
 

NOVA PERSPEKTIVA 

‘’Uvodno izkustveno predavanje za večjo osebno učinkovitost in 
zadovoljstvo’’ 

Vsebina 
 

Referenca 

Dr. Matej Miklavec je coach za razvoj osebnih potencialov. Dela s posamezniki 
in skupinami, ki si želijo več izražanja svojega polnega potenciala ter 
zadovoljstva. Po formalni izobrazbi je strojnik, ki se je več let ukvarjal z 
razvojem in raziskavami naprednih avtomobilskih izdelkov. Globoko spoznanje 
o pravem izvoru človeškega doživljanja ga je zbudilo v drugačno izkušnjo 
življenja in novo področje dela osebne in skupinske učinkovitosti. Dodatno 
praktično znanje je pridobival preko več tisoč ur vipassana meditacije, več sto 
ur raziskovanja s tehnikami transpersonalne psihologije ter opravljanja različnih 
certifikatov za coaching, od nevrolingvističnega programiranja, stakeholder 
centered coachinga do transformacijskega coachinga. V obdobju 3 let je 
opravil več kot 300 ur osebnih coaching pogovorov s strankami ter več kot 100 
ur skupinskih delavnic.

Vsebina temelji na drugačnem pogledu na izkušnjo življenja in iz kje 
izhaja. Zasnovana je tako, da udeleženci dobijo lasten izkustveni 
vpogled in razumevanje kako naš um resnično deluje. S tem 
vpogledom odkrijejo dostop do večje miselne odpornosti,  
učinkovitosti, kreativnosti, sproščenosti, dobrega počutja, in 
zadovoljstva ne glede na zunanje okoliščine. Raziskovali bomo idejo, 
da ljudje doživljamo svet od znotraj in ne od zunaj, da doživljamo 
svoje misli in ne okoliščin, sveta ali ljudi. Preko vaj bomo dobili globlji 
vpogled v deljene resničnosti, v katerih ljudje živimo, pa tudi, kako 
poslušamo in mislimo. 


Trajanje uvodnega predavanja je 3 ure. Lokacija po dogovoru. 
Investicija 300 eur za predavanje do 10 ljudi. Druge možnosti po 
dogovoru oziroma splošni ponudbi.

Matej Miklavec s.p., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Tel.: 068 684 064, e-pošta: matej@matejmiklavec.com

Matej je poln znanja in modrosti, ki je nisem dobil v nobeni knjigi ali podcastu. 
Vsekakor priporočam vsem, ki so odprti za nove poglede in dvig kakovosti življenja. 
Matej je odlično izvedel delavnico za našo ekipo podjetja. Sodelavci so bili 
navdušeni. 

- Direktor srednje velikega gradbenega podjetja


mailto:matej@matejmiklavec.com

