
ZA B AV N I D O G O D K I N A E K S E N I 
Rojstnodnevne zabave za otroke in odrasle

Božiček pride na Ekseno
Pustovanje na Ekseni
Valentinovo na Ekseni
Silvestrovo na Ekseni

Poroke na Ekseni
Prebujenje odnosov v družini 

Zabava za starejše 
Zabava za samske

DELAVNICE 
Delavnica poglabljanja Teorije Eksena

Delavnica odnosa otrok-starš-otrok 
Delavnica partnerskega odnosa

Delavnica zavedanja vrednosti fizičnega telesa 
Delavnica stilska preobrazba iz vsebine na obliko 

Delavnica strpnost
“Ko otrok postane naš učitelj” - za vzgojitelje, učitelje in druge pedagoške delavce

“Ko sodelavec postane naš učitelj“ - za kolektive

S E M I N A R J I 
Osnovni seminar Teorije Eksena

ZA Š O L S K E I N P R E D Š O L S K E OT RO K E 
Ustvarjalne delavnice za predšolske in šolske otroke

Učenje prevzemanja odgovornosti in samostojnosti za učenje in delo za šolo
Odprte skupine za otroke 

Delavnica poglabljanja Teorije Eksena za mladostnike in otroke

Po ©Teoriji Eksena.

Facebook YouTube

Naši programi in izobraževanja

Izobraževalni center Eksena  
Cesta Leona Dobrotinška 2 
3230 Šentjur 

041 777 631  
info@eksena.si 
www.eksena.si

IZOBRAZEVALNI CENTER

EKSENA
Priložnost za srečno življenje.

staršem vračamo otroke in otrokom starše. znanje, ki osrečuje. postani takšen, kot bi 
rad bil. parom vračamo partnerstvo in zakoncem zakon. zmagujem, ker občutim.  imamo 
odgovore. sreča, ki traja. ustvarjamo ljubečega, ustvarjalnega in strpnega človeka.

ODNOSI. STRPNOST. REZULTATI.



#naj zmaga
ljubezen

Kdo smo in kaj delamo?

Za koga so izobraževanja na Ekseni primerna?

Ali ste vedeli, da ...

©Teorija Eksena

krivulja vrednotenja

Imamo odgovore.

Izobraževalni center  Eksena je izobraževalna ustanova, ki nudi kakovostna neformalna izobraževanja 
in svetovanja na področju odnosov. V ta namen ponuja preventivne programe in pristope, ki so 
namenjeni vsem, ki v svojem življenju prepoznavajo ključen pomen odnosov do sebe, do drugih in 
do sveta. Vsa naša izobraževanja temeljijo na lastno razviti teoriji in metodi – ©Teoriji Eksena, ki 
izhaja iz osebnih spoznanj in življenjske prakse.

Osnovna izhodišča poslanstva Izobraževalnega centra Eksena in Teorije Eksena so:

SPLOŠNA DEKLARACIJA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC 

DEKLARACIJA O 
OTROKOVIH PRAVICAH 

DEKLARACIJA O  
NAČELIH STRPNOSTI

Teorija Eksena podaja razlago človeških odnosov (odnos do sebe, odnos 
do drugih, odnos do družbe, odnos do življenja) skozi novo teorijo 
delovanja vrednot. Teorija Eksena namreč izhaja iz teze, da so človekove 
vrednote temeljni vzrok za osebne stiske, težke situacije v življenju 
in destruktivne odnose, ki vsebujejo nespoštovanje, nesprejetje in 
diskriminacijo.

Teorija Eksena vsebuje tudi avtorsko razvito metodologijo, ki skozi 
razdelan proces odpravljanja vrednotenja sebe in drugih omogoča, da se 
posameznik osvobodi svojih strahov, nesprejetja, sramu, podcenjevanja
ter na drugi strani arogance, precenjevanja in nespoštovanja.
S tem pa omogoča posamezniku, da pride do odnosov, ki vsebujejo 
strpnost, sprejemanje, spoštovanje, razumevanje in sočutje, kar mu 
daje možnost, da pride do višje kakovosti življenja z razvojem njegovih 
notranjih potencialov.

Za vsakogar. Na Ekseni učimo, da je kvaliteta življenja odvisna od dobrih in ljubečih odnosov. 
Teorija Eksena je pot do ljubečih odnosov. Teorija Eksena je primerna za razmišljujočega človeka, 
ki se želi poglabljati v življenje; za tistega, ki želi razumeti sebe, s tem svoje življenje in posledično 
svoje bližnje.

• V Sloveniji si povprečno vsakih 20 ur ena oseba vzame življenje. 
• Četrtina slovenske populacije konzumira anksiolitike in antidepresive. 
• Četrtina žensk v Sloveniji je že bila žrtev partnerjevega fizičnega nasilja. 
• Do 15 odstotkov odraslih ima najverjetneje že razvit sindrom odvisnosti od alkohola.

Povsem NOV PRISTOP, ki se temeljno razlikuje od ostalih | 20-LETNI 
RAZVOJ PROGRAMOV | Visoka kakovost izobraževalnih programov, 
potrjena z MNOGIMI REZULTATI UDELEŽENCEV.

ZAKAJ SE MI PONAVLJAJO ENE IN ISTE SITUACIJE? ZAKAJ SE POČUTIM SAMEGA, 
KLJUB TEMU  DA IMAM STO PRIJATELJEV? ZAKAJ NISEM ZADOVOLJNA V 
PARTNERSKEM ODNOSU, ČERAVNO SE ZDI,  DA NI NIČ NAROBE? ZAKAJ SE 
POČUTIM PRAZNEGA, KLJUB TEMU DA MI GOVORIJO,  DA IMAM VSE NA TEM 
SVETU? ZAKAJ ME OTROK NE UBOGA? ZAKAJ MI GRE ŠEF NA ŽIVCE? ZAKAJ 
SI  NISEM VŠEČ? IŠČEM SMISEL, PA GA NE NAJDEM. ALI  SE VAM ZDI,  DA SO 
VSEGA KRIVI DRUGI? ZAKAJ NE MOREM SHUJŠATI? ALI JE MOGOČE, DA V 
ŽIVLJENJU DOSEŽEMO ZADOVOLJSTVO NA VSEH NIVOJIH?


