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ENERGETSKA IZČRPANOST (11.4.2019) 
Z LEO BEZNIK 

 

LEA BEZNIK se predstavi: psihologinja, terapevtka, energoterapevtka, ki se ukvarja predvsem 

z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami pri otrocih in mladostnikih, v zadnjem obdobju 

pa predvsem s starši in njihovimi vzgojnimi izzivi. Dela s sestro, prav tako energoterapevtko.  

 

1. KAKO VEMO, DA SMO ENERGETSKA BITJA? 

Najbrž ima vsak izmed nas izkušnjo, da smo se ob stiku, pogovoru s človekom, ki je na 

vprašanje o njegovem počutju odgovoril, da dobro, počutili slabo, zabolela nas je glava… ali pa 

smo se lahko ob določeni osebi počutili prerojeno, osveženo…  Ne govorimo toliko o tem, 

koliko ti je kdo bolj ali manj simpatičen, ampak o energiji. Človek je sestavljen iz več vrst 

energije. Ena je vidna, otipljiva, torej telesna, druge pa so bolj subtilne: čustvena, 

intelektualna, ustvarjalna… Osnovna energija, ki pa je potrebna, da smo kot starši prisotni, da 

lahko vzgajamo, da smo sposobni vso znanje, ki ga imamo, prenesti v prakso, je energija prvega 

energetskega centra. Energija nizkih frekvenc (strokovno matriks) nam omogoča 

prizemljenost, varnost, umirjenost, vliva nam občutek zaupanja, predvsem pa omogoča, da 

smo prisotni.  

V zadnjih letih opažajo, da je največji problem pri starših izčrpanost, pomanjkanje osnovne 

energije, ki se posledično kaže kot občutek pomanjkanja časa, pesimistično gledanje na svet, 

da ne zmoremo in da nimamo dovolj energije.  In žal je večina stisk, s katerimi se soočajo otroci 

in mladostniki po Leinih in Nininih izkušnjah, povezana s pomanjkanjem osnovne energije. 

Stanje se izboljša za 60%, kadar je otrok ali starš energetsko okrepljen. 

 

2. KAKO STA S SESTRO NINO PRIŠLE DO VSEH TEH SPOZNANJ? 

Najprej sta vse te vedenjske in čustvene stiske in vedenjske izzive reševale s pomočjo terapij, 

pogovorov, ampak žal po njunih izkušnjah, rezultati niso bila dovolj dobri in hitri. Lea se je 

pogosto ob delu s starši spraševala: Kako to, da starš ponovno reagira na star način, ko pa je 

poln informacij in ve, da določeno vedenje ni ustrezno… Nina pa je delala predvsem na 

področju učnih težav in tam se je jasno videlo, da kljub super vajam in tehnikam za 

koncentracijo, brez energije otrok ne zmore. Da odplava, se ozemlji v svoj svet. Čeprav so 

otroci izredno dobro delali, dokler je bila Nina ob njih, je bila po koncu dela, ona sama izžeta 

in izmučena. In prav tako Lea. Vsi vemo, da je narava dela z ljudmi na določenem energetskem 

nivoju naporna. Tako sta se tudi sami srečali z izčrpanostjo. In preko raziskovanja, dela na sebi, 

procesa osebne rasti sta prišli do spoznanj energetske medicine, ki temelji na tem, da je 60% 

stisk, s katerimi se soočamo, povezanih s tem, da nimamo zadosti zemeljske, umirjene 

energije. Tako sta oblikovali unikatni pristop, ki staršem omogoča, da se energetsko okrepijo, 

da se soočijo s svojimi strahovi, stiskami, da dobijo informacije, znanja, da predelajo svoje 

stiske. Lea kot psihologinja in terapevtka, Nina kot socialna delavka in obrazno refleksna 

terapevtka in obe kot energoterapevtki. 
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Najbolj dragoceno je Lei ob tem to, da sta lahko po končanem procesu povsem samostojni, 

neodvisni pri pridobivanju energije. 

 

3. PREPOZNAVANJE ENERGIJE 

Pogosto sploh pomanjkanja energije ne opazimo, ne prepoznamo. Dolgo časa ljudje živijo na 

adrenalinu. Kaj zdaj to pomeni? Veliko ljudi, ki je izčrpanih v resnici meni, da imajo veliko 

energije. Zjutraj vstanejo, dajo perilo prat, »šibajo« na Šmarno, peljejo otroka v šolo, delajo v 

službi na polno, pridejo nazaj… Veliko staršev in otrok začne, živi in konča dan na adrenalinu. 

