VITALNA HRBTENICA - VIKEND ODDIH
11.2.-13.2.2022
Vikend za spoznavanje vzorcev gibanja hrbtenice
Lipica na Krasu, Hotel Maestoso
Stari smo toliko, kot je vitalna naša hrbtenica, pravi star indijski pregovor. Hrbtenica simbolno
in energijsko predstavlja našo notranjo naravo. Je del telesa, kjer se pogosto izraža naše
psihosomatsko zdravje in notranje življenje nasploh. Koliko časa in pozornosti ji namenimo
tekom dneva? Na vikend oddihu bo priložnost, da (končno) spregovorimo z njo.
Program
1. dan | Petek popoldne oz. zvečer
Dobrodošlica
Krajša sprostitvena praksa joge
Večerja
2. dan | Sobota
Jutranja meditacija
Zajtrk
Joga praksa – spoznavanje vzorcev gibanja hrbtenice
Izkustvena delavnica: Anatomija hrbtenice iz vidika prakse joge - 1. del
Sprostitvena aktivnost v naravi
Prosti čas in čas za osebno raziskovanje (morda končno čas za tisto knjigo? )
Večerna praksa joge in dihalna sprostitvena tehnika
Večerja
3. dan | Nedelja
Jutranja sprostitvena tehnika v naravi
Zajtrk
Jutranja joga praksa
Izkustvena delavnica: Anatomija hrbtenice iz vidika prakse joge - 2. del
Zaključek

Program prinaša ravno pravi nivo aktivnosti, da vam ne bo dolgčas in da boste še vedno
imeli dovolj časa zase.

Način dela
Izkustveni del: praksa joge (predznanje ni potrebno), aktivnosti v čudoviti naravi Lipice.
Delavniški del: predavanje oz. delavnica, individualne vaje s samospoznavanjem, diskusije.
Dobrodošla je aktivna udeležba, saj se tako lahko ustvari temelj za pozitivno rast vsakega
posameznika.
Trajanje delavnice: vikend paket (2 x polpenzion), pričetek v petek pozno popoldne,
zaključek v nedeljo popoldne.
Za izvedbo programa potrebujete: udobna oblačila in obutev (primerna tudi za sprehode v
naravi in vadbo joge), podlogo za vadbo (jogijsko blazino), čim večjo odejo, zvezek in pisalo.
Cena:
Prijave do 1.2.2022: 249,00€ / osebo
Prijave po 2.2.2022: 279,00€ / osebo
Cena vključuje:







2x polpenzion (zdrav zajtrk in zdrava večerja),
vegetarijanska ali veganska prehrana,
vstopnina v Kobilarno Lipica vse dni oddiha,
vodeni ogled Kobilarno po rednem urniku,
vse joga delavnice,
brezplačno parkirišče pred hotelom.

Dobrodošli na pot dobrega počutja.

