
Charming Slovenia x Inštitut C.A.R.
»Preseži okvirje svojih misli.«

4 mesečno izobraževanje, ki z vami ostane celotno življenje.
 



4 tematske vikende v Herbal glamping resortu (namestitev v Herbal glamping resortu (11
nočitev), vključeni trije obroki, uporaba električnih koles, pijača dobrodošlice, darilo ob
odhodu in osnoven paketnapitkov. 

program, razvit pod mentorstvom dr. Aleksandra Zadela (4 vikendi oz. 12 dni skupinskega
dela),
tedenske naloge in konzultacije z različnimi strokovnjaki, 
priprava osebnega načrta.

Verjamemo, da je zadovoljstvo posameznika posledica njegovih lastnih odločitev in izbir. 
Charming Slovenia in Inštitut C.A.R. sta združila moči in pripravila 4-mesečno izobraževanje,
kjer bodo udeleženci razvijali svoj potencial, svoje cilje in interese.

Program zajema:

Oprema v glamuroznem šotoru: 2 zakonski postelji, kavč, kopalnica, gretje, mini bar, TV,
brezžični internet, sef, toaletni prostor, lasten jacuzzi na prostem. V ceno sta všteta parkirišče in
uporaba savne ter naravnega bazena ves čas bivanja),

Termini:
1. delavnica, 3 dni: 25. – 27. marec: Teorija izbire & CORPUS 
(Detoksikacija odnosa do sebe. Razumeti svoje telo – kaj so moje prioritete, kakšen odnos
imam do njih?),
2. delavnica, 3 dni: 22. – 24. april: Teorija izbire & ANIMA 
(Detoksikacija odnosa do lastnih čustev. Začutiti svoja pristna čustva – določiti svoje želeno
čustveno stanje),
3. delavnica, 3 dni: 20. – 22. maj: Teorija izbire & RATIO 
(Detoksikacija svojega načina razmišljanja. Koncept optimizma, pozitivno razmišljanje),
4. delavnica, 3 dni: 16 . – 19. junij: Teorija izbire in CORPUS, ANIMA, RATIO (Izdelava strateškega
razvojnega načrta osebne transformacije).

Cena 4 mesečnega izobraževanja: 3.718,00 eur eur za vse 4 delavnice 
929,50 eur  / delavnico

 



Priprava koncepta
Inštitut C.A.R. razvija lastni koncept dela, ki temelji na konceptu Teorije izbire.
Inštitut C.A.R. je nastal z željo po oblikovanju ponudbe, ki ljudem omogoča, da
na enem mestu najdejo storitve, s katerimi se lahko razvijejo v skladu s svojimi
potenciali, željami, cilji in interesi.

Inštitut razvija lastni koncept dela, ki temelji na konceptu Teorije izbire. Odprt
je za vse ljudi dobre volje in pozitivnih namenov. Inštitut deluje v skladu s
splošno sprejetimi načeli etike in vrednot, ter globokega spoštovanja
posameznikov in njihove svobodne volje.

Inštitut C.A.R. in Charming Slovenia pripravljata koncept celovite ponudbe, ki
ljudem omogoča dostop do neodvisnih vrhunskih znanj, vodenje čez
spremembe s pomočjo strokovnjakov in storitev, s katerimi lahko oblikujejo
avtonomen in suveren pogled na svet. Tako posamezniki razvijajo veščine za
upravljanje svojega blagostanja.

Cilj
Sprememba življenja na bolje (boljša komunikacija, raziskovanje sebe,
učinkovitost, dobro postavljanje in doseganje ciljev). Večplastno izboljšanje
segmentov življenja 

Če se želimo boljše počutiti, moramo spremniti naše mišljenje - z mišljenjem
lahko spremenimo vedenje in s tem posledično se spremni naše počutje.

Prepoznavanje škodljivih vedenj
(prisila, kaznovanje, nagrajevanje, manipuliranje, ukazovanje, motiviranje,
kritiziranje, valjenje krivde,pritoževanje, zbadanje, nadlegovanje, razvrščanje) 

Vzpodbujanje neškodljivih vedenj
(izražanje skrbi, podpora, pogajanje,  vzpodbuda, pomoč, zaupanje,
sprejemanje, spoštovanje)



1. delavnica, 3 dni: 25. – 27. marec: 
Teorija izbire & CORPUS 
Namera prve delavnice: Detoksikacija odnosa do sebe. Začutiti in razumeti svoje telo –
kaj so moje prioritete, kakšen odnos imam do njih?

