
 

PROGRAM 

REKONSTRUKCIJA STARIH VZORCEV V MOČ ZA 

ŽIVLJENJE 

UVID V KARMIČNE VZORCE NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE SKUPNOSTI IN NAŠE 
DUŠE 

Rekonstruktivne postavitve -  
od 2. do 4. avgusta 2019 

Inštitut za sistemske postavitve, Mencingerjeva ulica 7, Ljubljana 

Pozdravljena, 

srčno dobrodošla na delavnici Uvid v karmične vzorce našega telesa, naše družine, naše skupnosti in 

naše duše njenih prejšnjih spominov, ki se začne v petek, 2. avgusta 2019 v Ljubljani.  

Čakajo nas posebne telesne, čustvene in dušne izkušnje na različnih dimenzijah zavesti. 

  

A: PROGRAM: 

 

1.    dan:  petek, 2. 8. 2019: 

od   9.30 do 10. ure - registracija udeležencev 

od 10. do 13. ure - delavnica 

od 13. do 14.30 ure - odmor za kosilo (organizirano kosilo v bližnji restavraciji)  

od 14.30 do 18.30. ure - delavnica 

19.00 do 22. ure - možnost večernega kopanja v kopališču Kolezija  

  

 

2.    dan:  sobota, 3. 8. 2019: 

od   9.30 do 10. ure - jutranja kavica, čaj in napitki 

od 10. do 13. ure - delavnica 

od 13. do 14.30 ure - odmor za kosilo (organizirano kosilo v bližnji restavraciji)  

od 14.30 do 18.30. ure - delavnica 

19.00 do 22. ure - možnost večernega kopanja v kopališču Kolezija  

  

3.    dan:   nedelja, 4. 8. 2019: 

od   9.30 do 10. ure - jutranja kavica, čaj in napitki 

od 10. do 14. ure - delavnica 

od 14.00 do 15.30 ure -  zaključno kosilo (organizirano kosilo v bližnji restavraciji)  

  

B: KOPANJE IN KOSILO 

Prosim, da zaradi lažje organizacije do srede, 31. julija sporočite, če imate kakšne 

posebne zahteve glede hrane za kosilo v restavraciji in ali ste se odločili za kopanje (2x 

večerno - petek in sobota ter 1x jutranje v nedeljo) v Kopališču Kolezija in v kateri 

terminih. 

  

C: DODATNE INFORMACIJE IN NAVODILO 

 Za delo na delavnici s seboj prinesite naslednje:  

- potrdilo o plačilu, če znesek poravnali preko TR (lahko ga pošljete tudi po e-mailu), 



- originalno podpisano prijavnico z izjavo (če nimate printerja spročite, bomo mi 

pripravili), 

- osebno  beležko - zvezek in pisalo za zapiske,  

- čajno kamenček in drobno vejico, ki ju najdete na tleh iz bližnjega kraja kjer živite in 

kosmič vate, 

- copate, športna preprosta domača udobna oblačila vremenu primerna (več kosov za 

preobleči),  

- kopalke za kopanje v Kopališču Kolezija in kopalne brisače.  http://www.sport-

ljubljana.si/Kopalisce_Kolezija/  

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na GSM 00 386 41 975 008.  
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