dr. Špelca Morojna

F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
(in vse, ki imate izzive v odnosih)
Osebno naravnan on-line program
s 4-dnevnim zaključnim intenzivom
F.E.E.L. YOUR LIFE 2020
Da bo vaš najstnik kompetenten,
samozavesten, srečen
in povezan z vami!
Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Ostre besede, odtujenost,
loputanje z vrati, zapiranje vase in
v sobo, ne znate se več povezati …

Kljub temu, da že nekaj let delate na sebi, berete knjige in napredujete, vam je to z najstnikom pritisnilo
na čisto nove rdeče gumbe.
Čeprav ste svojega otroka vzgajali v največji ljubezni, vam zdaj pred nosom zaloputne vrata, se noče
pogovarjati z vami in je včasih prav naporen do sorojencev.
Toliko časa prebije na računalniku, da sem vam meša. V šoli popušča. Saj ste poskusili s prepovedjo, pa nič
ne pomaga. Nič se ne spremeni, samo vajin odnos se zaostruje in je vedno bolj grenek.
Morda se vaš najstnik zapira vase, vas ne spusti blizu, ne izraža, kar ga boli, vi pa trpite z njim. Želite do
njega, a med vama je steklena stena, preko katere ne zmoreta.
Čeprav si neradi priznate, v tem odnosu nastaja prepad, ki je vedno večji in vedno bolj boleč. Nočete, da bi
otrok odšel od doma, vi pa ne boste povezani.
Če se ustavite in poglobite, vas vse to v bistvu spominja na vašo mladost, ko v družini
ni bilo izražanja čustev, povezanosti, pristnega poslušanja, zaupanja v vas … ne glede
na to, kako se se za to trudili ali se upirali. Vaša mlada ljubezen ni bila dovolj, odrasli
niso znali in zmogli drugače.
Za to ste dali zadnjo kapljo energije, da bi bilo v vaši novi družini drugače. Dokler je bil vaš otrok še majhen,
je še šlo … zdaj pa vse skupaj čisto prerašča vaše zmogljivosti.
Po eni strani ste jezni, po drugi strani vas je strah in po tretji vas boli.

Klasični pristopi za izzive z najstniki
Ko sem pripravljala projekt POMAGAJTE NAJSTNIKU IZRAZITI JEZO, sem se soočila z mnogimi
pristopi, kako pomagati najstniku.
Najbolj sem se nasmejala enemu od (mnogih podobnih) člankov, ki je ponujal 15 nasvetov za najstnike,
kako naj se umirijo.
Šel je nekako tako: “Če te prime, da bi eksplodiral, ne eksplodiraj.”
A resno?
Nisem vedela, da lahko pač ne eksplodiram, takrat ko me prime. Zakaj mi tega niso že prej povedali?
Šalo na stran. Če imate v družini najstnika ali koga drugega, ali pa ste vi tisti, ki radi eksplodirate, potem
veste, da to ni tako preprosto. Če bi bilo, bi to že zdavnaj naredili.
Najbolj pa me je zabolel nasvet pedopsihiatra, ki je predlagal, da se najstnike, ki preveč izražajo jezo,
umiri z zdravili. Verjemite, ne glede na vašo morda res zahtevno situacijo lahko pomagate na lepše, bolj
prijazne načine.

