F.E.E.L. SUMMER SCHOOL 2019
on-line poletni program
s 4-dnevnim zaključnim intenzivom
BODI OBILJE BLED 2019

Začutite, ozdravite,
ustvarite sanje!

dr. Špelca Morojna

Zahtevni odnosi, osamljeni,
odtujeni, se počutite prazni,
iščete smisel …

Kljub temu, da že nekaj let delate na sebi, berete knjige in
ste veliko že premaknili, ta najbolj trmast problem še kar
vztraja.
Počasi vam zmanjkuje energije. Včasih bi najraje “spakirali
kufre” in se tega ne bi šli več.
V bistvu je težko sploh razložiti, kaj vas muči.
Je tudi pri vas tako, da prav takrat, ko bi potrebovali malo
miru, še posebej naporni postanejo otroci?
“Kaj mi lahko še pomaga, kaj še lahko naredim?“ Veliko je
delavnic, ki delujejo do srede, če ste bili na vikend delavnici.
Tako zelo si želite malo več jasnosti. Nekaj sodelovanja,
topline v odnosih, odložiti težo s svojih ramen in zadihati.
Hočete naprej, ponovno se vam vzbudi volja. Saj bo šlo.
Danes je nov dan, lahko ga preživim lepo, v miru in harmoniji.
A kljub volji ne rešite tega, kar vas najbolj tišči.
Iščete nekaj, kar vam poteši trenutno stisko, zatečete se k
čokoladi, k hladilniku, na pivo, v šport ali v prekomerno delo.
Morda se zaprete, oddaljite od ljudi in malo pomaga. Vsaj ne
boli tako zelo. A potem pride ta boleča, pekoča osamljenost
in začaran krog se nadaljuje.

Ali so čustva trpljenje?
Ob vsem tem se vam vzbuja gora čustev. Za veliko družin čustva pomenijo pravo trpljenje. Kako je pri vas?
Morda vas je strah, da če ne obvladate čustev, boste storili nekaj, za kar vam bo kasneje žal? V tem primeru
svojo reakcijo ali besede raje ustavite. Ni vredno, da bi tvegali.
Vedno se ne morete ustaviti. Takrat izbruhnete in lahko se konča tako, da ste prizadeti vsi vpleteni. Če ne
izbruhnete navzven, potem vse to držite v sebi in načenjate svoje zdravje.
Kako pa je za vas, ko kaj potrebujete zase? Morda že dolgo ne prosite več za to, kar potrebujete. Morda
celo nikoli niste.
Še najbolj verjetno pa je, da sploh ne veste več, kaj potrebujete. Samo ko srečate svojo težavo, ne veste, kako
naj se je iznebite. Ne veste več, kako je, če nekdo iz srca in res lepo poskrbi za vas. Ne veste, kaj pomeni, imeti
podporo in se zares nasloniti. Utrujeni ste. Nosite in vlečete voz. Kako dolgo boste še zmogli?

Razumem vas
Želite si sodelovanje, so-ustvarjanje življenja, iščete jasnost in pravo pot, želite si biti v lepih odnosih, srečni,
napolnjeni, želite si sprejemati prave odločitve, moč in samozavest.
Razumem vas, kajti tudi sama sem šla skozi zelo boleče izkušnje, ki so me izčrpavale in ubijale mojo
življenjsko silo in ustvarjalnost.
Dno sem dosegla, ko sem po ločitvi padla popolnoma na tla še finančno, ostala sama
s 3 majhnimi otroki, brez vsake podpore (finančne ali časovne, kaj šele čustvene), in sem bila tako žalostna, da so me noge včasih komaj držale pokonci.
Potem pa sem nekega dne preprosto dojela, da delam nekaj hudo narobe.
Da nečesa očtino ne znam, ker tako svet ni mogel biti ustvarjen. Ko
trpim jaz in moji otroci, ne, tukaj nekaj močno ni v redu.
Ne, to še ni rešitev, žal. Je pa pomemben prvi korak. Da dojamete,
da nečesa ne znate in da želite spremembo. V bistvu ste dosegli
točko, ko imate dovolj!
V roke sem vzela knjigo Luise Hay, in se v nebo obrnila po odgovor. Odprla sem jo na “naključni” strani in prebrala: “ Težavo imate,
dokler jo potrebujete.” Močno me je zadelo. Zakaj neki bi jaz potrebovala svoje težave?
Ko ste iskreni in zares, zares želite nekaj spremeniti, se pojavi odgovor.
Tudi meni se je. Kot strela z jasnega me je zadelo. “Če sem v težavah, me
moja mami vidi.”
Moja človeška, ranljiva potreba po tem, da me nekdo vidi, je bila tako zamegljena in tako zelo si je nisem priznala, da sem jo morala “preobleči” v težave, kajti tako
sem dobila vsaj malo pozornosti.