Zelo pogosto dneva niti ne začnejo, brez da bi se priklopili na adrenalin. Namesto, da bi zgodaj 

vstali, ko zazvoni budilka, še malo počakamo, potem zbežimo, planemo, hitimo, v mislih 

imamo kaj vse še moramo narediti, hitimo, otrok protestira, iščemo ključe, v avtu se nekaj 

spomnimo, promet, sneg… otroka odložimo, on joka, ker je ves vznemirjen, mi smo v paniki… 

v službi roki, sestanki, poročila, naporni sodelavci, stranke… hitimo domov, ugotovimo, da 

nismo jedli, lulali, pili, tako je do večera, po možnosti pogledamo še poročila ali super napeto 

nadaljevanko na Fox Crime, zvečer ne zaspimo mirno, ampak samo pademo dol… in tako 

nismo zmožni samoobnove, ker adrenalin deluje ves čas. Na žalost je adrenalin zelo močan 

doping in kadar nimamo te osnovne, prizemljene in mirne energije, se zato, da preživimo, 

»priklopimo« na adrenalin. Ta nam da občutek moči, hitrosti, takrat mi zmoremo vse… Ampak 

če vedno živimo na ta način, nas to preveč izčrpava in dolgoročno pri nas pušča težke in hude 

posledice. Adrenalin naj bi mi uporabljali, ko smo v nevarnosti, mi pa zaradi preobilice stresa, 

ker se ne znamo več priklopiti na zemeljsko energijo, ostajamo na adrenalinu in imamo ves čas 

občutek, da smo v nevarnosti in si kot začaran krog tudi take situacije kreiramo. Življenje na 

adrenalinu je običajno, ampak vsekakor ni normalno. In zelo pomembno je prepoznati, da je 

to že en znak  izčrpanosti. 

  

4. Bipolarnost, neuravnovešenost oz. nihanje iz adrenalina v »sesutost« 

Običajno je, da ko se naše nadlevične žleze izčrpajo, pademo v neke vrste depresivno stanje, 

ko nič več ne zmoremo in potem se nam nadlevične žleze kakor malo okrepijo in nas spet 

»vržejo« na adrenalin, ta nas spet izčrpa in spet pademo v depresivno stanje. Le to se pojavi, 

kadar so nadledvične žleze povsem izčrpane. Hitra in učinkovita rešitev, da pridemo v 

ravnotežje, da nimamo teh nihanj (od tega, ko zmoremo vse in že naslednji hip nič) je oskrba 

z matriksom. Za starša, ki je v teh nihanjih, v tem težkem stanju, je izredno pomembno, da do 

olajšanja pride hitro, ker na ta način lažje poskrbi za svoje otroke. 

 

5. Pomen energetskih centrov pri vzgoji, partnerstvu, komunikaciji... 

MATRIKS je stvar prvega energetskega centra. Zelo pomembno je vedeti, da se jo lahko res 

čisto vsak nauči pridobivati, če se s pomočjo določenih vaj in tehnik, poveže s to energijo iz 

zemlje. Ta naš energetski center je večinoma skorajda zakrnel in ne opravlja funkcije, ki bi jo 

moral. Naše energetsko telo je kot stolpnica. Prvi energetski center je temelj, sledi še šest 

ostalih, ki ležijo eden nad drugim. Bolj znano je to, ko govorimo o čakrah.  
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Prvi je na območju trtice, stopal, drugi med popkom in sramno kostjo na prednjem in 

zadnjem delu, tretji na območju solarnega pleksusa, četrti na sredini prsnega koša, peti na 

vratu, šesti na čelu, in zadnji na vrhu glave.  

Prvi center je odgovoren zato, da počrpa dovolj energije, da vsi ostali centri dobro delujejo. 

Nam pa nudi varnost, zaupanje, daje nam eno stabilnost, omogoča nam, da smo tukaj in zdaj, 

prizemljeni, prisotni, čuječi.  

Naslednji center je odgovoren za kontrolo in izražanje primarnih čustev: veselje, jeza, žalost, 

strah… če smo v pomanjkanju energije, lahko ta čustva potlačujemo, ali pa jih ne zmoremo 

kontrolirati in izbruhnemo. Ta drugi center je pomemben za ustrezno postavljanje meja. 