Kaj deluje in kaj ne?
Tudi sama sem na svoji koži doživela nešteto grenkih trenutkov, ko nisem in nisem znala z najstnikovo jezo.
To so bili trenutki, ko ni pomagalo ne sočutje, ne objemi, ne pogovor, pa tudi meje in strogost nista zalegla
popolnoma nič.
To je vzpodbudilo moje raziskovanje, v katerem sem prišla do tega, kaj zares deluje pri najstnikih. Pa ne
samo da ti pristopi vaše odnose krepijo, gradijo in da ste povezani kljub temu, da se najstnik osvobaja,
s temi pristopi gradite najstnikovo samozavest, ga podpirate pri tem, da uspe v tem, kar zanima njega
in da bo srečen.
Najbolj pomembna ugotovitev, ki jo lahko
danes izpostavim, je, da to kar izgleda kot
jeza, največkrat sploh ni jeza. Ko se naučite
razbrati, kaj najstnik izraža, boste lahko zares
pomagali, pa ne samo njemu ampak tudi sebi.
Kajti čisto enako pomembno kot je to, da najstniku
pomagate, je pomembno to, da ob pristopih, ki
delujejo, najbolj rastete vi sami. Postajate čustveno
bolj zdravi, bolj stabilni, zaradi tega boste bolj srečni
in bolj uspešni.
Najstnik je namreč vaš najboljši učitelj, ki se
uči z vzgledom in napel bo vse sile, da iz vas
naredi starša, ki mu je zares vzgled.

Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Štirje tipi najstniške jeze
Raziskovanje, kaj deluje pri najstniški jezi, je pokazalo 4 tipe najstniške jeze.
Doživljate torej lahko:
◆E
 ksplozivnega najstnika, ki izraža jezo jasno in glasno, prekomerno in večkrat na neprimeren način. To
je najstnik, ki preizkuša vaše meje in vašo sposobnost, da mu stojite ob strani.
◆ (Ultra) senzitivnega najstnika, ki prav tako rad eksplodira, še posebej ob najbolj neprimernih trenutkih.
Zaznava vse, se prekomerno odziva na svojo okolico in preizkuša vašo sposobnost iskrenega izražanja.
◆ Najstnika, ki jezo izraža posredno tako, da ne sodeluje doma ali v šoli oz. se kako drugače upira, velikokrat pa se spravlja na šibkejše, najraje seveda na sorojence. To je najstnik, ki gradi vašo sposobnost, da
se ne zapletate v površino ampak pogledate v globino.
◆ Najstnika, ki se zapre vase, utihne in nekako skuša preživeti, dokler ne bo odrasel in svoboden, občasno
pa v svoji jezi sika neprijetne besedne puščice. To je najstnik, ki krepi vašo sposobnost sočutja in sprejemanja čustev.
Najverjetneje imate doma opravka s celo kombinacijo teh načinov izražanja jeze.
Za vsak način izražanja jeze je potrebno ubrati majčkeno drugačen pristop, ki je preprost in deluje vedno,
ne samo včasih.
Preden pa se v njih poglobite, bi rada poudarila, da celoten pristop, torej kako najstniku pomagati izraziti
jezo, omogoča najbolj poglobljeno in učinkovito delo na sebi, kar si ga lahko zamislite.
Ta vsebina je za vas, če ste pripravljeni na osebnostno in čustveno rast
v odnosu, in ni za vas, če menite, da je samo potrebno v red spraviti
najstnika, pa bo vse drugače.
Ste pripravljeni?
Gremo torej naprej.

Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Razumem vas, saj sem tudi jaz mama
Želite si povezano družino. Želite si, da bi vaš najstnik zrasel v kompetentnega, samozavestnega, srečnega
odraslega. Želite si, da bi bil svoboden in da bi za vse življenje čutili, da ste zdravo povezani.
Razumem vas, ker sem tudi sama mama 3 otrok, danes starih 22, 18 in 15 let. Dolga leta sem doživljala
vzpone in padce, ki so me velikokrat prignali na rob mojih sposobnosti.
Verjamem, da so nam otroci dani zato, ker smo za njih pripravljeni iti skozi ogenj, pred katerim bi se sicer
ustavili. Gotovo to velja tudi za vas, sicer ne bi zdaj brali teh vrstic. Iskreno vas spoštujem in vam čestitam!
Verjamem, da že dolgo delate na sebi, na svoji osebnostni in čustveni rasti. Verjamem, da vam soočanje s
čustvi ni tuje, in da vam je prva vrednota v družini povezanost. Zavedate se, da nerazrešena čustva v vas
preidejo na vaše otroke in se izražajo z večjo intenzivnostjo in vedno znova izbirate odgovornost. Zato vam
je odnos z vašim najstnikom še toliko bolj pomemben.
Vse, kar vam predajam v programu F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV (in vse, ki imate izzive v odnosih)
oz. na kratko F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV, je plod mojih lastnih izkušenj, kombiniranih z 28 let
strokovnih izkušenj in znanja pri delu z zdravim čustvovanjem.
Rodila sem namreč 3 učitelje, ki me vedno znova motivirajo, kako pogledam vase
medtem ko sem prepričana, da “tokrat je pa res problem v otroku”.
Moj najstarejši je drugačen od vrstnikov. Genij s socialnimi posebnostmi. Drugi je še kar običajen najstnik,
ki navzven kaže robato podobo, nazvnoter pa je nežna duša. Moja najmlajša pa je nežna umetnica, ki se
zapre vase in je potrebno veliko potrpežljivosti, da se odpre in izrazi (potem pa je tako olajšana in hvaležna).
Lahko si mislite, da imam zares odlične učne lekcije - in enako odlične so tudi vaše, če ste le pripravljeni, da
se iz njih učite.

Srednja šola, grdi raček in družina labodov

Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Naša najmlajša in srednja šola

Ko sem se kot mama soočala s problemi, kot
so opisani v zgodbicah o srednji šoli, mi je bilo
neznansko hudo. Vsakič sva trpela oba, moj
otrok in jaz.
Nihče mi ni znal pomagati, ali pa sem dobila
nasvete in prijeme, za katere mi je bilo v srcu
jasno, da bodo mojemu otroku zmanjšali in
ne povečali njegovo samozavest, pozitivno
samopodobo in srečo.
Počutila sem se popolnoma sama. Nikogar
nisem imela, na kogar bi se lahko obrnila, in
preostalo mi je le eno. Soočenje z mojimi
lastnimi čustvi v tej zahtevni situaciji.

Kako pomagati najstniku
(in drugim ljudem okoli sebe)?

V najbolj zahtevnih situacijah sem se torej morala prenehati
ukvarjati z otrokom in se soočiti s tem, kar čutim jaz!
To je bil največji HEUREKA v mojem življenju.
Zunanje situacije se dogajajo kot odziv na moje nezaceljene
rane, na moje nezaceljene bolečine, na moja čustva, ki še niso
izražena ampak potlačena nekam globoko v klet.
Seveda sem še vedno padala v pasti, ko je izgledalo, da je
“problem” prav zares v otroku! A po večnem zaletavanju v
stene in vrtenju v krogu sem dojela, da je najkrajša in edina
učinkovita pot do rešitve le skozi moja občutenja.
Od takrat je naše življenje popolnoma drugačno. To ne
pomeni, da nimamo izzivov, to pomeni, da se izzivov lotim
s tem, da ozavestim, začutim in izrazim svoja čustva, potem
pa prepustim in počakam, da se zgodi nova realnost.
To se morda sliši enostavno in tudi je enostavno!
Vse, kar otroci zahtevajo od nas, je, da smo iskreni v tem, kar čutimo,
da to izrazimo in da to tudi živimo!
Težava je v tem, da nas nihče ni naučil, kako izražati čustva na način, ki povezuje, zdravi in
veča samozavest. Zato se tukaj pojavi iskreno vprašanje:
Kako izraziti iskrena čustva?
Proces občutenja in izražanja je povsem naraven, kar lahko vidimo pri majhnih otrocih. Žal se z vzgojo in
družbenimi pravili izgubi, zato ga moramo ponovno poiskati in obuditi to sposobnost v sebi.

Naravni proces občutenja in izražanja iskrenih čustev lahko povzamemo
v 4 korake, ki skupaj tvorijo revolucionarno metodo F.E.E.L.:
1.
2.
3.
4.

