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kapi. Negativna čustva sprožajo tudi
hormon kortizol in z njim povezane
težave s prebavo, kar vodi do prevelike
telesne teže in z njo povezane sladkorne
bolezni.

ojeznanje je plod večletnega
raziskovanja sebe. Od malih nog
sem plesala in se z gibanjem
naučila izražati svoja čustva. Že takrat
sem spoznala, da sta telo in psiha
neločljivo povezana, to pa se mi je
kasneje, ko sem več let trenirala tudi
borilne veščine, samo še potrdilo. S
pomočjo psihe sem lahko razvila
neverjetno moč, svoje telo sem lahko
privedla do skrajnosti. Spoznala sem, kaj
vse lahko dosežemo s pravo koncentracijo
in pravilnim dihanjem. Pred petnajstimi
leti sem temu dodala še tibetanske vaje,
ki jih izvajam še danes, imajo namreč
odlične rezultate na telo, psiho in dušo.
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Bistvo mojega dela je sprememba vzorcev
in prepričanj, ki nas omejujejo na več
področjih življenja. Osvobodili se boste
negativnih vzorcev iz otroštva, začeli
boste slediti svojim željam, ciljem,
sanjam, svoji intuiciji in živeti življenje, ki
je pisano na vašo kožo in vašo dušo. Moja
pomoč vam bo temeljito spremenila in
izboljšala življenje na vseh področjih.
Večina ljudi se preveč ukvarja z drugimi
življenji, ne s svojim, na vso moč želijo
drugim dopovedati, jih prepričati, kako
morajo živeti, kako se obnašati, od silne
vneme pa pozabijo nase in ravno tu
morajo narediti spremembo. Prva
sprememba je, da si priznamo, da nečesa
ne delamo prav in da nas je tega strah in
sram. To je prvi, zelo velik in pomemben
korak, saj brez njega ne moremo stopiti
na pot sprememb.
Uporabljam holistični pristop, človeka
gledam kot celoto. Vsi smo »sestavljeni« iz
treh neločljivo povezanih delov fizičnega, psihičnega in duševnega, in
tako gledam tudi na težave, s katerimi se
posameznik srečuje. V bistvu že pri
prvem srečanju razumem, kje so vzroki za
težave, preprosto vidim, čutim, točno
vem, na kakšen način moram pomagati
človeku, da pride do želenega cilja.
Na neki točki, jaz ji pravim prelomnica v
mojem življenju, sem spoznala, da moram
nujno spremeniti način življenja.
Predvsem na čustvenem področju, saj
sem spoznala, da nisem srečna,čeprav bi
večina ljudi rekla, da mi ničesar ne
manjka. Odločila sem se za študij
psihoterapije, ga končala in korenito
spremenila življenje na vseh področjih.

Ženske, ki so nezadovoljne in v stresu,
težje zanosijo. Za neplodnost namreč
pogosto ne najdemo pravega razloga.

Zamenjala sem poklic, končala
partnerstvo, ki me ni osrečevalo, in se
preselila v drug kraj. Opazila sem, da sem
ponovno začela videti stvari, ki sem jih že
v otroštvu, sij okoli ljudi, njihovo avro, ki
me je kot otroka begala, saj mi nihče ni
znal razložiti, zakaj se ljudje svetijo kot
kresničke. Vrnila se mi je prava intuicija
ali šesti čut; preprosto začutim, kaj se bo
zgodilo, in pred večino dogodkov vidim,
kaj se bo zgodilo in kako se bodo končali.
Vse svoje znanje želim nadgraditi in
povezati v celoto s študijem energetske
medicine, ki mi daje odgovore, kako je
naše telo povezano energetsko, kako
lahko že na telesu vidimo poškodbe,
bolezni, ki izhajajo iz naše nesrečne,
prizadete notranjosti, naše duše, in kako
lahko to pozdravimo. Kako lahko z
energijo, ki jo imamo vsi, pozdravimo
svojo dušo in svoje telo. Kot
psihoterapevt želim razumeti in izvedeti,
zakaj se ljudje obnašamo, tako kot se, kje
in zakaj nastaja bolezen, kje nastaja naša
moč in kaj je krivo za naše težave. Ta
znanja pridobivam na študiju Core
Energetics v Švici in jih uporabljam pri
holističnem pristopu.
Prepričana sem, ker iz lastnih izkušenj
. vem, da večino bolezni prikličemo sami,
ker smo bili prizadeti, nezadovoljni,
nesrečni ... Vendar to pomeni, da si lahko
tudi pomagamo sami (l).
Hormon adrenalin sprošča negativna
čustva, kar povzroči hitrejše bitje srca in
zožanje žil, s tem se povečata pritisk in
nevarnost srčnega infarkta ali možganske
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Z mojim holističnem pristopom boste
pričeli spoznavati svoje telo in dušo na
povsem drugačen način, drugače; kot ste
vajeni. Začutili boste resnično zavedanje
sebe, odpirali boste blokade v telesu in
vzpostavili pravilno delovanje čaker v
telesu, kar bo nedvomno privedlo do
boljšega stanja vašega telesa ter sprožilo
samozdravljenje na popolnoma naraven
in neboleč način. Pričeli boste ustvarjati
čudovito življenje, odkrili svojo notranjo
radost, si priznali svoja resnična čustva,
našli radost in veselje. Postali boste
kreatorji svojega življenja.
V sklopu inštituta INSIOR se lahko
priključite šoli odličnosti. Šola je
primerna za vse, ki želijo osebno in
duhovno rast; samospoštovanje,
spremembo v poklicu in privatnem
življenju, ki želijo postati samozavestni,
najti veselje in radost v življenju, zbrati
pogum za nove korake, se otresti strahu,
razumeti zakon privlačnosti in najti
pravega partnerja, ob katerem se bodo
počutili odlično.
Poleg tega se lahko pridružite vikend
delavnicam, ki jih izvajam po vsej
Sloveniji. Na njih zdravimo dušo, ki je za
naše počutje najbolj pomembna.
Delavnice so primerne za vse, ki čutijo
stisko, tesnobo ali težo življenja, so
preobremenjeni, kronično utrujeni, brez
volje, imajo razne zdravstvene težave,
bolečine okoli srca, migrene, razne
alergije, napade panike ...
O problemih je nujno spregovoriti, ne pa
tiščati glave v pesek in se pretvarjati, da je
vse v redu (!). Ne obremenjujte se s tem,
kaj bodo drugi rekli. Ta stavek na
terapijah slišim največkrat in prepogosto
in upam si trditi, da je slovenska
»specialiteta«. Moj način pomoči na dolgi
rok pomeni tudi bolj zdravo družbo v
vseh pogledih. In prav to je, drage moje,
moja beseda. Zdrava družba v vseh
pogledih.

