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10	MESECEV	DO	NOVE	MISELNOSTI	Z	VEČ	NOTRANJEGA	MIRU	

OD	14.4.2020	DO	14.2.2021	
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NEKAJ O CELOTNEM CIKLU TRENINGOV 
 
Treningi bodo tedensko potekali ON-LINE ( v živo preko zooma, v fb zaprti skupini in preko 
mailov). 
Vsak teden bo podana nova vsebina na eni od zgoraj omenjenih platform. 
 
Temeljijo na osvetljevanju tega kako ljudje v resnici delujemo in kje zaradi nerazumevanja prihaja 
do motenj, stresa in trpljenja. 
 
Glavnih tem je 10 - (1 nova vsak mesec), vsebinsko se ne navezujejo, zato se lahko priključite 
vsaki naslednji, kljub temu, da ste prejšnje izpustili. 
 
S treningi skozi celo leto postopno gradimo novo paradigmo razmišljanja in doživljanja sveta in 
življenja ter s tem oblikujemo več harmonije in notranjega miru. 
 
Pri vsaki glavni temi se dotaknemo tudi konkretnih situacij iz življenja, ki so vezane na to temo. 
 
Vsak mesec bo en trening namenjen tudi učenju umirjanja uma, ki je predpogoj, da ljudje 
razmišljamo v stiku s svojo resnico, notranjo modrostjo in srcem. 
 
Treningi so primerni za ljudi na vodstvenih položajih, ki so odločevalci, obremenjenim 
posameznikom, študentom in dijakom, kot tudi vsem, ki želijo spremeniti svoj notranji svet do te 
mere, da bodo občutili več notranje moči in miru. 

	

Način	izvedbe:	Online	(preko	platform:	zoom,	v	zaprti	fb	skupini	in	po	mailih)	

Po	preteku	prvega	meseca,	se	članarina	lahko	plača	za	9	mesečni	program	v	
celoti	ali	pa	se	plačuje	posamično	po	mesecih	

trajanje	10	mesecev	(	od	14.4.2020	do	14.2.2021)	

ZARADI	IZREDNE	SITUACIJE	TRENUTNO	V	SLO	IN	NA	SVETU	IN	S	TEM	POVEZANIM	
STRESOM	IN	NEMIROM,		JE		V	ZNAK	PODPORE	ČLANARINA	1.	MESEC	1€+ddv,	nato	
se	z	drugim	mesecem	prične	redna	po	ceniku	spodaj	
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VPLAČILO	ČLANARINE		
	
MESEČNO:	
60€/mesec		
	
ali	
	
V	CELOTI	ZA	VSEH	9	MESECEV:	
*Pri	vplačilu	vseh	treningov	se	prizna	20%	popust		
	
432€		(*privarčujete	108€)	
	
vse	cene	so	z	vključenim	DDV	
	
	
VSEBINA	in	POTEK	vsakega	treninga	v	mesecu	

PRVA	DVA	TEDNA	V	MESECU:	

2x	srečanje	on	line	v	živo	preko	zoom-a:	(1x	debata	in	predavanje	na	temo	meseca	,	1x	
mentalna	vaja	umirjanja	uma)	

DRUGA	DVA	TEDNA	V	MESECU:	

1x	objava	mindfullness	-	izziv	meseca	
	
1x	odgovori	na	vprašanja	-	q&a	
	
PRIČETEK	PROGRAMA:	
14.4.2020	
	
VPIS	NAJKASNEJE	DO	13.4.2020	do	24.ure	na:	ursa@masterchangetraining.si	/	v	zadeva	
napišite	MCT	Club/On-line	in	dopišite	svoje	podatke	in	način	plačila-mesečno	ali	v	celoti	
ali	pa	se	prijavite	preko	spletnega	obrazca	na	spl.	strani	Master	Change	Training:	
https://www.masterchangetraining.si/mct-club/ 
	
PODATKI	za	oddajo	podatkov	preko	maila:	
*IME 
*PRIIMEK 
*NASLOV 
*MAIL 
PODATKI PODJETJA, ČE BO PLAČNIK PODJETJE 
DDV-če ste zavezanec 
NASLOV SEDEŽA 
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VSEBINA 
 

1. T: Povezanost z notranjo modrostjo nam pomaga težje življenske situacije 
obvladovati bolje in lahkotneje; MT: Iskanje lastnega diha  

2. T: Zavedanje, da vsi živimo v deljenih resničnostih vpliva na kvaliteto odnosov z manj 
stresa; MT: Čuječe dihanje 

3. T: Vsi ljudje smo preden se preveč zapletemo v vsebino lastnih misli zdravi, mirni in 
nam nič ne manjka; MT: Opuščanje nadzora 

4. T: Ko se odvadimo biti to kar smo šele postanemo to kar v resnici smo in zaživimo 
lahkotneje; MT: Odkrivanje lastne identitete 

5. T: Misel in občutek sta neposredno povezana in nam služita kot navigacija do življenja 
z manj stresa; MT: Raziskovanje lastnih prepričanj 

6. T: 3 miti o stresu in najpomembnejša rešitev za odpravo stresa; MT:Izpustite svoje 
skrbi 

7. T: Neskončni potencial uma in možnosti, ki so nam na voljo v vsakem trenutku; MT; 
Omehčajte svoje srce 

8. T: Vsi nosimo v sebi ljubezen, mir in modrost ter moč ustvariti iluzijo, da tega ne 
vidimo; MT: Samoodpuščanje 

9. T: Ko pride do stresa je naša naloga umiriti misli ne pa jih analizirati; MT; Živeti 
sočutno življenje 

10. T: Delamo najbolje kar v danem trenutku lahko in povezava tega s stresom; MT: 
Zavedajte se svoje prave narave 

 
*Legenda: 
T: Tema meseca za debato 
MT: Mentalni trening z vodeno vizualizacijo in bio feedbackom 
 
 
 
 
 
AVTORICA	IN	IZVAJALKA	TRENINGOV:	Urša	Milavec,	Vodja	Master	Change	treninga	
	
	
 
 


