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bindu.si, 040 423 719 
 

AKTUALNI TERMINI IN CENE 
Sezona 2016/2017 

 
 
 
 

 ISHMECH s Kristino De Ventus 
 

v Redni termini v Ljubljani 
 

Začetna skupina, 1x tedensko 60 min 
 
KDAJ: vsak torek od 18:00-19:00 h 
Začetek programa: 20. 9.  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
 
Po 12 obiskih v začetni skupini se udeleženci vključijo v eno od nadaljevalnih skupin.  
Če vam razpisani termin ne ustreza, lahko 12 srečanj opravite tudi: 
-    z obiski mesečnih tematskih delavnic: občasno ob petkih od 18.30-21.30 (3 ali 4 
obiski). Prvi razpisani termin je 28. oktober.  
-    v individualnih srečanjih s Kristino De Ventus 
-    v programu za manjše skupine (2-4 udeleženci), ki vam ga izdelamo po meri 
Če metode Ishmech še ne poznate, ste pa obiskovali druge gibalne ali plesne 
tehnike, se oglasite na začetnem terminu. Vodja Kristina De Ventus vam bo po enem 
ali dveh obiskih priporočila, katera skupina je za vas najprimernejša. 
 
CENA: Cena se razlikuje glede na število obiskov. Kot 'mesec' veljajo 4 zaporedna 
srečanja: 

a) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice vsaj 3 mesece: 
mesečni obrok 50 eur za 4 zaporedne obiske 

b) plačilo za trimesečje: 
enkratno plačilo za 3 mesece 135 eur za 12 zaporednih obiskov 

c) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice celo sezono (9 mesecev): 
mesečni obrok 45 eur za 4 zaporedne obiske 

d) plačilo za sezono (9 mesecev) v enkratnem znesku ob vpisu: 
enkratno plačilo 360 eur za 36 zaporednih obiskov  

e) sprotno mesečno plačilo: 
mesečni obrok 65 eur za 4 zaporedne obiske 
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Nadaljevalna skupina, 1x tedensko 80 min 
 
KDAJ: vsak torek od 19:00-20:20  
Začetek programa: 20. 9.  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
 
Skupina je namenjena udeležencem, ki so v sezoni 2015/16 obiskovali nadaljevalne 
ali začetne skupine. 
 
CENA: Cena se razlikuje glede na število obiskov. Kot 'mesec' veljajo 4 zaporedna 
srečanja: 

a) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice vsaj 3 mesece: 
mesečni obrok 53 eur za 4 zaporedne obiske 

b) plačilo za trimesečje: 
enkratno plačilo za 3 mesece 144 eur za 12 zaporednih obiskov 

c) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice celo sezono (9 mesecev): 
mesečni obrok 48 eur za 4 zaporedne obiske 

d) plačilo za sezono (9 mesecev) v enkratnem znesku ob vpisu: 
enkratno plačilo 387 eur za 36 zaporednih obiskov 

e) sprotno mesečno plačilo: 
mesečni obrok 75 eur za 4 zaporedne obiske 

 
 

Nadaljevalna skupina, 2x tedensko 60 min 
 
KDAJ: vsak torek in petek od 6:25-7:25 h 
Začetek programa: 20. 9.  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
 
CENA: Cena se razlikuje glede na število obiskov. Kot 'mesec' veljajo 4 zaporedna 
srečanja: 

a) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice vsaj 3 mesece: 
mesečni obrok 100 eur za 8 zaporednih obiskov 

b) plačilo za trimesečje: 
enkratno plačilo za 3 mesece 270 eur za 24 zaporednih obiskov 

c) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice celo sezono (9 mesecev): 
mesečni obrok 90 eur za 8 zaporednih obiskov 

d) plačilo za sezono (9 mesecev) v enkratnem znesku ob vpisu: 
enkratno plačilo 720 eur za 72 zaporednih obiskov 

e) sprotno mesečno plačilo: 
mesečni obrok 140 eur za 8 zaporednih obiskov 
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Nadaljevalna skupina, 1x tedensko 60 min 
 
KDAJ: vsak torek ali vsak petek od 6:25-7:25 h 
Začetek programa: 20. 9.  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
 
CENA: Cena se razlikuje glede na število obiskov. Kot 'mesec' veljajo 4 zaporedna 
srečanja: 

a) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice vsaj 3 mesece: 
mesečni obrok 50 eur za 4 zaporedne obiske 

b) plačilo za trimesečje: 
enkratno plačilo za 3 mesece 135 eur za 12 zaporednih obiskov 

c) mesečno plačilo z obvezo obiskovanja delavnice celo sezono (9 mesecev): 
mesečni obrok 45 eur za 4 zaporedne obiske 

d) plačilo za sezono (9 mesecev) v enkratnem znesku ob vpisu: 
enkratno plačilo 360 eur za 36 zaporednih obiskov  

e) sprotno mesečno plačilo: 
mesečni obrok 65 eur za 4 zaporedne obiske 

 
 

v Ishmech mesečne 3-urne delavnice v Ljubljani 
 
KDAJ: petek, 28. 10., od 18:30-21:30  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA:  35 eur 
 22 eur za udeležence Bindu kontinuiranih delavnic: Ishmech redne skupine, 

Vrtavka, Vrtinec, meditacija kundalini 
 

 
v Ishmech delavnice v Mariboru  

  
KDAJ: ob petkih 2x na mesec.  
Prvo srečanje je 23. 9. ob 18. uri. 
23. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11. in tako dalje 
Trajanje delavnic: 18.00-20.30/21.00 h. Čas zaključka Kristina De Ventus prilagodi 
potrebam udeležencev.  
KJE: Maribor, Center Draš, Pohorska ulica 57 
CENA:  

• 80,00 eur za mesečni obisk oz. 2 zaporedni srečanji 
• 1-kratni obisk 45,00 eur 

 
 

v Individualno delo s Kristino De Ventus 
 
KDAJ: po dogovoru 
REZERVACIJA TERMINA: 040 423 719 - Tadeja 
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 VRTENJE 

  
v VRTAVKA - priprava telesa na vrtenje  

s Kristino De Ventus 
 
KDAJ: začetek 19. 9.  
Trenutno je razpisan termin za obdobje 19. 9.-7. 10.  
To je osvežitveni termin na željo udeležencev Vrtavke pretekle sezone in prvi začetni 
termin za vse nove udeležence. Nadaljnji termini za nove udeležence bodo razpisani 
naknadno. 
 