Ogromno staršev in otrokov, mladostnikov ima pri tem probleme, ko ne zmore reči drugemu 

ne. Če smo mi izčrpani in nimamo dovolj pretoka na prvem energetskem centru, se lahko zelo 

zelo trudimo, naučimo pravih stavkov, ampak žal, če nimamo dovolj osnovne, prizemljene 

energije tega dolgoročno ne bomo mogli početi. Načrtovanje, analiziranje, kdaj bomo kaj 

rekli…nam vzame veliko energije… 

Pomanjkanje energije v tretjem centru se kaže, po Leiino, kot obsedenost s kontrolo, močna 

želja po kontroli, nadzorovanju, posledica poškodovanega tretjega centra je hiperaktivnost, 

motnja hranjenja, prešibka volja, razmišljanje o tem, kaj si drugi mislijo, tekmovalnost… Vse 

to izhaja iz tega, če imamo premalo osnovne, umirjene energije. Danes se veliko govori o 

»helikopterskih« starših, ker je na nek način, to posledica pomanjkanja energije, zaupanja, ne 

čutimo varnosti, moramo kontrolirati, nadzorovati, biti v paniki, kaj se bo zgodilo… 

Brez prizemljene energije čutimo strah (drugi center) in želimo imeti kontrolo (tretji center). 

Ko pa se mi energetsko okrepimo, pridobimo zaupanje, se lažje prepustimo, nimamo več 

tolikšne potrebe po kontroli ali po tem, da bi mislili, da vse vemo in vse znamo... 

Četrti energetski center je ljubezen do sebe. Je center za empatijo, sočutje, čustveno 

inteligenco, za občutja osamljenosti. Če mi nimamo dovolj pretoka v četrtem energetskem 

centru smo pretirano kritični ali do sebe ali do otroka in je tudi nismo zmožni sprejeti. Zelo si 

želimo biti sočutni, ampak zelo pomembno je, da je to nekaj, kar je v nas. Včasih starši, poznajo 

vzgojo, vedo, kako pristopat do otroka, ampak če je četrti center iz različnih razlogov 

poškodovan, ne zmoremo sočutja v situacijah, ko bi bilo to najbolj potrebno. Takrat spet 

pademo v stare vzorce, da smo kritični, da ne delujemo tako, kot si v resnici želimo.  

Peti energetski center je povezan z govorom, kako jaz nekaj povem, ali sploh kaj povem, s 

kakšno vibracijo povem. Lea je dolgo časa vodila treninge asertivnosti, za katero pravi, da so 

super stvar, vse je super in tako kot so se učili, ampak če naš peti center ne deluje v redu, 

potem imamo še tako super stavek, super metodo, ampak žal ne bomo zmogli povedati na 

pravi način. Peti energetski center je povezan z drugim energetskim centrom. Pomeni: biti, 

priti v stik s svojimi čustvi, (kar pomeni, da imamo že v drugem centru dovolj energije) da mi 

lahko o njih govorimo, in da znamo povedati na ustrezen način. Peti center pomaga pri 

izražanju, da nas drugi slišijo, hkrati pa je tudi odgovoren zato, da nas drugi tudi upoštevajo, 

da upoštevajo to, kar govorimo, kaj potrebujemo… Če peti ni dovolj pretočen, zaradi 

kateregakoli razloga, potem se mi lahko še tako trudimo govoriti o svojih potrebah, pa nas 

drugi ne bodo zmogli slišati. Je pa namenjen tudi temu, da mi znamo poslušati druge. Če 

imamo dovolj energije, če smo dovolj prizemljeni, bomo tudi drugim znali bolj prisluhniti, še 
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posebej otroku in partnerju… Da mi v težki, konfliktni situaciji ostanemo prisotni, rabimo 

dovolj prizemljene energije. Če je nimamo, mi pobegnemo, mi smo v paniki, strahu… Čutimo, 

da imamo moč! Ne pa, da je nam naporno, kadar ima otrok izbruh… kadar smo mi v 

pomanjkanju, nam gre otrok na živce! Ne zmorem, nimam moči, da bi ti pomagala… ko mi 

ostanemo ob otroku in mu pomagamo »pretočiti« čustva, to zahteva veliko naše energije…  

 

