
Nena Veber

se je rodila v Kranju, 4.9.1967, kjer je obiskovala osnovno šolo in sanjala, da bo študirala jezike, 
medicino in ekonomijo. Po končani Gimnaziji v Kranju je leta 1993 na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
zaključila študij Germanistike kot profesorica angleškega in nemškega jezika s književnostjo.
Aktivno poleg Angleščine in Nemščine govori še Srbščino, Hrvaščino in Italijanščino, pasivno pa 
Ruščino in Francoščino. 

Vedno je želela premikati meje možnega višje in na ta način preizkušati svoje sposobnosti. 
Takoj po zaključenem študiju je leta 1993 odprla eno prvih zasebnih jezikovnih šol, kjer so tuje jezike 
poučevali tudi v »alfa stanju zavesti«, za tiste čase pri nas novi in malo znani tehniki, ter tako živela 
svoje »jezikovne sanje«. 

Od leta 1997 do 2000 se je med bivanjem  v Nemčiji  posvečala študiju mentalne dinamike, 
osebnostne rasti in preučevanju in preizkušanju energijskih in intuitivnih tehnik. 
Po vrnitvi iz tujine je od leta 2000 do 2007 delala v gospodarstvu, na vodstvenih in vodilnih delovnih 
mestih v enem naših največjih in najuglednejših podjetij, kjer se ji je izpolnila »ekonomska« 
mladostna želja. 

Poleg formalne izobrazbe se Nena Veber ves čas dodatno izobražuje in izpopolnjuje, spoznava različne 
energijske, intuitivne, mentalne tehnike dela na sebi, ki ji pomagajo biti v harmoniji s seboj in svojo 
okolico. Te izkušnje in spoznanja v terapijah uspešno prenaša na kliente s katerimi sodeluje.
Strokovna izpopolnjevanja med drugim vključujejo:

- IMT® intuitivni mentalni inštruktor in trener (1999)
- Tecar® terapevt (2008)
- Bionic care® inštructor in terapevt (2009)
- Theta healing DNA praktik (2009)
- RPT reference point praktik (2010)
- Reikistka (2010)
- Energy Kinesiology TFH practitioner (2011) 

»Če verjameš, da zmoreš, ali če verjameš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav!«(Henry Ford)
Ker je od malih nog verjela da zmore uresničiti tudi tretji – »medicinski« del svojih otroških sanj je leta 
2008 je ustanovila center zdravja in harmonije Althea, v okviru katerega deluje vrhunska fizioterapija, 
poznana in priznana zaradi osebnega pristopa in celostne obravnave, ter odličnih terapevtskih 
rezultatih. Specializirani so za obravnavo  vrhunskih športnikov, k njim zaradi uspešnosti prihajajo tudi 
številni rekreativci, poslovneži  in vsi ostali uporabniki. 
http://www.althea.si/reference-mnenja/fotogalerija-althea/ 

Vsem športnikom in rekreativcem toplo priporočam zaradi svojih izkušenj, da v primeru poškodbe 
obiščejo fizioterapevtski center ALTHEA®, kjer bodo enako kot jaz deležni vrhunskih terapij. 
(Anže Kopitar, hokejist NHL LA Kings)
http://www.althea.si/reference-mnenja/sportniki/ 

Je naključje, da center Althea obiskujejo hokejist Anže Kopitar, biatlonec Jakov Fak, mojster borilnih 
veščin Denis Chorchyp, skakalec Peter Prevc, motociklist Miran Stanovnik, ultramaratonec Lojze 
Primožič, tenisač Blaž Kavčič, pokojna Jure Robič in Ruth Podgornik Reš, in še mnogo drugih vrhunskih 
športnikov posameznikov in reprezentanc (biatlonska, skakalna, nordijski kombinatorci, tekači na 
smučeh, hokejisti…)?
»Althea center je več kot le fizioterapija, v centru resnično celostno poskrbijo za športnika, da se v 
najkrajšem možnem času vrne v vrhunsko formo!« (Uroš Ninič, košarkaški trener in igralec)

http://www.althea.si/reference-mnenja/sportniki/
http://www.althea.si/reference-mnenja/fotogalerija-althea/


Nena osebno verjame, da v življenju ni naključij, so samo »ključi« (na-ključ-je), ki nam jih v obliki 
sinhronih dogodkov ponuja življenje, ko smo nanje pripravljeni. Na nas pa je, da smo pozorni na to, 
kaj se nam dogaja, da te ključe prepoznamo, si jih upamo vzeti in odkleniti vrata, ki stojijo na naši poti 
razvoja in zakorakati naslednjemu izzivu nasproti.

Tudi na Roglo se niste prijavili po naključju , ampak ker ste globoko v sebi pripravljeni slišati in 
absolvirati vsebine, ki jih ponuja akademija, prav zdaj. 

Nena Veber zase pravi, da ji je največji izziv v življenju premagati meje znotraj sebe in jih odriniti 
tja, kamor še v sanjah ne bi pomislili, da je to mogoče. Ta osebni izziv ji je vodilo pri delu z 
vrhunskimi športniki, poslovneži, rekreativci in vsemi ostalimi posamezniki, ki želijo, prav tako kot ona 
iz sebe iztisniti tisto najboljše, kar prinašajo s seboj v ta prostor in čas. 

V Althea centru se ukvarja z IMT ® intuitivnimi mentalnimi treningi vrhunskih športnikov, poslovnežev, 
rekreativcev, ter celostnim osebnostnim in energijskim svetovanjem vsem, ki so se pripravljeni 
začutiti, sprejeti ter preseči svoje »meje«, omejujoče vzorce delovanja in razmišljanja. 

Kako  IMT® treningi delujejo?
http://www.althea.si/reference-mnenja/imt/ 

Ostala pa je še ena velika težava… Noge nikakor nisem uspel obremenjevati tako, kot pred poškodbo 
in čutil sem, da si ne znam pomagati. V glavi sem imel zavoro…
Takrat mi je na pomoč priskočila Nena. Z mentalnim treningom IMT® sva v nekaj dneh prebila zavoro 
in moje gibanje na igrišču je postalo veliko boljše in spet sem čutil, da sem na igrišču tisti pravi, saj je 
bilo zelo težko žogo poslati mimo mene. Nena pa me je tudi naučila, naj poslušam sebe in svoje telo. 
Zdaj si velikokrat lahko pomagam tudi sam. (Blaž Kavčič, tenisač)

Deležen sem bil individualne obravnave z masažo, uporabe Bionic® terapije, terapije z napravo 
Tecar®, kot tudi IMT® intuitivnega mentalnega treninga, metode, nad katero pa sem res navdušen. 
Rezultat je bil za mene namreč šokantno dober. Ne ukvarjam se s podrobnostmi delovanja 
posameznih segmentov, saj je zame pomembno, da stvar deluje. To pa zanesljivo. 
(Miran Stanovnik, motociklist)

http://www.althea.si/reference-mnenja/imt/

