
dr. Špelca Morojna

11-dnevni PREBOJNI intenziv  
na Havajih

Eksluzivni inteziv samo za vas, 
ki ste pripravljeni izstopiti iz svoje 

cone udobja in brezpogojno, pogumno
 in brez oziranja nazaj vstopiti v svojo 

lastno vrednost! 

LEAP for LEADERS
PLATINUM INTENZIV

Big Island, Hawaii, ZDA,
6 - 16. marec 2018!



Transformacije iz vizionarja v Leaderja ne dosežete z nenehno akcijo ampak s tem, da 
spremenite notranjo igro in svojo vibracijo naravnate na paralelno realnost, ki izraža 
vaš resnični potencial! Naredite osebni in poslovni preboj ter iz Vizionarja zrastite v 

Leaderja svojih sanj!

Ste sposobni, ambiciozni in ste že veliko dosegli, a veste, da je nekje “še nekaj več”? Želite seči po svojih 
zvezdah in ne želite, da vas pri tem ustavljajo čustva ali zdravje? Se včasih počutite osamljeni in se o 
svoih idejah in norih sanjah ne morete pogovarjati? Si želite lahkotno dosegati svoje sanje in ne več 
podlegati omejitvam, ki vas neredko zaznamujejo? Ali pa si zgolj želite transformacijo iz vizionarja v 
Leaderja svojih sanj, preživeti 11 dni v briljantnem okolju, z vrhunskimi soudeleženci, doseči “glavo 
zmagovalca” in postaviti trdne temelje svobodi, ljubezni in obilju, ki si jo želite za svoj življenjski slog?

Potem ste na pravem mestu, vesela sem vas in vam čestitam! Kajti za vas sem pripravila intezivni pro-
gram osebnega in poslovnega preboja LEAP FOR LEADERS, kjer boste uresničevali potovali skozi 5 
faz transformacije vizionarja v Leaderja svojih sanj, s pomočjo iskrenega občutenja postali vibracijski 
magnet za obilje, se osvobodili teže in skozi šivankino uho vstopili v novo realnost. 

Na prvi pogled morda ne izgleda, da je biti Leader svojih sanj in stopnica, ki jo morate prestopiti, po-
vezana z vašim notranjim svetom. A dejstvo je (ki ga potrjujejo svetovne raziskave), da je 85% vašega 
poslovnega in finančnega uspeha osebnostna rast. Preostalih 15% so poslovna znanja, vaša strokov-
nost in tehnike, ki jih morate obvladati za uspešnega poslovneža.

Vse ostalo se zatika ali ustavlja ali pa gre (pre)počasi samo zato, ker od vas zahteva osebni preboj in 
prehod skozi šivankino uho. To pomeni, da ko odprete prava vrata, se tudi vam odpre pot, katero ču-
tite v sebi, a še nekako čaka, da se uresniči.



Kaj imajo torej skupnega 

Tina Maze, 

Ilka Štuhec,

Eckhart Tolle,

Neal Donald Walsh,

Oprah Winfrey,

Luise Hay in mnogi drugi?

Vsi so dosegli izjemne uspehe in vsi so odkrili, da je edina ovira za sanjski uspeh v glavi! Vsi so trdo delali 
in šli za svojimi sanjami, vsi so korakali po robu, investirali in verjeli, a vsi so DOSEGLI PREBOJ ŠELE, KO 
SO ODVRGLI ODVEČNO TEŽO IN STOPILI SKOZI ŠIVANKINO UHO.

Tega nihče od njih ni storil sam in to lahko storite tudi vi!

V 11 dnevnem intezivu boste na potovanju skozi faze soočeni s svojimi prepričanji, ki vas (še) omejujejo in 
obljubim vam, da bodo pokala kot premajhne rakove lupinice. Na tem mestu se bo rodil novi jaz, doživeli 
boste preporod in pot do sanj je odprta!

Poleg tega boste izpostavljeni visoki vibraciji soudeležencev in magičnih Havajev, otokom z dokazano eno naj-
močnejših transformativnih energij na svetu, otokov vulkanov, vroče lave, orhidej, tropskega obilja in delfinov. 

Če ste torej svetovljan, ki ne želi biti ujet v svoj lastni svet ampak ga želite razširiti, potem ste na pravem 
mestu in pričakujem vas v najbolj visokovibracijskem intezivu, ki ste jih doživeli.

