
pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej 

 Informácie k podujatiu a prihlasovaniu sa  

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016 e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk 

P O Z V Á N K A  
na on-line zoomový meditačný podvečer 

Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov 

 07.12. 2021 v Bratislave  

Lektorka: PhDr. Blažena Ghillányová / Mgr. Ľubica Tománková 

Obsahom stretnutí budú meditácie V. Satirovej a jej žiakov v úprave slovenských lektoriek. Cieľom je poskytnúť účastníkom príležitosť 

k hlbšiemu spojeniu so svojim vnútrom, svojou životnou energiou (silou), so svojimi zdrojmi. Umožnia prehĺbenie sebapoznania a 

objavenie nových možností smerom k láskavejšiemu prijímaniu seba a druhých, k vnútornej harmónii a celistvosti. Účasť možná len po 

vyplnení a potvrdení on-line prihlášky a zaplatení lektorného. 

Kľúčové slová: 
osobný rast, cesta k sebe, k plnšej ľudskosti, prežívanie seba v prítomnosti, sebaúcta, spojenie so zdrojmi, životná sila, múdrosť, dobrota, 

láska 

 Ako sa prihlásiť  

Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr v deň seminára vyplnením on-line prihlášky, ktorá je uverejnená na stránke IVS v SR 

www.satir-institute.sk, a úhradou poplatku. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia platby poplatku. Ak je on-

line prihlasovanie uzavreté, prihlásiť sa dá len po dohode na čísle 0915 626 016. 

 Pokyny pre platbu lektorného  

Poplatok: 10,- € 

Číslo účtu / kód banky:  IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu:  Inštitút V. Satirovej v SR 

Variabilný symbol: RRRR, kde RRRR je rok narodenia 

Špecifický symbol: 2112072 (07. 12.) 
 

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať. 

Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.  

Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  

 Organizačné pokyny  

 

Prezentácia od 16.45 hod., program 17.00 - 19.00 hod. 

Deň pred stretnutím Vám pošleme link na zoom. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 PhDr. Blažena Ghillányová, Mgr. Ľubica Tománková 
 lektorky IVS v SR 
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