
T: Misel in občutek sta neposredno povezana 
in nam služita kot navigacija do življenja z 
manj stresa; 
MF: Ljubeča prijaznost

T: 3 miti o stresu in najpomembnejša rešitev 
za odpravo stresa; 
MF: Prazen prostor

T: Vsi nosimo v sebi ljubezen, mir in modrost 
ter moč ustvariti iluzijo, da tega ne vidimo; 
MF: Skrivna dejanja povezana z vrlino ali 
prijaznostjo 

T: Delamo najbolje kar v danem trenutku 
lahko in povezava tega s stresom; 
MF: Proučuj trpljenje

Vsebina lekcij srečanj 
po Zoomu in dokumentov po mailu:

ONLINE PROGRAM
RAVNOVESJE / POGLOBLJENI

Od 10. 5. do 31. 5. 2021 

*Legenda: 
T: Tema meseca ONLINE lekcija (v živo po zoomu) MF: Mindfulness izziv meseca

Mesečni ONLINE program temelji na poglobitvi v našo pravo naravo ter s tem 
povečanju notranje moči in miru za soočanje z vsemi vlogami, ki jih živimo ter izzivi, 
ki jih dobivamo. Notranje spremembe bomo dosegli z odkrivanjem (ne)ravnovesja 
in s spoznavanjem, kako stik z našo pravo naravo pomaga živeti z več lahkotnosti, 
notranjega miru in radosti. 

Vzemite življenje, svoje počutje in zdravje v svoje roke in se mi pridružite v odkrivanju 
vaše nove poti, ki je pot harmonije, miru, radosti, lepote, miline in ljubezni.



KONTAKT ZA VPIS

Master Change Training
Urša Milavec

Mail: ursa@masterchangetraining.si
M: 040/882-611

Reference:
Luna/TBWA, Fakulteta za upravo, Processi, Fakulteta 
za šport, Zaposlitveni center Avantus, KPGM, 
ODL Svetovanje, Prinčič d.o.o., BBD.BIO.Si, Media 
Nepremičnine, Barjans, Geberit Slovenija, Zavod 
Preporod, Zavod za zdravo življenje, Arhi-3k, KOPI-
tim, GRID d.o.o., Tibaut d.o.o., Avemed d.o.o., 
ter mnogi posamezniki

Izvajalka treningov in idejna vodja Urša Milavec, 
idejna in kreativna vodja MASTER CHANGE TRENINGA,  
transformativni Coach, NLP Mojster Praktik ter Mojster Hipnoze  
z mednarodnimi certifikati dr. Richarda Bandlerja.  
Diplomirala na Fakulteti za šport.

Potek 
4 ONLINE SREČANJA / na Zoom platformi, vsak ponedeljek od 18h do 19h 
(10. 5., 17. 5., 24. 5. in 31. 5. 2021)

4 POVZETKI LEKCIJ, ki jih obravnavamo v tekočem tednu 
(pdf dokument po mailu)

4 MINDFULNESS IZZIVI, vsak teden drug 
(pdf dokument po mailu)

BONUS: 
prejem povezave na 9 kratkih videov KAKO DO HARMONIJE um, telo, duh

Program se bo izvajal na dva načina:
KLASIČNI
• enomesečni online program = 150€
• enomesečni online program + 1 individualni svetovalni pogovor = 190 €

NAČRTOVANA SKUPINA - po dogovoru lahko izvedemo program za zaprto skupino (minimalno 4 osebe)
• enomesečni online program = 100€/osebo
• enomesečni online program + 1 individualni svetovalni pogovor = 140 €

*DDV vključen v ceno

*Plačilo potrebno pred pričetkom programa na TRANSAKCIJSKI RAČUN pri NLB št: 02045-0255519531/ 
Popr d.o.o., Tržaška cesta 2 Ljubljana / Namen: Ravnovesje2


