Obiljka: zanimljiva konferencija o
putu ka uspjehu
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.
Gotovo je nezamislivo bez drugih ljudi doći do uspjeha. Često čujemo da posao rade
ljudi s ljudima. Je li za uspjeh nekog filma dovoljna samo filmska zvijezda ili stotine
kreativnih i marljivih ljudi koji sudjeluju u projektu? Je li genijalnost direktora jedina
zaslužna za uspjeh neke tvrtke ili su zaslužni i marljivi djelatnici koji su ideje
realizirali? Razumni i odgovorni voditelji tvrtki pridaju veliku važnost međuljudskim
odnosima i znaju pravedno vrednovati ljubav i toleranciju svojih zaposlenika. Hladni ili
narušeni međuljudski odnosi umanjuju uspjeh tvrtke.
Ljubav daje energiju, ona je nevidljiva snaga koja nam daje poletnost i radost u
susretu s drugima i u našem djelovanju. Zbog poremećenih međuljudskih odnosa
napeti smo, nervozni, mrzovoljni, zauzimamo obrambeni stav, oprezni smo i
sumnjičavi prema svima. Nervozu i sve negativne posljedice s radnog mjesta često
prenosimo i na ostale životne situacije koje nemaju poveznicu s tim odnosima. Uz
takav osobni napredak treba raditi i na napretku drugih ljudi koji nas okružuju,
suradnika. Tek onda možemo graditi uspješnu tvrtku, uspješne timove i voditi
uspješne projekte, a onda i zarađivati i živjeti u obilju u svim područjima života.
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 i Ivana Banfić
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/

