
                                            
  

Обука 
 

„КАКО ДА ГО СОВЛАДАМ СТРЕСОТ ВО МЕНЕ, СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО 

ДЕЛОВНАТА БИЗНИС РАМКА И КАКО СОЦИЈАЛНА ПОЈАВА“ 

Главни теми на работилницата: Разбирање на тројната природа на 
човекот, дистинкција на потребата од различни пристапи за детекција и 
демистификација на генерирање на стресот, препознавање и методично 
намалување и отстранување на причините за стрес, достигнување на 
баланс и рамнотежа на личноста. Фокусен и концетриран работник, 
зголемени работни резултати: Профит 
 
Оваа работилница на учесниците им овозможува: 

 Научно објаснување на стресот кое се уште не е имплементирано во 
образовниот и едукативен систем 

 Детекција, санација и превенција на стресот, 

 Управување со личните капацитети 

 Менаџирање со препреките и слабостите кои се манифестираат на 
индивидуално ниво 

 Соочување со себе си 

 Техники и методи за совладување на напорот за надминување на 
сопствениот стрес, 

 Алатки за превенирање на неконтролиран стрес и напнатост 

 Новата парадигма низ системот на заедништво  

 Употребата и корисноста во деловната атмосфера и бизнис ефект 

 Откривање на креативност и иновативност кај себе си 

 Фокус и концентрација 
 

Динамиката на секојдневните настани и брзината на промените кои во бизнис 
секторот се секавични ја дезинтегрираат структурата на личноста на човекот, 
со што тој е станува подлежен на стрес. Стресот го инхибира човекот и тој 
прави грешки во работата или пак го одложува одлучувањето, а може многу 
едноставно во таква состојба да донесе и погрешна одлука. Во процесот на 
работа и грешките и пролонгирањето повторно резултатот е Профит. 
Човечкиот ресурс останува еден од основните три елементи во процесите на 
производство, работа, креирање, концепција, активност која секогаш има крајна 
цел: Достигнување на поголема количина на материјални добра – Профит. 

Директно влијаат на најзначајната категорија во бизнисот: Профитот. 

Бенефитот од оваа работилница е фокусен и концентриран човечки ресурс, а 
доколку е тој во процесот на производство, намалувањето на грешките значи 
Профит, како и во непроизводните општествени дејности, фокусот и 
концентрацијата значи интегриран менаџер, раководител, значи рационалност 
– рационализирање, повторно штедење на време, што придонесува за доверба 
и соработка со таквите соработници (компании).  

 



                                            
  
Времетраење на работилницата: 1 ден 
Јазик:      македонски (по потреба англиски)  
Број на учесници:    20 
Целна група: Лидери, менаџери, раководители и останати 

носители на функции како и останати 
заинтересирани страни 

Локација:     Скопје, во просториите на Констан Дооел  
Тренер: Мр. Жаклина Димовска, холистички лидер, 

тренер и обучувач, претседател, стратешки 
дизајнер 

Начин на пријавување: По телефон на 075 422 276; 078 323 797; 075 
219 359 или по Емаил на 
natalija.tashkova@balkannet.eu, 
zaklinadima@hotmail.com, 
jsskopje.cs@gmail.com. 

 

 

 
Мр. Сци Жаклина Димовска (45) дипломиран економист, магистер по лидерство и 

политика, специјалист во менаџмент на човечки ресурси, заменик претседател 

Југоисточна Европа на WCPA и претседател на невладината организација Хуман 

Свет. Искуство во практично лидерство повеќе од 15 години,  повеке од 20 години 

работа на теорија на личноста (трансакциона анализа, гешталт, психо – драма), 

спиритуален тренер и практичар на холистичкиот пристап. Последните 10 години 

соработува и работи со WCPA, World thinkers @ Writers Peace Meet, IPPNO, Earth 

Federation, ISISAR. 

Зад себе има реализирано презентации, предавања, обуки, работилници во Индија, 

Америка, Индонезија, како искуствен тренер во конципирање на стратешки дизајн за 

општествено одговорникомпании. Интензивно работи на социјалното 

претприемништво, вградување на повисоката свесност и одговорност како 

неодминливи категории на денешните социјално-економски и политички општествени 

рамки. Како искуствен менаџер и лидер работи на дистинкцијата помеѓу овие два 

поима, на кое како интернационален искуственик во спиритуалноста и цертифициран 

Холистичар има предавано на Редфорд Универзитетот во Вирџинија, спроведувајќи 

интеркултурни студии и истражувања, конференции и средби во светот. Во 

Македонија го демистифицира Холистичкиот пристап со низа ТВ емисии кои можат да 

се видат на следните линк ови: 

https://www.facebook.com/holisticinstituteeducation?ref=hl, 
https://www.facebook.com/pages/HUMAN-SVET-CENTAR-ZA-
MEDITACIJA/264241040277966?ref=hl, 
https://www.facebook.com/holistickicentar.spiritualnarehabilitacija 
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ЦЕНА ПО ДОГОВОР – ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ 

НА ПРИЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ ОД ЕДЕН СУБЈЕКТ! 
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