Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Maribor vabi na strokovno srečanje z naslovom

Vpliv barv na zdravje, počutje ter osnove barvne terapije,
ki bo potekalo v petek, 14. junija od 16.00 do 20.00
in soboto, 15. junija od 9.00 do 13.00
v prostorih DMSBZT Maribor (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje).
Predavanje in delavnico bo vodila Branka Urbanija, univ. dipl. kult. antropologinja, dipl. oblikovalka za
interier, praktik barvne terapije, INLPTA trenerka, osebnostni, karierni in poslovni coach, praktik
Feng shui.
Eden od osnovnih elementov za življenje, poleg vode in zraka, je tudi svetloba, barve pa so le manifestacija
svetlobe in imajo izjemen in bistven pomen na človeško energijsko in fizično telo.
Barvna terapija, ki izhaja iz zdravstvenih praks starih civilizacij, se kot posodobljena alternativna
medicinska veja znova vrača in je kot učinkovita terapevtska metoda vedno bolj prisotna v sodobni zahodni
medicini.
Barve in spoznanja o barvah vplivajo na vsa področja - sfere v človeški družbi in so najpriročnejši
pripomoček za delo na sebi, preseganje omejitev, osebnostno rast, učinkovito komunikacijo, skladno
ureditev spodbudnega okolja, lahkotnejše doseganje ciljev, oblikovanje učinkovitih timov, nepogrešljiv
pripomoček na področju HRM (human resource managementa) ter terapevtski pripomoček.
Na predavanju s praktično delavnico se bodo udeleženci seznanili z naslednjimi temami:
osnovni pojmi in vpliv barv na človeka in okolje, lastnosti in učinki posameznih barv, barvni tipi osebnosti,
preseganje omejitev, barve in učinkovita komunikacija, sidranje virov moči s pomočjo barv,
oblikovanje interierja, ki uporabnika podpira v njegovih namerah in odločitvah, barve, ki ugodno
vplivajo na čustveno stanje in fizično počutje, osnova in praktična izdelave tablice stapljanja blokad,
vizualizacija barv, tehnike za razvijanje intuicije, meditacija »dihanje barv«.
Udeleženci naj s seboj prinesejo komplet barvic ter trdo podlago za liste papirja.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Maribor na: www.dmsbzt-mb.si
Kotizacija znaša 60 € z vključenim DDV. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske
obveznosti, so upravičeni do 50-odstotnega popusta (plačajo 30 € z vključenim DDV).
Prispevek za člane DMSBZT Maribor znaša 15 €.
Razliko do polne cene članom krije društvo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za priporočilo se zahvaljujemo DMSBZT Ljubljana.
Ksenija Pirš, predsednica društva