Kakšne REZULTATE lahko pričakujete ob prihodu domov?
•  Preporod v Leaderja svojih sanj.

•  Katapult svojega potenciala.

•  Energetsko “operacijo” na visoko vibracijo in premik v paralelno realnost.

•  Izkustveno zavedanje, kaj manifestacija v resnici je.

•  Zaupanje, da se to, kar si želite, že pelje k vam.

•  Premik v sprejemanje tega, kar si želite in potrpežljivo čaka pred vrati, da jih odprete.

•  Zavedanje moči svojih občutkov in moči, da kreirate življenje, ki ga sanjate.

•  Odkrite bodo vaše pokrovke pravih občutkov, zato se boste prenehali skrivati in boste doživljali 
avtentično notranjo moč.

•  Zavedanje pravil, po katerih nezavedno živite in kako jih lahko “prekršite”, da je nabolje za vas 
IN za vse vpletene.

•  Jasne smernice, kaj je vaš naslednji korak v vašem življenju;

•  Spremenjen pogled nase in na lastno življenje, kar vam bo prineslo olajšanje in občutek sreče.

•  Prebujeno strast za ustvarjanje življenja po lastnih merilih!

To se morda sliši magično, a nihče, ki je zares uspel, ni uspel po logičnih pristopih ampak s tem, da je vstopil 
v svojo lastno sposobnost magičnega ustvarjanja svojih okoliščin, svojih odnosov, svojega uspeha, svojega 
denarja in svojega življenja.



DEFINICIJA USPEHA:
Živeti in se odločati po svojih občutkih in po svoji resnici, zaupati v naslednji korak  

tudi če (še) ne vidite rezultatov, sanjati velike sanje, vsak dan korakati proti njim 
 in odživeti tako, da vam ne bo žal niti, če vas že jutri ne bo več.

KDO JE LEADER?
Leader je nekdo, ki ne reče: “Pojdite za menoj,” ampak nekdo, ki reče: “Jaz grem prvi!” Leader je nekdo, ki ne 
pričakuje uhojenih poti, in se zaveda, da jih utira. V svojo okolico prinaša nov način razmišljanja, delovanja, 
čustvovanja in komuniciranja. Ve, da je poklican in četudi ne pozna (še) natančno svojega poslanstva, je 
pripravljen rasti in biti prisoten ob prihodnosti, ki se razvija pred njim.

ZA KOGA JE INTENZIV PRIMEREN?
Inteziv LEAP FOR LEADERS je za vas, če vas vodi srce, če ste pripravljeni na preboj, če ste pripravljeni, da 
brezpogojno požgete ladje in vstopite v svojo vrednost, če ste pripravljeni biti ranljivi in iskreno pogledati in 
spremeniti dele svoje miselnosti, ki vas drži na mestu …

… če vam je dovolj tega, da ste vizionar in so vaše sanje spravljene v predalu, če se velikokrat počutite osa-
mljeni in vas ne razumejo prav dobro, kaj sploh hočete, če se zbudite sredi noči in je v vas vizija, ki vas pre-
vzame, če se kljub uspehom še vedno velikokrat počutite kot totalni luzer in želite to pozdraviti … 

… če se zavedate, da je preporod v Leaderja čustvena transformacija, če se zavedate, da vaša čustva kreirajo 
vašo realnost in da lahko ali kreirajo čudovito življenje ali pa ga uničijo, če ste pripravljeni, da postanete 
odprti in čustveno pretočni in kot taki najboljši Leader nove dobe …

Inteziv ni za vas, če vas vodi strah, če svoje odločitve sprejemate pod vplivom drugih ljudi, če morate vpraša-
ti za “dovoljenje”, da se odločite zase (ker ga ne boste dobili), če vam “prav nič ne manjka in kaj sploh hočete 
še več”, če nimate v sebi strasti, da bi na tem svetu pustili pečat in če imate težavo investirati vase.

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE?
Inteziv je 100% izkustven. To ni teorija ampak skrivnost ustvarjanja, ki se razkriva pogumnim posamezni-
kom, da kreiramo svoje življenje in vibracijo svobode, obilja, sreče, ljubezni in miru predajamo naprej.