6. Ali je možno, da ti višji centri bolje delajo kot spodnji?  

Ja, žal je to problem s katerim se pogosto soočamo, da nam ti centri z visokimi frekvencami 

super delujejo, ampak to je znak neprizemljenosti… Da mi nismo tukaj in zdaj. Če mi hočemo 

tukaj in zdaj funkcionirati, prisotno, da znamo prizemljiti metode, je posledica dobro 

energetsko postavljenih in okrepljenih centrov. Kaj se zgodi? Kot otroci v stiski, smo se naučili 

odzemljiti. Kot otrok nimaš šans, kaj pa češ drugega, ko vidiš, da ne pomaga, kot to, da » gremo 

ven iz telesa«, v višje frekvence.. Kot da bi šli ven k sosedi na kavo, kjer je lepše kot doma… Mi 

smo generacija izčrpanih staršev in naši starši isto.. Ko so bili v pomanjkanju energije, je bil 

odklop še lažji… s tem so posledično prvi trije centri izgubljali svojo moč…  

Zelo pomembno je, da imamo tukaj in zdaj, vse te centre v ravnovesju, v balansu… Ko se 

energetsko okrepiš kot starš, vidiš, da je znanje, o katerem si prej bral, v bistvu že ves čas tičalo 

v tebi! Ko sem dobro prizemljena, imam dovolj energije, da znanje uporabim... Imamo ljudi, ki 

imajo ogromno vizij, idej, pa žal nič od tega ne morejo uresničiti… To je v veliki meri posledica 

pomanjkanja osnovne prizemljene energije… Zelo pogosto nam višji centri preveč delujejo, 

spodnji pa ne. Pogosto se nam zazdi, da sem super, sem sama, imam čas zase, sem v svojem 

svetu… Potem pride otrok, počne nekaj, se prepira, in mene lahko to tako odpelje, da znorim. 

Bila sem v svojem svetu, in ko me nekdo hoče pripeljati nazaj na tak način, meni ni prav, me 

zmoti.. 

Ko mi doživimo travmo, neprijetno situacijo, se odzemljimo, gremo ven iz telesa, ampak telo 

pomni! Ti zapisi na celičnem nivoju ostanejo v telesu… In kaj se potem zgodi? Zgodi se, da se 

moramo enkrat v telo vrniti… Moramo pogledati, kaj je tukaj… Zelo pogosto se zgodi, da nas 

otroci, ko jih dobimo, zelo prizemljijo… Ker otrok rabi energijo nizkih frekvenc, on rabi starša, 

ki je tukaj in zdaj, nas otrok potegne, da smo tukaj in zdaj… In potem se moramo s svojimi 

stiskami in travmami soočiti... Ko »pridemo nazaj«, nam je težko, hudo, in če nimamo dovolj 

energije, da bi se z vsemi temi čustvi spopadali, z bolečino, potem je težko. Tudi bolezen te 

»pokliče« nazaj v telo… Želi, da počistiš svoje stanovanje!  

 

7. Ali je vse že v nas?  

Živimo v svetu, ki je zelo osredotočen na um, recimo: to moraš prebrat, to se tako dela in 

podobno…. In tako se zelo krepi tretji energetski center… Zaradi tega, ker mi mislimo, da 

moramo delovati tako kot nekaj je, kot je nekdo rekel, ne zmoremo sebe poslušat, slediti sebi 

in temu, kar je že v nas… Materinski instinkt je najmočnejši od vseh! In cilj bi bil, da vsak starš 

pride v stik s svojo intuicijo, ki pa je povezana s šestim energetskim centrom. Če mi nimamo 

dovolj velikega pretoka energije na šestem energetskem centru, in če je tretji premočen 

(preplavljen z informacijami), takrat ne moremo zaupati intuiciji.    
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Šesti energetski center je zelo povezan s koncentracijo in s težavami s predstavljanjem. 

Pogosto pri otrocih opazimo, da ko mu šesti energetski center ne deluje uravnoteženo (preveč 

ali premalo), če deluje hiper, je otrok pogosto v svojem svetu, ne zmore slediti snovi, ker on 

»bluzi« po svoje, si svoje stvari zamišlja… Snov bere, pa nima pojma, kaj je prebral, se ne more 

naučiti snovi z razumevanjem, ne more smiselno ponoviti…. So kot v nekem mehurčku, ker je 

tam fajn. 

Mi nismo na svetu, da bi bežali, ampak bili tukaj in zdaj, soočeni.  

