Konferencija Obiljka: Konferencija za
uspješne
U organizaciji tvrtki Filaks i Moja asistenca, 12. svibnja u Showroomu Poppy u
Zagrebu, održat će se Obiljka – konferencija za uspješne, na kojoj će se govoriti o
različitim oblicima obilja, od ljudske imovine, intelektualnog obilja pa do financijskog
bogatstva
Na konferenciji Obiljka će se govoriti o obilju u koje vrijedi ulagati. Čovjek prirodno teži
uravnoteženju svih područja života pa je poželjno biti ambiciozan i željeti uživati u
životu kroz ostvarenje svojih ciljeva. Svatko ima drugačiju listu prioriteta i važnosti.
Ključ uspjeha u privlačenju obilja je upoznati sebe i svoje vrijednosti i ne dati se
opterećivati nametnutim mjerilima koja donose nezadovoljstvo, uspoređivanje i nemir.
Kao suorganizatorica konferencije i jedna od predavačica na konferenciji, dr. sc. Elvira
Mlivić Budeš, konzultantica za razvoj poslovnih vještina u Filaksu, izjavila je: „Možemo
se zapitati je li novac cilj ili je samo sredstvo pomoću kojega živimo, stvaramo i
ostvarujemo ono što želimo. Uspoređivanje s drugima i mjerenje bogatstva uzaludan
je posao, jer kao što na svijetu ne postoje 2 ista čovjeka, ne postoje ni 2 iste mjere za
bogatstvo. Ključno je osvijestiti svoje mjere za uspjeh i obilje, uspješno postaviti
ciljeve i korak po korak ostvariti ih! Uspješni ljudi su uspješni s razlogom, a svaki
uspjeh ostavlja tragove stoga ih svi mogu prepoznati ako bolje pogledaju. Na
konferenciji Obiljka ćete saznati kako mudrije promatrati svijet oko sebe i uočiti
zakonitosti koje će vam pomoći na vašem putu do obilja."
Suorganizatorica konferencije Marijana Glavaš iz tvrtke Moja asistenca naglašava:
„Konferencija Obiljka se nametnula kao logičan slijed svih naših aktivnosti na razvoju
portala. Konferencijom želimo ljudima približiti ideju Obiljke i istinskog obilja,
motivirati ih na razmišljanje o pravim vrijednostima u životu, podsjetiti ih da u sebi
nose snagu da nametnu životu svoja pravila. U skladu s time, konferencijom smo
obuhvatili teme iz različitih područja života. Obiljka simbolizira pozitivnu energiju,
istinske vrijednosti, mudrost, uspjeh... Konferencija će okupiti ljude koji rade na
osobnom i poslovnom razvoju te očekujemo obilje pozitivne energije na jednom
mjestu. U današnjem stresnom i ubrzanom ritmu života, ovakva događanja su itekako
dobrodošla."

Predavači na konferenciji su ugledni stručnjaci, poduzetnici i uspješni ljudi iz prakse:
prof. dr. sc. Velimir Srića, dr. sc. Saša Petar, dr. sc. Elvira Mlivić Budeš, Stevica
Kuharski, Mirela Španjol Marković, Nada Bučević, prof., Marijana Kraljević...
Obiljka – konferencija za uspješne održat će se 12. svibnja od 12.00 do 16.00 u
Showroomu Poppy, Kneza Mislava 12, Zagreb.
Informacije o programu, kao i kotizacijama za konferenciju možete pronaći
na ovom linku: http://www.obiljka.com/konferencija-obiljka-konferencijauspjesne/