Vsebina:
a)    Analiza krvi – stresni hormoni (zdravnik)
b)    Kako deluje stres?
c)    Kako izklopiti stresno reakcijo in kako ozavestiti izbire?
d)    TI – potrebe, samomotivacija, celostno vedenje, svet kakovosti

Petek
14.00–16.00 – prihod, razporeditev po posestvu, lahek prigrizek, čaj, neformalno
spoznavanje
16.00–16.30 – jemanje vzorcev krvi za analizo prisotnosti stresnih hormonov 
16.30–18.30 – Predstavitev TI? Potrebe in samomotivacija
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – predstavitev udeležencev, predstavitev osebnih ciljev – razlog udeležbe
na delavnici

Sobota
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – predstavitev rezultatov krvnih testov (splošna za vse) – razlaga tega, kaj
pomeni določen rezultat – zdravnik
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – Zakaj izberemo stres kot sopotnika naših življenj?
12.30–14.00 – kosilo, kratka meditacija
14.00–15.30 – Pomen celostnega vedenja po TI – prevzem nadzora nad lastnimi življenji.
Koga lahko nadziramo?
15.30–16.00 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija 
16.00–18.30 – Svet kakovosti – pričakovanja do sebe in drugih – sprehod, meditacija,
osebni pogovori, vaje v parih
18.30–19.30 – večerja
19.30 – 21.00 – Samospoznavanje kot proces razvoja odgovornega odnosa do sebe in
okolja

Nedelja
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Pomen čuječnosti – kaj pomeni biti tukaj in zdaj v odnosu do svojega
čustvenega sveta
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – Upravljanje medosebnih odnosov – učinkovita pogajanja (asertivnost),
upravljanje konfliktov
12.30– kosilo, poslavljanje ...

2022



Namera druge delavnice: Detoksikacija odnosa do lastnih čustev. Začutiti svoja pristna
čustva – določiti svoje želeno čustveno stanje.

Vsebina:
a)    Evolucijski pomen čustev - Zakaj čustva – kako delujejo?
b)    Sledenje svojim čustvom – sledenje svojemu poslanstvu
c)    Vrednote, smisel in duhovnost
d)    Kako ohraniti svojo čustvenost in ne izgoreti?

Petek
14.00–16.00 – prihod, razporeditev po posestvu, lahek prigrizek, čaj, neformalno
spoznavanje
16.00–16.30 – kratka refleksija pretekle delavnice – osebna izkušnja
16.30–18.30 – 1 misel, 42 čustev – vse, kar ste si želeli vedeti o čustvih, a niste upali
vprašati.
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – pogovor o osebnem odnosu do čustev. Kdo sem jaz kot čustveno bitje?
Najgloblja radost, najgloblji strah

Sobota
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Koncept vrednot. Kaj so moje vrednote? Vprašalniki, naloge, razmislek
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – pogovori o rezultatu vprašalnikov, pogovor v parih, pogovor v skupini
12.30–14.00 – kosilo, kratka meditacija
14.00–15.30 – Kaj je moj smisel? Zakaj živim? Kaj je moje poslanstvo? Vprašalniki
15.30–16.00 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija 
16.00–18.30 – Vrednote – poslanstvo. Kaj me osrečuje? Kaj mi daje notranji mir?
Sprehod, meditacija, osebni pogovori, vaje v parih
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – Pomen urejanja svojih čustev do sebe in drugih. Aktivno upravljanje svoje
usode.

Nedelja
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Sodoben pogled na duhovnost. Jaz kot duhovno bitje?
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – Ali je materialni svet vse, kar obstaja – je v moderni družbi možen
altruizem?
12.30– kosilo, poslavljanje ...

2022

2. delavnica, 3 dni: 22. – 24. april 
Teorija izbire & ANIMA 



Namera tretje delavnice: Detoksikacija svojega načina razmišljanja. Koncept
optimizma, pozitivno razmišljanje.

