
 
 

 
 

DVIG VITALNE ENERGIJE ZA 
USPEŠNO ODPRAVLJANJE OVIR   

TUDI PO 55 LETU. A SI ZA? 

IZKUSTVENA DELAVNICA ZA IZZIVE DELA V PISARNI IN OD DOMA. 
PLUS…SPOZNAJTE KLJUČNI ELEMENT: SEBE PRI DELU. 5 ur 

Nekaj glavnih referenc: 
 
Prejemnica srebrnega priznanja najboljšim 
inovatorjem Severno Primorske gospodarske 
zbornice za leto 2021. 
 
Znak Slovena Unique Experience, ki ga 
podeljuje Slovenska turistična organizacija za 
edinstveno doživetje s čuječnostjo Intiniti Wine 
Bliss. 
 
Ustanoviteljica in predsednica Društva za 
kakovost življenja Krlina – spodbujanje 
naravnega človekovega potenciala in praksa 
čuječnosti. 

Izjave udeležencev: 
 
»Čuječnost  je temeljna veščina  za sprejemanje 
ustvarjalnih, ozaveščenih odločitev v zasebnem in 
poslovnem življenju, ker nam pomaga izstopiti iz 
matrice.  Brez čuječnosti se samo odzivamo, kot smo 
programirani. To so moji uvidi po zaključku programa. 
Urška nam je posredovala orodja za krepitev 
čuječnosti in za prepoznavanje naših nezavednih 
programov. Skozi program nas je vodila umirjeno, 
srčno in strokovno. Ustvarila je prostor, v katerem 
smo lahko varno delili svoje izkušnje in težave. 
Dragocena izkušnja, ki jo vsem priporočam.« Nataša 
Sedej, Magija Gline, Postojna 
 
»Izvajalki vsa pohvala, izredno čuječa, previdna v 
izjavah, prijazna, prijetna, odprta, daje spodbudo, 
pomaga pri razmišljanju, pozitivna, vodi skozi 
izobraževanje do znanja, daje vsem priložnost, 
umirjena« 
Jana Gržinič,  
direktorica Zavoda za turizem Pivka 



 
 

 
 

   
 
 

O IZKUSTVENI DELAVNICI 
Namen delavnice »DVIG VITALNE ENERGIJE ZA USPEŠNO ODPRAVLJANJE OVIR NA DELOVNEM MESTU« je osebna rast in razvoj 
zaposlenih ter odlični odnosi s samo-regulacijo, samo-motivacijo in kreiranjem ustvarjalnih rešitev. Osvojimo osnovne 
mehanizme čuječnosti s predstavitvijo praktičnih vaj za neposredno uporabo. Udeleženci pridobijo veščine in metode za dvig 
kreativnega potenciala za izstop iz poznanih avtomatizmov.  
 

Področja, ki jih z delavnico pokrijete: več krajših odmorov, 
telovadba na delovnem mestu, aktivno preživljanje prostega časa, 
čas zame, skupaj zmoremo, učinkovitejši v paru, druženje povezuje, 
v tvoji koži,… 
učinkovitejši v, v tvoji koži. 

Sem Urška. 
Z veseljem opazujem sodobni trend v poslovnem svetu, ko vse bolj prihaja v ospredje t. 
i. človeška izkušnja (HX-Human Experience). Vrednost in kredibilnost tistih, ki bodo znali 
delati empatično in s srcem se nenehno povečuje. Tako lahko delujejo samo 
posamezniki, ki se zavedajo samega sebe. Govorimo o čuječnosti kot načinu zavedanja 
svojega doživljanja, ki vključuje sprejemanje z odnosom odprtosti in radovednosti.  
Tudi, po 55. letu. A SI za? 

ZA VEČ INFORMACIJ O TEJ IN O OSTALIH »DELAJ DOBRO« DELAVNICAH KONTAKTIRAJTE:  
Urška Merljak, info@intiniti.si, 041 238 552  

 

Izvajalka delavnice: 
Urška Merljak je univ. dipl. pravnica, spec. integrativne 
psihoterapije, mediatorka in amaterska raziskovalka plesa, starih 
tradicij in kultur.  
Inovatorka na področju programov z učinkom na osebno rast in 
razvoj zaposlenih po konceptu Intiniti doživetji s čuječnostjo.  
Zastopnica veje »well-being« v sekciji ponudnikov turističnih storitev 
na GZS SPGZ. 

Več na info@intiniti.si 

Zakaj ta izkustvena delavnica?  
Za boljše upravljanje z neizogibnimi ovirami na delovnem mestu, kot 
so: stres, nizka samo-motivacija, slabša produktivnost zaradi fizičnih 
blokad, neurejen delovni čas pri delu od doma, motnje v 
komunikaciji, težave pri sodelovanju v delovnem timu,… 
 
Kako? V podjetju, preko online orodij ali na Intiniti doživetju. Intiniti 
koncept deluje na vse tri centre (telo-čustva-um) hkrati, kar vodi v 
vzpostavitev usklajenosti delovanja in v ravnovesje. 
 

Metodologija: Delavnica je prilagojena podjetju, po principu »one-to-many«. V času, ki ga 
imamo na voljo smo osredotočeni na posameznika, vendar si pomagamo s skupino. Struktura 
delavnice: 1. DEJSTVO (postavimo hipotezo), 2. TEORIJA (razumevanje skozi teorijo), 3. DOKAZ 
(razumevanje z vajo), 4. NAVODILA (uporaba), 5. VAJA (praksa). 

1. Samo-motivacija in dostop do pozitivnih virov: Namen tega dela je samo-refleksija 
za prepoznavanje potreb ter osebnih in poslovnih vrednot. Krepili bomo 
samoiniciativnost za odkrivanje in uporabo lastnih pozitivnih virov s pozitivno 
distrakcijo. 
2. Čuječnost, 5 osnovnih mehanizmov čuječnosti in pomen telesne inteligence v 
podjetju: Teoretično in praktično odkrivanje pozitivnih učinkov čuječnosti. 
 

3. Empatija, osebni prostor in čustvene meje: Namen tega dela je osvojiti veščine 
reagiranja, delovanja in kreiranja odličnih rezultatov pri soočanju s stresom in drugimi 
ovirami na delovnem mestu. 
 
4. Sočutno izražanje in vpliv na kakovost odnosov: Namen tega dela je poiskati načine 
za dvig vitalne energije pri oblikovanju rešitev za boljše medosebne odnose in čuječo 
komunikacijo. 

 


