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21 - dnevna praksa za ZDRAVO in LAHKOTNO življenje 

Aktivni program, ki vam pokaže kako in na kakšen način stopiti na višjo stopničko dojemanja SEBE 

in ŽIVLJENJA v katerem Ste. 

Dobrodošli v 

21 – DNEVNEM CELOSTNEM PROGRAMU ZA ZDRAVO in LAHKOTNO ŽIVLJENJE 

Za lahkotnejše življenje in dobro zdravje je potrebno delovati širše in celostno. 

Zato želim z vami podeliti kako in zakaj je nastal ta program. Največja pobuda je bila seveda 

situacija v kateri smo že od meseca marca 2020. Takrat sem dobila potrditev na že željeno 

spremembo, ki sem jo čutila v sebi. Moje delo in delovanje se mora spremeniti. Še bolj kot kadarkoli 

do sedaj sem se pa zavedala pomena zdravja in pozitivne, konstruktivne naravnanosti. 

 

Poleg enajst letne izkušnje na področju psihologije in prakse z ljudmi preko gibalnih programov za 

FIT telo, zadnjih sedem let intenzivneje raziskujem naravne načine, tehnike in vaje, ki pripomorejo 

k boljšemu psiho-fizičnemu zdravju.  

Skozi lastne vzpone in padce, predvsem pa preko svojih bolečin ter bolezni, zaradi ne poslušanja 

lastnega srca in telesa, sem se veliko naučila in ozavestila. Sledila sem navdihu Duše in se podala na 

pot raziskovanja samo Sebe in tako skopala marsikatero globoko luknjo, da sem lahko spustila 

določena prepričanja, vzorce, čustva in tudi tisti najhujši strah. 

Moja želja je, da vas spodbudim in motiviram do stopnje, da zavestno stopite v vlogo kreatorja 

svojega zdravja in življenja ter da se skupaj pripravimo na novo, še nepoznano življenje, ki nas čaka.  

Zavedam se, da bo za nekatere ta pot lažja, za druge težja, kakorkoli, želim, da vam bo hoja v teh 

novih praktičnih čevljih čim lažja in lahkotnejša.  
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V ta namen je v tem obdobju nastala moja spletna stran www.majalesnik.si  in idejna zasnova 

programa in mojega delovanja.  

Začela sem govoriti in delovati iz srca, odvrgla sem svojo masko in se razkrila s svojimi čustvi 

življenja. 

Z vsem, s čimer sem se kdaj koli srečala in mi je pomagalo na moji poti rasti sem izluščila po moji 

oceni tisto, kar je najpomembnejše za ta čas. Gre za vaje, treninge, tehnike, rituale, razmišljanja, ki 

so vključena v  21 - dnevni celostni program za zdravo in lahkotno življenje. 

 

Zakaj 21 dni?  

Zato, ker je potrebno minimalno vsaj toliko dni vsak dan delovati v smeri željene spremembe. Se 

pravi, če želite osvojiti novo navado si morate vsaj toliko dni, vsak dan vzeti čas za to novo dejanje. 

Le tako se bo podzavest seznanila z novo in neznano zadevo in jo kasneje sprejela za poznano ter 

domačo. Ko se to zgodi, stečejo zadeve lažje in lahkotnejše. 

 

»Navad se je težko znebiti. Ampak zagotovo zamrejo – če ste vztrajni, zamrejo.« 

 

Program je namenjen vam, ki si želite narediti nove korake, spremeniti svoje navade, izboljšati 

imuniteto telesa, dvigniti izvorno energijo in zavest, predvsem pa prevzeti odgovornost za svoje 

boljše življenje. 
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Kaj program vključuje? 

1. OGREVALNA DINAMIKA in RAZTEG. (VIDEO) 

2. Funkcionalni FITNES – obsega 4 treninge (VIDEO): 

➢ Ramenske mišice 1 + zadnje stegenske mišice + trebuh. 

➢ Prsne mišice + nadlaktne mišice - triceps.  

➢ Hrbtne mišice + ramenske mišice 2.  

➢ TRX dinamika – celostno. 

3. ENERGIJSKI FITNES – energijska dinamika in pridih Kung fu-ja za dvig energije s prvinami 

fitnesa -  obsega 4 treninge (VIDEO + pdf): 

➢ Energijska dinamika za dvig energije in dober začetek dneva. 

➢ Ležeča dinamika – gibljivi kolki in ramena ter predihana pljuča. 

➢ Močan trup in več volje do življenja. 

➢ Kung fu za močne noge in več notranje moči. 

4. POVEZOVANJE Z ZEMLJO in POLNJENJE S KOZMIČNO ENERGIJO. (VIDEO) 

5. Kako UM povezati s SRCEM – Energijska tehnika za sproščanje napetosti in energije okrog 

glave ter meditacija diha Enosti. (VIDEO) 

6. ODLOČANJE – funkcionalni trening za SRCE (VIDEO + pdf). 

7. KREPITEV INTUICIJE  (VIDEO + pdf). 

8. OGNJENI QI gong – Kako v danem trenutku hitro sprostiti stres. (VIDEO + pdf) 

9. KREPITEV DRUGE ČAKRE ter zdravje ledvic in mehurja. (VIDEO + pdf) 

10. Tibetanska dinamika – Obredi tibetanskih vaj. (VIDEO) 

11.  PREPROSTA in UČINKOVITA metoda za sproščanje napetosti, stresa in travm. (VIDEO + pdf) 
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12. ENERGIJSKI GIB združevanja JING in JANG energije (VIDEO + pdf). 