Za vas bo poskrbljeno v vseh ozirih. Bivali bomo v čudoviti, čisto naši zasebni vili sredi tropskega raja, blizu 
plaže in vulkanov, s popolno privatnostjo in fantastičnimi možnostmi vseh oblik mastermind aktivnosti. 
Jedli bomo tropske dobrote, ki dvigujejo vibracijo in kombinirali transformativno delo z obiski magičnih 
krajev in plavanjem med tropskimi ribicami, želvami in delfini.

Vila je blizu plaž s črnim vulkanskim peskom, vulkanov in orhidej, del otoka, na katerem bomo bivali, pa 
slovi po najvišji vibraciji in kombinaciji sanjskih magičnih energij.

Ste že nestrpni, kakšen je program, ki vam bo omogočil pomembne notranje premike in LEAP FOR LEA-
DERS? Super! Preberite si ga sedaj v nadaljevanju.



PROGRAM 11-DNEVNEGA INTEZIVA LEAP FOR LEADERS 
na Havajih

1. DAN: 
Vaša pot se prične na letališču v Benetkah, od koder poletite v Kono, Big Island, Hawaii, kjer vas pričakam 
in poskrbim za prevoz do nastanitve. Tam izberete sobo in preden potonete v zdravilni spanec, vas čaka še 
lahka večerja.

2. DAN: 

Tema dneva: ZANIKANJE - prehod skozi 1. fazo transformacije.
Jutro bomo začeli z vajami za prebujanje poslanstva na čudoviti havajski tropski zelenici pred našo hišo. 
Invokacija celične modrosti in vedenja, ki je že v vas, a je zaradi vplivov okolice zaspalo. Po slastnem zajtrku 
pričnemo z mastermind delom. Prva faza je posvečena temu, da stopite iz zanikanja svoje moči in veličine. 

Poglobili se boste vase in v svoj osebni veliki ZAKAJ si želite kreirati svoje sanje! Osvojili boste principe 
občutenja in metode F.E.E.L.™ in se v 1. fazi soočili s svojo osebno stopnico, ki ste jo prišli prestopit.

Čustvena transformacija dneva: strah in sposobnost toleriranja nepoznanega

Po dopoldanskem delu bomo skupaj pojedli kosilo in si privoščili popoldansko integracijo s preizkušanjem 
temperature Tihega oceana. Zvečer bo čas in prostor za vsa vprašanja in poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja in počitek.



3. DAN: 

Tema dneva:  
JEZA IN PREBOJ - prehod skozi 2. fazo transformacije.
Vaje za prebujanje obilja na zelenici pred našo hišo. Vitalizacija globo-
kega znanja, ki je že v vas in se prebuja! Slasten zajtrk - poskusi kaj no-
vega!  Mastermind delo se nadaljuje, v 2. fazi se energije že ogrevajo in 
v tebi se vzbudi močna energija, ki pravi DOVOLJ. V sebi zaznaš moč, 

ki je nisi navajen-a uporabljati v dobro sebe in drugih. Ko se naučiš kanalizirati moč in prevzeti popolno 
odgovornost zanjo, se prava kreacija življenja šele prične.

Čustvena transformacija dneva: jeza in sposobnost uporabe svoje zdrave notranje moči

Po dopoldanskem delu sledi kosilo in integracija dopoldanskih prebojev z obiskom vulkana. Energija vul-
kana je tista, ki bo podprla dopoldansko delo s čustvom jeze, saj vas bo naučila, kako biti mojster zdrave 
jeze. Zvečer bo čas in prostor za vsa vprašanja in poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja, ples za sprostitev energije in počitek.

4. DAN: 

Tema dneva:  
BARANTANJE - prehod skozi 3. fazo transformacije.
Sprehod za prebujanje obilja na čudovitem terenu okoli hiše. Vadba 
čuječnosti in prisotnosti ob tem, kar se razvija pred vami. Slasten 
zajtrk - preseneti soudeleženca!  Mastermind delo se stopnjuje, 3. faza 
je posvečena temu, da smo ljudje nagnjeni k temu, da bi radi dobili 
transformacijo, a zanjo nismo pripravljeni odstopiti od svojih nena-
pisanih pravil, ki nam dajejo (lažni) občutek varnosti. V tem dnevu 
bodo pokala pravila, ki ne služijo v dobro vas in drugih. Tukaj ste zato, 
da utirate pot in zato morate tudi svoj način življenja zastaviti tako, da 
vas podpira. Ne pozabite, Leader pravi: “Jaz grem prvi.”

