Energetska samopomoč dr.medicine Suzana Landripet
(Zanimovst: Avtorica prihaja iz Zagreba)
NAPOVEDNIK
V kolikor vam primanjkuje energije in se počutite vedno utrujeni. Vas tudi večkrat obdajo
nepričakovane bolezni, prehladi? Za svoje aktivnosti, družino in službo pa vam vedno več
primanjkuje energije?
Obiščite brezplačno predavanje in spoznajte avtorico energetske medicine ga. Suzano
Landripet, ki prihaja iz Zagreba.
KDAJ ?
SOBOTA, 27.5.2017 110-00 – 12.00 (sejna soba 1. nadstropje)
Pokličite in rezervirajte svoje mesto: 051-258-085.
Linki do več vsebin
http://energetska-samopomoc.si/

http://www.energetska-medicina.com/

O avtorici:
Suzana Landripet je rojena leta 1966 v Zagrebu, kjer je leta 1990 diplomirala na Medicinski fakulteti
Univerze v Zagrebu. Kot zdravnica konvencionalne ali klasične medicine je specialistka oziroma
licencirana toksikologinja.
Zadnjih deset let je obiskovala in opravila številne dodatne izobraževalne programe na Hrvaškem in v
Evropi (mednarodni kolidži za energetsko delo v Franciji in Nemčiji) ter v ZDA (več kliničnih centrov v
Los Angelesu in Honoluluju, kjer občasno tudi sodeluje pri izobraževanju medicinskega osebja v
okviru integralne medicine). To so programi izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja z različnih
področij tako imenovane nekonvencionalne medicine: nutricionizem, makrobiotika, ayurveda,
refleksoterapija, aromaterapija, globoka nevromuskularna masaža, Silva metoda razvoja uma in
kontrole stresa, rei'ki, različne vrste meditacije, yoga, t'ai chi ter energetsko delo – utemeljeni na
izhodiščih kvantne fizike.
V samostojni zasebni praksi se ukvarja s terapevtskim energetskim zdravljenjem, obenem pa je še
posebej predana cilju povezovanja in ustvarjanja odnosov med zdravniki, terapevti in drugimi zdravilci,
pri čemer jo vodi čvrsto prepričanje, da je skupna skrb za zdravje vredna mnogo več kot posamična
oziroma izolirana.

ENERGETSKA MEDICINA
Energetska medicina, ki se ukvarja s človekovim energetskim sistemom, je del tako imenovane
integralne medicine, po kateri je pacient na kliniki deležen različnih vrst obravnave: tako klasičnih kot
tudi tradicionalnih medicinskih metod zdravljenja in terapij – tudi metod energetske medicine.
V knjigi je na poljuden način opisan človekov energetski sistem in njegovo delovanje, s poudarkom na
razumevanju lastnega energetskega potenciala in značilnosti. Opisane so možnosti človekovega
zavestnega vplivanja na oskrbo svojega telesa z energijo ter potrebnost upravljanja z lastno energijo
pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih.
Primanjkljaj energije povzroča motnje v delovanju našega energetskega sistema, kar se prične slej ko
prej odražati na našem počutju in zdravju. Ta primanjkljaj pa je možno tako preprečiti kot zdraviti z
rednim izvajanjem ustreznih »energetskih vaj« – to pa je tudi bistvo sporočila te knjige, ki je povzeto
že v njenem naslovu »Energetska samopomoč v vsakdanjem življenju«.

