
Tako kot vaše telo potrebuje vitamine in
minerale, tako vaša čustva potrebujejo cvetne
esence. Ko jih boste zares spoznali, vam bodo
končno dosegljivi notranji mir, harmonija,
veselje in druga prijetna čustva.
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TEČAJ CVETNIH ESENC

ZA VSAKO
ČUSTVO
ROŽ'CA CVETI



ZA TERAPEVTE
MAME IN ISKALCE!

Cvetne esence so vaša podpora, vaše orodje za
delo na sebi  in prva pomoč, ko pride stiska. 
Ne glede na to, kaj že počnete, s katerimi tehnikami in
orodji že delate, esence se vedno odlično vklopijo zraven,
da je proces hitrejši in lažji.

Petek 21.4. - 17:00-20:00
SPOZNAJTE ESENCE MALO DRUGAČE
Teoretična podlaga o zgodovini cvetnega zdravljenja,
delovanju cvetnih esenc in razumevanju procesov dela na sebi.

Sobota 22.4. - 10:00 - 18:00
IZKUŠNJA VIBRACIJ ESENC
Esence iz sistema sLOVEssence in Bachove cvetove boste
spoznavali skozi konkretno izkušnjo njihovih zgodb in vibracij.

Nedelja 27.6. - 10:00 - 18:00
IZKUSTVENA DELAVNICA
Izkusili boste delovanje cvetnih esenc po posameznih čakrah,
izdelali boste svojo cvetno esenco in se naučili izdelovati
individualne cvetne mešanice zase ter za druge.

V programu so možne spremembe v zaporedju modulov glede
na vremenske pogoje v času tečaja.

Tečaj bo potekal v Hotelu Rakitna***, butičnem hotelu, ki leži
ob jezeru na Rakitni, eni najbolj priljubljenih izletniških točk
v oklici Ljubljane, ki je znana po ugodni klimi in čudoviti
okoliški naravi.

Naši gostitelji izkustvene delavnice

https://www.hotelrakitna.com/



NAJBOLJ POGLOBLJEN,
RAZUMLJIV IN IZKUSTVEN
TEČAJ V SLOVENIJI

Delovno skripto
Material za izdelavo cvetne esence ter
individualnih mešanic
Uporabo cvetnih esenc na delavnici
2x vegetarijansko kosilo
Certifikat o udeležbi
Zoom srečanje v mesecu maju

Kotizacija vsebuje

Prijave sprejemam najkasneje do 14.4.2024
oziroma do zapolnitve kapacitet.

Kotizacija 390€

Za prijave do 31.3. = 296€

Prijave na zdravljenjeduse@gmail.com
Informacije 040 888 978 (Manca)

Po zaključenem tečaju boste lahko samostojno delali z
esencami in znali pripravljati individualne mešanice zase
in za druge.
Cvetno zdravljenje je oblika alternativnega pristopa k
samozdravljenju in ni uradno priznana oblika medicine.
Vsi udeleženci prejmejo certifikat o udeležbi, ki pa ni
uradna listina, niti diploma, ki bi zagotavljala potrdilo o
usposobljenosti za katero koli terapevtsko smer dela.



MANCA RAZBORŠEK

Ljubezen do esenc se je pričela vzporedno z njeno 
 duhovno potjo, že v času študija. Poleg izobraževanja o
Bachovih esencah v Bachovem centru v Angliji, se je
izobraževala tudi v sistemu Aura-Soma, ki je poleg
vibracij rastlin obsegalo tudi vibracije kristalov, barv,
angelskih ter mojstrskih bitij svetlobe.

Leta 2009 se je povezala s tretjim največjim angleškim
proizvajalcem esenc Crystal Herbs ltd. iz Anglije, kjer
sledijo enaki filozofiji, ki ji je sledil dr. Edward Bach in
sicer, da naj bodo esence dostopne kar se da širokemu
krogu ljudi ter začela uvažati cvetne esence v Slovenijo.

2012 je odprla prvo trgovinico posvečeno izključno
cvetnim esencam ter barvnemu sistemu Aura-Soma.
Naslednji pomemben mejnik se je zgodil leta 2017, ko je  
z Bush Biotherapies Pty Ltd iz Avstralije podpisala
pogodba o distribuciji Avstralskih esenc. V okviru
sodelovanja z ABFE, se je izobrazila tudi za delo z
avstralskimi esencami.

Leta 2018 je svoje znanje strnila v knjigi Zdravljenje
čustev z močjo cvetnih esenc, leta 2020 pa so se veščine
in znanje, ki ga je Manca integrirala v več kot desetletju
dela z esencami združile in nastale so PRVE SLOVENSKE
ESENCE iz slovenskih rožic in edine na svetu
oplemenitene s tahionsko energijo pod znamko
sLOVEssence.

Več o Manci najdete na njeni spletni strani
www.manca.si ter FB strani Manca Razboršek - Soul
Coaching & sLOVEssence. Za esence obiščite 
Lekarno za dušo na www.lekarnazaduso.si

TEČAJ IZVAJA IN VODI 



KOTIZACIJA IN NOČITVE

Znižana kotizacija 296,00€ velja 
za vplačilo do najkasneje 6.4.2023.
 
Od 7.4. dalje velja redna cena 390€.

Za plačilo na obroke je potreben (p)osebni dogovor.

Za vse, ki ste se v preteklosti že udeležili mojega tečaja o cvetnih
esencah ali imate pridobljen certifikat iz katerega od drugih
cvetnih sistemov, prejmete 50% popust na redno ceno tečaja!

Ponudba Hotela Rakitna*** za udeležence tečaja

Za rezervacijo nočitev in vrsto sobe, pokličite direktno v Hotel
Rakitna na številko 041 761 756 in povejte, da ste udeleženec tečaja. V
kolikor izberete dvoposteljno sobo, jo boste delili še z nekom iz tečaja.
Plačilo hotelskih storitev opravite posebej na hotelski recepciji. 

Cene spodaj so ZA SOBO, NA NOČ, Z ZAJTRKOM
Glede na število nočitev se na recepciji obračuna tudi turistična taksa.

Spanje v hotelu ni pogoj za udeležbo na tečaju.

Enoposteljna soba
s pogledom na:

Dvoposteljna soba
s pogledom na

jezero: 98€

vrt: 94€

jezero: 124€

vrt: 119€

Apartma za 2 osebi

 166€

Apartma za 4 osebe

 149€


