
                                                                        
 

                                                                                                                     
 

Brezplačni dogodki v APRILU 

v Točki moči – Večgeneracijskem družinskem centru Cerknica 

3.4. ob 18h 

 
 

 
 
 

10.4. ob 18h     

                               

 

 

 

11., 18. in 
25.4. ob 16h 

 
 

 

 

12.4. ob 18h 

 

 

 
 

 

Predavanje prof. Žive Meljo: Makrobiotska pomlad 

»Živeti je – čudež. Življenje je največji čudež. Dejstvo, da živimo je dokaz, 
da imamo sposobnost predstavljati čudeže. Ljudje vedno iščejo čudežno 
moč, spregledajo pa dejstvo, da jo že imajo. Manifestacija tega čudeža 
življenja je zdravje telesa in sreča v umu. Rojeni smo, da bi bili zdravi in 
srečni, ne pa bolni in nesrečni.« (H. Aihara) 

 

 

Predavanje dr. Ranka Rajoviča: Napake, ki jih starši delamo z najboljšimi 
nameni (v OŠ Cerknica) 

Na predavanju nam bo dr. Rajović  poskušal odgovoriti na vprašanja, kaj 
moramo storiti, da pripravimo otroke za 21. stoletje ter spodbuditi naše 
zavedanje, da “napake” pri vzgoji lahko poškodujejo otroke. Predavanje 
bo v srbskem jeziku. Dr. Ranko Rajović je po izobrazbi zdravnik in avtor 
programa NTC učenja ter dobitnik mednarodne “Nagrade za intelektualni 
prispevek družbi”, ki jo podeljuje Fundacija za izobraževanje in 
raziskovanje Mensa. 

 

 

Delavnice robotike in programiranja za otroke 

Delavnica je namenjena vsem otrokom, ki jih zanima tehnika na področju 
robotike. Spoznali bodo elektronske komponente, ki so potrebne za 
delovanje robotov ter kako se programira in upravlja robote. Za otroke 6-8 
let bo delavnica potekala od 16. do 18. ure, za otroke 9-13 let pa od 18. 
do 20. ure. Obvezne prijave na druzinski.center.cerknica@gmail.com. 
 
 

Konstitucijski-Morfološki tipi ljudi po tradicionalni kitajski medicini 

Ljudje smo si med seboj podobni, pa vendar obstajajo med nami razlike. 
Da bomo lažje razumeli zakaj nekdo razmišlja, čuti, vidi in izgleda drugače 
kot mi, vas vabimo, da prisluhnete diplomantki naturopatije Brigiti 
Martinčič, ki nam bo slikovito predstavila različne Konstitucijske-
Morfološke tipi ljudi po tradicionalni kitajski medicini. 
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13.4. ob 16.30 

 

 
 
 
 
 
 
 

17.4. ob 18h 

 
 

 

 

 

24.4. ob 18h 

 

 

 

 

6., 14., 19. in 
26.4. ob 18h 

 

 

 

 

 

Predavanje: Uporaba zelišč na vrtu (ob 17.30) in izmenjava domačih semen (ob 
16.30) 

Kako lahko z zelišči pomagamo krepiti naše rastline na vrtu, kako si 
pripravljamo zeliščne gnojevke, kako si lahko z zelišči pomagamo v boju 
proti raznim škodljivcem. Vse od receptur za izdelavo gnojevk, ekoloških 
škropiv in drugih zeliščnih pripravkov nam bo podala predavateljica Vesna 
Forštnerič Lesjak, magistra farmacije. Soorganizator predavanja je 
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje  Notranjska. 

 

 

Demenci prijazna soseska 

Na predavanju se bomo seznanili s tem, kaj je demenca ter kakšni so prvi 
znaki in simptomi demence. Starostna izguba spomina še ni demenca, 
zato bomo spregovorili o tem, kakšne so razlike med običajno 
pozabljivostjo in izgubo spomina, s katero se soočajo oboleli z demenco. 
Spoznali bomo, kako ustrezno komuniciramo z osebo, ki ima demenco. 
Predavanje bo vodila medicinska sestra in delovna inštruktorica iz DEOS-
a Marjeta Kraševec. 

 

Predstavitev bonding psihoterapevtske modalitete 

Potreba po fizični in čustveni medosebni povezanosti je ena izmed 
človekovih temeljnih potreb, ki mora biti pri posamezniku zadovoljena, saj 
v nasprotnem primeru pride do psihičnega neravnovesja. Tekom 
predavanja bomo preizkusili nekatere izmed preprostejših tehnik, ki se jih 
uporablja v bonding psihoterapiji. Predavala bo dipl. biopsihologinja Urša 
Mele, specializantka bonding psihoterapije. 

 

 

Vesolje okoli nas 

V nizu osmih predavanj si bomo ogledali nastanek, razvoj, zgradbo in 
bodočnost vesolja in osončja ter bližnjo in daljno  okolico v tistem delu 
vesolja, v katerem živimo. Predaval nam bo Rok Vidmar, ljubiteljski 
astronom od mladih let ter aktiven član astronomskega društva Javornik, 
predvsem kot predavatelj in mentor na mladinskih raziskovalnih taborih. 

 

 

 


