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Babica je svojemu vnuku želela povedati zgodbo o dveh 
volkovih, ki živita v vseh nas in se ves čas bojujeta med 
seboj. 

Vnuka je posedla in mu začela pripovedovati zgodbo:

»En volk je vedno ljubosumen in vedno razmišlja negativno. Ta 

volk vidi samo slabe stvari, ki se v svetu dogajajo. Verjame, da 

so ljudje slabi, pohlepni in da vsak gleda samo na svojo korist. 

Verjame, da je težko živeti in da je življenje neizprosen boj. Kot si 

lahko predstavljaš, vnuk, se temu volku ne zgodi nič dobrega, 

saj je poln negativnosti in pesimizma ter vedno vidi, da je koza-

rec na pol prazen. Imamo pa vsi v sebi tudi močnega volka, ki 

ravna ravno nasprotno od prvega. Ta volk je ljubeč, prijazen, 

pozitiven, vztrajen … Ve, da lahko doseže vse, kar si zamisli in v 

kar vloži svoje srce, vero in delo, pa tudi vztrajnost. Ta volk 

vedno vidi na pol poln kozarec, je res mogočen in vedno stremi 

k temu, da sledi svojim sanjam.«

Vnuk pogleda babico in vpraša: »Kateri volk pa zmaga v tem 
boju?«
 
Babica odgovori: »Tisti, ki ga hraniš, vnuk moj.« In še enkrat 
ponovi: »Tisti, ki ga hraniš.«



Sreča je v rasti in napredovanju.

Mi smo del narave in vse, kar v naravi ne raste, začne odmirati. 
Zato nenehno delajte na sebi in svoji osebni rasti.
Vsak človek potrebuje cilje in vizijo za svoje življenje.
Prevzemite odgovornost za svoje življenje in postanite vodja 
svojega življenja.

Kako?
Glejte na situacijo tako, kot je, in ne slabše, kot je.
Potrudite se videti bolje, kot je (iščite priložnosti – kaj je tukaj do-
brega?). Naredite tako, kot vidite.

Življenje je prekratko, da bi trpeli.

Na kaj se boste osredotočili oz. fokusirali? 
Kaj to pomeni? 
Kaj boste storili glede tega?

Kaj imate ali kaj vam manjka?
Kaj lahko nadzorujete ali česa ne morete nadzorovati?
Preteklost, sedanjost ali prihodnost?

MINDSET ZA USPEH

80% Psychology     20% Mechanics 

Tri odločitve o OBLIKOVANJU SVOJEGA ŽIVLJENJA: 

Trije vzorci FOKUS-a:  



Osredotočite se na to, kar imate in kar lahko nadzorujete.
Živite in delujte v sedanjem trenutku.

Kako spremeniti čustveno stanje?
    Fiziologija (drža, pogled)
    Fokus (Je to konec, začetek?)
    Besede (pozitivni samogovor)

Končajte trpljenje, ko se pojavi (90-sekundno pravilo)
    Hladen tuš
    Zapestnica
    Stop tehnika

FORMULA ZA USPEH 

MINDSET:
To moram storiti – kdaj? Zdaj.

Zakaj? Ker lahko to spremenim.

ČAS ZA VAŠ PREBOJ

Preboj je trenutek, ko nemogoče postane mogoče. Takrat se 
zgodi nekaj, kar vas oblikuje in premakne. To je trenutek, ko 
končno sprejmete obsežne ukrepe in spremenite svoje življenje

Trajna sprememba treh prepričanj: 
    To se mora spremeniti.
    Jaz moram to spremeniti.
    Zdaj lahko to spremenim.

Ljudje, ki jim spodleti, verjamejo, da se ne morejo spremeniti.
Preteklost ni enaka prihodnosti, razen če živite tam.



Navade so tiste, ki nam spremenijo življenje.
 
V štirih dneh ‘’Wolf pack-a’’ se boste naučili veliko novih 
tehnik in metod, ki vam bodo pomagale do boljše kvalitete 
vašega življenja in jih lahko integrirate v svoje življenje.
 

Ne počnite vsega naenkrat, začnite in nadaljujte korak 
za korakom.
Izvajajte nove tehnike vsaj 90 dni, da se bodo v vaših 
možganih vzpostavile nove nevronske povezave.

