


- Težke odločitve,

- negativno in stresno delovno okolje,

- kratki roki,

- nerešljivi problemi,

- finančni izzivi,

- naporne stranke,

- nesposobni vodje ali zaposleni, itn.


so zelo pogosti razlogi za slabo počutje, 
ki jih slišimo vsak dan. Krivljenje zunanjih 
okoliščin, ljudi in situacij za svoje 
doživljanje je eden izmed največjih virov 
skrbi, stresa, strahu v katerih ljudje živimo.


Za boljše rezultate, odnose in več zadovoljstva, mora priti do pomembnega 
spoznanja, da smo ljudje sami odgovorni za svoje unikatno doživljanje.


Šele takrat spoznamo pravi vir sprememb, ustvarjalnosti, zadovoljstva, 
sočutja, učinkovitosti in produktivnosti.


Šele takrat se lahko usmerimo k rešitvam in razvoju.


Ljudje živimo v lastnih interpretacijah sveta in zelo redko je v umu dovolj 
prostora za širšo perspektivo. Še posebej, ko se na vsak način poskusimo 
zaščititi pred vsemi negativnimi vplivi.


Na delavnici ''Nova perspektiva'' ustvarimo prostor in čas za kontemplacijo, 
kjer so možna nova spoznanja, novo razmišljanje in prevzemanje radikalne 
odgovornosti za svoje dojemanje.


Namesto žrtev, postanemo ljudje opolnomočeni, bolj ustvarjalni in 
posledično lahko nastane delovna kultura in vodenje največja konkurenčna 
prednost podjetja.
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RADIKALNA ODGOVORNOST 



VSEBINA 

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, ustvarjalnosti, 
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 omenjene koncepte.


POTENCIALNE KORISTI 

Potencialne koristi spoznanja, da ljudje živimo v lastnih unikatnih 
interpretacijah:


REFERENCA 

Potencialne koristi za podjetje: Potencialne koristi za zaposlene:

- Manj napak pri delu -   manj čustvenih reakcij, manj stresa
- Jasnejša in učinkovitejša 

komunikacija
- večja produktivnost

- Večja sproščenost, energija in 
zadovoljstvo za isto količino dela

- večja ustvarjalnost, lažje reševanje 
problemov in doseganje ciljev

- Hitrejše rešitve - večja odpornost na težke situacije
- bolj sproščeni in na razpolago več 

svojih sposobnosti v negotovih 
situacijah

- boljši odnosi in povezanost s 
sodelavci, strankami

- več časa v najboljšem stanju
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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




INVESTICIJA IN ČASOVNI OKVIR 

Trajanje uvodnega predavanja je 3 ure. Lokacija po dogovoru. Investicija 300 
EUR za predavanje do 10 ljudi. Druge možnosti po dogovoru.


O PREDAVATELJU 

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 leta 2012 ga je 
transformiralo v drugačno izkušnjo življenja in novo področje dela osebne in 
skupinske učinkovitosti.
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