
 
Info: 2,5 dnevna delavnica 
Datum: od 23. do 25. februarja 2018 
 
Časovni razpored: 
Petek: 17:00 - 21:00 
Sobota: 10:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00 
Nedelja: 10:00 - 13:00 | 15:00 - 17:00 

Lokacija: Hotel Laguna, Strunjan, 
seminarska dvorana 
 
Jezik: Delo bo potekalo v angleškem 
jeziku s prevodom v slovenski jezik 
 
 

Cena: 
300 EUR | 250 EUR za študente NICE 
 
Kontaktna oseba:  
Samo Božič | +386 40 239 675 
Prijave: info@psihoterapijabozic.si 

Ljubezen do sebe je stanje, v katerem se cenimo in sprejemamo. Je dinamično stanje 
bivanja, ki ga prepoznamo po tem, da lahko skozi svoja dejanja rastemo, se širimo in 
postajamo vedno bolj zreli. Preko teh dejanj začnemo sprejemati ne samo svoje šibkosti 
temveč tudi svojo moč.  

Sprejemanje sebe nam omogoča, da se zaznavamo bolj jasno in gremo v življenjske 
izkušnje vedno globlje. Odpira nas za boljše razumevanje sebe, kar posledično vpliva na 
vse naše odnose.  

Brez ljubezni do sebe se je namreč nemogoče občutiti povsem izpolnjenega v intimnih 
odnosih, še posebej v telesni intimnosti. Samokritičnost in razvrednotenje sebe, ki sta 
nasprotje ljubezni do sebe, se v odnosih kažeta v obliki doživljanja stresa, napetosti in 
sramu. 

Intimnost lahko po drugi strani onemogočamo tudi s “pretirano” ljubeznijo do sebe. V 
tem primeru govorimo o sebičnosti in narcizmu, ko povečujemo lastno vrednost na 
račun vrednosti sočloveka, kar prepreči pristno vzajemno intimnost. Pod njima se 
skrivajo notranja obsojanja in nezavedna prepričanja o lastni nevrednosti, ki sabotirajo 
sprejemanje sebe, spontanost, lahkotnost in veselje do življenja.  

Na delavnici bomo udeležencem pomagali priti v stik z blokadami, ki so napolnjene z 
destruktivno negativnostjo in ki potrebujejo transformacijo, če želimo pravo intimnost.  

Uporabljali bomo individualno procesno delo, delo s telesom in procese skupinske 
dinamike. 

23. do 25. februar 2018 

Anna Timmermans vodi svojo zasebno psihoterapevtsko prakso že več kot 
30 let. Usposabljala se je iz Bioenegetske analize na N.I.B.A. Kasneje se je v 
Berlinu usposabljala za Core Energetics terapevtko in zaključila 
podiplomski študij v New Yorku. Je direktorica in učiteljica na 
Nizozemskem inštitutu za Core Energetics (NICE). 

Cees van Loon je veliko let delal kot menedžer in svetovalec. Po 
zaključenem izobraževanju za Core Energetics terapevta v New Yorku, je 
pred sedmimi leti zamenjal svoj poklic; veliko dela z mladimi in poučuje na 
Nizozemskem inštitutu NICE. 

Skupaj delata terapevtsko s pari in vodita cvetoč holistični terapevtski 
center Cordium v Nijmegenu na Nizozemskem.  

Ljubezen do sebe in intimnost 
S Core Energetics povečujemo 

zavedanje o tem, kdo zares 
smo, s pomočjo energije, 

gibanja, dihanja in odnosov. 
Zavemo se načinov, s katerimi 

sami sebe zadržujemo pred 
tem, da bi zaživeli globoko 
izpolnjujoče življenje. Eden 

izmed načinov, kako to 
nezavedno počnemo, je z 

blokiranjem energije - in s tem 
naših čustev - v določenih 

predelih telesa. Z učenjem, 
kako spraviti energijo v telesu v 

gibanje, se učimo osvobajati 
svoje občutke in prihajamo v 

stik s celim spektrom občutkov. 
Ko sprostimo blokade v 

določenih predelih telesa, se 
spremeni tudi notranja izkušnja 

telesa. Klienti poročajo o tem, 
da so po tem postali bolj živi, 

močni, radostni, pogumni... 
Core Energetics je kreativen, 

dinamičen in radosten način, s 
katerim lahko polno doživljamo 

kreativnost, dinamičnost in 
radost naše lastne življenjske 

energije! 


