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Draga prijateljica,  

si trenutno izgubljena v kaosu mnogih idej in prepričanj, kaj vse 

še moraš doseči, koga še podpreti, kaj prej narediti, preden sebi 

omogočiš razcvet? Ti je znano? 

Kam se je izgubila tvoja strast za tisto, po čemer na skrivaj tako 

močno hrepenita tvoja duša in telo? 

ZDAJ je čas, da »pobegneš« iz vsakodnevne rutine in postaneš 

novodobna ženska, kreativna in lahkotna ... 

Pridi na sprostitveno – izobraževalni vikend, na katerem bomo mojstrile 

novo ravnovesje med poslovnim in privatnim. 
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Božanski pobeg je vikend oddih, na katerem bomo umirile svoj 

ritem, začutile svoj utrip in se podale na novo avanturo 

sodelovalnega kreiranja našega sr(e)čnega jutri! 

  
Se ti dogaja... 

  
• da kar ne znaš izraziti tistega, kar 

potrebuješ? 
 

• da si v obilici vsakodnevih opravil čisto 
pozabila nase? 

 
• da se v zadnjem času nekako ne čutiš 
izpolnjena v odnosih, tako v zasebnih, kot 

poslovnih? 
 

• da kljub zunanjemu uspehu kar ne najdeš 
notranje pomiritve in zadovoljstva? 

  

 
Ali čutiš... 

 
• da se v zadnjem času prebuja tvoja 

avtentična narava, klic srca in želja po 
prenovi? 

 
• da je tvoj resnični »uspeh« v življenju 
povezan s tvojim notranjim ravnovesjem in 

osebnostnim razvojem? 
 

• da je skrajni čas, da napolniš svoje energijske 
zaloge in nežno poskrbiš za svoje telo? 

 
• da te kliče tvoja »božanska ženska«, da jo 

ponovno prebudiš v sebi? 

DA! Božanski pobeg je naravnost zate! 
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Kaj ti Božanski pobeg prinaša?  

 Inovativno povezavo med sprostitvijo in izobraževanjem – ki prinese hitro pretvarjanje znanja v prakso – cilj: 

»novodobna ženska«, ki zna vzdrževati ravnovesje med različnimi področji življenja 

 Varen in zaupen prostor, v katerem bomo skupaj razrešile naše dileme in vprašanja. Ja, bodi brez skrbi, vsaka ženska jih 

nosi nešteto… in zakaj bi jih nosila sama? 

 Spoznala boš, kako lahko samozavestno in lahkotno kreiraš nove poslovne priložnosti, in to ne na račun svojega 

dragocenega časa 

 Celostno energijsko prenovitev telesa in duha, da dosežeš preboj, ker se poveže nezavedno in zavedno, um, duša in 

telo 

 Poglobljeno razumevanje želja in ciljev tako na osebnem kot na poslovnem področju, ter premagovanje lastnih 

omejitev na tej poti (ne skrbi, vse jih imamo) 

 Orodja za vzdrževanje zlatega ravnovesja med osebnim in poslovnim življenjem 

 Vrhunsko namestitev in uživanje v odlični ponudbi Rimskih term s pestrim animacijskim programom (glej spodaj) in 

individualno masažo samo zate 

 Avtorski program, ki smo ga zasnovale 3 ženske na podlagi svojih osebnih izkušenj in širokega znanja – program je zelo 

praktičen, saj bomo šle takoj v akcijo, naš namen je, da svojo vizijo začneš spravljati v življenje TAKOJ  

 Presenečenje in zanimive gostje 

 Darilo – vrečka uporabnih zadevic, ki jih ima rada vsaka ženska 
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„Iz sveta vsakodnevnega hitenja, 
rutine in »odrezanosti od sebe« me je 
poklicalo srce. Ustavila sem se in 
nekaj let posvetila sebi in temu, kaj 
pa JAZ čutim in želim. Vem, da vsako 
od nas kliče srce, da nekaj naredišmo 
zanj in, da  ga končno začnemo 
upoštevati. Jaaa, tudi  ti, polna si  
navdiha in življenje imaš predvsem za 
to, da ga živiš lahkotno in izpolnjeno . 
Vsaka od nas zmore. In če pri tem 
med sabo sodelujemo, nam gre še 
lažje!“  

