
2-3 DNEVNI PROGRAM 
ODDIHA ZA NOV NAVDIH 
KJE:  Logarska dolina Hotel Plesnik



Stresni odnosi doma, na delovnem
mestu in tudi zaradi odnosa, ki ga

imamo sami s sabo, v našem telesu
sprožijo neprijetne občutke. 

VODSTVENI COACHING 
& 

WELLNESS ODDIH
 

Za spoprijemanje s stresom za osebno in

poslovno uspešnost.

 

Stres je, po mnogih raziskavah, krivec

številka ena za 70 - 90% bolezni, zaradi

katerih obiskujemo zdravnika. Zato je

bolje, da poskrbimo za preventivo!



pade ustvarjalna delovna energija,
namesto, da je fokus v delo, se vi in zaposleni ukvarjate s svojimi
čustvenimi izzivi,
največkrat čustva potlačite, vendar čustev se ne da skriti, ker se jih čuti,

in to vpliva na vzdušje celotnega podjetja/organizacije in posledično na
vaše zdravje in finančni rezultat.

Ko ste v stresu zaradi konfliktnih situacij bodisi s samim sabo ali ljudmi:

       včasih pa tudi neprimerno izbruhnete

VAŠA ORGANIZACIJA BO USPEŠNA, 
ČE BODO VAŠI ORGANIZMI ZDRAVI!



v vratu, 
križu, ramenih, 
pogostih glavobolih in 
drugih povezanih bolezni, ki so

Zaradi močnih čustvenih reakcij in stresa
plitko dihamo, kar pripelje do energijskih
blokad v našem telesu. To lahko sčasoma
občutite kot bolečine:

      posledica stresa. 

Življenje vam prinaša vsakodnevne
preizkušnje, zato je pomembno, 
da obvladujete sebe in svoje odzive. 

ZDRAVI ODNOSI = ZDRAV JAZ



lastniki
direktorji
vodilni kader
vodje poslovnih enot
in zaposleni na izjemno stresih delovnih mestih

DOBRODOŠLI PODJETNIKI:

Bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da ostanete v
dobri psihični kondiciji in da ostanete kljub zunanjim
situacijam mirni, odločni in ciljno usmerjeni.

LAHKO JE LAHKO... BOLJŠI ODNOSI = BOLJŠI DONOSI!



novo miselnost za nove čase
kako obvladovati nenehne spremembe
kako uravnovesiti vašo osebno in poslovno strategijo 
kako do več strasti in življenjske energije
kako motivirate svoje sodelavce z zgodbo, ki navdihuje
kako naporne in stresne odnose uporabite za razvoj svoje integritete
SOS tehiniko povezanega zavestnega dihanja skozi NOS 

Kako do celovitega uspeha – spoznali boste:

 

PROGRAM VKLJUČUJE INICIALNI  
ČUSTVENO INSPIRACIJSKI TRENING



EKO WELLNESS ODDIH

masaža
savna
jakuzzi
dihalne vaje



Ekipo vodi Ek ajurvedski specialist dr.
Dayal Joy, ki je zaključil 5,5 letni študij
ajurvede in 200-urni tečaj za
usposabljanje učiteljev v jogi. 
S seboj prinaša neprecenljive 9-letne
izkušnje. Pred tem je delal kot
zdravstveni delavec v Kerala Ajurveda
Private Limited, enem izmed pionirjev
ajurvede v Kerali v Indiji.



ČUSTVENO INSPIRACIJSKI 
COACHING

Od vas se pričakuje, da motivirate
ekipo, kdo pa vas motivira?

Kako se vi dvignete po čustveni
spirali navzgor, ko padete v obup,

razočaranje, strah, jezo...?

S čustveno inspiracijskim coahingom
odkrijemo najpogostejše sprožilce stresa in
potem z uspešno 3D metodo odpravimo
nezavedni vzrok čustvene reakcije.



Predavateljica in coachinja je Florence Maria Bratuž je dipl. org. kadrovskih in
izobraževalnih procesov. Svoje delovne izkušnje je pridobila pri vodenju
prodaje, nabave in področnemu vodenju pretežno pri trgovanju z avtomobili.
 
Skozi te izkušnje je dobila vpogled, kaj ljudi motivira, kaj jim jemlje vnemo in
energijo ter iz kje izhaja stres. Svetuje in predava o tem, kako preko težavnih,
stresnih odnosov in preobrata teh, priti do več vneme in energije, do boljšega
počutja, boljšega zdravja ter posledično do boljših kariernih učinkov. 

Pri svojem svetovanju usmerja udeležene v boljše medosebne odnose,
skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motivirane zaposlene, ki
ponotranjijo vizijo in poslanstvo podjetja. 



zajtrk ob 8.00 uri
motivacijsko inspiracijsko predavanje 

kosilo ob 12.00 uri 
sprehod v naravi, masaža, savna

coaching od 15.15 do 17.15 
zaključek ali večerja in lahko nadaljevanje ...

2. dan 

      od 9.30 do 11.30 

       od 13.00 do 15.00

check in ob 17.00 uri
spoznavna večerja ob 17.30 uri
eko wellness (masaža, savna, jakuzzi…)

1.dan  

zajtrk ob 8.00 uri
praktična delavica 

kosilo ob 12.00 uri 
predstavitev AYURVEDA

Coaching 

3. dan

      od 9.30 do 11.30 

      od 13.00 do 14.00

      od 15.15 do 17.15

OKVIRNI
PROGRAM



KONTAKT

mail: florence@vinkom.si

www.vinkom.si

www.plesnik.si/wellness

tel: 00386 30 212 023

https://www.vinkom.si/
https://www.plesnik.si/wellness%20plesnik