13. BARSI – Prijem točk na glavi za Prijaznost/Hvaležnost/Mir & Umirjenost ter ZDRAVLJENJE 

 (VIDEO + pdf). 

14. REKAPITULACIJA – osvoboditev Duše (VIDEO + pdf ). 

15. PREBOJ in PREMIK v NOVO SMER (VIDEO).  

16. Reiki terapija na daljavo – GRATIS! 

 

Kaj vam bo program ob redni praksi prinesel? 

Na telesni ravni bodo vaje vplivale na boljšo telesno držo, razvile gibljivost in splošno mišično moč, 

večjo koordinacijo in ravnotežje, izboljšale presnovo, delovanje žlez in hormonov. 

 

Na mentalni ravni se bo ponovno vzpostavil notranji mir in zadovoljstvo. 

Vaje in tehnike bodo poglobile zaznave, izostrile jasnost in osredotočenost uma, 

razvile intuicijo, okrepile imunski sistem, povečale odpornost psiho-fizičnega telesa, poskrbele za 

kvalitetnejši spanec, več energije in entuziazma, jasnosti in stabilnosti, povečale sposobnost 

obvladovanja stresnih situacij, povišale samozavest, izboljšale vaše intimno življenje, 

izboljšale vaše odnose ter kvaliteto življenja na vseh področjih. 

 

Na čustveni ravni bo celoten proces prinesel k osvobajanju na najgloblji ravni ter s tem do povrnitve 

izvorne življenjske energije, ki se je izgubila ali ujela kot posledica vsakodnevnega življenja (stres, 

travme, izguba ljubljenih oseb, razbita razmerja, razdiralno družinsko okolje, …). 
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Na energijski ravni pride do prerazporeditve energije in s tem vzpostavitev pretoka po meridijanih 

in energijskih centrih. Posledično se na tej ravni odpravijo blokade, s tem pa dvigne nivo osnovne 

življenjske energije, ključne za kreacijo svojih potencialov.  

Prav tako bo redna praksa doprinesla k dvigu zavesti ter izostren občutek ustvarjanja iz srca. 

 

«Bodite na pravem mestu v pravem trenutku z eno potezo in ZDRAVO odločitvijo.« 
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21 – dnevna praksa, ki se izvaja preko aplikacije ZOOM v živo. 

SKUPINSKA ali INDIVIDUALNA izvedba PROGRAMA 

Vsa srečanja se snemajo, tako da vam posnetki ostanejo za vedno pri roki kot motivacija za 

poglobljeno učenje in raziskovanje. Kar pa ne pomeni NE - prisotnost na srečanjih, kajti želim, da 

ne izgubljate dragocenega časa, temveč začnete takoj in sproti. 

Dodatno so nekatera učenja v tem programu dopolnjena s teorijo na 63 straneh v PDF obliki, kar 

vam omogoča še dodatno razumevanje našega dela. 

V primeru skupinske izvedbe programa ste priključeni tudi v zaprto FACEBOOK skupino, kjer vam 

bom za podporo in kjer boste lahko aktivno sodelovali tudi z drugimi udeleženci. Če niste 

podpornik socialnih omrežij, sem vedno dosegljiva na mailu mojsvet@majalesnik.si . 

Deležni ste tudi brezplačne Reiki terapije po dogovoru, kot podpora procesu samozdravljenja ter 

dvigu energije. 

 

PROGRAM se terminsko sestavi tako, da lahko sproti osvajate znanje in prakso posameznih tem 

učenja. To je tudi pogoj, da se po končani praksi lahko pričakujejo rezultati, kajti le ti so odvisni od 

vloženega truda. 

 

MOŽNA tudi izvedba PROGRAMA: 

➢ 21 – dnevne prakse za ZDRAVO in LAHKOTNO življenje v NARAVI. 

 

➢ 21 – dnevne prakse za ZDRAVO in LAHKOTNO življenje v ŽIVO v PROSTORU. 
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Kaj potrebujete: 

V primeru online izvedbe potrebujete ZOOM aplikacijo: zoom.us/download. 

Plačati na TRR, ko prejmem plačilo, dobite dan pred srečanji povezavo do ZOOM sobe in tudi 

račun. 

 

Za PRIJAVO in več INFO. pišite na mojsvet@majalesnik.si 

 

Za raziskovalne duše je na voljo FIT učilnica na www.majalesnik.si , kjer se najde kaj več v povezavi s 

programom in mojimi izkušnjami. 

 V tej povezavi boste našli energijsko dinamiko po Carlosu Castanedi, Obrede petih tibetanskih vaj 

ter več v zvezi z Access Bars in Reiki terapijami.  

 

Spremljate pa me lahko tudi na FB profilu Maja Lešnik, kjer vsakodnevno objavljam poučne in 

življenjsko – motivacijske vsebine. 

 

 

 

 

 

 

»Preusmerite svoje misli iz trenutne situacije in preidite v dejanja svojih potreb in želja.« 

MAjA  
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