Ana Kolenc  Lucija Smolnik  Leonida Derganc  

„Čas je, da se pričnete zavedati, da je 
čas za vas pomemben, da si ga znate 
večkrat vzeti samo zase, brez slabe 
vesti. Vsa opravila bodo počakala – in 
ja, potem jih boste  opravile lažje in z 
več navdiha . Ko se trudite in ne gre , je 
znak da morate ustaviti in napolniti 
svoje telo in dušo z »gorivom«, 
energijo. Tudi, ko »tankate« avto, se 
MORATE USTAVITI na črpalki, ne glede 
na to ali se zelo mudi ali ne, da lahko 
potem potujete dalje. Enako je pri nas: 
MORAMO se znat ustaviti!“ 

„Biti coachinja, podjetnica, žena in 

mami je zame veliko bogastvo 

življenja. A zna biti večkrat tudi 

velik izziv. Verjamem, da lahko 

svojo poslovno pot zelo lepo 

uskladiš z zasebno in najdeš tisto, 

samo tvoje, idealno ravnovesje. Ob 

karieri si drzni vzeti čas tudi zase, za 

to, kar te dela živo.  Verjemi vase, 

raziskuj in veseli se življenja. 

Drzni si živeti!“ 

https://www.anacordum.com/ http://www.notranjamodrost.si/ http://lucijacoaching.com/ 
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                                                            BOŽANSKI PROGRAM 

Petek, 6.4.: 

17:00 prihod udeleženk in razporeditev po sobah, določitev termina individualne masaže 

18:00 V DVORANI (in na terasi) smoothie dobrodošlice, uvodni pozdrav izvajalk 

BOŽANSKO GLASBENO DOŽIVETJE – Osvobajanje glasu skozi glasbo z Barbaro Vodnik/Zavod Glas  

19:00 večerja 

20:00 do 21:00 V DVORANI: Ženski lahkotni klepet ob kozarcu vina– KDO SEM JAZ, KO SEM SAMA S SABO IN KJE JE 

TISTA BOGINJA V MENI? (Izvajajo Lucija, Leonida, Ana)  

To bo prijeten krog zaupanja, ki ga vodimo vse tri izvajalke. Zastavljale bomo aktulana življenjska vprašanja druga drugi, 

potem pa poklicale tudi tebe, da se vključiš v sodelovalni krog zaupanja, če boš tako čutila in želela. 

 

Sobota, 7.4.: 

Do 10:00 prosto - zajtrk, bazen, savna, sprehod v naravi, ... 

10:00 - Lucija Smolnik, coaching delavnica: Kako združujem privatno življenje s poslovnim in konkretna orodja za 

preboj 

12:00 odmor za osvežilen in zdrav smoothie ter svež zrak 

12:30 - Ana Kolenc,  praktična in izkustvena delavnica Povezovanje s svojo srčno inteligenco – kako se povežem s svojo 

srčno namero in postanem novodobna kreatorka 

14:00 Kosilo 
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Popoldne: prosto za samorefleksijo, uživanje v naravi, wellnes,... 

18:00 AVLA HOTELA: »Presenečenje za boginjo« – božanska torta za boginje  

Obiskala nas bosta ustvarjalni in uspešni podjetnici Tatjana Eberl in Bojana Jurenec in z nami podelili življenjsko 

zgodbo od »začetkov do uspeha«. 

Poskrbele bomo za svoje čute in poklepetale, zakaj je tako pomembno, da sem zadovoljna v sebi – kaj pomeni 

notranja lepota in skrb za svoj zunanji izgled – kaj pomeni, da dosežem stik s sabo in svojo dušico. 

19:00 Večerja 

Nadaljevanje večera: wellness, počitek, zabava, druženje, ... 

 

Nedelja, 8.7.:  

Do 10:00 prosto - zajtrk, bazen, savna, sprehod v naravi, ... 

10:00 - Leonida Derganc:  Kako dvignemo vibracijo delovanja, kaj sploh je obilje -  podprto z DNK aktivacijo za 

oblije na vseh področjih – osvobajanje od zastarelih prepričanj o tem, kaj nam priprada in kaj je obilje 

Uraden zaključek programa: Kaj smo osvojile, kaj je naša zaveza sebi in kaj bomo od danes naprej na novo 

vpeljale v svoje življenje? Energijsko sidranje in sklep za opolnomočen nov začetek novodobne ženske. 

Druženje, klepet kavica, ...  