Ob ponedeljkih, četrtkih in petkih zjutraj ter 1 sobota. 
Ponedeljki in četrtki: od 6.15-7.15 
Petki: 5.15-6.15 
Sobota, 1. 10., od 6.00 do 9.00 
 
Sobotna daljša srečanja so namenjena podrobnejšim razlagam, vprašanjem 
udeležencev ter dodatnim gibalno-dihalnim vajam, ki pripomorejo k temeljitejšemu in 
pravilnejšemu izvajanju tehnike.  
 
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA: 145,00 eur 
 
  

v VRTINEC – celoletni program vrtenja z Bodinom 
 
Ko udeleženec s pripravo telesa na vrtenje doseže sposobnost stabilnosti in 
kontinuiranega vrtenja dlje časa, se lahko pridruži skupini VRTINEC, ki poteka od 21. 
9. kontinuirano vsako sredo zvečer ob 20. uri in jo vodi Bodin. 
Tehnika vrtenja, ki jo izvajamo, je izvorna in sledi poti pesnika Mevlane Rumija. 
 
KDAJ: vsako sredo, 20.00-21.30, začetek 21. 9. 
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA: 

a) za 4 zaporedne obiske 100,00 eur 
b) za 12 zaporednih obiskov 275,00 eur 
c) posamičen obisk 25,00 eur 

 
 
 

 
  PLES PO OGNJU z Bodinom 

 
KDAJ: sobota, 10. 9., 14.00-24.00 
KJE: Zaplana nad Vrhniko. Opis poti pošljemo po prijavi. 
CENA: 120,00 eur 
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  REBIRTHING s Tadejo Kern 

  
v Skupinski rebirthing 

 
Skupinski rebirthingi se izvajajo v različnih krajih po Sloveniji. 

 
KDAJ: 30. 9. in 14. 10., 18.00-21.00  
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA: 60 eur za 1 srečanje, 100 eur za 2 srečanji  
 
 

v Individualni rebirthing 
 
Individualno delo priporočamo udeležencem, ki si želijo intenzivnejšega in rednega 
kontinuiranega dela. Trajni rezultati se pokažejo po vsaj 10 zaporednih srečanjih v 
intervalu vsakih 6-10 dni.  
 
KDAJ: po dogovoru 
CENA: 50 eur za 60 minut. Srečanje običajno traja 90-120 minut. 
 
 

 
  MEDITACIJA KUNDALINI 

 
KDAJ: Prvo srečanje je v soboto, 22. 10., in traja od 6:00-9:00 
 

• PRIPRAVA TELESA: 22. 10.-16. 12. ter 5.-7. 1. 2017 
           ob torkih, četrtkih in petkih 5.15-6.15  

ter vsako tretjo soboto 6.00-9.00 
 
Termin ob sobotah je poleg meditacije namenjen predavanjem o njej, 
vprašanjem udeležencev in dodatnim vsebinam iz metode Ishmech, 
prilagojenim za hitrejše in trajno odprtje vira kundalini energije. 

 
• IZVAJANJE MEDITACIJE: 9. 1.-3. 2. 2017 

         vsako jutro od ponedeljka do petka 5.15-6.15 
         ter vsako soboto 6.00-9.00 
 
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA: Cena vključuje celoten program od 22. 10. 2016 - 3. 2. 2017  
ter 1 individualno uro s Kristino De Ventus 
Znesek lahko poravnate v enem ali treh obrokih: 

• 790 eur za plačilo v enkratnem znesku 
• 3 x po 295 eur za mesečno sprotno plačilo 

 
Program vodita Kristina De Ventus in Bodin. 
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 BINDU TOČKA 
 
Srečanja Bindu Točka so namenjena Bodinovim predavanjem o poti srca in 
ljubezni. Preživite večer v družbi strokovnjaka, ki je dobrih 40 let posvetil poti srca. 
 
KDAJ: petek, 14. 10. in 4. 11., 18.30-21.00 
KJE: Parinama center, Cesta na Brdo 85, Ljubljana 
CENA: 18 eur  

10 eur za udeležence, ki obiskujejo katerokoli kontinuirano delavnico v 
društvu Bindu 
 

 
 

  INDIVIDUALNI COACHING Z BODINOM 
 
Individualni coaching z Bodinom je primeren tako za tiste, ki skozi delo na delavnicah 
doživite različna stanja in spoznanja, ki jih želite bolje razumeti, stabilizirati ali 
poglobiti, kot za tiste, ki se iz različnih razlogov delavnic ne morete udeležiti, želite pa 
spoznati, razumeti in sprejeti višje Razumevanje, doseči Stanje, se otresti lastnega 
ega ter uzreti popolnost in Resnico. 
 
KDAJ: po dogovoru 
REZERVACIJA TERMINA: 040 423 719 - Tadeja 
 
 
 
 