Otroci so precej močni odjemalci energije. Po eni strani te prizemljuje, po drugi izčrpava… Do 

petega leta je otrok predvsem pod vplivom energije svoje mame… 

Materinska intuicija lahko postane močnejša po porodu, pomembno pa je, da je v ravnovesju, 

ker včasih težko ločimo intuicijo od strahu!   

 

8. Kakšna je razlika med utrujenostjo, izčrpanostjo in izgorelostjo?  

Ko smo utrujeni, pomeni, da smo se »zmatrali«, da potrebujemo počitek. Gre za obrambni 

mehanizem, ki varuje telo. Utrujenost je lahko psihična ali fizična, in če se bomo mi spočili, če 

bomo v telo vnesli snovi kot so c vitamin, b kompleks, magnezij, bi se naj stanje izboljšalo.  

Izčrpanost pa je v bistvu občutek kronične utrujenosti. Problem pri izčrpanosti je v tem, da mi 

želimo to nekako preseči, v smislu, da se še več ukvarjamo z otrokom, da še več hodimo v 

hribe, da še več delamo, da si še več obveznosti nalagamo… Mi pa smo izčrpani in nimamo več 

zemeljske energije, »priklopimo« se na adrenalin, in ta nas nekak žene, da ne odnehamo… Za 

izčrpanost je zanimivo, da je zanjo značilno zanikanje slabega počutja. In se potem pokaže kot 

zmanjšana odpornost. Traja pa lahko tudi do dvajset let.  

Zelo pogosto se srečujemo z izčrpanostjo tudi pri otrocih in mladostnikih, kar je logično, ker 

otrok energijo dobi od svojih staršev, in če so ti izčrpani posledično ne zmorejo poskrbet za 

otroka. Izčrpanost se kaže v obliki različnih bolečin, kot povišan krvni tlak, motnje spanja, 

glavobol, čustveni znaki, kot so tesnoba, razočaranje, frustriranost, nemoč, razdražljivost, 

depresivni občutki, občutek krivde, občutek ujetosti, imamo željo po umiku, odpor do 

vsakdanjih obveznosti, težko prilagodljivost na spremembe, imamo nihanja v samopodobi, 

težave s spominom, koncentracijo, s čustvenimi izbruhi, smo grobi, deloholiki, zanikamo svoje 

meje. Če izčrpanosti ne prepoznamo, vse to sčasoma vodi do izgorelosti. Izgorelost kaže na to, 

da imamo slabo imunsko odpornost, nespečnost, močno tesnobo, strah, panične strahove, 

grozen občutek tesnobe in strahu, besa, sramu, negativne misli o sebi, izguba občutka za čas, 

neodločenost. Pomembno je odreagirati že pri izčrpanosti, jo sploh prepoznati in ozavestiti! 

Če mi pri izgorelosti ne odreagiramo lahko vodi to v hud zlom… 

 

9. Nespečnost 

Ponoči dobimo nekaj samo obnovitvene energije nazaj, in če mi ne spimo, je to problem. Res 

pa je, da kadar smo na adrenalinu, imamo težave s spanjem in posledično tudi otroci.  
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Prvi energetski center je osnova, je temelj! Tukaj je treba začeti! Pri prvem! Ker, ko tega 

okrepimo, se za 60% izboljša delovanje vseh ostalih centrov. Če znamo potegniti dosti 

matriksa, dovolj zemeljske energije, se bo izboljšalo delovanje vseh ostalih centrov.  

Adrenalin je povezan s tretjim energetskim centrom, in kadar imamo dovolj pretoka zemeljske 

energije, tretji sčasoma začne bolj uravnoteženo delovati… 

Zelo pogosto želimo popraviti druge energetske centre. Ljubezen do sebe, kritičnost, sočutje… 

in začenjamo pri četrtem energetskem centru. Ampak če četrti nima dovolj pretoka energije 

za uravnoteženo delovanje, dolgoročno žal ne bomo zmogli biti uspešni… 

Prvi je temelj. To je kot stolpnica! Če je potres, se zruši, popoka… Kje bomo začeli popravljati? 

Bomo samo pobarvali fasado, da se razpoke ne vidijo? Takoj, ko se bo zgodilo nekaj manjšega, 

se bo spet sesulo. Zato je zelo pomembno imeti dobre temelje. To je osnova! Vse ostale 

tehnike, ki jih mi delamo, so zato bolj učinkovite, kar je zelo pomembno!  

