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1. IDENTIFICIRAJNE TRENUTNEGA STANJA (NE)RAVNOVESJA
- Kolo življenja najpomembnejših področij življenja
- Ocena trenutnega stanja
- Določitev hierarhije vrednot
- Iskanje omejujočih prepričanj povezanih s stresom
- Iskanje napačnih strategij, ki vodijo v stres
- Trenutna življenska usmeritev-vizija
2. ISKANJE PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE RAVNOVESJA
- Iskanje virov in potencialov
- Preverjanje hierarhije vrednot
- Širjenje fokusa glede iskanja novih rešitev
- Iskanje izjem in novi uvidi
- Postavitev SMART ciljev za dosego ravnovesja
3. IDENTIFIKACIJA SPROŽITELJEV STRESA IN NJIHOVA OMEJITEV
- Spoznavanje in stik z našo pravo naravo in s tem povečanje radosti in harmonije
- Najpogostejša nerazumevanja, ki nas pripeljejo v stres
4. 3- JE PRINCIPI IN ODKRIVANJE KAKO LJUDJE DELUJEMO
- Princip misli
- Princip zavedanja
- Princip uma
- Vzpostavitev stika z notranjo modrostjo
5. VPELJAVA NAVAD, KI POMAGAJO OHRANJATI RAVNOVESJE MED KARIERO IN
DRUŽINO
- Prehrana, gibanje in počitek
- Določitev prioritet
- Učinkovito upravljanje s časom
- Pozitivni življenski nazor
- Odpoved izgovorom
- Kvaliteten čas zase, sproščanje
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Tekom tedenskega napredovanja prilagajamo izbiro vsebin pogovora s ciljem identificirati,
omejiti in zmanjšati stres in sprožitelje stresa in s tem izboljšati splošno počutje in povečati
življenjsko energijo posameznika.
Predvsem je pomembna skrb za organiziranost in umeščanje novega režima in načina
razmišljanja v vsakdanjik, da si oseba pridobi sprva občutek nadzora lastnega telesa in uma,
ki se kasneje spremeni v boljše spoznavanje njegovega delovanja in dojemanja sveta, kar ga
pripelje do oblikovanja novega mišljenja o sebi in svojem življenju in s tem do poglabljanja
notranjega miru, radosti in dviga življenjske energije.

Končni rezultat celega treninga torej ni izvajanje posameznih tehnik zmanjševanja in
obvladovanja stresa, ki temeljijo na predpisanih nasvetih in korakih njihovega izvajanja, ker
žal to posameznika ne pripelje do trajne rešitve. Za razliko od tega temelji cel program na
oblikovanju korenitih in globokih sprememb v razumevanju sebe in sveta okoli nas. Torej ne
blažimo le simptomov stresa ampak poiščemo jedro vzroka in na ta način odpremo
priložnost za bolj harmonično, mirno in radostno življenje.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Ker je program individualno prilagojen posamezniku, se bodo
lahko določene vsebine dodale ali spremenile glede na trenutne potrebe, vse z namenom čim kvalitetnejše
izvedbe treninga.

Program izvaja Urša Milavec, vodja Master Change Traininga, transformativni Coach,
Mojster Hipnoze
ursa@masterchangetraining.si
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