Čustvena transformacija dneva: Kaj je krivda? Od kod izhaja in kako jo 
pretvorim v notranjo avtoriteto? 

Za lačne želodčke sledi kosilo in nato lepote in vonjave orhidej. Prevzemanje notranje avtoritete je kon-
stanti proces, ki potrebuje vašo pozornost, ljubezen in vajo. Zvečer bo čas in prostor za vsa vprašanja in 
poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja, družabne igre, pogovor in počitek.

5. DAN: 

Tema dneva: PREHOD SKOZI ŠIVANKINO UHO - 4. faza transformacije.
Vaje za prebujanje obilja na čudoviti zen terasi pred našo hišo. Vadba čuječnosti in prisotnosti ob tem, 
kar se razvija pred vami. Slasten zajtrk - okušanje z zaprtimi očmi!  Ko se razbremenite krivde, se v vašem 
življenju neizogibno pojavijo spremembe. Morda se bo v vas pojavil klic po opuščanju, ljudi, situacij, mate-
rialnih dobrin, načina komuniciranja. A skozi šivankino uho ne morete, če ne odložite tovora, ki vas ovira 
na poti. Odlaganje bo danes lahkotno, saj vas podpira energija celotnega otoka.



Čustvena transformacija dneva: Opuščanje, žalost in ljubezen. Čustvo, ki odpira srce in povezuje ljudi.  

Kosilo in drugačno popoldne. Privoščili si bomo mir in to, kar bomo želeli. Pomembno je, da v svoj urnik 
vpeljemo “lenobo” in spontanost, ki je skoraj ne poznamo več. Zvečer bo čas in prostor za vsa vprašanja in 
poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja, poglabljanje v svoje sanje in počitek.

6. DAN: 

Tema dneva: PREPUŠČANJE V SVOJE  
UNIKATNO LEADERSTVO - 5. faza  
transformacije.
Sprehod in vaje za prebujanje obilja na čudoviti zen 
terasi pred našo hišo. Meditacija, ki jo lahko vklju-
čite v vsakodnevne aktivnosti in ne zahteva strogih 
pravil. Slasten zajtrk - kreativnost na višku! Ko ste 
skozi šivankino uho, se boste predali. A ta predaja bo 
popolnoma drugačna kot si morda predstavljate. To 
bo predaja svoji notranji moči, unikatnemu načinu 
Leaderstva, svojemu poslanstvu, predaja vodstvu, ki 
ga najdete samo v svojem srcu. Pustite se presenititi!

Čustvena transformacija dneva: Mir in zaupanje. Najdite to v sebi, ne v svoji okolici.   

Lakota, kosilo in popoldanska igra in zabava. Življenja naposled le ni treba jemati preveč resno :-) Zvečer bo 
čas in prostor za vsa vprašanja in poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja, ples, zabava in počitek.

7. DAN: 

Tema dneva: ŽIVETI SVOJE POSLANSTVO - 6. faza transformacije.
Zdaj že poznamo jutranje vaje … morda si bomo vzeli jutro za preprosto poležavanje in pisanje dnevnika in 
meditacijo. Slasten zajtrk - kreativnost na višku! Ko ste se predali, boste zaživeli dobesedno na novo. Tega 
dela niti ne morem opisati, ker ne vem, kako se bo razvila vaša unikatna zgodba. A zagotavljam vam, da ne 
boste mogli verjeti svojim očem, kaj odkrivate. Še nekaj je pomembno … da v svoje življenje vpeljete radost 
in lahkostnost, ki vas bo napolnjevala in tudi peljala skozi težke trenutke. Zato bo današnji dan 6. faze po-
svečen visoki vibraciji poslanstva, veselja in užitka na vaši poti.

Čustvena transformacija dneva: Radost in užitek. Obvezne vaje do konca življenja.    

Po dopoldanskem delu bomo uživali v kosilu in si privoščili še več igre in zabave, da dobro vadimo za vselej! 
Zvečer bo čas in prostor za vsa vprašanja in poglabljanje dnevne teme.

