
Pozdravljeni, 
 
vabim vas v psihoterapevtsko skupino, katere namen je triletni proces 
samoraziskovanja in predelovanja vzorcev in vedenj, ki vas ovirajo pri uresničevanju 
lastnih želja, ciljev, aktivnosti in bolj kakovostnega odnosa do sebe in drugih.  
Skupina je stalna in se kontinuirano srečuje na petih večdnevnih intenzivih letno. 
Način dela v skupini vključuje poleg pogovora še telesne, meditativne, fantazijske, 
masažne, gibalno-plesne, ustvarjalne (glina, risanje, …) in druge tehnike. 
Psihoterapevtski proces se ne osredotoča zgolj na problem, ampak obravnava 
vsakega posameznika kot celoto in je zato zaradi različnih tehnik in dinamike 
skupine to celostni proces posameznika v odkrivanju in krepitvi lastnih virov moči. S 
tem ne predelujemo samo preteklost, ampak pridobivamo pomembna “orodja”, ki 
nam pomagajo pri soočanju s težavami in ovirami v našem aktualnem življenju in v 
prihodnosti. 
 
Skupino bom vodil Lan Pečjak, psihodinamski psihoterapevt, učni terapevt in 
supervizor. 
Psihoterapevtske skupine vodim zadnjih 15 let. Tudi sam imam izkušnjo tovrstnega 
procesa in sem se ravno zaradi tako dobre in učinkovite izkušnje odločil, da po 
svojih najboljših močeh omogočim to tudi ostalim… 
 
 
Pomembne informacije: 
 
Kontakt za prijave in dodatna vprašanja: 
info@sankofa.si 
Predstavitveno srečanje: 
24.3. do 25.3. 2017  
Pričnemo v petek ob 17.30 do 20.00 in v soboto od 9.00 do 18.00. 
Cena predstavitvene delavnice je 80 eur in jo poravnate ob prejemu računa, ko se 
prijavite na delavnico preko maila. 
Termini skupine za celotno obdobje procesa: 
Skupina se sreča 4x letno in poteka v četrtek od 18.00 do 20.30, v petek in soboto 
od 9.00 do 18.00 in v nedeljo od 9.00 do 13.00. 
1x letno imamo celotedenski intenziv v poletnem obdobju na posestvu Sankofa v 
Goriških Brdih, ki se prične v ponedeljek ob 10.00 in zaključi v soboto ob 13.00. 
Vsi termini delavnic za enoletno obdobje bodo znani v naprej po predstavitveni 
delavnici. 
Cene:  
Cena posamezne delavnice (četrtek do nedelje) je 250 eur, 
Cena celotedenskega intenziva (vključuje bivanje in prehrano) je 500 eur. 
Več o skupinski psihoterapiji: 
http://www.sankofa.si/psihodinamska-psihoterapevtska-skupina 
Več o meni: 
http://www.sankofa.si/o-nas#lan 
 
 
 
Vabljeni! 
 
Lan 