F - feel, bodite na voljo za občutenje
E - embody, spustite se iz glave v telo, začutite čustva v telesu
E - express, izrazite, kar čutite, brez zgodbe, obtoževanja ali padanja v vlogo žrtve
L - let go, spustite, počakajte, da se pred vami rodi nova realnost.

Najbolj boste dobili občutek za to, kako izražanje iskrenih čustev lahko spremeni vaše življenje, če si
preberete, kakšne rezultate so dosegli starši, ki so F.E.E.L. uvedli v svoje življenje kot vsakodnevno tuširanje
in umivanje zob:
Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Draga Špelca, hvala ti. F.E.E.L. res rešuje življenja in odnose
(v praksi in ne le v teoriji)!

Potlačena čustva so med nami naredila nevidne zidove …

Ali si osamljen?

Kako vam pri tem pomaga program
F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV?
F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV je program, ki vam pomaga, da:
1. o
 dkrijete, kateri tip jeze izraža vaš najstnik, kaj se skriva pod njegovo jezo (v 90% je jeza samo
pokrovka za stisko, ki jo doživlja) in kako postopati, da se vajin odnos zbližuje namesto oddaljuje
2. razrešite svoj del enačbe v vajinem odnosu in posledično ozdravite še druge odnose
3. odkrijete skrite zaklade jeze in s tem največji in najmanj razumljeni potencial svojega življenja.

Skozi program se naučite življenjske uporabe metode F.E.E.L.,
ki je učinkovito orodje za:
◆ ozaveščanje in iskreno izražanje vaših čustev in čustev vaših bližnjih;
◆ odzivanje na jezo in druga čustva bližnjih tako, da odnos povezujete in ne oddaljujete;
◆ razlikovanje med pristno jezo in stisko, ki se skriva pod jezo;
◆ upravljanje z energijo čustev in s tem kreiranjem življenja, ki si ga želite.
Ob tem pa:
◆ pridobite sposobnost sprejemanja podpore in zaupanja, ki sta ključna, da zmorete ustvariti odnose,
ki si jih želite,
◆ ozdravite svoje odnose mnogo širše in globlje, kot ste sprva načrtovali,
◆ pridobite veščine za samozavest, samospoštovanje in ustvarjanje zdravih odnosov,
◆ najdete notranjo moč in s tem sposobnost sprejemanja najboljših odločitev,
◆ spoznate, kako ustavljate harmonijo in jo pričnete kreirati.

Kako poteka F.E.E.L. ZA STARŠE
NAJSTNIKOV?
F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV poteka v obliki online programa.
Ob vpisu in tekom programa prejmete:

5 vsebinskih modulov + BONUS modul
za vprašanja in odgovore
1. modul: SKRITI ZAKLADI JEZE
V prvem modulu boste odkrili, kaj jeza sploh je, kakšen je vaš odnos do nje, odkrili boste
razliko med zdravo jezo in jezo kot čustveno reakcijo ali pokrovko za druga, globlja čustva. Našli boste svoje
družinske vzorce in morebitne zdravtsvene težave, povezane z jezo oz. pomanjkanjem jeze. Ne glede na to,
ali se jezite prekomerno, ali se vam zdi, da se jezite ravno prav ali pa če se sploh ne jezite, boste našli zdrav
odnos do jeze, ki vas bo podpiral v vaših pomembnih odločitvah in odnosih.

2. modul: EKSPLOZIVNI NAJSTNIK
Ko spoznate čustvo jeze, se bomo skupaj “lotili” najbolj glasnega, “motečega” najstnika, ki si vzame prostor
in pozornost na tak način, da ne veste, kaj še lahko storite. Velikokrat ne pomaga prav nič, ne strogost,
ne postavljanje mej, ne sočutje, ne umik … izčrpani ste že in ta modul vam bo pomagal, da uvidite, kje je
skrivnost odnosa z eksplozivnim najstnikom.

