SŁOWO O PROJEKCIE

WSTĘP

„Wysyłam dziesiątki CV i nic” – opowiada jedna z moich znajomych. Urodziła kolejne dziecko,
zrobiła sobie dłuższą przerwę i od kilku miesięcy próbuje bezskutecznie wrócić do pracy.
Najpierw aplikowała na stanowiska, na których czuła, że może wykorzystać swoje
umiejętności i rozwinąć się zawodowo. Teraz jest gotowa wziąć cokolwiek, także pracę
poniżej swoich kwalifikacji i oczekiwań – jakąkolwiek, która pozwoli jej wrócić na rynek pracy.
Potem się zobaczy.
„Mam pomysł na firmę, ale przeraża mnie to, że nie wiem nic o finansach i nie wiem, jak swój
pomysł przełożyć na zysk” – mówi inna koleżanka. Kiedy rozpisała go na kartce, faktycznie
wyglądał obiecująco, ale na pytanie – jak chcesz go zmonetyzować – nie wiedziała już, jak
odpowiedzieć. Zysk określiła intuicyjnie, na podstawie tego, ile sama byłaby gotowa zapłacić
za rozwiązanie, które oferuje. Czuje, że to prosta droga do klapy i pewnie ma rację.
Historii o trudnych powrotach do pracy i problemach przy zakładaniu własnej firmy słyszymy
codziennie wiele. Kobiety borykają się z najróżniejszymi problemami. Jedne są zapraszane
na rozmowy kwalifikacyjne, ale przepadają na nich, bo nie potrafią opowiedzieć o sobie
językiem korzyści. Drugim, po przerwie, brakuje nowoczesnych kompetencji, bo straciły
kontakt z branżą i na pytanie, w jaki sposób budują swoją markę na LinkedIn, nie wiedzą, co
odpowiedzieć. Jeszcze inne, odrobiły lekcje z podstaw, sprawdziły jak założyć firmę, ale
przewracają się na tabelce z kosztami lub taką prezentacją projektu, która porwie, zamiast
uśpić potencjalnego inwestora. Dla nich wszystkich Sukces Pisany Szminką przy partnerstwie
z firmą Coca-Cola stworzyli program Sukces To JA. Jego celem jest wsparcie i aktywizacja
zawodowa kobiet.
- Dagny Kurdwanowska
Redaktor Naczelna
portalu www.sukcestoja.pl
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„Praca? Z przyjemnością!”
czyli o tym jak aktywnie i strategicznie poruszać się na rynku pracy

UWIERZ, że sposób poruszania się po rynku pracy ma znaczenie dla efektów!
KONCENTRUJ swoją uwagę na aspektach poszukiwań, na które sama masz wpływ!
ZACZNIJ

od swoich myśli. Kiedy pomyślisz „pewnie nie znajdę pracy”, poruszasz się w

obszarze problemu. Koncentrujesz się na tym, że pracy dla Ciebie nie ma. Nie dajesz sobie
szansy zadziałania. Natomiast, kiedy pomyślisz „co mogę zrobić, żeby pracę znaleźć”,
wychodzisz z obszaru problemu i zaczynasz bardziej pewnie wkraczać w pole poszukiwania
rozwiązań.
Mniej zadziała, albo nie zadziała prosta zamiana pesymistycznych myśli na optymistyczne,
typu „nie znajdę pracy”, na „znajdę pracę”. Taka zamiana nie daje nam wskazówek.
Skuteczniejsza jest zamiana pesymistycznych myśli na ciekawość!
Nawiązując do „nie znajdę pracy”, wystarczy zapytać siebie „ciekawe, co się wydarzy jak
podejmę działanie?” i pójść za ciosem.

UWOLNIJ ODWAGĘ

i mimo wszystko szukaj przyjemności w samym poszukiwaniu

zatrudnienia. Przyjemność rodzi energię, a z energią łatwiej jest działać.

Działaj więc z PASJĄ:

PRZEMYŚL SIEBIE
Czego potrzebujesz?
Jaka oferta pracy jest dla
Ciebie atrakcyjna?
Jak lubisz pracować?
Jakie są Twoje osobiste cele,
potrzeby, wartości,
zainteresowania,
umiejętności itp.? Pomyśl też,
czego nie chcesz robić i jak
nie lubisz pracować.

ANALIZUJ RYNEK
Dowiaduj się kto kogo
poszukuje. Jakie firmy
kierują się podobnymi
wartościami do Twoich?
Jaka opinia krąży o Twoim
potencjalnym
pracodawcy? Przeglądaj
strony internetowe
wymarzonych firm, zobacz
jak funkcjonują w mediach
społecznościowych, itp.

STWÓRZ ADEKWATNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE
Stwórz CV, list motywacyjny, wizytówkę, profile w
mediach społecznościowych, pisz blogi, artykuły…

JAKOŚ TO BĘDZIE ZAMIEŃ NA JAKOŚĆ POSZUKIWAŃ
Zapamiętaj, że powtarzając te same zachowania, raczej
będziesz otrzymywać te same efekty. Jeśli wysłałaś 100
takich samych CV i nic, nie licz, że za 101 razem coś
drgnie…

AKTYWNIE WYKORZYSTUJ SWOJE ZASOBY
Eksperymentuj, baw się, działaj, aplikuj – wyciągaj
wnioski! Modyfikuj działania, wdrażaj inne podejście.
Angażuj się, działaj z energią i dobrym nastawieniem,
korzystaj z sieci kontaktów, relacji i więzi, BĄDŹ…

