
PROGRAM IN
Z Uršo

IN programi pomagajo delovati v stiku z našo pravo naravo in odkrivanju kako do več življenjske energije- 
či/prane za ohranjanje zdravja, ravnovesja, dobrega počutja in samozdravljenje.

• Pot do ravnovesja um/telo/duh.
• Mehanizmi delovanja uma in njihov vpliv na počutje.
• Spoznavanje, da vsi doživljamo svet od znotraj navzven in smo tako sami odgovorni za svoje življenje.
• Prebujanje naše prave narave, ki je zmeraj zdrava, mirna in nepoškodovana.
• Pomen življenjske energije-či/ prane in od kje jo dobivamo.
• Osnovne tehnike dovajanja življenjske energije- či/prane in samozdravljenja.

Samozdravljenje in notranje spremembe bomo dosegli z odkrivanjem kako ljudje v resnici 
delujemo in spoznavanju kako stik z našo pravo naravo pomaga živeti z več lahkotnosti, 
notranjega miru, harmonije in radosti. Ker pa smo ljudje preplet fizičnega, energijskega in 
mentalnega telesa si bomo pogledali tudi osnovne tehnike energijskega samozdravljenja oz. 
dviga življenjske energije - či oz. prane.



Več info in prijava na: ursa@masterchangetraining.si

CENE PROGRAMOV IN z Uršo 

CELOSTNO ZDRAVJE IN HARMONIJA UM, TELO, DUH  512€
(poteka v obliki 6 srečanj po 1,5 uro)

Posamični programi:
UMIRJEN UM UM IN POVEZANOST Z MODROSTJO 290€
RAVNOVESJE MED ZASEBNIM IN POSLOVNIM ŽIVLJENJEM 290€
OSNOVE DVIGA ŽIVLJENJSKE ENERGIJE-ČI/PRANE 290€
SOOČANJE Z BOLEZNIJO IN POSPEŠITEV SAMOZDRAVLJENJA 290€
(posamični program poteka v obliki 4 srečanj po 1,5 uro)

*DDV vključen

Možne so tudi kombinacije programov. Pri kombinaciji dveh programov ali več prejmete 10% popust.

O Urši

Urša je ustanoviteljica in trener vseh programov Master 
Change traininga, ki se ukvarjajo z obvladovanjem stresa, 
soočanjem z boleznijo, osebno rastjo in življenjem z več 
radosti in harmonije. Mentalni del programov temelji na 
spoznavanju 3 principov; um, misel in zavest, ki krojijo 
naše celotno izkušanje in doživljanje. Energijski del 
programov temeji na osnovah praničnega zdravljenja- PH-
Pranic Healinga, ki je temelj naše življenjske energije in 
samozdravljenja. Urša je tudi redna kolumnistka časnika 
Svet kapitala za področje harmonije uma, telesa in duha.