Vsebina:
a)    Človek kot racionalno bitje. Zakaj razum – kako delujejo kognitivni procesi?
b)    Homo sapiens, sapiens – bitje, ki se zaveda, da se zaveda.
c)    Zakaj ima psimist prav, a mu to nič ne pomaga?
d)    Kako iz sebe narediti učinkovitega optimista?

Petek
14.00–16.00 – prihod, razporeditev po posestvu, lahek prigrizek, čaj, neformalno
spoznavanje
16.00–16.30 – kratka refleksija pretekle delavnice – osebna izkušnja
16.30–18.30 – Človek in prepričanja. Zakaj je to, kar mislite, po vsej verjetnosti napačno?
18.30–19.30 – večerja.
19.30–21.00 – pogovor o osebnem odnosu do racionalnega sveta. Kdo sem jaz kot
racionalno bitje? Moč in nemoč mojih prepričanj.

Sobota
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Koncept optimizma in koncept pesimizma. Zakaj ima pesimist prav?
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – delo v skupinah. Iskanje napake v procesu razmišljanja. Kje sem sam sebi
največji nasprotnik? Kje vem, da nimam prav?
12.30–14.00 – kosilo, kratka meditacija
14.00–15.30 – Jaz kot sodnik. Prigoda »pomorske nesreče«. Ocenjevanje učinkovitosti
vedenj
15.30–16.00 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija 
16.00–18.30 – Življenjske situacije, kjer sodim. Izkušnje napačnih sklepanj? Kako
spremenim svoj odnos do sveta s postavljanjem vprašanj? Sprehod, meditacija, osebni
pogovori, vaje v parih
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – Pomen urejanja svojih misli, prepričanj, predsodkov. Aktivno upravljanje
svoje usode.

Nedelja
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Načrtovanje svoje spremembe v učinkovitega optimista?
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – Načrtovanje spremembe. Kaj je moj cilj? Kako bom prišel do cilja?
12.30– kosilo, poslavljanje...

2022

3. delavnica, 3 dni: 20. – 22. maj
Teorija izbire & RATIO 



Namera četrte delavnice: Izdelava strateškega razvojnega načrta osebne
transformacije.

Vsebina:
a)    Zakaj potrebujem strateški osebni razvojni načrt?
b)    Postavitev osebne vizije, poslanstva in vrednot
c)    Kako izklopiti avtopilota? Kako strategijo prenesti v operativo?
d)    Kako najti mir v duši? Prav vsega pa res ne zmoremo. 

Petek
14.00–16.00 – prihod, razporeditev po posestvu, lahek prigrizek, čaj, neformalno
spoznavanje
16.00–16.30 – kratka refleksija pretekle delavnice – osebna izkušnja
16.30–18.30 – Pomen razumevanja osebnega poslanstva v življenju. Zakaj potrebujem
vzijo, poslanstvo in vrednote?
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – pogovor o osebnem odnosu do strategije. Zakaj ljudje ves čas pravijo, da
so v določeni situaciji »odreagirali«?

Sobota
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – Izdelava osebnega poslanstva, vizije in vrednot. Vprašalniki, vaje, analiza
odgovorov, brainstorming, delo v parih
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – Izdelava osebnega slogana. Vprašalniki, vaje, analiza odgovorov,
brainstorming, delo v parih
12.30–14.00 – kosilo, kratka meditacija
14.00–15.30 – Vizija, poslanstvo, vrednote – predstavitev idej, razprava v skupini, v parih
15.30–16.00 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija 
16.00–18.30 – sprehod, meditacija, osebni pogovori, vaje v parih, piljenje vizije,
poslanstva in vrednot
18.30–19.30 – večerja
19.30–21.00 – predstavitev osebnih sloganov, predstavitev sebe v stavku ali izvirni misli

Nedelja
7.30–8.30 – zajtrk
8.30–10.00 – dokončna izdelava osebne vizije, poslanstva in vrednot, priprava
konkretnega načrta izvedbe strategije
10.00–10.30 – odmor, čaj, prigrizek, kratka meditacija
10.30–12.30 – predstavitev osebnih razvojnih načrtov – načrtov osebne transformacije
12.30– kosilo, poslavljanje ...

2022

4. delavnica, 4 dni: 16 . – 19. junij
Teorija izbire in CORPUS, ANIMA, RATIO (Izdelava
strateškega razvojnega načrta osebne transformacije).