Lahka večerja, “stori kaj neumnega” in počitek.



8. DAN: 

PLAVANJE Z DELFINI.
Delo je za nami, zdaj bomo samo še uživali. 
Ali si lahko zamislite kaj bolj primernega kot 
plavanje z delfini? Ker divjih, prostih delfi-
nov ne moremo “naročiti”, a je njihova druž-
ba najbolj transformativna, jih bomo pokli-
cali in prosili, da so naša družba. Pripravite 
se na to, da boste v vodi pozabili na čas, na 
človeške omejitve in se globoko v srcu, z vsa-
ko celico povezali z lepoto in modrostjo na-
šega planeta, katerega nadvse pomembni del 
ste.

9. DAN: 

KOPANJE, SNORKLANJE, VSRKAVANJE UŽITKOV 
PREPORODA.
Zadnji jutranji sprehod. Zadnji zajtrk. Dopoldanski izlet in kosilo v 
odlični restavraciji. 

Vse, kar se je premaknilo v vaši zavesti in podzavesti, zahteva čas, da se 
usidra in požene korenine. Je ostalo še kakšno vprašanje, vas zanima, 
kako doživeta spoznanja prenesti v domače okolje? Trdno bomo zasi-
drali svoja sidra v zavest obilja in pričeli kreirati svojo lastno realnost.

Ostane nam še nekaj uric, da si damo duška na našem otoku in v sebi 
obudimo še zadnje atome Leaderstva. 

Napolnjeni do roba in čez, srečni in prerojeni bomo odleteli proti domu 
in se zavezali rasti s pomočjo “velikega uma”, ki bo odslej prisoten vsa-
kič, ko se bomo povezali.

10. in 11. DAN: Polet domov in pristanek 
v sLOVEniji
V srcu za vedno povezani s svojo novo vizionarsko družino se bomo 
poslovili na letališču in pričeli kreirati svoje sanje v novi realnosti.



11-DNEVNI PREBOJNI INTEZIV VKLJUČUJE:
•  brezplačno pomoč pri nakupu letalske karte (priporočamo letalski prevoz BENETKE – KONA – BENET-

KE), rezervaciji namestitve na Havajih, prevozih od letališča Kona do namestitve in nazaj in pri vseh pre-
vozih po otoku, pri obisku plaž, izletih in obiskih magičnih krajev;

•  dnevni program transformativnega dela, pomoči in coachinga: min 37 ur intenzivnih delavnic, čustvene-
ga in osebnega dela, vibracijskega spreminjanja realnosti, povezovanja, odpiranja čustveni pretočnosti in 
sposobnosti manifestacije in še in še;

•  vsak udeleženec prejme na intezivu veliko individualne obravnave in osebnih prebojev,  poleg tega pri delu 
v skupini, ko naredi preboj dviguje ena oseba, hkrati naredi preboj celotna skupina;

•  opora in konstantna prisotnost ter dosegljivost transformacijskega mentorja – mene;

•  več kot 100 ur intenzivnega dela na sebi in spoznavanja, kdo ste in kaj si želite;

•  priporočeni izleti: plaža za snorklanje, kjer boste videli pisane tropske ribe in želve, plavanje z delfini, 
sprehod po vulkanu kraterja, nočni obisk vulkana (samo v primeru, če bo v času inteziva aktiven), obisk 
plantaže orhidej, lokalne tržnice, tradicionalnega plesa in uživanje v obilju sadja;

•  in še nekaj posebnih presenečenj, ki bodo lepo darilo na mastermindu za pogumne, ki se podajate na pot, 
ki je večja od vas samih.

INTENZIV NE VKLJUČUJE:
•  stroškov potovanja, namestitve in prehrane
•  ESTA vizuma (uredite si jo sami, a vam pri tem nudimo pomoč)
•  osebnih dodatnih stroškov, 
•  rizika odpovedi potovanja,
• Coris zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja v tujini (slednje si uredite sami pred odhodom).
Vsa dodatna navodila in seznam, kaj potrebujete za potovanje, prejmete 30 dni pred odhodom.

 

DARILNI BONUSI ZA POGUMNE IN PREDANE UDELEŽENCE INTEZIVA!