Ko bo vaša nova aktivnost postala vaša nova navada, si 
dodajte novo aktivnost… in tako boste korak za korakom 
spremenili svoje življenje.
 
In ne pozabite na svoj ZAKAJ, kajti to je vaša notranja  
motivacija, ko vam bo težko in ko se vam ne bo ljubilo      
izvajati. To je trenutek, ko potrebujete svoj ZAKAJ.

RUTINA

WOLFPACK EXPEDITION  & DANCE & MUSIC 2023 
(vse informacije na naslednji strani)

Za vas sem pripravil dva paketa:

PAKET  SMART PAKET  GET MORE
5 ur coachinga 10 ur coachinga

Rezultati v življenju ne pridejo zato, ker smo zmotivirani, ampak
zato, ker gremo v AKCIJO  – DEJANJA.

350€ 620€

– David Hriberski



Tvoje telo in um sta bolj mogočna, kot si ti misliš.

Your mind and body are more powerful than you think.

Naredite preboj v letu 2023 in naj bo 2023 vaše leto. Mogoče vas 
bo ravno ta dogodek pripravil, da boste stopili iz cone udobja in 
naredili tisto, kar si že dolgo želite. Definitivno vam bo dvignilo zave-
danje telesa, diha in moči vašega uma.

Kako boste vse to dosegli?
Pridružite se nam na 4-dnevnem dogodku WOLFPACK EXPEDITION!

Kaj bomo počeli?
Izpostavljenost mrazu, powerbreathing, joga, pilates, EDG, WHM, ples, dobra glasba, večerne 
zabave in animacije.

13–16. 4. 2023

WOLFPACK EXPEDITION & DANCE & MUSIC

Kaj vse boste še pridobili?
- Ponovno občutenje telesa in uma
- Kontrolo nad svojim telesom
- Našli boste svoj notranji mir
- Naučili se boste vrhunskih dihalnih tehnik, 
ki jih boste lahko izvajali doma
- Naučili se boste nadzorovati svoje telo
- Naučili se boste ponižnosti pred naravo
- Ponovno boste občutili hvaležnost s 
celim telesom
- Znali boste sprejemati dobro in slabo
- Postali boste boljši človek, boljša ženska, 
boljši moški, boljši oče, boljša mati, boljši sin, 
boljša hči
- Mrzli potop vsak dan v jezeru Jasna
- Zadnji dan bomo korakali po Dovški Babi 
ali drugem vrhu, odvisno od vremena in 
skupinske sposobnosti

Za koga je to?
- Za odprte ljudi, ki želijo spet čutiti
- Za ljudi, ki želijo prevzeti odgovornost za - 
Svoje življenje
- Za ljudi, ki želijo bolj vitalno, energično telo
- Za ljudi, ki bi radi pridobili nazaj svojo moti-
vacijo
 -Za ljudi, ki želijo postati najboljša verzija 
sebe
- Za ljudi, ki želijo pozitivno vplivati na ljudi in 
na svet
 -Za ljudi, ki so prebujeni in si želijo na   
naslednji – višji nivo zavedanja in bivanja
za ljudi, ki se zavedajo, da je treba v novem 
svetu drugače razmišljati in delovati

BIVANJE: Jasna Chalet Resort
HRANA: lokalna, ekološka hrana, 3 obroki na dan, prigrizki (veganski obroki po dogovoru)

Zavedanje je najučinkovitejši dejavnik spremembe.
Skrivnost umetnosti življenja, skrivnost vsakršnega uspeha in sreče je mogoče posredovati v 
treh besedah: ENO Z ŽIVLJENJEM. Biti eno z življenjem pomeni biti eno s sedanjim             
trenutkom. Tedaj spoznate, da ne živite vi svojega življenja, marveč življenje živi vas.

MRAZ VAM BO DAL RAVNO TO ZAVEDANJE, DA BOSTE ŽIVELI, 
RAZMIŠLJALI, DELOVALI V SEDANJEM TRENUTKU.



_dh_coaching_

DH Coaching

www.davidhriberski.com

david@davidhriberski.com

ZDAJ JE PRAVI ČAS, DA ZAČNETE ŽIVETI TO, KAR STE SI 
VEDNO ŽELELI IN SANJALI V SVOJEM ŽIVLJENJU.

Postani najboljša
verzija sebe

PAKET

28,10 €

www.davidhriberski.com


