Načini delovanja
Pogovor ob srečanju v živo je
najbolj učinkovit. Obiščem vas
lahko na domu, v pisarni, ali se
sestanemo v kakšnem lokalu.
Priljubljena oblika pogovora je
tudi med sprehodom. Na
primer po dravskem nabrežju,
po Kalvariji, parku ali Pohorju.

Nekaj besed o meni
Valentin iz hiše Rozman sem leta 2000 stopil
na intenzivno pot samospoznavanja. K temu
so me zmotivirale psihične in fizične bolečine,
ki so bile posledica konfliktnih odnosov ter
okolja, v katerem sem odraščal in deloval.
Po dveh desetletjih dela na sebi sem zelo
izboljšal samopodobo, medsebojne odnose
ter pridobil odlično zdravje. Med tem sem
napisal dve knjigi, sodeloval pri izdaji tretje,
trikrat so me gostili v oddaji Klepet ob kavi,
posnel sem več kot 500 video dnevnikov, ki jih
najdete na YouTubu, postopek preobražanja
lastnih miselnih vzorcev pa vsak lahko
spremlja preko mojih spletnih dnevnikov.
Po 10 letih dela pri mednarodnih
projektih za izboljšanje razmer na
svetu v maju 2022 zopet začenjam
s ponujanjem svojih strokovnih
storitev ljudem, predvsem iz
Maribora ter njegove okolice.

Če vam srečanje v živo ne
ustreza, pa je seveda možen tudi
spletni video, avdio ali klasični
telefonski pogovor.
Za svoje storitve nimam cenika,
zato vam prepuščam, da za moj
čas donirate toliko, kolikor
ocenite, da je najbolj primerno.

Kontaktni podatki
Valentin, hiša Rozman
c/o Koroška cesta [104]
[2000] Maribor
Telefon: 041 756 753
info@valentinrozman.si
valentinrozman.si
Vaš termin prosim rezervirajte
preko spletne strani ali pa mi
pošljite SMS sporočilo.

Izpopolnjevanje
človeštva
Valentin, hiša Rozman

Vsak od nas je delček stvarnika, ki je prišel na
ta svet pridobiti nove izkušnje. Zaključuje se
dolgo obdobje, ki je ta svet zaznamovalo z
neprestanimi vojnami, pomanjkanjem ter
zatiranjem. Za nami je dvoletno obdobje
intenzivnega spopada dveh nasprotujočih si
sil, ki je marsikomu odprlo oči.
Premikamo se v smer dokončne osvoboditve,
vendar je dela še veliko. Slehernega človeka
čaka, da prevzame polno odgovornost za svoje
misli, besede in dejanja. Do sprememb ne
more priti zgolj, če si to želimo. Potrebno je
natančno ozavestiti vso našo preteklost ter
dojeti, kje in kako bi lahko ravnali drugače,
nato pa se zavezati k drugačnim odzivom.

Vsak doživlja lastne lekcije, katerih del so
lahko močni pretresi, bolečine ter izgube,
vendar pa se vsi učimo povsem enakega
univerzalnega znanja o življenju. Tisti, ki
prisluhne sebi in drugim, lahko prihrani
veliko časa za učenje ter se izogne mnogim
zelo neprijetnim izkušnjam.

Life coaching

Ostale storitve

Ljudje radi čutijo lastno zadovoljstvo ob
premagovanju izzivov, da se nekdo spremeni,
pa mora priti do dovolj globokega dojetja.

Poleg coachinga Valentin izvajam tudi
svetovalne ter izobraževalne storitve.
Neprestano študiram preko odličnih virov
za celostno razumevanje delovanja celotnega
stvarstva. Posameznikom, parom, družinam
in mladostnikom ponujam naslednje storitve:

Slika je simbolična

Uvodne besede

Na osnovi pozitivne psihologije se je v zadnjih
nekaj desetletjih razvila life coaching metoda
oziroma življenjsko trenerstvo. Gre za ciljno
usmerjen pogovor, pri katerem igra trener
vlogo čim bolj čistega zrcala. Prejemnik na ta
način zelo hitro pride do zavedanja celotne
realnosti, se odreši neželenih stanj ter najde
zanj najboljšo pot za doseganje lastnih ciljev.
Valentin sem se leta
2020 pri akademiji
sodobnih uporabnih
znanosti Achology
izobrazil kot Life
Coach ter za to tudi
pridobil certifikat.
Mnogi že v kratki coaching seji pridejo do
intenzivnih prebliskov, na osnovi katerih se
jim življenje močno izboljša, zato vam
priporočam, da ga preizkusite tudi vi.

• Izboljšanje samopodobe
• Premagovanje vseh vrst strahov
• Okrepitev imunskega sistema
• Podpora pri ljubezenskih težavah
• Izbira primernega partnerja
• Pomoč pri učnih težavah
• Ezoterično razumevanje spolnosti
• Priprava na odgovorno starševstvo
• Vzgoja za otrokov uspeh v odrasli dobi
• Partnerska in družinska mediacija
• Osvobajanje od lažjih oblik odvisnosti
• Povečevanje samozavedanja
• Učenje postopka samorefleksije
• Sprejemanje ločitev in smrti
V načrtu je tudi razvoj spletnih tečajev za
osvajanje ključnih veščin za uspešno življenje
ter razvoj skupnosti ljudi, ki želijo sodelovati
pri projektih izboljševanja tega sveta.
Če želite biti obveščeni
o novostih in prelomnih
dogodkih na tem svetu,
se na moji spletni strani
prijavite na e-novice.