DARILO #1: Skupinska srečanja pred in po intezivu.

PRED INTENZIVOM: 2 skupinski povezovanji v obliki 3 urnega srečanja za pripravo terena - tako se

bo vaš prebojni proces pričel že prej in boste na inteziv prišli pripravljeni, da lupinica starega razmišljanja z
omejitvami za zmeraj poči.
PO INTENZIVU: 1 skupinsko povezovanje, praznovanje in integracija procesa po intenzivu, prav tako v 
obliki 3 urnega srečanja.

Srečanja bodo v Mariboru.1 skupinsko povezovanje oz. integracija procesa po intenzivu, prav tako v obliki 
3 urnega srečanja. 

Vrednost: 1200 eur + DDV.

Tako boste pred odhodom pripravili teren in po prihodu domov lažje integrirali transformacijo. Vodila vas 
bomo skozi konkretna vprašanja in morebitne dileme, ki se vam bodo pojavljale, ko boste novo realnost 
integrirali v svoje življenje.



DARILO #2: Osebna mentorska podpora.
Za prijavo takoj prejmete posebni bonus - 4 VIP individualne mentorske ure “OSEBNI PREBOJ =  
POSLOVNI PREBOJ”, ki jih lahko porabite v mesecih oktober 2017 - maj 2018 

Vrednost: 1000 eur + DDV.

POMEMBNO 

•  priporočljivo, a ne nujno je osnovno znanje angleškega jezika, da se lažje znajdete na Havajih (ostali pro-
gram in delavnice so v slovenščini);

•  prebojni inteziv je namenjen tako ženskim kot moškim, ki veste, da je v tem življenju še nekaj več, poseb-
na investicija za pare;

•   program se lahko delno prilagodi glede na vremenske razmere in časovne omejitve oz. potrebe skupine. 

KAKO SE PRIJAVITE?
Si tudi vi želite največjega preboja, ki ste ga doživeli, saj se boste dobesedno prestavili v novo realnost?  
Seveda! 

Kako priti zraven? 

Lahko si predstavljate, kako zahtevno je organizirati in izpeljati tak inteziv?

V njem je 26 let združenega znanja, visoke vibracije, modrosti, transformacije in prebojev, kombinacije du-
hovne in poslovne energije, ki je ne dobite NIKJER na svetu (v končni fazi pa tudi veliko dela in stroškov). 
Kot je rekel Picasso: “Res je, da mi je slika vzela 3 minute. A da jo lahko naslikam v 3 minutah, sem potre-
boval 20 let.”

LEAP FOR LEADERS je intenziv na svetovnem nivoju (potekal bo izjemoma v slovenščini). Ker ste VI na 
svetovnem nivoju!!!

Verjetno vas zanima investicija? Malo potrpežljivosti še prosim.

Naj vam prišepnem samo, da ta mastermind organiziram v posebnem času, ko se prebujamo in ko organsko 
rastemo v svojo najvišjo vibracijo, zato vam je tokratni inteziv na voljo po posebni ceni.

Na intenziv sprejmem 9 oseb (na voljo sta še 2 prosti mesti).

»Špelca, pa bo to delo res prineslo spremembe?«

Seveda! Ko dojamete, kakšna je vaša notranja moč, da kreirate svoje življenje, in kako si sami tako postavlja-
te kot zmorete odstraniti ovire, boste postali LEADER SVOJIH SANJ. Premik, ki ga boste doživeli, vas bo 
trajno zaznamoval, hkrati pa boste kreirali podporno mrežo za naslednji sanjski projekt. 

Povem vam, odkar se sama zavedam, da sem Leader, lahko kreiram svoje življenje s popolnoma drugačnim 
razmišljanjem in delovanjem, dnevno odkrivam priložnosti za rast, srečo, hvaležnost in uresničitev (finanč-
nih) sanj. Življenje ni uganka, ki jo je potrebno razrešiti ampak misterij, ki ga je potrebno živeti! Naučili se 
boste živeti svoj misterij in to je največje darilo, ki ga lahko dobite!

Na inteziv se prijavite tako, da se najprej prijavite na posebni brezplačni in neobvezni razgovor, kjer 
ugotoviva, ali je intenziven program prava poteza za vas. Če je tako, vam zaupam tudi investicijo.



