
 

 

PREDAVANJE: ODPUŠČANJE – OSVOBODI SE JEZE IN ZAMER DO DRUGIH TER 

SEBE; Andrej Pešec 

 

A ni prijeten občutek, ko odložiš nekaj, kar si dolgo časa komaj nosil s seboj? Ko 

mirno hodiš, dihaš, spiš? 

Se bremeniš z jezo in zamerami do staršev, partnerja, sodelavcev, življenja, ... 

sebe? 

Podari si darilo. Zavladaj nad svojim življenjem in odpusti drugim. Ter sebi. 

Vsebina: 

- odpustiti drugim ter sebi - kako in zakaj? 

- nauči se pravilno usmerjati in uporabljati jezo; 

- osvobodi se grenkobe ter zadihaj in v življenje privlači nove priložnosti in ljudi; 

- mirno reševanje konfliktov 

- na kak način jeza in zamere vplivajo na naše življenje, odnose, bolezni in 

zdravje? 

- transformacija jeze in zamer v sprejemanje, odpuščanje in sočutje; 

- presezi posledice travm in zlorab ter odpusti, a ne pozabi; 

- nauči se postaviti zdravo mejo v odnosu s tistimi, ki grdo ravnajo s tabo; 

- kako vem, če sem zares odpustil; 

- začuti osebni mir, sprejemanje in zadovoljstvo ter nadidi zamere ter na 

življenje poglej skozi uči ljubezni, znanja in modrosti; 

- praktični primeri in zgodbe iz vsakdanjega življenja. 

- vprašanja in odgovori. 



Predavanje bo vodil Andrej Pešec, univ. dipl. politolog, ki deluje kot celostni 

psiholog, pedagog, trener in strokovnjak za odnose, leadership ter osebni 

razvoj; sodeluje s preko 220 zavodi v Sloveniji in na tujem. Andrej je tudi avtor 

knjige Ženske in moški. 

Vodil je že preko 2200 predavanj, webinarjev in izobraževanj, za katere so 

značilni nenavadni praktični primeri, sinteza sodobnih celostnih znanj, 

leadershipa in motivacijske filozofije ter zanimive zgodbe iz vsakdanjega 

življenja. 

Termin: petek, 17.12.2021, 18.00 – 19.45 

Lokacija: V ŽIVO v OM Yoga centru ali online webinar  

Prispevek: donacija 14 eurov 

Vsi prijavljeni dobijo tudi posnetek seminarja. 

POMEMBNO! 

OBVEZNE Prijave na mail andrejpesec@gmail.com. 

Po prijavi boste prejeli navodila za dostop do webinarja. 

Podatki za prispevek, donacijo: 

Društvo Znanje za življenje – Pandurang 

Apnenik 3b, 8294 Boštanj 

TRR: SI56 0237 9026 0777 346 SWIFT: LJBASI2X 

Referenca: 00 0000000 

Koda namena: CHAR ali ADCS: Namen: (tu vpišite “odpusti-PRIIMEK-DONACIA) 

Prijave sprejemamo do dneva dogodka do 9:30h. 

prosim, povabite prijatelje  

Vse, kar te vznemirja, te uči potrpljenja. 

Vsak, ki te zapusti, te uči, kako se postaviti na svoje noge. 

Vse, kar te jezi, te uči odpuščanja in sočutja. 

Vse, kar ima moč nad teboj, te uči, kako svojo moč osvojiti nazaj. 

Vse, kar sovražiš, te uči brezpogojne ljubezni. 

Vse, česar se bojiš, te uči poguma, kako premagati tvoj strah. 

Vse, česar ne moreš kontrolirati, te uči, kako spustiti in zaupati Vesolju 

 

 


