
PROGRAM OUT
Z Nano

OUT programi temeljijo na odkrivanju načinov ureditve zunanjega sveta (okolja kjer prebivamo in delamo), 
da bolje podpira naše namene v življenju.

Bivalno in delovno okolje bomo uredili po principih urejanja prostora, ki temeljijo na tehnikah 
pospravljanja, zakonih privlačnosti in energijskem čiščenju z elementi Feng shuja.

• Soočimo se s svojo navlako.
• Znebimo se stvari, ki nas ne podpirajo (več) ali nas energijsko izčrpavajo.
• Iz telesa očistimo neprijetne občutke in napetosti, ki se prebudijo ob soočenju s težkimi energijami 

predmetov in preteklostjo, ki jo osvetlijo.
• Energijsko očistimo prostor.
• Prostor uredimo tako, da pozitivno deluje na našo podzavest (posledično naši možgani lažje vstopajo 

v alfa stanje).
• Predmete, ki jih imamo radi in nas energijsko podpirajo razpostavimo tako, da vzpostavimo stebre 

energijske podpore glede na smeri neba.
•  Stranski učinek: pozitivni premiki na vseh področjih našega življenja.

Program lahko nadaljujemo z naprednimi OUT programi pri katerih se z energijskim zavedanjem 
pomaknemo še nekoliko IN, ter dosežemo še globlje spremembe ter se naučimo sami upravljati s svojo 
sedanjostjo, preteklostjo in prihodnostjo ter obvladovati notranje in zunanje izzive tudi na področju 
energije.



Več info in prijava na: nana@masterchangetraining.si

CENE PROGRAMOV OUT z Nano 

CELOSTNA SPREMEMBA  1000€
(program poteka v obliki 5-6 srečanj po 4 ure – po potrebi več)

CELOSTNA SPREMEMBA - krajši (osnovni)  500€
CELOSTNA SPREMEMBA - krajši (napredni)  600€
(programa potekata v obliki 5 srečanj po 2 uri )

OSNOVNI IN NAPREDNI POSAMIČNI PROGRAMI za področja:

KARIERA ZDRAVJE ODNOSI MODROST
*osnovni posamični program poteka v obliki 2 srečanj po 2 uri 250€ 
*napredni posamični program poteka v obliki 4 srečanj po 2 uri 500€

*DDV vključen

Možne so tudi kombinacije programov. Pri kombinaciji dveh programov ali več prejmete 10% popust.

O Nani
Nana je NLP Mojster Praktik, z mednarodnim certifikatom 
dr. Richarda Bandlerja, z znanji iz različnih tehnik 
energijskega zdravljenja, energijskega coachinga, 
dihalnih tehnik in meditacije. Diplomirala je na AGRFT iz 
dramaturgije in študij nadaljevala iz režije performansa na 
Belgijski šoli a.pass. V svojih predstavah, sploh pri delu z 
mladimi, vpeljuje znanja iz NLP in energijskega coachinga 
kot pomoč pri javnem nastopanju. Je docentka na AGRFT, 
kjer poučuje Radijsko igro.


