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Ste direktor/lastnik in vodite manjše, srednje
ali veliko podjetje, ste vodja, menedžer, to
niti ni tako važno, ker organizacijska
medosebna dinamika je podobna. 

Namreč priti in ostati na vrhu, je velika
odgovornost, predvsem v teh kriznih časih
za marsikoga predstavlja stres. 

Klima v podjetju pa je odvisna od energije v
gibanju/energy motions/emotions, emocij,
torej čustev prav vas. 



Največji stres in izziv za direktorje 

je obladovanje odnosov med

zaposlenimi.  To je zdaj še posebno

eskaliralo, kajti v vsaki krizi pridejo

na površje najslabše ali najboljše

lastnosti človeka. 

KAKO

OBVLADUJETE

TO PRI VAS?

Največ stresa in čustvenih stisk, je zaradi slabih odnosov.



pade ustvarjalna delovna energija,
namesto, da je fokus v delo, se vi in zaposleni ukvarjate s svojimi čustvenimi
izzivi,
največkrat jih potlačite, vendar čustev se ne da skriti, ker se jih čuti,
včasih pa tudi neprimerno izbruhnete
in to vpliva na vzdušje celotnega podjetja/organizacije in posledično na
finančni rezultat.

Ko ste v stresu zaradi konfliktnih situacij bodisi s samim sabo ali ljudmi:



ČUSTEV SE NE

DA SKRITI, KER

SE JIH ČUTI!

… 

usmerjajo,

sproščajo ali

blokirajo 80 %

življenjske

ustvarjalne

energije!  Uspeh je neposredno odvisen od vašega počutja!



 v vratu, križu, ramenih, 

in vedno bolj pogostih

glavobolih 

ter drugih povezanih

boleznih, ki so posledica

stresa.  

Stres sproža vrsto neprijetnih

občutkov v telesu. Zaradi
stresa plitko dihamo, kar
pripelje do energijske
blokade v telesu, katere lahko

sčasoma občutite kot bolečine:



Od vas se pričakuje, da motivirate

ekipo, kdo pa vas motivira?

Kako se vi dvignete po čustveni 

spirali navzgor, ko padete v obup,

razočaranje, strah, jezo...?

Ali vam "ventil" sprostitve na dolgi

rok koristi ali škodi?

 

ZAUPAJTE MI... 



Kaj lahko storite, da boste še dolgo uspešni, zdravi in srečni?

Najprej morate poskrbeti zase!! To ni egoizem, to je skrb za svoje počutje
in za svoje življenje, da boste lažje vodili podjetja v teh turbolentnih časih.

S čustveno inspiracijskim coahingom vam pokažem, kako z zelo
učinkovito metodo obvladujete zunanje stresne situacije. Omogoča vam,
da ste odločni in mirni, imate več življenjske energije in večji fokus. 

Zaposleni vam bodo pri tem sledili in z veliko manj napora boste
dosegali zastavljene cilje!

POSKRBITE ZA SVOJE PSIHOFIZIČNO KONDICIJO!



(P)OSTANITE
ZDRAVI,

USPEŠNI IN
SREČNI!


