Oskarjev celostni vikend - uporabna duhovnost v
Loškem Potoku, 4 dni

•
•
•
•

ODKRIJTE lasten navdih in PRESEŽITE svoje omejitve,
NAUČITE se učinkovite komunikacije in kako bolj smiselno živeti življenje,
VSTOPITE v svet uporabne duhovnosti,
IZKUSITE pristnost in mir Loškega potoka.

25.06.2020 do 28.06.2020
14 - Celostno potovanje
TURISTIČNI BONI IN 15 EUR BONUSA ZA VSAKO NOČITEV!!!
V prvem koraku spoznamo 5-plastni koncept, s katerim bolje razumemo SEBE. To sliko
(sebe) postavimo v ODNOS (do življenja, sočloveka, česarkoli) in opazujemo, kaj v nas
odnos podpira in ga krepi in kaj v nas se odnosu upira in ga šibi. Spoznamo veščine, s
katerimi podpiramo naš konstruktivni del, ki potem lahko očisti spoznane smetke (predsodke
in prepričanja), ki motijo življenje. Tako vzpostavimo razumevanje o STANJU DUHA, s
katerim vstopamo v odnos, in spoznamo konkretne načine, kako nanj vplivamo. Prvi korak se
vrti okoli smisla in žara.
V drugem koraku se spustimo v KOMUNIKACIJO, ki je pojavna oblika naših odnosov.
Spoznamo strukturo (dispozicijo), ki nas vodi v učinkovito oblikovanje naših misli in idej NA
NAČIN, s katerim tvorno (so)ustvarjamo razumevanje in sodelovanje (s čimmanj konflikti in
nesporazumi). Komunikacijo urimo skozi retoriko in nastopi v manjših in večjih skupinah.
Zdaj imamo ozaveščene vse faze v procesu – od mene kot sem, preko komunikacije do
odnosov kot rezultatu vsega.
V tretjem koraku uporabimo pridobljeno razumevanje za krepitev veščine USTVARJANJA
SVOBODNEGA (nevezanega, neobremenjenega) ODNOSA in KOMUNIKACIJE v
kontekstu priprave VIZIJE življenja, v obliki konkretnega načrta odnosov in komunikacije.
Celostni vikend se dogaja CELOSTNO – skozi izpostavljanje in ozaveščanje vseh 5-ih
plasti človekovega obstoja (telesna, čustvena, mentalna, dušna in duhovna) praktično
razpoznavamo pretakanje procesov »od spodaj navzgor« in »od zgoraj navzdol« ter njihove
rezultate v vsakdanjem življenju. Gre za izkustveno učenje, ki temelji na vaši konkretni
izkušnji in njeni uporabi. Teoretični del je v obliki predavanj, praktični del v obliki delavnic, vaj
in usmerjenih zunanjih aktivnosti z veliko gibanja, dihalnih vaj in preizkušenih izzivov. Skozi

refleksije se prenašajo spoznanja in izkušnje. »Celostno« pomeni »vseplastno«, predvsem
pa konkretno in uporabno.
Celostni vikend temelji na 24-letnih izkušnjah Agencije Oskar s sopotniki in sodelavci
doma in na vseh koncih sveta. Gre za avtorsko znanje o (so)človeku in našem (celostnem)
delovanju; je mišljenjsko in ideološko neobremenjen, vključuje modrosti in spoznanja, ki jih
prenašamo v prakso vsakdanjega življenja. Kar spoznamo, to tudi živimo!
Pričakujete lahko intenzivne štiri dni presenetljivih izkušenj, ki lahko pomenijo tudi
preokretnico v življenju. Pridobili boste razumevanje in veščine, ki vas lahko popelje na
naslednji nivo bivanja. Ali pa z vikenda odnesete zgolj neprecenljivo izkušnjo.
Dogajalo se bo v idiličnem okolju Loškega potoka.
Želite nadgraditi sebe, svoje odnose in življenje?
Želite učinkovito izražanje, sporazumevanje in sodelovanje z okolico in življenjem?
Želite vidik, ki vas vsrka v osebni preskok in samouresničenje?
Izvajalci: Oskar Savarin, Vesna Selan, Boris Lepojić in člani ekipe Agencije Oskar.
Več … Zakaj Oskarjev celostni vikend?

