiranje sadov z vrta ali utelešanje spoznanj,
ki so se zgodila skozi leto. Kar ste spomladi sejali, to boste jeseni poželi, saj

jesen simbolično zaznamuje naše dosežke.
Če ste se pravilno odločili, je od pomladi minilo dovolj časa, da lahko zdaj

pogledate rezultat svojih odločitev. 
 

In če niste naredili nič od načrtovanega? 
Jesen vam prinaša priložnost, da po tehtnem premisleku začnete znova.

Da bi pobrali najboljše sadove in se pripravili na zimski čas in daljše noči vas
vabimo na jesenski intenziv.

 
Doživeli boste:

-> prodorna predavanja na temo Energije
-> power relax

-> tehnike za krepitev zdravja in čustvenega ravnovesja
 -> izognili se boste depresiji v času dolgih noči

-> masaže in savnanje
 

Intenzivni program bomo izvajali v prijetnem okolju in v manjši skupini
(največ 15 oseb).

 
Program četrtek-nedelja vključuje ciljno izobraževanje 

in kombinacijo prilagojenih storitev:
 

-> 6 x E Intensive Session „UNLOCK YOURSELF“
-> 3 x E Power Relax

-> 3 x E Exercises
 
 
 



 
Kdaj in kje se zberemo

V četrtek, 3. oktobra 2019, se do 14. ure namestimo v Podčetrtku: 
 Hotelu Sotelia 4**** plus, Terme Olimia.

Na voljo bo nekaj prostega časa, nato pričnemo s
programom ob 16.30 uri.

 
Prevoz

Če imate avto in ste pripravljeni še koga vzeti s seboj (delitev stroškov),
nam zaradi lažje organizacije to sporočite. Prav tako nam sporočite, če

potrebujete prevoz.
 

S seboj imejte
Športna/udobna oblačila in obutev, športne copate, kopalke, pribor za

osebno higieno. 
*V prostem času bodo možni ogledi znamenitosti v okolici.*

 
 

Prijave sprejemamo do 30.9.2019
 

-> Pišite na info@evizija.eu
-> Pokličite na 041 397 051

 
Vsak od letnih časov prinaša nekaj lepega. Zato vas povabimo, na uživanje v

prijetnem okolju, prečudoviti naravi, kjer boste lahko opazovali nešteto
barvnih kombinacij ob šelestečem plesu listja pod svojimi koraki.

 
Prijazno vabljeni!
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