3. modul: (ULTRA)SENZITIVNI NAJSTNIK
Eksplozivni najstnik je velikokrat eksploziven zato, ker izjemno globoko dojema svojo okolico in se nanjo
odziva bolj kot ostali otroci. Izraža vse, kar je v njegovi okolici neizraženega, skritega pod preprogo ali pa
morda celo nezavednega. Ali morate imeti vse “pošlihtano”, da sploh lahko živite s takšnim otrokom? Še
zdaleč ne, kajti tudi vi ste samo človek. Kaj lahko naredite in kaj 100% pomaga v takih primerih, to bo vaš
odkriti zaklad tega modula.

4. modul: NAJSTNIK, KI JEZO IZRAŽA POSREDNO
Nič manj zahtevno ni življenje z najstnikom, ki svojo jezo izraža posredno, se pravi sabotira šolo ali domača
opravila, se v svoji jezi spravlja na sorojence ali šibkejše, in verjetno popušča na vseh področjih. Pri njem
klasični vzgojni prijemi ne delujejo, velikokrat lahko vidite, da ga pahnejo v pravo žalost ali še večjo jezo. Zelo
enostavno se zapletete v dolge pogovore in ugotovite, da je bolje za zelo kratek čas, nato pa spet po starem.
Kaj pomaga pri tovrstnem obnašanju, kako reagirati, da bo učinek, da ne boste izčrpani, frustrirani in da bo
vajin odnos lep, otrok pa samozavesten in srečen? To boste izvedeli v 4. modulu.

5. modul: NAJSTNIK, KI SE ZAPRE VASE
Najstnik, ki se zapre vase, bo nase opozoril šele, ko bo zares hudo. Pred tem se zdi, kot da je vse v najlepšem
redu, saj želi zelo dobro prikriti svoja težka čustva, le občasno izbruhne z ostrimi, natančno odmerjenimi
besedami. Težko je, ker sem vam odmika, vi pa ne veste, kako ga “zagrabiti”, da bi se prepad med vama ne
povečeval. V tem modulu boste prejeli skrivnostni ključ, ki odpira vrata v začarani grad - to je premik v vas,
ki je ključen, da se odpre tudi vaš najstnik. Nagrajena bosta oba, vsak v sebi z rastjo samozavesti, nato pa še
oba skupaj v povezanem odnosu.

BONUS modul: F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV v praksi - vprašanja in odgovori
Vse, kar ste prebrali, vam ne bo uspelo brez podpore, ki je je v F.E.E.L. skupnosti resnično na pretek. Pa
ne samo to, to ni površinska podpora z nasmeškom, za katerega veste, da ni iskren, to je pristna, globoka,
človeška podpora, za katero še niti ne veste, kako vam manjka.
V vsakem modulu boste lahko postavljali svoja vprašanja in z nami delili svoje AHA momente. A kljub temu
smo dodali še dodatni modul, ki je namenjen samo vam, vašim osebnim vprašanjem in odnosu za vašimi
bližnjimi.
Harmonični odnosi so zdaj na dosegu vaše roke!

Datumi modulov

(ne skrbite, če vam datum ali ura ne ustrezata,
vedno je na voljo posnetek):
1. modul:			
2. modul:			
3. modul:			
4. modul:			
5. modul:			
BONUS modul V&O:

12. 5. 2020 ob 18.00
19. 5. 2020 ob 18.00
26. 5. 2020 ob 18.00
2. 6. 2020 ob 18.00
10. 6. 2020 ob 18.00
16. 6. 2020 ob 18.00

Vaje, vodene meditacije, vprašanja za poglobljeno samospoznavanje.
1. Ta del omogoča, da znanje preizkusite v praksi, ga utrdite in z njim dosežete najgloblje točke svoje duše.
2. O
 mogoča vam tudi, da se poglobite vase na nov način in s tem dosežete zdravljenje tudi najbolj
trmastih odnosov.

