
Človek je kreacija Narave in se ne ločuje 

od ostalega sveta. Naše želje se bodo 

realizirale po 'pravilih' nevrologije. 

Pravila igre

Nevro paradigma je v osnovni posnetek 

kvantne logike, kjer osnovni človeški potencial 

skozi stimulacijo oblikujemo zavestno. 

Nevro paradigma

Vrednote, ki jih izpostavljamo so Ekologija, 

Učinkovitost in Zdravje.

Vrednote

Vsak posameznik je unikaten, edinstven 

energetski pojav z lastno percepcijo in 

izkušnjo.

Ekskluzivnost

Vsi smo posebni pri doživljanju svojih težav in 

izzivov, zato za vsakega posameznika 

pripravimo prilagojeno rešitve glede na 

vsebino izziva.

Prilagodljivost

Vsem posameznikom je skupna nevrologija

ter pravila, ki jih narekuje človeška 

biološkost.

Univerzalnost

Kaj je 'nevro' v coachingu?

Percepcija

"Novost v 
industriji osebne 

rasti in 
organizacijske 
spremembe"

Največkrat se ljudje zgolj odzivamo na to, kar se nam
odvija v življenju. Po eni strani je to povsem
običajen način naše interakcije, ki pa pri moderni
količini dražljajev postane problematična. Z moderno
tehnologijo in količino informacij, ki jih morajo
naši možgani in telo predelati, pa je končni učinek
takšnega delovanja razdraženost, preutrujenost in
izgorelost, pogosto se znajdemo v konfliktu in le
stežka se izvijemo iz notranjega nemira.

Orientacija
Organiziranost sistema določa smer 

razvoja ter okolja, ki definira tako kulturo 

posameznika kot sistema ter vrednote.

 

Coaching pričnemo z analizo stanja: 

psihometrična, biometrična in intervjuji.

Adaptacija
Sposobnost prilagoditve na novost ali na nove 

razmere je ključna vrednota tako vsakega 

posameznika kot organiziranega sistema.

 

V fazi adaptacije se vzpostavi nova pravila igre 

tako za posameznika kot kolektiv.

Kalibracija
Enkrat, ko je osnovno stanje vzpostavljeno, je nov 
režim potrebno negovat in ga nadgradit na nivoju 
posameznika in kolektiva.
 
V fazi kalibracije s treningom dosežemo željeno 

stanje, s tem pa olajšamo pot do zastavljenih ciljev.

Izboljšani odnosi
Eden izmed najpomembnejših učinkov 

neurocoachinga po OAK® modelu je 

izboljšan odnos do sebe, posledično se 

izboljšajo odnosi z okolico.

Izboljšana reakcija na stres in 
povišani nivoji zaupanja
Zaupanje pomeni ranljivost, zato je nujno, da se 

naučimo zaznati stresne reakcije pri sebi, saj je mnogo 

lažje spremeniti sebe kot okolico.

Naša percepcija je posnetek stvarnosti, 

oblikovana s strani prepričanj in izkušenj 

posameznika. Interakcija z lastnim 

okoljem je pravzaprav preslikava naše 

biološkosti in psihologije.

Neuro 
delavnice

Efekti 
Neuro 

coachinga

Strokovna opredelitev problema na ravni 

kolektiva

Skupinsko razreševanje 

Oblikovanje skupnih tem

Kolektiv v odnosu do posameznika

Takojšnja aplikacija novih znanj in veščin

Izgradnja kolektivne povezanosti

Transparentnost

Kolektivno vs. individualno

Leadership & Followership

Trening komuniciranja

Prostor za kreativnost

Povezanost kolektiva

Priložnosti za mreženje

Razvijanje novih znanj in veščin

Navdih za boljše delo

Povišano zaupanje

Znižani nivoji stresa

Odpornost na kritiko ter nehvaležne 

okoliščine

Razvoj intrinzične motivacije

Lasten model razreševanja problema

Ohranjanje individualnosti, povezljivost v 

kolektivu

Izboljšan nastop

Jasna komunikacija

Ravnovesje med zasebnim in poslovnim

Harmoničnost odnosov

Oblikovanje in sledenje ciljem

Izoblikovanje lastne zgodbe

Narativ ali način deljenja svoje zgodbe z 

okoljem
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info@neuroagencija.com

www.neuroagencija.com 

Rezerviraj si termin

Igor Vlačič, MSc OBP
Več kot 25 let izkušenj na področju coachinga, nadgrajenega z znanstvenim

magisterijem iz organizacijske in poslovne psihologije na Univerzi Liverpool je Igorjev

osnovni kapital dostopen vsakomur, ki si želi napredka, rasti, razrešitve konflikta ali

boljše organiziranosti.

 

Igorjev stil vodenja posameznika skozi proces spremembe izhaja iz izsledkov

nevroznanosti ter pozitivne psihologije. Inovativnost ter interdisciplinarnost omogoča

na eni strani stabilen razvoj posameznika ali kolektiva, na drugi strani pa razrešuje

bolj ali manj skrite interne konflikte, ki jih klasični pristopi ne uspejo prebiti.

Neuroagencija d.o.o.
Družba za strateško svetovanje in komuniciranje 

Obala 114, Lucija 6320 Portorož, Slovenija

Neuro Coaching
www.neuroagencija.com
info@neuroagencija.com

Neurocoaching je oblika kognitivno-vedenjskega 

coachinga, ki oblikuje specifične vedenjske in 

kognitivne spremembe. Neurocoaching  

uporabljamo kot metodologijo za sprožanje 

specifičnih sprememb. Eden izmed 

pomembnejših efektov je poglobljeni vpogled 

vase in izboljšani odnosi. Ključna prednost 

neurocoachinga je merljivost sprememb v 

možganski strukturi in možganskih 

aktivnosti.Naša percepcija je posnetek 

stvarnosti, oblikovana s strani prepričanj in 

izkušenj posameznika.

Neurocoaching po modelu OAK®

www.neuroagencija.com

www.neuroagencija.com

Orientacija KalibracijaAdaptacija

"Če ne vem, kam grem, 
težko pridem na cilj."