13:00 Kosilo 

Popoldne: prosto, wellnes do konca dneva, možnost uporabe bazena,... 
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Barbara Vodnik 
Odkrivanje, raziskovanje in razvijanje lastnega glasu pod mentorstvom 
umetnice Barbare Vodnik je poseben privilegij, saj tečajniku ob resni 
motivaciji omogoča, da usposobi svoj glas, prepozna namen svojega glasu v 
času in zaživi v harmoniji s seboj in svetom. In za nas bo skupaj s sodelavci 
Zavoda Glas pripravila božasnko glasbeno doživetje! 
 

NAŠE GOSTJE 

Tatjana Eberel  
Njena presna  umetniška zgodba se suka predvsem  v sladko 
smer. Pripravlja izjemne presne torte, ki jo po vseh teh letih 
še vedno navdihujejo in prav v kreaciji tortic ne vidi omejitev, 
zato jih šaljivo imenuje Veter z juga, kajti lahen igriv vetrc ji 
vedno znova prišepne, katere okuse naj zameša in kako naj 
jih okrasi.  
Kakšno »božansko čarovnijo« nam bo pripravila tokrat? 
Mmmmm...  

Bojana Jurenec, 
ženska, ki ji  je zelo dobro uspeva usklajevanje tako  
posla , kot družine, ob tem pa najde tudi čas za umetniško 
izražanje in  srčne hobije.  
S svojo zgodbo nas bo opogumila in navdušila, o tem 
ne dvomimo ... 

 
Maja Štih 
 Čeprav je biti fotograf njen poklic, je fotografiranje tudi  njen hobi. Rada 
“eksperimentira” s fotoaparatom in zato fotografira vse tisto, kar misli, da bi si želeli 
vtisniti v spomin ali pa preprosto držati v rokah (fotografijo)». Maja je podjetnica in 
lastnica Foto Fleš-a. 
Poskrbela bo, da bomo ohranile spomin na naš Božanski pobeg za vedno... 
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ambientu Rimskih term – Hotel Zdraviliški dvor **** 

  
 
• 2 x nočitev v hotelu 4**** 
• 2 x polni penzion (kosilo, zajtrk, večerja) 
• 2 x smoothie v kavarni princese Viktorije ali med dogodki 
• 1x Rimska masaža (45 min) 
• Brezplačna uporaba kopalnega plašča in copat 
• Neomejen vstop v deželo savn Varia 
• Neomejen obisk fitnes centra 
• Neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu 
• Pitje termalne vode ves čas bivanja 
• Neomejen dostop do spletnih vsebin žično ali brezžično 
• Sprehod v naravi po energijskih točkah 
• Živa glasba  
• Prost vstop v muzej Rimskih term 
• Brezplačno parkiranje v parkirni hiši 
• Celodnevno kopanje v bazenskem kompleksu tudi na dan odhoda 
• Turistična taxa 
• Prijavnina 
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PRIJAVE IN CENA 
 
Tvojo prijavo pošlji na mail ana@anacordum.com (Ana Kolenc) 
 
Lahko nas pokličeš na telefon 040 743 447 (Ana) ali 041 372 404 (Leonida) ali 040 590 458 (Lucija), 
prijazno bomo odgovorile na vsa tvoja vprašanja. 

 
NE SPREGLEJ!!!  
Priporočamo ti »early bird« vstopnico, ki si jo zagotoviš s plačilom programa 
do 23. marca 2018. S tem tudi nam omogočiš lahkotnejšo pripravo dogodka.  
 

** »early bird« cena: 380,00 EUR (*doplačilo za 
samostojno bivanje v dvoposteljni sobi je 20,00 EUR) 
  
** cena za prijavo po 23.3.: 450,00 EUR (*doplačilo za 
samostojno bivanje v dvoposteljni sobi je 20,00 EUR) 
 
Tvojo prijavo (povpraševanje) pošlji na mail 
ana@anacordum, potem pa ti bomo poslale tudi vsa 
nadaljnja navodila. 
Plačilo za program je potrebno izvesti najkasneje dan pred 
začetkom dogodka. 

mailto:ana@anacordum.com
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DRAGA PRIJATELJICA, ... DRZNI SI 
»POBEGNITI« ... NA SVOJ BOŽANSKI 
POBEG IN ... POSTATI NOVODOBNA 

ŽENSKA! 

Se že veselimo našega druženja, 
Leonida, Ana in Lucija 


