
               

  

  

VGC Pomurja - enota Ljutomer in Inštitut za psihosintezo Maribor vabi na:  
 

»NE SANJAJ SVOJEGA ŽIVLJENJA,  

(ZBUDI SE) ŽIVI SVOJE SANJE!« – 

o Transurfingu realnosti v vsakdanjem življenju 

IZVAJALKA: Manca Rampre 

KDAJ? V petek, 10.2.2017, ob 17:45 uri 

KJE? Dobimo se na Ormoški cesti 22, v Ljutomeru 

Za brezplačno varstvo otrok je poskrbljeno! 

Prijavite se na brezplačno predavanje do 9.2.2017, na tel. št. 031 212 

393 ali na e- mailu: nina.stegmuller@filantropija.org. 

Kakšen je vaš "vsakdan".....? Kakšna je vaša ... "vsakodnevna realnost"....?  

Da bi lahko ZAVESTNO IZBIRALI SVOJO LASTNO REALNOST, 

moramo najprej vedeti KAJ JE REALNOST...!? Vaša realnost kaže na to, 

kakšna so vaša prepričanja, misli in občutki... in na to, kje je vaš fokus 

večina časa, vsak trenutek. 

ŽELITE DRUGAČNO REALNOST? Spremenite svoja prepričanja, misli, 

občutke, fokus.... in spremenili boste svoj "vsak-dan". VAŠE ŽIVLJENJE 

JE ODRAZ VAŠEGA ODNOSA DO TRENUTNE REALNOSTI IN 

REALNOST JE NJEGOVA KREACIJA. SE ŽELITE NAUČITI KAKO 

spremeniti odnos do trenutne realnosti? 

VABLJENI NA DELAVNICO, kjer boste spoznali tehnike in metode, ki 

vam bodo omogočile IZBRATI TOČNO TAKŠNO ŽIVLJENJE, ki si ga 

želite. MISLITE, DA OBLJUBLJAMO PREVEČ? PREPRIČAJTE SE SAMI! 

Predavanje je namenjeno vsem radovednim, željnim znanja in praktičnega dela, vsem tistim, ki 

želite upravljati s svojo realnostjo, usmerjati misli in občutke, ter si ustvariti realnost, ki si jo 

želite na vseh področjih svojega življenja. Ni pomembno, kdo ste bili v preteklosti, niti kdo ste 

zdaj.       
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Večgeneracijski center Pomurja: enota Ljutomer vas vabi, na poučno srečanje 

SPOZNAJMO SVET II 

Vidimo se v ponedeljek, 30.1.2017, ob 16:00 uri, 

v prostorih VGC Pomurja – enoti Ljutomer na Ormoški cesti 22.  

Kraj, ki ga bomo spoznali, naj zaenkrat ostane presenečenje. 

Novo znanje in domače vzdušje sta zagotovljena. 

Pridete lahko sami ali pripeljete koga s seboj  

VGC Pomurje – enota Ljutomer in Športno-kinološko društvo Ljutomer-Križevci 

vas vabi na zanimivo in poučno predavanje: 

PSI, NAŠI NAJBOLJŠI PRIJATELJI 

So psi naši najboljši prijatelji?  

Pes, kot naša podpora ali investicija? 

Ali lahko podarimo psa kot darilo? 

Kdaj je odločitev za psa prava odločitev? Kaj potrebujem zanj? 

Vse to in še mnogo več...  

V četrtek, 16.2.2017, ob 17:00 uri, na Ormoški cesti 22. 

Dosegljivi smo na: 031 212 393, nina.stegmuller@filantropija.org, 

https://www.facebook.com/MSLjutomer/ in v času uradnih ur na Ormoški c. 22, Ljutomer.  

 

Vsi ste dobrodošli! 
 

 

Pridete se lahko družit, informirat ali se nam pridružite na aktivnostih. 

Oglasite se tudi, če imate predlog in idejo, če želite kaj novega v okolju… 

Pridružite se nam lahko kot prostovoljci in tudi tako širite svoja znanja. 

LJUTOMER 
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