Kako izstopiti iz začaranega kroga?
Ko sem tako zaprepadena sedela s svojim prepoznanjem, sem se ranljivo soočila s tem, kaj
potrebujem.
Odločila sem se, da bom svoje potrebe bolj videla, cenila in jih spoštovala,
in da nikakor, ampak nikakor ne želim več težav, da si s pomočjo njih
izpolnjujem svoje potrebe.
To je bil trenutek, ko se je moja pot obrnila navzgor. A tukaj se je moje
prepoznavanje, zdravljenje in učenje šele zares pričelo.
Tudi za vas velja enako.

Bistveni vzrok,
ki vas drži na mestu
Korak za korakom sem odkrivala, kaj je tista skrivnost, ki je nisem mogla odkriti. Skrita je bila v mojih potlačenih, neizraženih in nezavednih čustvih.
Do tega pride, ker ste v določenih situacijah v preteklosti zaščitili tako,
da ste svoja čustva ustavili.
Čustva so vaša življenjska energija.
V angleščini imajo ime “e-motion”, kar pomeni “energija v gibanju”.
Če se energija čustev ne giba, je zamrznjena in vas drži na mestu.
Večina izmed nas se niti od daleč ne zaveda, da so
prav neprepoznana in zamrznjena čustva vzrok
za našo trmasto težavo.
Ko boste prepoznali, sprostili in s tem
odmrznili svoja čustva, se bo vaša
težava za zmeraj sprostila in odšla.

Kaj so čustva in kako jih odmrzniti?
Kaj sploh so čustva? So res trpljenje? Jih delimo na negativna in pozitivna, in stremimo k pozitivnim, negativnih pa se moramo znebiti?
To je zelo moderno, a zelo nevarno razmišljanje. Lahko vas pelje v še večje težave, kar bom razložila čez
nekaj trenutkov.
Čustev in kako ravnati z njimi nas ni učil nihče.
Največ, kar smo dobili, so vzorci naše primarne in razširjene družine, kjer ste se v krizni situaciji najbrž
prepirali, kričali in ste bili glasni, ali pa ste utihnili, se umaknili, zamerili in imeli tiho mašo.
Zato je zdaj vaš čas. Vi ste prelomna generacija v vaši družini, ki ste poklicani, da se naučite, kako delovati
s čustvi, kako za njih prevzeti zdravo odgovornost, kako zdrava čustva vnašati v odnose in s tem prinašati
povezanost, ljubezen, mir in harmonijo.

Pristna čustva so tista, ki vas osvobajajo, čustvene reakcije pa vas lahko zelo dolgo držijo v težavi. Čustvenim
reakcijam velikokrat pripišemo, da so čustva, in se zato čustev drži neprijeten sloves. Razločevati med pristnimi čustvi in čustvenimi reakcijami je vseživljenjsko učenje.
Kako vem, kaj resnično čutim? Kako iskreno izraziti, kar čutim?
Le takrat, ko začutite svoja pristna čustva (ki so v vaši težavi skrita kot grah pod 99 žimnicami v znani
pravljici), se bodo pričela odmrzovati, pridobili boste jasnino, moč in energijo, da se vaša težava stopi
kot snežinka spomladi.

Ko odmrznete čustva,
kreirate življenje,
ki si ga želite
Ko boste sprostili stara, zamrznjena in nekoč potlačena čustva, se vam bo pričela vračati neverjetna količina
vaše energije.
Večina ljudi živi s svojimi težavami, jih sprejme kot
nujni del življenja in se sprijazni s tem, da trpijo v
svojih telesih in v odnosih.
Težave so samo klic, da nekaj spremenite. Lahko se
odločite, da sprejmete le še najboljše zase in za svoje
najbližje!