Kadar smo mi veliko bolj senzitivni, nas to dodatno izčrpava. Vsekakor je super, da druge 

začutimo, ampak da imamo to pod kontrolo. Ni dobro za nas, da hodimo po cesti in kar čutimo 

vse in vsakogar. Kaže na to, da nimamo dovolj mej, dobro je imeti meje, nadzor!  

  

10. Internet, televizija, računalniške igrice… 

Bežanje na internet je zelo pogosta stvar, pri odraslih, otrocih in mladostnikih, kadar nimajo 

dovolj energije, saj gledanje televizije, igranje igric omogoča odzemljitev. Kaj se zgodi, če nam 

internet ugasne, če vzamemo otroku risanko? »Pademo ven«, znorimo, prisiljeni smo, da smo 

tukaj in zdaj, vendar s premalo energije. 

Lea in Nina izhajata iz tega, da človeka najprej energetsko nahranita, »data žejnemu v puščavi 

piti in ne lopate, da naj si najde lasten izvir.« Ko so energetski centri postavljeni, ko smo 

okrepljeni, lahko začnemo delati posebne vaje, ki nam omogočajo, da matriks pridobivamo in 

črpamo.  

 

11. Tibetanske vaje 

Osnova, ki jo Lea priporoča (pomagajo 20%) so tibetanske vaje, ki sicer ne pomagajo črpati 

matriksa, pomagajo pa pretočiti energijo, ki jo imamo, da lažje funkcioniramo. Ko pretočimo 

zastalo energijo, morda zberemo, moč, voljo in motivacijo, za nadaljnje korake. 

 

12. Čuječnost in povezava s prvim centrom 

Ko smo mi dobro prizemljeni, smo tudi bolj čuječi, prisotni… Vsekakor do določene mere 

čuječnost pomaga.  Problem je v tem, ker so naši energetski centri črpalke, ventilatorčki, ki 

črpajo energijo iz okolja. Za prvi energetski center imamo take »sesalke« na stopalih in na 

trtici. Za dobro funkcioniranje moramo le-te najprej okrepiti, podpreti, vzpodbuditi. Ena od 

metod je s teniško žogico, ki jo damo pod stopalo, da ga masiramo. 
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13. Kako se lahko zaščitimo? 

Postavljanje meja sodi v drugi energetski center. Ko imamo dovolj energije, je naša aura okoli 

nas. To je naša subtilno telo,  zaščita okoli našega telesa. In mora biti okoli našega telesa, da 

mi sploh zaznavamo, kdo je šel predaleč, kdo ni, kaj se sploh dogaja. Kadar nismo prizemljeni, 

je tako, kot da bi naše subtilno telo bilo nekje zgoraj, stran od telesa… Mi pa tega sploh ne 

moremo začutiti, prepoznati in postaviti meje. Prizemljenost je kot sidro, ki potegne to našo 

auro ob nas. 

 

14. Kako se prizemljimo?  

Pri izčrpanosti si sami ne moremo pomagati. Glede na raziskave in Leine ter Nine izkušnje, 

traja nekje do devet mesecev, da se prizemljimo s posebnimi vajami, ki so jih razvili v Nasi. 

Tibetanske vaje, teniška žogica, barve, pri tem pomagajo le 20%. Na daljavo, v primeri take 

izgorelosti, da sploh ne more priti na »polnjenje« energije, nekateri delajo, ni pa to Leina in 

Nina praksa, v primeru boleznih ljudi tudi usmerita dalje.  

Dovolj je tudi, da se energetsko v družini okrepi vsaj eden od staršev, ker se energija po zakonih 

fizike prenaša na druge, torej na otroka, partnerja. Ko se zmanjša adrenalin, se tudi bolje spi, 

tudi komunikacija lažje steče… 

Pomembno je torej, da se najprej napolni prvi center, da se zmoremo, naučimo samostojno 

energetsko okrepiti in da ostanemo tukaj in zdaj, na zemlji.   

 

KONTAKT:  

PLATEA, center za svetovanje in podporo otrokom, mladostnikom in staršem d.o.o. 

Ulica Staneta Žagarja 2B 

4240 Radovljica 

T: 040 288 838 

E: info@platea.si 

www.platea.si  

 

Povzela: Andreja Pernek Vreča 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@platea.si
http://www.platea.si/
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