Investicija je primerna, 7 x nižja kot za podobne intezive v tujini, a lahko pomeni za vas izstop iz cone  
udobja. 

Prejmete tudi brezplačen vodnik (mp3 verzija, 60 minut):

KATAPULT ZA VAŠ POSEL
 - o cenah, visokocenovnih storitvah in premiku v vaši glavi, ki se mora zgoditi ZDAJ!

Ali verjamete v naključja? Jaz ne! Vse je na-ključ. Zato v tem trenutku berete ta program s posebnim razlo-
gom in vaše srce si želi na ta prebojni intenziv potovanje z razlogom – ker ve, da bo prejelo točno to, kar 
potrebuje, da prične kreirati svoje sanje. Morda ste celo v življenjskem obdobju, ko se zavedate, da je vaš 

klic postal tako močan, da se mu ne morete več upreti. Prenehajte se upirati, raje kreirajte!

vaša

Špelca  

PS: Če vas srce kliče na ta magični in prebojni poslovno-duhovni intenziv, ne odlašajte. Življenje je pre-
kratko, da bi bilo majhno! Na voljo imam še 2 prosti mesti, zato kliknite TUKAJ, če ste resni glede svojega 

preboja in ste za to pripravljeni investirati vase.

http://poslovnaboginja.com/leap-for-leaders-hawaii-lista-za-obvescanje


KDO JE DR. ŠPELCA MOROJNA?
Sem mama 3 najstnikov, večna učenka in predana mentorica, moja največja strast pa je vaš preboj in trans-
formacija v srečnega in svobodnega kreatorja svojih sanj. Z vsem srcem poskrbim, da se vaša osebna pre-
obrazba odraža v lepih odnosih, izpolnjenih sanjah in srečnem življenju. Najraje se potepam po naravi in 
po čudovitih kotičkih tega sveta. Moja strast je svoboda. Najbolj srečna sem, ker sem si uspela svoj posel 

postaviti tako, da je moja pisarna lahko kjerkoli si zaželim, na belih plažah, v 
cvetoči Kaliforniji, v hotelu ob smučišču ali na domačem vrtu. 

Izkušnje sem si nabirala kot doktorica znanosti na Fakulteti za računalništvo in 
informatiko v Mariboru (mnogi mi še danes zaupate prav zato, ker sem prize-
mljena) in kot ustanoviteljica, predsednica in prva slovenska strokovna sveto-
valka za dojenje IBCLC v največji neprofitni organizaciji za obporodno pomoč 
Štorklja. Ob tem delu sem končala 6 letno šolanje za bioenergetsko zdravljenje 
in psihologijo uma in telesa (body-mind psychology) Barbara Brennan School 
of Healing. Svoje znanje združevanja poslovne in duhovne uspešnosti sem 
nadgradila pri priznanih mednarodnih poslovnih mentorjih.

Sem kreatorka metode F.E.E.L.™, ki je plod 26 letnega dela, raziskovanja in po-
globljenega študija. Sledi modrosti Alberta Einstein-a, ki je rekel: “Če nečesa 
niste sposobni razložiti na popolnoma preprost način, potem tega ne razume-
te dovolj dobro.” Metoda F.E.E.L.™ spreminja življenja po vsem svetu, a njen 
pravi čas šele prihaja.

Osebno sem šla skozi resno krizo, ko sem skoraj izgubila hčerkico. Doži-
vela sem, kaj pomeni “kar te ne ubije, te ojača”. Šla sem skozi tri poklice, da 
sem našla to, kar si resnično želim početi. Ojačala sem v zavedanju, da je 
edino vodstvo, da sledim sebi, da se čustveno pozdravim in okrepim, skozi 
svojo finančno krizo in delo s tisočimi študenti pa sem se naučila, kako lah-
ko premikam svoje meje do neba.

Izdala sem že svojo dve knjižni uspešnici, 40 DNI ZA OBILJE in SNEMITE 
MAVEC S SVOJE DUŠE, ki ju lahko naročite na moji spletni strani www.po-
slovnaboginja.com. Knjigi vam boste odstrli meglico v vaše poslanstvo in vam 
popolnoma spremenili vašo osebni in poslovno zgodbo.

Spletna stran: 

www.PoslovnaBoginja.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/poslovnaboginja