Kako vam pri tem pomaga
F.E.E.L. SUMMER SCHOOL?
F.E.E.L. SUMMER SCHOOL je program, ki vas spremlja pri začetnih korakih
in vam pomaga, da:
• odkrijete svojo resnično težavo (ki se velikokrat skriva pod težavo, ki jo vidite oz. doživljate)
• razrešite svojo težavo in se osvobodite teže, ki jo nosi
• razrešena težava v vas sprosti toliko energije, da lahko kreirate svoje sanje

Skozi program se naučite metode F.E.E.L., ki je učinkovito orodje za:
• odmrzovanje čustev
• razlikovanje med pristnimi čustvi in čustvenimi reakcijami
• 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 življenje, ki si ga želite,
• se ozdravite 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 obilje in ga pričnete kreirati.

Kako poteka F.E.E.L. SUMMER SCHOOL?
F.E.E.L. SUMMER SCHOOL poteka v obliki online programa. Ob vpisu in tekom programa prejmete:

5 vsebinskih modulov
1. modul: F - kaj pomeni “občutiti”

V prvem modulu se boste posvetili sebi in temu, kako v življenjskih situacijah prepoznate, kdaj vas odnese
na običajne tire (v prepir, zamero, izbruh, “tiho mašo”, k hladilniku, po čokolado, v delo ali še kam.) Spoznali
boste, kaj lahko naredite namesto tega, in kako se lahko odprete občutenju namesto da se odmikate. Prvi
modul je namenjen tudi temu, da vaši občutki postanejo vaši vodniki, ki vas vodijo v najboljše odločitve.

2. modul: E - pomagajte si z modrostjo svojega telesa

Ko prepoznate in se odločite, da ste na voljo za občutenje, je čas, da občutke “utelesite”. Občutki so zdravilni
in mnogo, mnogo bolj enostavni, če jih čutite v telesu, namesto da ostanete “v glavi”. V drugem modulu se
bomo posvetili pomembnim znakom, ki vam sporočajo, kdaj ste ali niste zares v telesu, in temu, kako to
živeti vsakodnevno. Doživeli boste velikansko olajšanje, ko se boste spustili iz glave v telo.

3. modul: E - izrazite iskrene občutke

V tretjem modulu je čas, da gremo globlje. To pomeni, da boste občutke ne samo občutili, ampak tudi iskreno poimenovali, kar bo čudežno spremenilo vse vaše odnose, tudi najbolj trde orehe. Spoznali boste pasti, ki
jih srečamo vsi, ko se iskreno izražamo, in uživali v odnosih, ko boste izstopili iz pasti in izražali preprosto,
iz srca in ne na način, kot ga poznate do sedaj.

4. modul: L - prepustite se in kreirajte sanje

Zdaj je čas, da žanjete. Veliko delo je že opravljeno, odločili ste se za občutenje, spustili ste se iz glave v telo,
se iskreno izrazili brez da bi padli v pasti, zdaj morate samo še počakati, da čustvo opravi svoje delo. V tem
modulu se boste naučili počakati tako, da vam bo čakanje prijetno in globoko opravilo, ki vas pelje v uresničenje vaših sanj.

5. modul: F.E.E.L. v praksi - vprašanja in odgovori

Vse, kar ste prebrali, vam ne bo uspelo brez podpore, ki je je v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL in 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 preobrazbi.
Popolna preobrazba to poletje je vaša!

Datumi modulov (ne skrbite, če vam datum ali ura ne ustrezata,
vedno je na voljo posnetek):

1. modul: 4. 7. ob 9.00
2. modul: 11. 7. ob 9.00
3. modul: 18. 7. ob 9.00
4. modul: 1. 8. ob 9.00
5. modul: 14.8. ob 9.00

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

Zaprta, strokovno vodena FB skupina
• Postanete člani zaprte FB skupine, kjer dnevno skrbimo za to, da dobite odgovore, se počutite
varni, povezani in podprti.
• V skupini postavljate svoja vprašanja in dobite odgovore in podporo strokovnjakov in sošolcev/sošolk.
• Skupina je vaš “life simulator”, kjer vadite F.E.E.L. preden ga prenesete v svoje življenje.
• Večina ljudi se ne zaveda, kako ključno je vaditi občutek povezanosti in podpore, ki ga nato
prenesete v svoje življenje.

