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NAPOVEDNIK DOGODKOV NA OBMOČJU ČS POSAVJE - MAJ 2022 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  TERMIN LOKACIJA/SPLETNI 

DOGODEK 

Čaj ob petih Tedenska srečanja in druženja s HD Nikoli sam, pogovori, prostoročno ustvarjanje, kleklanje, 

družabne igre kot npr. karte Tarok, šah, človek ne jezi ipd., namenjena so vsem generacijam. 

Vsak udeleženec brezplačno prejme tudi topel napitek (čaj ali kavo) ter se posladka s keksi. 

Vsak četrtek  

- od 16. do 19. ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 2 v kleti 

Risarsko izražanje Risanje s HD Nikoli sam je namenjeno vsem generacijam, udeleženci imajo možnost učenja in 

pridobivanja dodatnega znanja na področju risanja z različnimi tehnikami risanja in barvanja.  

Vsak četrtek  

- od 17. do 19. ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 1 v kleti 

Klekljanje – Idrijske 

čipke 

Z vami bo vsak četrtek klekljarica z izkušnjami, doma iz Idrije. S seboj prinesite dobro voljo in 

pribor, ki ga potrebujete za ustvarjanje čipk. 

Vsak četrtek  

- od 17. do 19. ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 2 v kleti 

Meritve in energetska 

diagnostika z 

radiestezijskim 

nihalom 

Z nihalom vam lahko izmerimo: ugotavljanje živosti biopolja, jakost vaše energije, stanje čaker, 

stanje avre, energijsko stanje delov telesa in organov, ali je določena hrana, pijača ali drugo živilo 

za vas primerna ali morebiti škodljiva, ali in kateri čustveni elementali vas morda trenutno 

blokirajo in ovirajo v življenju ter ugotavljanje blagodejnih energij z uporabo skale po Bovisu. 

Meritev in diagnostika se izvaja z radiestezijskim nihalom in s pomočjo rozet in matrik. 

Vsak prvi četrtek v mesecu 

- od 17.30 do 19.30 ure 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, večnamenska dvorana v 

kleti 

Uporaba NIHALA v 

vsakdanjem življenju – 

delavnica 

POTREBNE PRIJAVE 

➔ Naj nihalo postane tvoj prijatelj in vodnik v vsakdanjem življenju. 

➔ Na delavnici se boste naučili uporabljati nihalo za lastne potrebe, kako izvajati različne 

meritve, postaviti pravilna vprašanja, energetsko diagnostiko, kako izmeriti blagodejne 

energije, ali je določena hrana, pijača sli drugo živilo v tem trenutku za vas primerna ali 

škodljiva in še veliko drugega. PRIJAVE NA: nikolisam@outlook.com  

Sobota 7.5.2022, ob 17.00  

ter 

Sobota 21.5.2022 ob 17.00 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, Kabinet 1 v kleti 

Aktiviranje čaker – 

Energijska delavnica 

Na delavnici bomo izvedli: 

➔ Vaja za okrepitev energije v telesu  

➔ Energijske vaje s katerimi bomo aktivirali in spodbudili vseh sedem glavnih čaker 

V četrtek 12.5.2022  

- ob 17.30 uri 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, večnamenska dvorana v 

kleti 

Občuti energijo REIKI 

– energijska delavnica 

Subtilna energijska terapija, podobna Reikiju deluje blažilno, je učinkovita, varna, neintenzivna in 

preprosta za uporabo. 

Na delavnici bomo izvedli:  

➔ Vaje za aktiviranje in krepitev lastne subtilne energije;  

➔ Vaje z uporabo subtilne energije za samopomoč pri različnih bolečinah in zdravstvenih 

težavah. 

V četrtek 19.5.2022  

- ob 17.30 uri 

Sedež ČS Posavje, Bratovševa 

ploščad 30, večnamenska dvorana v 

kleti 

Nasveti za energijsko 

samopomoč za 

spopadanje z 

zdravstvenimi težavami  

Spletna komunikacija - Nudenje nasvetov za energijsko samopomoč pri spopadanju z 

zdravstvenimi težavami ter nasveti kratke vibracijske samo terapije. 

Kako poteka spletna komunikacija: na za to določenem oddelku foruma objavite novo temo z 

opisom težave. Odgovor bo objavljen v obliki komentarja pod vašim vprašanjem oz. zadevo. 

Nasvete in terapije izvaja Reiki mojster in vibracijski terapevt 

PS: Za objavo vprašanje registracija in prijava na forumu ni potrebna! 

Vse dni v tednu Dogodek na spletnem forumu je 

dostopen na naslednji povezavi: 

https://forum.nikolisam.si/index.ph

p/board,11.0.html  
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