Zaprta, strokovno vodena FB skupina
1. P
 ostanete člani zaprte FB skupine, kjer dnevno skrbimo za to,
da dobite odgovore, se počutite varni, povezani in podprti.
2. V
 skupini postavljate svoja vprašanja in dobite odgovore
in podporo strokovnjakov in sošolcev/sošolk.
3. S kupina je vaš “life simulator”, kjer vadite
odnose in F.E.E.L. preden ga prenesete
v svoje življenje.
4. V
 ečina ljudi se ne zaveda, kako
ključno je vaditi občutek povezanosti
in podpore, ki ga nato prenesete
v svoje življenje.
Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Pogovori in predavanja zunanjih strokovnjakov
1. Prisluhnite zgodbam iz življenja, ki so vam lahko v navdih.
2. En stavek, ena beseda, eno dejanje vam lahko spremeni življenje.
3. Tukaj je samo nekaj strokovnjakov, za vas se bomo potrudili pridobiti še nove in zanimive ljudi,
ki lahko veliko doprinesejo k vaši osebni in čustveni rasti.

Klemen Lah:
“Neprimerno obnašanje je krik po stiku”
Janja Urbančič:
“Mama, ki uživa - vzgled ali utopija?”
Sabina Košmrl:
“V vsakem primeru boš imela izzive”

BONUS! (neprecenljivo)
Udeležba na 4 dnevnem dogodku F.E.E.L. YOUR LIFE september 2020!
 a dogodku skozi F.E.E.L. v praksi udejanjamo vse, kar smo preizkušali skozi
N
online program. Dojamemo, da se odnos z najstnikom spremeni zaradi
notranjih premikov v nas in ravnanja, ki sledi iz teh premikov in ne zaradi zunanjih dejanj ali ukrepov.
Na dogodku naredite dokončni premik skozi svoj ključni izziv, ki še vztraja in s tem korak do kompetentnega, srečnega in samozavestnega najstnika.

Dogodek F.E.E.L. YOUR LIFE
bo od 3. - 6. septembra 2020
na Rogli.
Pričetek: četrtek, 3. 9. ob 17.00 uri.
Zaključek: nedelja, 6. 9. ob 15.00 uri.
Prenočišče in prehrana nista vključena
v ceno. Priporočamo, da si prenočišče
rezervirate čimprej. Uredimo vam
najugodnejše cene polnega penziona v
hotelu Rogla.
Informacije dobite ob vpisu.

Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Kaj potrebujete za sodelovanje
v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV?
F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV je online program.
To pomeni, da:
◆ Poteka v celoti preko spleta.
◆ Vsa predavanja se snemajo, tako da lahko pogledate/poslušate
posnetek, če vam termin predavanja v živo ne ustreza, ali pa če
želite določeno predavanje poslušati večkrat.
◆ Imate svobodo sodelovanja, saj lahko sodelujete od kjerkoli
(tudi med dopustom ali odsotnostjo), potrebujete le internetno
le internetno
povezavo.
◆ Za sodelovanje potrebujete internetno povezavo. Lahko sodelujete
tudi preko telefona.
◆ V primeru vprašanj, kako sodelovati, vam je za tehnično podporo na
voljo naša ekipa.
◆ Za sodelovanje v FB skupini potrebujete FB profil.
Program vam bo vzel okrog 2 uri tedensko, predlagam pa vam, da si rezervirate dnevni čas,
ko boste v miru vadili F.E.E.L. in nov način delovanja v odnosih.

