
Seminar bo izvedel 
Upledger inštitut Slove-
nija, ki je podružnica 
svetovno priznanega 
vrhunskega mednaro-
dnega inštituta Upled-
ger Institute Internatio-
nal (UII), s sedežem na 
Floridi v ZDA.
Predavateljica na semi-
narju SER 1 bo enako 
kot na seminarju CST 1 
in CST 2 Orsolya Gabri-

el, certificirana CST in SER inštruktorica in izpraševal-
ka, kvalificirana za poučevanje kraniosakralne terapije 
v svoji domovini in drugje po svetu. Od leta 2009 vodi 
Upledger Inštitut Madžarska s sedežem v Budimpešti. 
Seminar bo potekal v angleškem jeziku. 

Ljubljana,
14. - 17. november 2019

SomatoEmotional Release 1
SER 1

nadaljevalni seminar

Kaj je SER 1?
SomatoEmotional Release (somatoemocionalno spro-
ščanje) je terapevtski proces, ki uporablja in se razširja 
na podlagi načel kraniosakralne terapije, usmerjen pa je 
k odpravljanju negativnih učinkov, ki jih pustijo bolezni 
ali poškodbe v umu in telesu. 

SER 1 je nadaljevanje CST 1 in CST 2, zajema pa tehnike, 
ki so oblikovane za izboljšanje rezultatov kraniosakral-
ne terapije in komplementarnih terapij. 
Spoznali boste fiziološki mehanizem bolezni in sodelo-
vali pri praktičnem usposabljanju za pospešitev procesa 
somatoemocionalnega sproščanja. 
Na koncu tečaja boste sposobni odpraviti negativne 
učinke preteklih bolezni ali poškodb in negativne ču-
stvene izkušnje iz telesa in uma vaših pacientov. 
Poudarki seminarja:
•	 Načela kraniosakralne terapije in negativni učinki na 

um in telo kot posledica bolezni ali poškodbe.
•	 Povezava manualnih tehnik s pogovornimi vešči-

nami in drugimi metodami, ki spodbujajo samo-
zdravljenje.

•	 Načini, ki pomagajo pacientom identificirati in 
odpraviti energijske ciste ter razkrojiti negativne ču-
stvene izkušnje, ki utegnejo zavirati strukturno spro-
ščanje. 

•	 Načini za delo s “paleto izražanja” – obraznimi 

Vsebina seminarja

Izvajalec, predavateljica in jezik Pogoj za udeležbo na seminarju
Pogoj za udeležbo na seminarju SER 1 je opravljen semi-
nar CST 2.



Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 4 dni: 

•	 v četrtek, 14. novembra 2019 od 9. do 17. ure,
•	 v petek, 15. novembra 2019 od 9. do 17. ure,
•	 v soboto, 16. novembra 2019 od 9. do 17. ure,
•	 v nedeljo, 17. novembra 2019 od 9. do 14.30 ure.

Seminar bo potekal v na-
ših učilnicah na Ptujski 
19, v Ljubljani (Bežigrad, 
srednji vhod). Pred stav-
bo je dovolj brezplačnih 
parkirnih mest. Opis poti 
z avtomobilom ali avto-
busom iz različnih smeri 
si oglejte na www.manu-
alnaterapija.si v rubriki 
Ostalo, Kontakt. 
 

Certifikat in vpis v register

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem 
jeziku. Pred začetkom seminarja OBVEZNO osvežite 
znanje, ki ste ga pridobili na seminarju CST 1 in CST 2. 
Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s seboj 
prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in mali-
co. Med odmori vam bo na voljo sveže sadje, v pritličju 
stavbe je tudi avtomat s prigrizki in napitki.

Cena in način plačevanja
Cena seminarja znaša 690 € in vključuje 22 % DDV, de-
lovno gradivo, delovni material in 75 $ registracije (fee) 
pri Upledger Institute International. 
Za ta seminar omogočamo tudi obročno plačevanje po 
individualni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Akademije 
za manualno terapijo pred začetkom seminarja.
Seminar v celoti ali kotizacijo v primeru obročnega pla-
čevanja po individualni pogodbi je treba poravnati do 
roka prijave oz. do zasedbe mest. Pred vplačilom nas 
obvezno pokličite, da preverimo, če je še kakšno prosto 

Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam 
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo 
za seminar. 
Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnate-
rapija.si ali na www.barralupledger.si/upledger/ v ru-
brikah Seminar SomatoEmotional Release 1 in nam jo 
izpolnjeno pošljete na info@manualnaterapija.si ali 
info@barralupledger.si. 
Zadnji rok za prijavo na seminar je 2. november 2019.

Postopek in rok prijave

Kontakti

Na koncu seminarja prejmete mednarodni certifikat 
Upledger Institute International in ste vpisani v njegov 
register izvajalcev SER 1.

mesto! 
Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega semi-
narja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli se-
minar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni 
pred začetkom seminarja. 
Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije 
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št. 
03108-1000438793, sklic na številko 00 23. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.

kostmi in nebom v kombinaciji s strukturami grla, 
vratu in hioidne kosti.

•	 Izpopolnjena palpacija, poslušanje in veščine holi-
stične evalvacije telesa.

AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@manualnaterapija.si

info@barralupledger.si
Transakcijski račun pri SKB banki: 

03108-1000438793

www.manualnaterapija.si
www.barralupledger.si

www.facebook.com/manualnaterapija
www.facebook.com/Barral.Upledger.Slovenija

Veselimo se srečanja z vami!


