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NAPOVEDNIK DOGODKOV NA OBMOČJU ČS CENTER - MAJ 2022 

DOGODEK / TERMIN KRATEK OPIS DOGODKA LOKACIJA 

Čaj ob petih 

 

 

- Vsak torek od 15. do 19. ure 

Tedenska srečanja in druženja s HD Nikoli sam, pogovori, prostoročno ustvarjanje, družabne igre kot npr. karte 

Tarok, šah, človek ne jezi ipd., namenjena so vsem generacijam.  

Ob lepem in toplem vremenu se pogosto odpravimo tudi na sprehod v naravo in bližnjo okolico (Tivoli, Rožnik 

ipd.)  

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

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

mala sejna soba 

 

Vadba glasbene skupine Kolovrat 

 

- Vsak četrtek od 15.30 do 17.00 ure 

Člani glasbene skupine Kolovrat, ki so del folklorne skupine se dobivajo na rednih vajah, kjer se učijo novih 

glasbenih točk kot tudi izpopolnjujejo že osvojene točke. 

Pred nastopi pa imajo tudi dodatne vaje kot priprava na nastop.  

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

dvorana 

Vadba folklornih plesov s folklorno 

skupino Kolovrat 

 

- Vsak četrtek od 17.00 do 19.00 ure 

 

Folklorna skupina se tedensko srečuje na rednih vajah, kjer se učijo novih plesnih korakov kot tudi 

izpopolnjujejo že osvojene plesne točke. 

Pred nastopi pa imajo tudi dodatne vaje kot pripravo na nastop. 

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

dvorana 

 

Joga HATHA - Joga za starejše 

 

- Vsak torek od 15.00 do 16.30 ure 

 

Vadba joge HATHA, namenjena starejšim.  

Vaje so usmerjene v vzdrževanje ravnovesja in prožnosti telesa, prožnosti sklepov, mišic in dihalne vaje 

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

dvorana 

Meritve in energetska diagnostika z 

radiestezijskim nihalom 

 

- Vsak prvi četrtek v mesecu od 10.00 

do 11.00 ure 

Želiš ugotoviti živost svojega biopolja ali vitalne energije določenega dela telesa ali organa, stanje čaker, stanje 

avre; želiš ugotoviti ali ti določeno živilo, hrana, pijača škoduje ali koristi ter v kolikšnem odstotku hrane, ter 

ugotavljanje blagodejnih energij prostora, predmetov, hrane z uporabo skale po Bovisu? Potem se v navedenem 

terminu oglasi, da skupaj izmerimo željeno. 

Meritev in diagnostika se izvaja z radiestezijskim nihalom in s pomočjo rozet, matric in skal. 

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

dvorana 

 

Moč in pomen števil – 

Numerologija 

 

 

- Četrtek 19.5.2022 ob 10.00 uri 

Predstavitvena delavnica: Povezava vibracij števil v povezavi z našim Osebno življenjskim številom, kateri 

planet vlada posameznemu številu in kako števila vplivajo oziroma delujejo v povezavi z našim astrološkim 

znamenjem. 

 

Na delavnici bomo: 

➔ Izračunali Generacijsko število in kako vpliva na posameznika, 

➔ Kako na naše Osebno življenjsko število vpliva planet, ki vlada posameznemu številu, 

 

Kako na naše astrološko znamenje vpliva naše Osebno življenjsko število 

Sedež ČS Center, Štefanova 11, 

dvorana 
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