
 

PROGRAM  

Delavnica ob Cerkniškem jezeru z Natašo Čebulj in Ljobo 

Jenče: Sprehod v polju - zdravja telesa, uma in lastne 

duše, družine, poklica, dela in odnosa do Gaje 

 
25. in 26. 6. 2020 v Hiši izročil, ob Cerkniškem jezeru. 

ZAŽIVETI SVOJE BISTVO IN DOŽIVETI ZDRAVJE IN SREČO 

"Srečno življenje je kot umetnost - nastaja iz ljubezni in hkrati to je." 

V prekrasnem čarobnem okolju Cerkniškega jezera se lahko obenem sprostite in pridobite izkušnje za zdravo, srečno življenje. 

Vabljeni, da se odpremo bistvu našega trenutnega življenja in našega obstoja, da lahko zaživimo sproščeno in v upanju na vitalno in srečno prihodnost. 

 
 

 



RAZPOREDITEV PO DNEVIH TEME 
Četrtek, 25. 6. 2020 – od 13. do 18.30 ure 

z Gajinimi sistemi – Rakov Škocjan 

• 13.00 - 13.30 - Registracija udeležencev 

• 13.30 – 18.30 - Delavnica po programu 

 

od 14. do 18.  ure – v Rakovem Škocjan pri 

Cerkniškem jezeru 

18.30 Zaključek v Hiši izročil 

Spoznavanje Gajinih sistemov in vseh njenih bitij v Rakovem Škocjanu – vodiva 

Ljoba jenče in Nataša Čebulj 

Sveta mesta in svetišča Rakovega Škocjana 

-  Peta reinkarnacija Ljubljanice - prihod Raka iz podzemlja - orjaška skulptura, 

- Sakralni trikotnik - boginje preobrazbe 

- Svetišče Rakovega Škocjana - preobrazba ženske boginje v moško zmajevo 

svojstvo 

- Naravni most in spoznavanje elementarnih bitij. 

- Zaključek v Hiši izročil 

 

Petek, 26. 6. 2020 od 8.30 do 18.30 ure 

• 8.30 – 9.00 jutranja kavica in čaj 

• 9.00 - 14.00 - Sistemske postavitve po programu 

• 14.00 – 15.30. ure Kosilo 

• 15.30 - 18.30 - Sistemske postavitve po programu 

 

»Naši« sistemi in »moji« sistemi – vodi Nataša Čebulj 

- Duša in njeni deli – transformacija v umirjeno srečo in radost 

- Telo in njegovi deli – transformacija v zdravje in vitalnost 

- Družina in njeni sistemi – transformacija v čustveno zavedanje in sprejemanje 

sega, kar pripada v družinski sistem – čustveni spomini prednikov. 

- »Moj sistem in moja čustva ter zavedanje«. - 12 dimenzij in njena bitja 

Ustvarjalno srečevanje z glasovi – vodi Ljoba Jenče 
Naš govor je vitalni del življenja, ki se ga naučimo s posnemanjem v otroštvu in vsrkamo kot 
program kulture, v katero smo rojeni. Samo človek govori. Vendar ti glasovi niso samo jezik 
nekega naroda, temveč tudi odtis kozmičnih sil, ki oblikujejo celotno življenje, tudi nevidni del. In 
elementi v govoru, ki jih lahko ozavestimo in dvignemo na višji duhovni nivo, so nenehno v nas in 
okrog nas. So barve v naravi, polje cvetočega zelenega travnika in pariško modro vzdušje 
prebujajočega jutra, je zvok, je šum krošenj gozda, ko vanje buškne južni veter, je val vode in 
žuborenje studenca. Je tihotna prisotnost v podzemni jami mogočne gore in blisk strele, ki 
požene oblake v grom in poletno ploho. Vsi elementi življenja so v našem govoru in naših 
temperamentih, ki jih bomo zaznavali skozi igrivo odstiranje spontanih gibov, vaj za glas in 
povezovanje s planeti in kozmičnimi bitji.  Glede na vremenske pogoje se bomo odločili za delo v 
pokrajini, v jami, svetišču in notranjosti učilnice. Sproščanje; Povezovanje s telesom; Zaznavanje 
ključnega temperamenta, ki me vodi; Zaznavanje glasov, ki še čakajo na ustvarjalno izražanje; 
Ustvarjanje slike mojega novega glasu. Pri vajah bomo uporabili tehniko giba, imaginacije, 
risanja oblik in spontanega plesa. 

 



Lokacija: 

Hiša izročil, ob Cerkniškem jezeru, Dolenja vas 70C, 1380 Cerknica 

Kotizacija: 

•  122, € na osebo, če sta prijava in plačilo izvedena do 24.06.2020. 
• samo 102,00 € na osebo za 2 ali več članov iste družine, če se plača do 22.06.2020. 
• za strokovne člane Inštituta za sistemske postavitve je cena 95,00 EUR če se plača 24.06.2020. 
• za člane Inštituta za sistemske postavitve je cena 102 00 EUR če se plača 24.06.2020. 

Nismo zavezanci za DDV. 

Cena vključuje: 

• udeležbo na 1 in pol dnevni delavnici 
• 1x kosilo - malica 
• napitki, sadje in prigrizki med odmori. 

Prenočišče si organizirate sami. 

Link do nabora prenočišč. 

 

https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/nastanitve-gostinstvo/prenocisca

