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SKLOP SPROSTILNIH PREDAVANJ OZIROMA DRUŽENJ - MALO 
DRUGAČE  

 

Moje izkušnje in spoznanja oziroma koliko lahko sam narediš  
za svoje telo in duha … 

 
 
Teme posameznih predavanj (druženj): 
 

SPOZNAJMO SARO  
Z vami bom delila lastno izkušnjo, kako je bolezen spremenila moje življenje. Kako sem iz običajne 
hčere, dijakinje in študentke postala oseba, ki se zaveda drugačnih prioritet v življenju in same 
sebe. Kako mi je spoznanje minljivosti odprlo pogled v življenje in smisel bivanja tu in sedaj. To mi 
je omogočila kombinacija sodobne medicine v sodelovanju s komplementarno, ki mi je odkrila 
nova spoznanja o Energiji in njenem gibanju v telesu.  
Ta spoznanja in znanja bom tekom druženja delila z vami.  
 

SONCE IN MORJE 
Vem, da je še zima, a redko kdo v tem času še ni pomislil na poletje. Zakaj ne bi govorili, sanjarili 
tudi o tem? Sama res velikokrat. Tudi o poletju ko sem bila bolna. Priznam, da poletni čas 
obožujem, predvsem morje in njegov objem. Prav ta objem morske vode je bil še posebej 
krepčilen v času bolezni. Kako to, kaj je tako posebnega v tem? In kaj še sem začela spoznavati o 
gibanju narave tisto poletje? Narava sama se me je takrat dotaknila na prav poseben način in 
imela sem občutek, da me podpira.  
 

KUŽA, DRUŽINA, PRIJATELJI 
Prek te izkušnje sem šla sama, saj bolezni nihče drug ne more preboleti namesto tebe. Pa vendar k 
sreči ne čisto sama, kot osamljeno bitje. Ob meni so bili družina, številni sorodniki in prijatelji. In 
tudi kužka, ki sta bila v tistem času prav poseben »balzam« in podpora. Kako sem se spoprijela z 
odnosi z ljudmi, jih ohranila, poglobila ali ustvarila skozi čas bolezni?  
 
 

Teme si predvidoma sledijo v takšnem vrstnem redu, kot so napisane zgoraj. Glede na pobude 

poslušalcev oziroma notranjih lastnih vzgibov in navdihov, pa so možne zamenjave vrstnega reda. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 

 
Sara Čučnik  
 

 