Investicija
V F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV dobite več kot 50 ur najbolj
neposrednega in zdravilnega mentorstva.
F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV: 997 eur + DDV 297 eur + DDV
Dodatna investicija za F.E.E.L. YOUR LIFE je 497 eur GRATIS

Ob vpisu v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV vam dogodek
F.E.E.L. YOUR LIFE 2020 pripada kot bonus, torej je za vas
BREZPLAČEN.
Ker pa želim, da se v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV lahko
vpišete vsi, ki si želite kompetentnega, samozavestnega in srečnega
najstnika, ter ob tem sami čustveno rasti, sem za vas pripravila
posebno ceno, možno pa je plačilo tudi na obroke!

Kako se vpišete?
Ko boste oddali prijavo, vas bo kontaktirala sodelavka, ki vam
bo poslala pristopno izjavo. Le-to izpolnite in jo podpisano
vrnete po e-pošti ali po navadni pošti.
Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

Moja osebna garancija
100%

osebna
garancija

Popolnoma zaupam, da F.E.E.L. lahko reši vaše težave. Ne obljubim,
da jih reši čez noč, a obljubim, da vas konstantno premika proti rešitvi
težave, kar boste opazili. Zato vam dajem osebno garancijo.

Če boste 1 leto v svojih odnosih z najstnikom redno vadili
F.E.E.L. in ne boste dobili pozitivnih rezultatov, vam brez
besed vrnem vaš vplačan denar in vam podarim vstopnico
za enega od naših dogodkov po izbiri.

Dobrodošli!
Dobrodošli in hvala za vaše zaupanje!
Obljubim vam, da bo to dragoceno potovanje, zdravljenje, čutenje in
ustvarjanje novega življenja, ki vam bo spremenilo vse odnose.
Nikoli ne pozabite, neizmerno zaupam v vaš uspeh!
vaša
Maribor, maj 2020

Kdo je dr. Špelca Morojna,
ustanoviteljica in vodja
programa F.E.E.L.
ZA STARŠE
NAJSTNIKOV?
Dr. Špelca Morojna je mama treh najstnikov, zaljubljena v naravo, z
zelo uspešnim podjetjem, trdno na tleh, polna energije in neusahljiv
vir idej.
Je kreatorka metode F.E.E.L.™, ki je plod 26-letnega dela, raziskovanja
in poglobljenega študija. Sledi modrosti Alberta Einsteina, ki je rekel:
“Če nečesa niste sposobni razložiti na popolnoma preprost način, potem
tega ne razumete dovolj dobro.” Metoda F.E.E.L.™ spreminja življenja po
vsem svetu, a njen pravi čas šele prihaja.
Je avtorica 3 knjig, od tega uspešnice POMAGAJTE NAJSTNIKU (in
drugim ljudem okoli sebe) izraziti jezo in ustanoviteljica izobraževalnih
programov F.E.E.L. ACADEMY in F.E.E.L. LEADERSHIP.
Izkušnje si je nabirala kot doktorica znanosti na Fakulteti za
računalništvo in informatiko v Mariboru in kot ustanoviteljica ter prva
slovenska svetovalka za dojenje IBCLC v neprofitni organizaciji Štorklja.
Ob tem delu je končala šestletno šolanje za bioenergetsko zdravljenje
in psihologijo uma in telesa (body-mind psychology) na šoli Barbara
Brennan School of Healing. Svoje znanje združevanja poslovne in
osebne uspešnosti je nadgradila pri priznanih mednarodnih mentorjih.
Osebno je šla skozi resno krizo, ko je razpadel njen zakon, odvzeli so ji
avto, zadolžila se je, da je preživela, zbolela in skoraj izgubila hčerkico.
Skozi krizo je dojela pomembnost tega, da se čustveno ozdravimo,
okrepimo in sledimo svojemu notranjemu vodstvu. Danes je predana
mentorica tisočim študentom in diplomantom, ki vas spremlja, ko
kreirate lepe odnose ter dosegate poslovne in osebne sanje, srečo in
izpolnjenost.

Za vpis v F.E.E.L. ZA STARŠE NAJSTNIKOV
kliknite tukaj >>