Izvajalka oddiha
Lea Avguštin
Diplomirala je iz pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter nadaljevala magistrski študij
Management neprofitnih organizacij. Več kot 12 let je predavateljica in koordinatorica evropskih projektov. Zadnja leta se strokovno
ukvarja s področjem stres managementa in dobrega počutja (wellbeing). Ima naziv predavatelj višje šole za področje Menedžment
stresa in metode sproščanja ter Duševna aktivnost in osebna sprostitev. Zanima jo človek kot celostno bitje, zato izvaja delavnice in
izobraževanja na temo obvladovanja stresa in celostnega pristopa k dobremu počutju. Poleg teoretičnega znanja je želela izkusiti tudi
praktični vidik dobrega počutja, zato že več kot 12 let prakticira jogo, zadnjih nekaj let pa jo tudi poučuje. Ima mednarodne diplome
hatha joge z nazivi – CYT 300, RYT 500, Joga terapija-mentalno zdravje.
Reference
DELO IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU STRES MANAGEMENTA:
Predavateljica programa Mreže učečih se šol in vrtcev - Obvladovanje stresa na delovnem mestu
Predavateljica programa Ravnateljski izpit – izbirna vsebina Rezilientnost na stres
Predavateljica tematskih delavnic Stres na delovnem mestu
Strokovni posveti ravnateljev vrtcev, OŠ in SŠ, Portorož (online) 2021 – Vloga ravnatelja pri krepitvi odpornosti in prožnosti
zaposlenih.
Posveti pomočnikov ravnateljev Portorož 2020 – Delavnica: Kako vzpostaviti manj stresno okolje za dobre odnose?
Koordinatorica za promocijo zdravja na delovnem mestu
Certiftikat Stress management in schools (Palermo 2018)
Certficirana učiteljica hatha joge (CYT 300, RYT 500)
Udeležba na delavnicah JSRK- Wellbeing management, digitalni detox, idr.
Poučevanje joge v Sadhana joga studio, Ljubljana
Joga oddih Čas zame, Eko kmetija pri Omi neži (Mihovci), soizvajalka oddiha z dr. Majo L.Khatib
Višja šola za kozmetiko in velnes –Global wellness day 2020: Izvajalka delavnice Digitalni stres in video praksa Joga proti stresu
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA na področju stres managementa in well-beinga:
Julij 2016: Hatha yoga introductory course, Pushkar, Indija, Pushkar yoga garden (Yogesh Yogi)
November 2017, april 2018: Meditacijski vikend-transcendentalna meditacija, Kranjska Gora, Atma center (dr. Andrej Rus,
mag. Darja Kogelj)
Leto 2016/17: Certifikat Hatha yoga teacher training (300 ur), Sadhana (Sneža Vidovič)
Marec 2018: Napredne inverzije (2 dni), Joga soba (Anja Brenko)
Julij 2018: Joga oddih Razazija (5 dni), Joga soba (Anja Brenko)
Avgust 2018: Stress management, Palermo (5 dni), IFOM (Francesco Tarantino)
September 2018: Razkrita govorica asane, Strunjan (3 dni), Sadhana (Sneža Vidovič, Blaž Jarc)
Oktober 2018: delavnica Zdrava in vitalna hrbtenica, Parinama (Blaž Bertoncelj)
Oktober 2018: seminar Stres in izgorelost, Parinama (dr. Tina Bončina, Blaž Bertoncelj)
Oktober 2018: Meditacijski vikend, Gozd Martuljek, Atma center (dr. Andrej Rus, mag. Darja Kogelj)
November 2018: delavnica Lahkotna in sveta hrbtenica, Parinama in Center Dih (Blaž Bertoncelj)
December 2018: Zagotavljanje dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenih, Ministrstvo za delo,
Inšpektorat RS
2018- 2021: Udeležbe na delavnicah Javni sklad za razvoj kadrov- Wellbeing management idr.
Februar 2019: delavnica Kako ublažiti učinke stresa z dihanjem, Sadhana, (Sneža Vidovič)
Julij 2019: Joga oddih Razazija (5 dni), Joga soba (Anja Brenko)
Avgust 2019: Joga oddih Mihovci, (2 dni), soizvajalka oddiha
Leto 2019/2020: Nadaljevalni učiteljski tečaj joge 2 (RYT 500), Parinama (Blaž Bertoncelj)
December 2019 - junij 2020: Joga terapija- mentalno zdravje (110 ur), Parinama, (Blaž Bertoncelj)
December 2020: Yoga and mindfullnes in the classrom, online, (L. Flynn)
Oktober 2020 – Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči. SAZU.
Oktober 2021 – Prioritising your mental health and wellbeing. Education support webinar.
December 2021 – Spodbujanje zdravja zaposlenih, Skupnost VSŠ, strokovno izpopolnjevanje
Leto 2021/22 – The Veda Center: Meditation teacher training (200 ur), ZDA.