Pogovori in predavanja zunanjih strokovnjakov
Prisluhnite zgodbam iz življenja, ki so vam lahko v navdih. En stavek, ena beseda, eno dejanje vam lahko
spremeni življenje.
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. Podrobni opisi strokovnjakov so na koncu vabila.
Saša Einsidler: Pozitivna samopodoba in kako jo doseči?
Ana Vezovišek: Kaj pomeni finančno zdravje in kako ga doseči?
Sabina Košmrl: Bodite srčni učitelj in starš v obstoječem sistemu in spremenili ga boste na bolje
Janja Urbančič: Sočutna vzgoja - ali je vse dovoljeno?
Katja Knez Steinbuch: Partnerstvo, njegove pasti in darila

BONUS! (neprecenljivo)
Udeležba na 4 dnevnem dogodku BODI OBILJE BLED 2019!
Na dogodku skozi F.E.E.L. občutimo svoje lastne ovire do tega, da kreiramo življenje, ki ga želimo.
“Obilje” se nanaša na obilje ljubezni, povezanosti, podpore, harmonije, časa, dela, ki ga imate radi in na
koncu seveda tudi denarja.

Dogodek bo od 22. - 25. avgusta 2019 na Bledu:
Pričetek: četrtek, 22. avgust ob 17.00 uri.
Zaključek: nedelja, 25. avgust ob 15.00 uri.
Prenočišče in prehrana ni vključena v ceno.
Priporočamo, da si prenočišče uredite čimprej.
Uredimo vam ugodnejše cene v hotelih Savica,
Rikli Balance in Park.
Informacije dobite ob vpisu v F.E.E.L. SUMMER
SCHOOL.

Kaj potrebujete za sodelovanje
v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL?
F.E.E.L. SUMMER SCHOOL je online program. To pomeni:
• Program 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.
• I mate svobodo sodelovanja, saj lahko sodelujete od kjerkoli (tudi med
dopustom), le internetno povezavo potrebujete.
•Z
 a sodelovanje potrebujete internetno povezavo, mikrofon in kamero
(kamera ni obvezna). Lahko sodelujete tudi preko telefona.
•V
 primeru vprašanj, kako sodelovati, vam je za tehnično podporo na voljo
naša ekipa.
•Z
 a sodelovanje v FB skupini potrebujete FB profil.
Program vam bo vzel okrog 4 ure tedensko, predlagam pa vam, da si rezervirate dnevni
čas, ko boste v miru vadili F.E.E.L.

Investicija
V F.E.E.L. SUMMER SCHOOL dobite več kot 50 ur najbolj
neposrednega in zdravilnega mentorstva.
Investicija v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL: 1197 eur

297 eur.

Dodatna investicija za BODI OBILJE BLED: 597 eur GRATIS.

Ob vpisu v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL vam dogodek
BODI OBILJE BLED 2019 pripada kot bonus,
torej je za vas BREZPLAČEN.
Ker želim, da se v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL lahko vpišete vsi,
ki si želite razrešiti svoje trmaste izzive, sem za vas pripravila posebno ceno, možno pa je tudi plačilo na obroke!

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.

Moja osebna garancija
Popolnoma zaupam temu, da F.E.E.L. lahko reši vaše težave.
Ne obljubim, da jih reši čez noč, a obljubim, da vas konstantno
premika proti temu, da bo težava rešena, kar boste opazili.
Zato vam dajem osebno garancijo.

Če boste 1 leto 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.

100%

osebna
garancija

Dobrodošli!
Dobrodošli in hvala za vaše zaupanje!
Obljubim vam, da bo to dragoceno potovanje, zdravljenje,
čutenje in ustvarjanje novega življenja.
Nikoli ne pozabite, neizmerno zaupam v vaš uspeh!
vaša
Maribor, maj 2019

Kdo je dr. Špelca Morojna,
ustanoviteljica in vodja
F.E.E.L. SUMMER SCHOOL?

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 osebne in poslovne sanje, srečo in izpolnjenost.
Več o njej, njenih progamih in produktih najdete na

www.PoslovnaBoginja.com

Kdo so gosti v F.E.E.L. SUMMER SCHOOL?
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.

Saša Einsidler:
Pozitivna samopodoba in kako jo doseči?
Saša Einsiedler je licencirana trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu, mednarodna trenerka Persolog® osebnostni profil – DISK®, komunikacijska trenerka in
svetovalka, mediatorka, licencirani DreamBuilder coach.... Še najbolj od vsega pa
je mama petih otrok in zadovoljna ženska, ki uživa življenje, se rada smeji in svojo
radost ter spoznanja deli z nami!
No, pa ni bilo vedno tako... Bil je čas, ko je verjela, da ni dovolj dobra, da ni vredna, da
bi jo kdo imel rad in ko ni verjela v svoje sposobnosti. Zato z veseljem predaja svoja spoznanja,
predvsem pa čisto konkretne vaje, kako lahko začneš sebe imeti bolj rad.

