
 

 

Brezplačna delavnica 

Preoblikujte svoj strah v podjetniški uspeh 

 

Iščete naslednji korak v vaši poklicni poti?  

Če vam je v preteklosti že spodletelo, potem že imate izkušnje, ki so potrebne za 

preskok na naslednjo stopnjo. 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice, ki vam lahko spremeni življenje. 

 

Delavnica bo potekala 

v četrtek, 13. februarja 2020, z začetkom ob 9:00 

v prostorih Pomurskega tehnološkega parka, Plese 9a, Murska Sobota 

 

Program delavnice: 

9:00 - 10:30 Namen in osebna vizija 

10:30 - 10:45  Odmor 

10:45 - 12:15 Pripovedovanje zgodb kot taktika za prepoznavanje in preseganje 

odpora in strahu 

12:15 - 12:30  Odmor 

12:30 - 13:00 Ustvarjanje načrta za ukrepe 

13:00 -13:30 Vprašanja in odgovori 

13:30  Zaključek 

 

Skoraj nemogoče je iti skozi življenje brez neuspehov. 

Pravijo, da hodita strah in neuspeh v našem življenju vzporedno.  

Kako sta strah in neuspeh lahko povezana ? 

Praviloma strah pred neuspehom „pritegne” naslednji neuspeh. Pogosto nas ohromi in 

povzroči, da ne storimo ničesar. Ko pa dovolimo strahu, da nam ustavi napredek v 

življenju, bomo na svoji poti verjetno zamudili nekaj odličnih priložnosti. 

Podjetništvo je negotovo. Kot podjetnik je potrebno sprejeti dejstvo, da ni zagotovila, 

da se bodo podjetniška tveganja, ki jih bomo prevzeli, obrestovala.  



 

 

Z druge strani pa, če dovolimo strahu, da nam prepreči sledenje podjetniški ideji in 

želji, bomo verjetno vedno čutili, da nekaj manjka, da smo nekaj zamudili.  

Če želimo uspeti kot podjetnik, se moramo spoprijeti s svojimi zavednimi in 

nezavednimi strahovi, zato, da nas le-ti ne bi pripeljali do neuspeha.  

Soočanje s strahom nam pomaga, da se lahko premaknemo naprej. 

Ozadje  

Ustanovitev podjetja za mnoge od nas predstavlja ustvarjanje neodvisne poti, osebne 

rasti in pozitivnega vpliva na družbo. A začetek poslovanja ni enostaven. Vsakdo, ki 

ima izkušnje kot ustanovitelj podjetja, se zaveda, da je neuspeh lahko vedno opcija 

poteka dogodkov. 

Na srečo poslovni ali poklicni neuspeh še ne pomeni konca; to je samo sprememba 

poti. Moramo se ustaviti, določiti, kam se bomo usmerili od zdaj naprej, biti pripravljeni, 

da se znebimo starih navad, spremeniti prepričanja, ki nam niso v pomoč in skočiti na 

naslednji nivo!  

Popolnoma običajno je, da smo po vsakem neuspehu paralizirani od strahu. Takrat 

postanemo pesimistični, za svoje težave krivimo druge, ne vidimo priložnosti, smo 

utrujeni, zdolgočaseni in brez energije.  

Spremembe  

V okviru naših izkušenj je neuspeh simptom, s katerim se upiramo spremembam. Zato 

postane jasno, da sta odkrivanje strahu in odpor odlični taktiki za preprečevanje 

neuspeha v prihodnosti.  

Naučiti se prepoznati strah in odpor na osebni in kolektivni ravni je bistvena spretnost 

za vsakega podjetnika. Ta proces omogoča hitrejše prilagajanje novim razmeram z 

manj težavami, postopno povečanje zaupanja, osebnega razvoja in veselja.  

Izkušeni in uspešni podjetniki imajo močno toleranco do tveganja, željo po uživanju, 

težnjo po vrhunskem obvladovanju in čut za pozitiven vpliv na družbo.  

Delavnica  

Na delavnici se bomo praktično naučili preoblikovati strahove in notranje ovire v 

poslovni/poklicni uspeh. 

  



 

 

Glavni cilji ob zaključku delavnice so:  

1. Osebna definicija Smisla življenja  

2. Osebna »changemaker« zgodba  

3. Načrt za ukrepe  

Delavnica je primerna za vse tiste, ki  

1. se soočajo s kakšnim vidikom negotovosti v svojem poslovnem/poklicnem 

življenju 

2. so že šli skozi poklicno, poslovno ali podjetniško izkušnjo in se je na neki točki 

iz kateregakoli razloga zalomilo in želijo preseči svoj strah pred neuspehom, 

3. razmišljajo o prvem vstopu v podjetništvo. 

 

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Konsekutivni prevod bo zagotovljen. 

Program za udeležence poteka v obliki skupinskega in individualnega dela.  

Program vključuje modele in orodja, ki jih bodo udeleženci uporabljali.  

 

 
 
 
O predavatelju: 
 
Jose Antonio Morales 
"Inovator, ustanovitelj, podjetnik" 
"Strokovnjak za krepitev zmogljivosti" 
"Strokovni splošni strokovnjak, 
podjetnik" 
"Trener, mentor, socialni podjetnik" 
 
- Linkedin: http://linkd.in/N32LZH 
- F&F 
FB: https://www.facebook.com/fearandfa
il/  

 
 

Kontaktna oseba prijave in dodatne informacije: 

Tomaž Lapoša 

e-pošta: tomaz.laposa@p-tech.si 

telefon: 02 530 82 29 

Na delavnico se je potrebno prijaviti do 10. 2. 2020. 

SPLETNA PRIJAVNICA 
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