Z Oskarjem spoznajte in doživite Zeleno zgodbo Slovenije.
Zeleni Kras in Kočevska sta destinaciji prejemnici bronastega in zlatega znaka SLOVENIA
GREEN.
#ifeelsLOVEnia
1. dan LOŠKI POTOK: ČETRTEK . Zberemo se in ob 9h zjutraj začnemo s programom.
Spoznamo svoje sopotnike in vodje programa, sklenemo uvodne dogovore in začnemo z
delom. Dopoldne spoznavamo koncept, skozi katerega bomo pogledali nase in na svet okoli
sebe v naslednjih dneh. Čas za kosilo. Po kosilu izkustvene vaje v naravi in prepoznavanje
stika s svojim telesom, čustvi in mislimi. Nadaljujemo s prepoznavanjem osebne vizije in
prebujanjem osebne motivacije. Čas za večerjo. Večerni pohod in nočitev.

2. dan LOŠKI POTOK: PETEK . Zgodnji začetek dneva z jutranjim gibanjem in

ozaveščenim dihanjem na prostem. Čas za zajtrk. Dan posvetimo raziskovanju
sporazumevanja s soljudmi in s svetom. Kakršen sem, tako se sporazumevam, tako se
določa moj odnos do soljudi in do sveta. Poglobimo se v načine učinkovitega izražanja sebe
in svojih idej in pri tem dajemo varen prostor drugim. Kakšne so prvine dobre komunikacije?
Kakšna je vizija odnosov, ki jih želim živeti? Čas za kosilo. Treniramo in vadimo, vadimo in
treniramo na svežem zraku v objemu narave. Igrivo in hkrati poglobljeno se lotevamo
izkustveno praktičnih vaj komunikacije. Čas za večerjo. Refleksija. Večerne aktivnosti v
naravi in nočitev.
3. dan LOŠKI POTOK: SOBOTA . Zgodnji začetek dneva z jutranjim gibanjem in
ozaveščenim dihanjem na prostem. Čas za zajtrk. Da bi lahko vstopili v vlogo aktivnega
ustvarjalca življenja, želimo aktivirati svojo ustvarjalnost, obvladati umetnost sprejemanja
dobrih odločitev in usvojiti veščine samoorganizacije in samodiscipline. Poiščemo vire moči,
ki nam pomagajo pri ustvarjanju nadgrajenega sebe. Čas za kosilo. V naravi se preko igre
vlog učimo preprečevati konflikte in povezovalno komunicirati. Kako lahkotno lahko
dostopamo do sebe, do svoje osebne moči in notranjega miru! Čas za večerjo. Večerne
aktivnosti v naravi in nočitev.
4. dan LOŠKI POTOK: NEDELJA . Zgodnji začetek dneva z jutranjim razmigavanjem in
ozaveščenim dihanjem na prostem. Čas za zajtrk. Sami s sabo in v skupini prepoznamo
nadgradnjo samega sebe. Polni navdiha in zagona zasnujemo načrt, kako nadgraditi svoje
domače življenje, da lahko požanjemo, kar smo sejali. Čas za kosilo. Izmenjamo si izkušnje
in spoznanja. S programom zaključimo okrog 15h.
Program je informativen in ga lahko prilagodimo v skladu z vizijo vodje in
konkretnimi pogoji.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu

Redna cena
240 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo (lahko z boni)
Doplačilo za dodatno nočitev (enoposteljna soba) (možno koriščenje s
turističnim bonom)
Doplačilo za dodatno nočitev (za osebo v dvoposteljni sobi z zajtrkom)
Kosilo 4. dan
Opazovanje medveda

Aktualna cena
210 EUR

45,00 EUR
15,00 EUR
22,50 EUR
10,00 EUR
120,00 EUR

Cena vključuje: 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 3* z zajtrkom (lahko izkoristite bone), 3

večerje, vodenje vseh predavanj, pohodov, aktivnosti, najem predavalnice in vse potrebne
opreme, študijski materiali v e-obliki, video analize ter individualne posnetke, kavo, čaj, vodo.
Cena ne vključuje:– doplačilo za enoposteljno sobo 45 EUR (30 EUR TURISTIČNI BON),–
dodatna nočitev – za osebo v dvoposteljni sobi z zajtrkom 22,5 EUR, doplačilo za
enoposteljno sobo 15 EUR (TURISTIČNI BON),– 3 x kosilo 30 EUR,– ogled medvedov okoli
120 EUR (v nedeljo zvečer),– individualno svetovanje (coaching – po predhodnem
dogovoru),– osebne porabe in prevoza.

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 6
PRIPRAVA POTOVANJA: 09.06.2020
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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