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Drugačen pogled na zdravje
V Sežani je v poslovnih prostorih Inku-

batorja začel z delovanjem naturopatski 
studio Suo tempore, v katerem storitve 
izvajava Anja Sterle in Metka Grča, ab-
solventki Šole za evolutivno naturopati-
jo iz Nove Gorice. Drugačen pogled na 
zdravje pomeni spremeniti svoj odnos 
do zdravja in dobrega počutja tako, da 
se dojamemo celostno, saj smo večdi-
menzionalna bitja. Daje nam priložnost, 
da se poglobimo vase in najdemo vzrok 
za svoje neugodje. Le tako se lahko traj-
no izboljša naše bivanje in močnejši, 
bogatejši ter izkušenejši nadaljujemo 
življenjsko pot na višjem nivoju, prosti 
bremen preteklosti. Biti odličnega fizič-
nega zdravja je vrednota vsakega izmed 
nas, ni pa zagotovilo za zadovoljstvo, ob-
čutenje sreče in notranje izpolnjenosti, 
ljudje namreč iščemo in želimo več in 
prav je tako. Morda smo trenutno zdravi, 
vendar naša notranjost kliče po preo-
brazbi, prečiščenju, razstrupitvi, saj prav 
tam nastajajo zametki težav, ki se bodo 
s časom odrazili navzven. Do drugačne 
vizije zdravja lahko pridemo z uporabo 

tradicionalnih in modernih, na pogled 
revolucionarnih metod, ki delujejo na 
fizično, emocionalno, duševno in du-
hovno plat, s ciljem povrniti telo v ravno-
vesje. Manualne tehnike, ki jih uporab-
ljava pri delu, so primerne za reševanje 
sledečih problematik: bolečine in funk-
cionalne motnje, bolečine v hrbtenici 
in sklepih, slaba prekrvavitev, glavoboli 
in migrene, hormonske in menstrualne 
težave, presnovne in prebavne motnje 
ter težave uro-genitalnega aparata, iz-
gorelost in mnogih drugih. Vse terapije 
so dokazano učinkovite tudi pri različnih 
neugodnih psihičnih stanjih, napetostih, 

stresu, depresiji in tesnobi. Akupunktur-
na masaža po Penzlu - APM (brez iglic) 
cilja na harmonizacijo energijskega pre-
toka, Kraniosakralna terapija vključuje 
delo na trdnejših strukturah – kosteh in 
na fluidnem nivoju, Reiki pa je tehnika, ki 
izjemno znižuje stres, sprošča in aktivira 

samozdravilne moči telesa. V povezavi 
z APM uporabljava, kadar je potrebno, 
vrhunsko, moderno metodo uporabe ki-
nezioloških trakov, CEPM®. Poseben del 
ponudbe predstavljajo masaže, od kate-
rih izvajava: masažo s cvetnimi esencami 
(Bachove in Avstralske), aromaterapev-
tsko masažo z eteričnimi olji, sprostilno 
masažo in ročno limfno masažo. Zelo 
blage, vendar globoke v svojem delo-
vanju so Bachove in Avstralske cvetne 
esence, katerih uporabo svetujeva kot 
podporo terapijam ali kot samostojno 
terapijo za lajšanje širokega spektra te-
gob in lažje soočanje z različnimi življenj-

skimi izzivi. Vse opisane metode dela, z 
izjemo aromaterapevtske in limfne ma-
saže, so primerne za vse, tudi bodoče 
mamice, majhne otroke in starostnike. 
Pomemben del v procesu pridobivanja 
ali ohranjanja zdravja, notranjega miru 
in napredka na čustvenem, psihičnem 
in duhovnem nivoju, predstavljata tudi 
gibanje in meditacija, ki sta združena v 
metodi Kinergetix, ki jo poučujem kot li-
cencirana inštruktorica in jo priporočam 
vsem. Tečaji Kinergetixa bodo razpisani 
v jesenskih mesecih, sedaj se raje razgi-
bajmo in sprostimo v zelenem objemu 
narave. Za tiste, ki se radi izobražujete, 
družite in delite svoje izkušnje bodo za-
nimivi četrtkovi popoldnevi s posebnimi 
delavnicami in predavanji, od katerih 
bomo pred poletjem izvedli naslednje: 
24.5. Hvaležnost – magnet za čudeže 
z Eli Labuschagne, 31.5. Plemenite vo-
njave eteričnih olj v vsakdanji uporabi z 
Metko Grča in 7.6. Čudoviti svet Avstral-
skih in Bachovih cvetnih esenc z Anjo 
Sterle. Na vse dogodke je zaradi lažje 
organizacije nujna prijava na telefonski 
številki 041 925 357, kjer sem vam na 
voljo tudi za ostala vprašanja. Vabljeni k 
ogledu spletne strani www.suotempore.
si, kjer lahko preberete več o storitvah 
studia, akcijskih ponudbah in aktualnih 
delavnicah, ali Suo Tempore poiščete na 
Facebooku in Instagramu. 


