
 

NAJINA LJUBEZEN 

„Getting the Love You Want“ 

Imago vikend delavnica za pare 
 

14. - 16. januar 2022 

ali 

6. – 8. maj 2022 

 
 

ki jo bosta vodila 
  

Mag. Špela Tušek 
Psihologinja, Imago partnerska terapevtka 

Tone Tušek 
Imago facilitator 

 

 

Delavnica je namenjena parom, ki: 

 Začenjajo svojo skupno pot in bi radi ustvarili močne 

temelje odnosa; 

 Želijo dober odnos spremeniti v odličen odnos; 

 So v težki zvezi in želijo rešiti dolgotrajne konflikte; 

 So blizu razpada in se želijo odločiti ali je zvezo mogoče 

rešiti. 

 

Partnerja bosta dobila: 

 Boljši vpogled v dinamiko lastnega odnosa; 

 Kvaliteten čas za vaju 

 Varen prostor in strokovno spremstvo za težke teme 

 Izkušnjo globoke medsebojne povezave. 

 

Naučila se bosta: 

 Vzpostaviti varno okolje tudi za težke teme; 

 Poslušanja drug drugega; 

 Preoblikovati konflikt v priložnost za rast; 

 Učinkovitih komunikacijskih veščin Imago dialoga; 

 Reševanja dolgotrajnih frustracij s sočutjem; 

 Vzpostaviti in vzdrževati varnost v vajinem odnosu; 

 Ustvariti strast in privlačnost ter se povezati z intimnostjo, ki 

vaju je pripeljala skupaj; 

 

Delavnica vsebuje: 

 Kratka predavanja o namenu in dinamikah partnerskih 

odnosov; 

 Osebna pisna razmišljanja; 

 Demonstracijo uporabe Imago dialogov; 

 Prakticiranje novih vedenj in veščin v paru; 

 asistence Imago terapevta. 

 



 

Delavnica temelji na Imago partnerski terapiji, katere 

ustanovitelja sta dr. Harvill Hendrix in Helen LaKelly Hunt. 

Delavnico je opravilo že na tisoče parov po vsem svetu. 

Izvaja se v 20 državah in na 5 kontinentih sveta. 

  

Delavnica “Najina ljubezen” je izkustvena delavnica za pare 

in ni skupinska terapija. Zagotavlja varnost in čas za vaju. Vse 

kar jo potrebujeta, da se popolnoma osredotočita na 

partnerja/ko, nase in na vajin odnos.  

 

Trajanje delavnice: 

Petek    17:00 - 21:00 

Sobota  08:30 - 18:00 

Nedelja 08:30 - 14:00 

 

Na voljo bodo napitki (kava, voda, čaj) in prigrizki ter sadje. 

Kosilo v soboto je v lastni režiji. V okolici je kar nekaj 

ponudnikov gostinskih storitev. 

  

Cena delavnice:  

300 EUR na posameznika;  

600 EUR na par  

(DDV vključen) 

 

Termini in kraj prihajajočih delavnic: 

 petek 14. -nedelja 16. januar 2022 (SGTŠ Radovljica, 

Kranjska cesta 24, Radovljica) ali ZOOM 

 

 petek 6. -nedelja 8. maj 2022 (SGTŠ Radovljica, Kranjska 

cesta 24, Radovljica) 

Brezplačno parkirišče je za šolo. 

 

 

Prijava: 

Izpolnite prijavnico in jo pošljite po elektronski pošti na naslov 

sp.tusek@gmail.com 

Prjavljeni ste, ko poravnate račun, ki ga dobite po pošti. 

 

Dodatne informacije na sp.tusek@gmail.com  ali po telefonu 

040 415 677. 

 

 

 

COVID-19 

 Za udeležbo na delavnici je obvezno izpolnjevanje 

pogoja PCT.  

 Obvezne so maske, ki jih prinesete s seboj. 

 Število udeležencev je zaradi zagotavljanja socialne 

distance omejeno na 8 parov.  

 Upoštevali bomo aktualna priporočila NIJZ. Na sami 

delavnici bo zagotovljena zadostna socialna distanca, 

sprotno razkuževanje in redno prezračevanje prostorov.  

 

 

V primeru, da delavnice zaradi epidemioloških razmer  

ne bo mogoče izpeljati v živo  

bova delavnico izpeljala preko zoom-a. 

 

 

 
 

https://imagoslovenija.si/wp-content/uploads/2020/09/Prijavnica-Najina_Ljubezen.pdf
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