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SLOVE

N I A N A - vsebina

KAPLJA

PODJETJE KAPLJA
V podjetju Kaplja ste obravnavani malo drugače, kot ste morda vajeni. To je namreč tudi moto podjetja: »Neki dr’gač! Če upaš na seb’
nar’ditneki več, pol do nas pr’teč!«. Tukaj ne pridete samo na terapijo
in ne odidete domov ne vedoč, kaj se je med tretmajem dogajalo z
vašim telesom. Tukaj ste obravnavani vi in vaše telo! Po tretmaju vam
na čim bolj razumljiv način razložimo, kaj se z vašim telesom dogaja.
S pomočjo analize vašega telesa, s strani prodornega pogleda ustanoviteljice in vodje podjetja, spoznate vaše telo kako deluje v celoti
in dobite nasvete, kako preko določenih vaj izboljšati vaše psihofizično stanje. Vodja podjetja Katja Plešnik, je podjetje ustanovila kmalu
za tem, ko je uspela najti pot do zdravja, po tem ko so ji zdravniki
svetovali, da naj se sprijazni s svojim zdravstvenim stanjem (t.j. kronično vnetje rodil, ki je zahtevalo kontinuirano uživanje antibiotikov in
povzročalo peklenske bolečine iz dneva v dan).
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Slika 51: Logotip podjetja Kaplja.

Katja je sicer odraščala v družini fizioterapevta in medicinske sestre,
a se je najprej izšolala za profesorico Nemščine in se za študij Kraniosakralne terapije odločila šele po rojstvu hčere, ko jo je zdravje pripeljalo do tega, da so bila že osnovna gospodinjska opravila zanjo pravi
izziv. A Katjin radovedni in vedoželjni duh se ni ustavil pri končanem
študijo Kraniosakralne terapije. Še preden je zaključila le tega, se je
odločila za študij fascialnega tkiva po metodah angleške šole Thomasa Myesa - AnatomyTrains, ki se prav tako navezuje na obravnavo celega telesa. Znanje iz obeh šol se medsebojno dopolnjuje, kar
seveda vpliva na efektivnost pri tretmajih, ki so primerni tako za dojenčke (kolike, nespečnost, slaba koordinacija, …), najstnike (zbranost, skolioza, krči v mišicah, menstrualne težave, migrene…) kot
tudi za starejše (težave v menopavzi, obraba kolen/kolkov/vretenc,
bolečine v križu/ledjih/vratu, težave s karpalnimkanalom,…). Katjina
strast do raziskovanja telesa ne pozna meja, saj vsako težavo tako
dolgo raziskuje, dokler ji ne pride do dna, njeno mnenje je namreč da
za vsako tegobo obstaja rešitev, zavisi samo od naše vztrajnosti in
želje na poti do iskanja le te!
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