Ana Vezovišek:
Kaj pomeni finančno zdravje in kako ga doseči?
Ana že dolgo ni več novo ime, ki se pojavlja v zvezi z osebnim proračunom.
V zadnjih letih jo lahko spremljamo prek številnih avtorskih člankov, komentarjev in intervjujev v medijih in pri izvajanju delavnic, seminarjev in predavanj o osebnih financah.
Že vrsto let se uspešno uveljavlja kot zaupanja vredna svetovalka, ki se svojim
strankam posveča individualno.
Zanje izdela osebni načrt financiranja in jih varno, mimo pasti, vodi do realizacije njihovih ciljev. Slovi kot odlična poznavalka bančnega sektorja z razvejano
mrežo povezav na celotnem finančnem trgu. Odlikuje pa se tudi po izredno
dobrih organizacijskih sposobnostih in komunikacijskih veščinah.
V zadnjih letih se je še posebej uveljavila kot prvi finančni coach v Sloveniji,
ki ljudem z individualnim pristopom pomaga poiskati pravi način ravnanja
z denarjem, jim pokaže čim krajšo pot iz dolgov in jih opremi z znanjem o
osebnem oziroma družinskem proračunu.

Sabina Košmrl: Bodite srčni učitelj in starš
v obstoječem sistemu in spremenili ga boste na bolje
Sabina je profesorica biologije in filozofije, mamica treh otrok ter avtorica
štirih knjig.
Na podlagi izkušenj, ki si jih je pridobila s poučevanjem na osnovni šoli, srednji poklicni šoli in na gimnaziji, je prepričana, da so prav opolnomočeni
starši in učitelji, ki znajo živeti F.E.E.L., eden najpomembnejših korakov k
lahkotnejši, bolj radostni in svobodni prihodnosti.
Delo z mladimi in starševstvo vidi kot poslanstvo in vpliv na novo generacijo enači z odločanjem o prihodnosti vseh nas in našega planeta. Spregovorila bo o pomembnosti prebujene, zavestne vzgoje, ki se ne ozira
na preživete dogme, predsodke in prepričanja.
Predstavila bo način, kako začeti tukaj in zdaj, že znotraj obstoječega sistema, poučevati in vzgajati srčno.

Janja Urbančič: Sočutna vzgoja - ali je vse dovoljeno?
Janja je mama dveh šoloobveznih otrok, predavateljica, vodja starševskih
skupin ter mentorica za osebno rast ter sočutno in avtentično vzgojo. S pomočjo spletnih seminarjev pomaga staršem, da se čedalje bolj zavedajo sebe,
svojih preteklih zgodb, ki vplivajo na njihovo starševstvo, partnerstvo ter njihove odnose na splošno in jih na tak način začenjajo reševati.
Vodi Sočutno akademijo, v kateri več kot 700 staršev s pomočjo 25. strokovnjakov osebnostno raste in se medsebojno podpira. Je avtorica večih izdelkov za povezovanje in komunikacijo (plakat za učenje čustvene inteligence
otrok te partnerske in družinske igre s kartami).

Katja Knez Steinbuch: Partnerstvo, njegove pasti in darila
Katja je ustanoviteljica Inštituta Vita bona, s katerim sodeluje že večje število različnih terapevtov. Na inštitutu izvajajo individualne, partnerske in družinske terapije. Ukvarjajo se predvsem s soodvisnimi odnosi in
zlorabami.
Katja je aktivna na družabnih omrežjih kot ena izmed moderatork Sočutne akademije za starše in je vodja
administratorjev Facebook skupine Sočutno partnerstvo. V skupinah odgovarja na anonimna vprašanja
članov in usmerja delovanje ostalih strokovnjakov.
Je strokovni in idejni vodja SVO. Pred leti je zasnovala projekt Sočutnega varstva otrok, ki se vsako leto
dopolnjuje - skupaj z večjim številom strokovnjakov se trudijo, da naredijo šole in vrtce še bolj prijazne
vzgojiteljem in učiteljem ter otrokom.
S psihoterapevti pa se že nekaj let trudi, da bi bila psihoterapija zakonsko bolj urejena in dostopna za vse.
Odnose doživlja kot zelo pomembne in zelo spoštuje vse, ki se odločajo
za spremembe. Njen delovni moto: sočutno, diskretno, varno.

