
Kaj je trening L.I.F.E. ?
๏ Tridnevni poglobljeni trening za razvoj vodstvenih 

kompetenc in vrlin. 

๏ Temelji na najnovejših dognanjih s področja kognitivne 
nevroznanosti, kvantne fizike in delovanja človeških 
možganov.

๏ Intenziven, izkustven in čustveno pretresljiv dogodek, ki 
temelji na doživljanju, ravnanju in ukrepanju.

๏ Trening se prične v petek ob 16.00, konča se v nedeljo 
ob 16.00; poteka intenzivno od 6.00 do 24.00.

๏ Kandidati so izolirani od zunanjega sveta, razdeljeni 
so v skupine po 20 ljudi. 

๏ Za prenočišče in obroke je poskrbljeno.

Komu je namenjen trening L.I.F.E. ?

Kaj lahko kandidati pridobijo s pomočjo 
treninga L.I.F.E. ?
Osebni razvoj in povečanje lastne učinkovi-
tosti:
๏ Spoznajo delovanje človeških možganov in kako to 

vpliva na vedenje in odločanje;

๏ povečajo svojo čustveno inteligenco;

๏ spoznajo, kako stopiti izven svojega območja lagodja, 
v katerem se počutijo varne in stabilne;

๏ izkusijo, kaj pomeni prispevati stoodstotni delež svoje 
energije;

๏ razvijejo svoje komunikacijske veščine in veščine jav-
nega nastopanja;

๏ postanejo ciljno in akcijsko usmerjeni;

๏ postanejo bolj samozavestni in ambiciozni;

๏ razvijejo sposobnost fokusiranja in ukrepanja.

Razvoj kompetenc za ravnanje z ljudmi:
๏ Povečajo svoje sposobnosti za gradnjo uspešnih in 

dolgoročnih odnosov;

๏ spoznajo, kako razumeti okolico;

๏ razvijejo sposobnost motiviranja ostalih za doseganje 
boljših rezultatov;

๏ razvijejo sposobnost empatije oz. vživljanja v ljudi;

๏ se naučijo, kako uspešno uvajati in ravnati s spremem-
bami v svoji organizaciji in osebnem življenju.

Kaj je vodenje?

Za več informacij o CIMBA L.I.F.E. programu lahko obiščete www.cimba.it ali  nas pokličete na  040-643-743 ali 031-642-212 ali pošljete mail na lifeslovenija@cimba.it
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»Voditi ne pomeni narekovati; voditi pomeni pomagati 
ljudem, da prepoznajo svoje skrite potenciale in jih motivi-
rati, da na podlagi potencialov tudi ukrepajo in dosegajo 

zastavljene cilje.«

»Vaš managerski uspeh se ne ocenjuje zgolj in samo na 
podlagi vašega individualnega prispevka, ampak 

predvsem na podlagi tega, kako ste sposobni doseči za-
dane cilje s pomočjo vseh vaših sodelavcev.«

»Vodilnim managerjem,  managerjem človeških virov,  pod-
jetnikom,  linijskim vodjem,  članom različnih timov,  štu-

dentom..., skratka vsem, ki delajo v skupinah.«
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Ali ste vodja?
Najuspešnejši vodje različnih svetovno znanih organizacij 
velikokrat priznavajo, da se niso rodili kot vodje. So pa se 
preko izkušenj, različnih kritičnih dogodkov, napak, dobrih 
praks in strokovnega razvoja naučili, kako ustvariti in mo-
tivirati uspešne time.

Vloga managerja ali nadzornika daje ljudem avtoriteto, 
da lahko izvršijo naloge in dosežejo cilje. A kljub temu 
zaradi dodeljene moči še ne postanejo vodje; postanejo 
zgolj šefi.

Za pridobitev in razvoj vodstvenih veščin je potrebno 
trajno učenje, zavzeto delo in povratna informacija. Ljudje 
lahko izgubijo mesece ali celo leta za njihov dolgotrajni 
razvoj in izpopolnjevanje, medtem ko organizacija v 
današnjem kriznem obdobju takšne veščine potrebuje ta 
trenutek. Na podlagi najnovejših dognanj s področja kog-
nitivne nevroznanosti, kvantne fizike in delovanja človeških 
možganov, je možno omenjeni čas bistveno skrajšati.

Trening L.I.F.E.
Trening L.I.F.E. je nastal kot produkt povezovanja 
najnovejših znanj konzorcija 34 ameriških univerz CIMBA 
s področja psiholoških znanosti (študije o človekovi zavesti 
in obnašanju), nevroznanosti (študije o anatomiji in 
fiziologiji človeških možganov) in kvantne fizike. 
Znanstveniki so skupaj z različnimi svetovnimi organizaci-
jami razvili široko znanje, ki povezuje možgane (kot 
fizičnim organom) z zavestjo (s pomočjo katere človek 
razmišlja, občuti, zaznava in deluje).

Trening L.I.F.E. ljudem pomaga spoznati, kakšen vpliv 
imajo na ostale sodelavce in jih nauči učinkovitih strategij, 
kako lahko izboljšajo svoje kompetence za ravnanje z 
ljudmi. Ljudi nauči, kako lahko najbolje izkoristijo svoje 
prednosti ter nadzorujejo svoja kritična področja.

Izkustvo je bistveno pri razvijanju vodstvenih kompetenc in 
vrlin. Kandidati tako izkustveno pridejo do spoznanja, da 
lahko uspešno zaključijo zadane naloge zgolj s stoodstot-
nim prispevkom svoje energije.

Dodatne informacije:
Za več informacij o CIMBA L.I.F.E. programu lahko 
obiščete www.cimba.it ali  nas pokličete na  040-643-743 
ali 031-642-212 ali pošljete mail na lifeslovenija@cimba.it

Za več informacij o CIMBA L.I.F.E. programu lahko obiščete www.cimba.it ali  nas pokličete na  040-643-743 ali 031-642-212 ali pošljete mail na lifeslovenija@cimba.it

L.I.F.E.-Leadership Initiative For Excellence

»Veliko ljudi, ki sicer odlično obvladujejo svoje strokovno 
področje delovanja, se znajde pred težavo, ko morajo 

svojo skupino ljudi voditi, jih navdihovati, motivirati, jim 
pomagati… Primanjkuje jim t.i. »mehkih« kompetenc za 

ravnanje z ljudmi.«

»Trening temelji na izkustvu, kar pomeni, da kandidati 
vadijo različna obnašanja, ki jih vodijo k dolgoročni spre-

membi in rasti. Namesto, da bi se kandidatom znanja zgolj 
ustno posredovalo, ti spremembe dejansko občutijo na 

svoji lastni koži.«

»Če imate močno željo postati učinkovit vodja, lahko s po-
močjo treninga L.I.F.E. to tudi postanete!«

L.I.F.E. - tridnevni vikend trening
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