
Karierni center VSŠ                                                                 17.april, 15:00 – 16:00 
 

LIFE Departures – Življenjski odhodi na LET USPEŠNOSTI 
 

 
 
Naj že takoj povemo - obstaja zagotovljena pot do uspeha, vendar do tja ni krajšnic.  
 
Predstavljajte si sebe na letališču. Sedimo pred ekranom kjer se izpisujejo odhodi. Uau, toliko 
možnost. Sanjarimo kaj vse želimo doživeti. 
 
Želja je prva spodbuda, vendar se tu šele prične delo. Ponavadi nam manjka ključnih korakov, saj se 
večinoma ljudje ustavimo pri sanjarjenju, strahovih, pomanjkanju časa in drugih izgovorih.   
Le uspešni ljudje pridejo do destinacije. 
Kako jim to uspe? Kateri so njihovi zmagovalni ključi? Imajo preprosto srečo? Kaj pa če ne vemo (še) 
kam točno želimo? Kako sploh prepoznamo svoje prave želje in cilje? 
 
Stojimo na odhodih in sanjarimo. Kakšne so možnosti, da bomo pristali na željeni destinaciji, če se 
vsedemo na naključen let,..  razen, če imamo precejšno srečo, se to ne bo zgodilo. Lahko se 
presedamo z letala na letalo in nikoli ne pridemo do destinacije… enako poteka naše življenje, obstaja 
sigurnost, da boste na cilj prišli s sistematičnim zaporedjem.  
 
Vemo torej, da je potrebno izbrati destinacijo in načrtovati pot, čas, »kupiti pravo letalsko karto« in 
nenazadnje zbrati toliko poguma, da se podamo na pot.  
Potrebujemo NAČRT, da peljemo svoje življenje.  

- Kaj moram narediti, da bom uspešen ? 
- Kako odkrijem svoj potencial? 
- Pogled na svet in moj namen? 
- Kakšna je vaša vizija uspešnost in kako jo doseči?  
- Hočem – je beseda, ki dela čudeže? 
- Ali ste vedeli, da je 5 min = 55min? 

 
Zato čimprej opravite »Chek-in« in se pridružite tej delavnici, ki temelji na praktičnih nasvetih, kjer 
boste ustvarili načrt lastne prihodnosti. Načrt, za vaš uspeh in zadovoljstvo.   
 
Uspeh je potovanje samo, ne cilj. Ne pozabite uživati v potovanju, ki ga kreirate vi!  
 
Število obiskovalcev je omejeno.  
Izvedba: Mile Jovanovski  
Prijave do 12.aprila, pošljite na:  tina.mlakar@scpet.si 
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