
To je 
moj 
život!
Kreirajte svoju budućnost, 
poštujući svoju prošlost, 
talente i čežnje...

U šest radionica:

Mjesto održavanja

prostor Udruge Tisa
Ilica 73, Zagreb

Vrijeme održavanja

vikend radionice, 
jednom mjesečno, 
subotama od 16 do 20, 
nedjeljama od 8 do 12h

• ispričajte svoju novu priču
• spoznajte u kojoj ste fazi 
razvoja (odrasle osobe)
• svladajte proces kreiranja 
života po svojoj mjeri
• naučite kako utjecati na 
druge

• pretvorite vještine ljubavi 
prema sebi u navike
• dajte i primite potporu 
suputnika
• uživajte u svojem životu 
gledajući ga u oči.

Cijena 

800kn po radionici, 
4000kn za cijeli program 
plaćen unaprijed, 
3500kn za uplate do 
31.12.2017.

Voditeljica

Jasenka Gojšić
www.isoropia.hr

Kontakt 

+385 98 452 134
jasenka.gojsic@isoropia.hr 
www.isoropia.hr



Moje blago
20. i 21. siječanj 2018.
Ovaj susret posvećen je svemu 
dobrom što smo stvorili u životu i 
što ni jednoj promjeni ne želimo 
žrtvovati.

Razvijat ćemo konkretne tehnike 
osvještavanja i čuvanja najboljih 
dijelova sebe.

Ako nismo zahvalni na onome što 
imamo, nikad nam ničega neće biti 
dosta!

Ispričaj mi svoju 
(novu) priču
24. i 25. veljača 2018.
Odrasli ljudi razvijaju se u sedmogo-
dišnjim ciklusima. Kroz faze se 
mijenjaju uloge, prioriteti, primar-
ni načini suočavanja sa životnim 
izazovima.

Izradit ćemo svoje lente života, 
pričati stare i nove priče. Prepozna-
vajući svoje potrebe i svoja ograniče-
nja, moći ćemo svjesno dizajnirati 
svoj život.

Stvaranje iz srca
17. i 18. ožujka 2018.
Ako ste spremni kreirati vlastiti 
život iz srca, a treba vam znanje 
kako se to radi i potpora u prvim 
koracima, ovo je radionica za vas.

Rezultat radionice bit će slika 
budućnosti za kojom sada čeznete. 
Jeste li je spremni vidjeti?

Tamna noć duše
14. i 15. travnja 2018.
Prepustiti se životu u istini može 
biti strašno. Stari obrasci, naša 
stara slika o sebi, drugi ljudi - sve 
nas to propituje i pokušava vratiti u 
poznate rutine.

Na ovoj radionici upoznat ćemo 
načine na koje ćemo preživjeti 
"tamnu noć duše" i nastaviti dalje..

Sve nam dolazi 
kroz druge ljude
19. i 20. svibnja 2018.
Sad već znamo što želimo. No da 
bismo bilo što ostvarili, trebaju 
nam drugi ljudi. Znamo li lijepo reći 
drugima ono što nam treba? Stvori-
ti uvjete za komunikaciju? Odabrati 
pravu energiju?

Odaberite pravi ton i pokret, koji 
prate pažljivo odabrane riječi, a 
govori više od njih.

Dati i primiti 
potporu
09. i 10. lipnja 2018.
Budite svjetlost i širite ljubav! 
Držite visoku frekvenciju, dopusti-
te različitosti, učite iz njih, širite 
sebe.

Na ovoj radionici naučite kako ne 
gubiti životnu energiju na ništa 
manje od toga te kako je i odakle 
redovito obnavljati.

Mama me rodila 2.3.1968. Ja sam 
rodila troje djece, baš po mojoj 
mjeri, 1997, 2002. i 2005. Udana 
sam za vršnjaka u kojeg sam se 
zaletjela trčeći kad smo imali 16 
godina.

Završila sam Elektrotehnički 
fakultet u Zagrebu i magisterij 
menadžerskih znanosti na Poslov-
noj školi Bled, Slovenija. Do 2004. 
gradila sam Internet u Hrvatskoj, 
vodeći projekt, pa ustanovu Hrvat-
ska akademska i istraživačka mreža 
- CARNet. Nakon toga, osnovala 
sam Isoropiju i nastavila s balansira-
nom karijerom. Otada proučavam i 
podučavam o transformacijama u 
ljudskim i organizacijskim životi-
ma. Važno mi je razumjeti što 
radim, pa učim strasno i stalno. A 
najviše naučim podučavajući 
druge.

Jasenka Gojšić
voditeljica
Više o meni pronađite na 
www.isoropia.hr

"Uvjerena sam da je mjera uspješ-
nosti u životu - zadovoljstvo.

Uživam u mirnoj radosti svjedoče-
nja promjena koje ljudi proživlja-
vaju, u prilici da pomognem razgo-
vorom, savjetom ili podučava-
njem. Živjeti autentično, iz sebe, 
zahtijeva uvjerenja, vještine i 
navike za koje svi znamo, ali ih 
često zaboravljamo ili žrtvujemo 
zbog raznih razloga. Ove su radio-
nice kreirane za podsjećanje na 
ideale o tome kakav život treba 
biti, uvježbavanje tehnika življe-
nja iz srca i poticanje ljudi da 
ustraju na vlastitom putu samo-
ostvarenja."

Jasenka


