
Gozdni selfness 
Zdravilna moč narave 

Zeleni dan slovenskega turizma  

  28. maj, Cerkno 



 

 INTERDISCIPLINARNA EKIPA ( strokovna 
znanja iz področja marketinga, ekonomije, 
kozmetike, velnesa, etnologije in kulturne 
antropologije), druži nas KREATIVNOST, 
ZAGNANOST in VZTRAJNOST  bistvo je v 
POVEZOVANJU! 

 

Združitev (tedaj) novega trenda iz področja 
velnesa – SELFNESSA z razvojem ZELENEGA 
TURIZMA (bogastvo naravnih danosti 
destinacije Cerkno – 70% gozdov). 

 

 

  ZAČETNI KORAKI 



 

GOZDNI SELFNESS – inovativni selfness 

program, ki trend v velnesu – selfness, 

implementira v naravno okolje cerkljanskih 

gozdov in vključuje naravne elemente, 
materiale (seno, glina, lan, les, smrekove 

iglice) in lokalne produkte (regionalne in 

lokalne jedi). 

 

GOZDNI SELFNESS 



 

 Doživetje temelji na organiziranem pohodu po 

nezahtevni pohodniški poti, s postanki na tematsko 

zasnovanih postojankah kjer se udeleženci pod 
nadzorom strokovno usposobljene vodnice sproščajo 
in spoznavajo zdravilno moč narave. 

 

GOZDNI SELFNESS 



Poglavitni del Gozdnega selfnessa je gozdna 

terapija alias gozdna kopel - povezava z 

zdravilno močjo narave. 

 

Glavno vodilo gozdne terapije: GOZD JE 

TERAPEVT. GOZDNA KOPEL ODPRE VRATA VANJ. 

 

Vodi Katarina Čuk - prva certificirana vodnica 

gozdne terapije v Sloveniji, asistentka pri vodilni 

svetovni organizaciji za gozdno terapijo ANFT 

 

GOZDNA TERAPIJA 



PROGRAMI 



 

  Klasična izvedba Gozdnega selfnessa - 
kompleksno gozdno doživetje, ki traja cca. 6 ur, 
primerno za manjše število udeležencev in 
vključuje:  
predstavitev energij posameznih vrst dreves in 

vaje za njihov prenos; 

gozdno terapijo v idiličnem naravnem okolju 

predstavitev refleksoterapije stopal, hojo po 
smrekovih iglicah, razbijanje telesnih blokad ter 
vzpostavljanje energijskega ravnovesja; 

 zvočno terapijo in počitek v visečih mrežah; 
 

 

KLASIČNA IZVEDBA 



malico iz košare z dobrotami - okušanje lokalnih, 
naravnih in ekološko pridelanih izdelkov; 

obloge iz tamkajšnje rjave gline in sproščanje 
na urejenih ležiščih iz senenih bal; 

 zdravo in okusno kulinarično presenečenje; 
 kopel iz senenega drobirja – razvajanje utrujenih 

nog. 

 

KLASIČNA IZVEDBA 



Udeleženci programa Gozdni selfness: 

 izkusijo čar povezanosti z naravo in s samim 
sabo; 

 spoznajo tehnike za lažje spopadanje s stresom; 
poskrbijo za okrepitev svojega zdravja in 

ohranitev vitalnosti; 

 se globinsko sprostijo ter razbremenijo telo 

odvečnih strupov; 
 se napolnijo z energijo, da bodo kos 

vsakodnevnim obveznostim. 

POZITIVNI UČINKI 
PROGRAMA 



Počitek na senenih balah in okušanje 
lokalne kulinarike 

 

UTRINKI IZ IZVEDBE 



Čudoviti razgledi Cerkljanske 

 

UTRINKI IZ IZVEDBE 



Naravna refleksoterapija stopal – hoja po 

smrekovih iglicah 

 

UTRINKI IZ IZVEDBE 



UTRINKI IZ IZVEDBE 

Razstrupljanje telesa z glinenimi oblogami in 

masažo stopal 
 



UTRINKI IZ IZVEDBE 

Gozdna terapija v čudovitem bukovem 
gozdu 

 



UTRINKI IZ IZVEDBE 

 Spoznavanje drevesnih energij in vaj za 

povezovanje z drevesi 

 



UTRINKI IZ IZVEDBE 

Kopel za noge iz senenega  

drobirja z dodatkom zelišč 

 



UTRINKI IZ IZVEDBE 

Kulinarično presenečenje in sladica Gozdni 
selfness 

 



 Snovalec 2014 – najbolj inovativna ideja v turizmu 

(javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo) 

 Finalist Sejalec 2015 – najbolj inovativen turistični 
produkt (Slovenska turistična organizacija in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) 

 Best Active Tourism Product v kategoriji International 

Nature – mednarodna nagrada podeljena v okviru 

turistične borze FITUR v Madridu 

 Nagrada Jakob 2016 – za odličnost in kakovost v 
turizmu regije Alpe Jadran (nagrada podeljena v 

okviru mednarodnega sejma Natour Alpe-Adria) 

 

NAGRADE 



 Sodelovanje s svetovno organizacijo za 

gozdno terapijo ANFT in organizacija 

PRVEGA izobraževanja za vodnike gozdne 
terapije  v Sloveniji. 

 

          CERKNO, OD 2. do 10. junija 2018 

 

NADALJNJE AKTIVNOSTI 

Več na www.gozdni-selfness.si 



HVALA ZA POZORNOST 

Gozd je naše bogastvo! 


