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VEŠ TO? ČAS JE, DA TO IZVEŠ: 

Kvantna doba se je dejansko ţe začela. Čas je, da jo vzamemo resno!  

Kvantna doba je lahko tvoj vhod v tvojo Zlato dobo. A le, če se znaš 

prilagoditinovim pravilom, ki jih prinaša. Zato, ker le tako lahko zmagaš!  

Sem Majda Ortan, expertinja kvantnih tehnologij in Life coach številnih 

programov pod velikanskim deţnikom mojega krovnega Quantum Self Love 

Programa.  

Dovoli, da te podprem, da ti asistiram v spoznavanju pravil Kvantne dobe, ki 

ti pomagajo vstopiti v tvojo Zlato dobo.. 

 

 

Dovoli mi, da te podprem, da ti asistiram v spoznavanju pravil Kvantne dobe. 

Moji intenzivni skupinski on line Quantum Coaching programi, ti praktično 

pomagajo dvigniti svojo zavest in spoznati svoje sposobnosti, za katere skoraj 

gotovo ne veš, da jih imaš. POMAGAJO TI NA VSEH PODROČJIH ŽIVLJENJA, 

ZLASTI TAM, KJER IMAŠ TEŽAVE, KI SO V RESNICI TVOJE PREOBLEČENE 

PRILOŽNOSTI. Zato, da jih ne spregledaš! Lahko uporabiš, kar ti omogoča ta čas, 
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ki ti pomaga dvigniti zavest in spoznati, kako svoje življenjske izkušnje 

premakniti v želeno smer in na višji nivo. 

Osebni on-line coaching izvajam individualno in točno zate! Zanj se prijavi na 

moj email: ajna.quantum.selflove@gmail.com in kratko opiši svoj izziv, ki ga 

želiš izkoristiti kot priložnost, da si izboljšaš, polepšaš, obogatiš svoje 

življenje. Dodaj svoje polne ime in priimek ter gsm številko, da te lahko po 

potrebi pokličem. Dobil oz. dobila boš mojo ponudbo na tvoj email naslov.  

Moji skupinski on line coaching programi: Izvajam jih za prijavljene 
udeležence, ki plačajo poln prispevek za kotizacijo – za izmenjavo 
tega, kar na takem coachingu dobijo od mene. 

 

         

PREDSTAVLJAM TI 

MOJ ON-LINE 

COACHING 

PROGRAM:  
Kvantna 

harmonizacija 

v pesniškem 

jeziku 

  

  

KVANTNA HARMONIZACIJA V PESNIŠKEM JEZIKU 

Naše teme:  

•• Kako poje Duša  

•• Moči kvantne harmonizacije v teoriji in praksi  

•• Odpiranje vhodov v vašo kvantno harmonizacijo  

•• Moje Bardske strune na premierni predstavitvi  
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Trajanje programa: cca 2 uri.  

Razpisan termin izvedbe programa: 15. 12. 2019 ob 19 uri.  

V ŽIVO NA FB @ajna.quantum.selflove! 

 

Vabilo, termin izvedbe, prijave in vplačila: Veselim se našega druženja 

in priložnosti, da te podprem v tej izjemni priložnosti, da svojo zavest 

in svoje življenje dvigneš na nov nivo. Sprejmi kar ti pripada in svoje 

življenje premakni navzgor po kvantni širokopasovnici. 

Pravočasne prijave na email naslov: 

 ajna.quantum.selflove@gmail.com, so obvezne! K prijavi pripni scan 

kopijo potrdila o vplačilu! Celoten znesek za coaching 

program vplačaj vsaj tri dni pred datumom njegove izvedbe. TVOJA 

PRIJAVA JE VELJAVNA, KO VPLAČAŠ CELOTEN ZNESEK VREDNOSTI 

TEGA COACHING PROGRAMA NA MOJ TRR. Ko na svojem TRR 

beležim tvoje vplačilo, ti dan pred izvedbo programa na tvoj email 

naslov pošljem link za dostop na fb sejo. 

CENA: Znesek za plačilo za izmenjavo vsega, kar v tem skupinskem 

coaching programu dobiš od mene, je 86€, kar že vsebuje 22% DDV.  

(Specifikacija cene: Bruto cena (z vključenim 22% DDV): 86€; neto 

cena (brez DDV): 67,08€; znesek DDV: 18,92€; stopnja DDV: 22%). 

Plačilo tvojega prispevka za ta Quantum Coaching program:  

Prejemnik: Ph. Agrohom., Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 

Prevalje  

TRR: SI56 1954 0501 0625 820, ki je odprt pri Deželni banki.                                                  

IBAN: SI56 1954 0501 0625 820, SWIFT/BIC: SZKBSI2X  



4 
 

Namen vplačila: QSL- Rebalans tvoje kvantne nastavitve.  

Sklic: 00 1611019 19. Račun za vplačan znesek dobiš po emailu po 

izvedenem plačilu, ko je znesek na mojem TRR. 

V postavko »vplačal«, poleg svojega imena in priimka obvezno čitljivo 

pripiši svoj e mail naslov. 

 

JAMSTVO; GARANCIJA; VRAČANJE VPLAČIL: Jamčim kakovostno 

izvedbo, tvoj (naročnikov) del odgovornosti pa je praktična izvedba v 

vsakodnevnem življenju. Brez slednje ni rezultatov. Vplačanih zneskov 

ne vračam iz nobenih razlogov. 

 

KONTAKTI:  

Email naslov:  ajna.quantum.selflove@gmail.com 

GSM: iz Slovenije: 070 820 279; iz tujine: 00385 70 820 279 

 

VABLJENA, VABLJEN, DA SE NAM PRIDRUŢIŠ. Veselim se 

našega koristnega in prijetnega druţenja. Predlagam ti, da se 

prijaviš zdaj, da se ga boš lahko z gotovostjo udeleţila. 

Prijazen pozdrav, 

Majda  

mailto:ajna.quantum.selflove@gmail.com
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Majda Ortan, ing. 

PH. Agrohom..., Ing. Majda Ortan, s.p. 

Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenia / EU 

Tel: 00386 (0)70 820 279   

E mail: ajna.quantum.selflove@gmail.com 

Facebook: @Ajna.Quantum.Selflove 
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