O AUTORCE
Socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Posiada
16-letnie doświadczenie trenerskie oraz 8-letnie w prowadzeniu
własnej firmy PROJEKT PASJA. Realizuje szkolenia nastawione na
praktyczne rozwiązania. Podpowiada m.in. jak dbać o efektywne
współdziałanie z innymi, jak się komunikować, jak dbać o relacje z
kontrahentami, jak aktywnie radzić sobie na rynku pracy, jak
świadomie budować wizerunek profesjonalisty. Szkoliła m.in.
kadry: ING Bank Śląski, BZ WBK, PKO BP SA, Deloitte Audyt, OVB
Allfinanz Polska Spółka Finansowa, INDOS Faktoring i Windykacja,
Tate&Lyle, PKP CARGO, 3 M Poland, MM Dent, PGNiG, NFZ,
Cersanit, TAURON Polska Energia, ArcelorMittal Poland. Posiada
licencję trenerską EXBIS oraz piąty stopień kwalifikacji zgodnie
z European Qualifications Framework.
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Jak napisać CV?
Krótki poradnik

Od czego zacząć poszukiwanie pracy? Na pewno od świadomej decyzji. Odpowiedz sobie
na pytanie: dlaczego chcę pracować? To dosyć istotny punkt i od niego zależy nasza
determinacja w poszukiwaniu pracy, a tym samym w wybieraniu ofert rekrutacyjnych, na
które zdecydujemy się aplikować.
Jeśli chcesz pracować, bo po prostu potrzebujesz pieniędzy i motywacja finansowa, choć nie
jest jedyną, jest szczególnie ważna, dokładnie i obiektywnie przelicz, jakie koszty będziesz
ponosiła podejmując pracę. Uwzględnij w nich m.in. dojazdy, odpowiedni dress code, czyli
koszty ubrań, koszty parkingu, opiekunki do dzieci, przedszkola, itp. To pozwoli Ci określić
Twoje minimalne oczekiwania finansowe. Dzięki temu znajdziesz punkt, od którego praca
zwyczajnie Ci się opłaca. Kiedy już wiesz, że chcesz pracować, wiesz czemu i znasz swoje
minimalne oczekiwania finansowe, możesz zacząć pisać swoje CV i przeglądać oferty pracy.
W internecie dostępne są różne wzory dokumentów,
podobnie jak poradniki tego, co CV powinno zawierać, a czego
pod żadnym pozorem nie zamieszczać. Ja jednak jestem
zwolennikiem podejścia do CV jak do własnej powierzchni
reklamowej. To nasz billboard i zapełniając go treścią musimy
zrównoważyć przejrzystość z atrakcyjnością. Chodzi o to, by
przekazać maksymalnie dużo istotnych informacji o nas
jednocześnie w sposób atrakcyjny i ciekawy – tak, abyśmy
przyciągnęli zainteresowanie naszego przyszłego pracodawcy.

CV powinno zawierać:
Nasze aktualne i profesjonalne zdjęcie. Co oznacza słowo profesjonalne?
Powinniśmy być na nim ubrani zgodnie z dress codem, jaki jest
wymagany u danego pracodawcy. Jeśli nie wiemy. jakie są zwyczaje w
konkretnej korporacji, zawsze dobrym pomysłem jest jednokolorowa
koszula lub t-shirt i marynarka.

Poprawny numer telefonu (sprawdź to trzy razy) wraz z adresem e-mail
(sprawdź, czy twój e-mail brzmi poważnie. Nazwy w stylu „kicia”,
„misiaczek85” itp. są nieprofesjonalne.

Krótki i zwięzły opis naszego wykształcenia
(nazwa szkoły, uzyskany tytuł).

Chronologiczny, spisany zgodnie z zasadą rozpoczęcia od informacji
aktualnych do historycznych, przegląd naszej aktywności zawodowej
wraz z informacją dotyczącą zakresu zadań na stanowiskach u
poprzednich

pracodawców

oraz

okresów/w

przybliżeniu

dat

zatrudnienia.

Informacje dotyczące pozostałych umiejętności i kompetencji.

CV

musi

zawierać

klauzulę

dotyczącą

wyrażenia

zgody

wykorzystywanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

na

PAMIĘTAJ!
Wszystkie informacje muszą być zgodne z prawda. To, że chcemy zaprezentować się w
najlepszym i najbardziej atrakcyjnym świetle nie może oznaczać, że podajemy nieprawdziwe
lub nierzetelne dane.

Układ graficzny powinien być przejrzysty i czytelny.
W dokumencie używamy jednej, wybranej czcionki,
najlepiej prostej i bez ozdobników, np. arial,
tahoma, calibri. Używamy koloru czarnego
lub granatowego.
Przeczytaj to, co napisałaś,
sprawdź czy nie ma
błędów ortograficznych i stylistycznych.

Wydrukuj swoje CV – dobrze zobaczyć
jak nasz „billboard” prezentuje się także w tej wersji.

CV

służy pracodawcy do tego, by mógł porównać Twoje doświadczenie zawodowe i

edukację z wymaganym profilem rekrutacyjnym. Ważne więc, aby spisane przez Ciebie
doświadczenia i umiejętności odpowiadały jego wymaganiom. Tylko wtedy masz szansę na
zdobycie wymarzonej pracy.

O AUTORCE

Stypendystka University of Illonois, ekspertka z obszaru HR z
kilkunastoletnim stażem w korporacjach w Polsce i zagranicą.
Dyrektor zarządzający pionem HR w spółkach grupy PZU. Lider i
negocjator największych procesów restrukturyzacyjnych w Polsce,
Autorka programów budujących markę pracodawcy, laureatka
nagród w rankingach AIESEC, TOP EMPLOYER, Universum.
Współzałożycielka fundacji promującej przedsiębiorczość wśród
kobiet Sukces Pisany Szminką, członek Jury wielu konkursów.
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Marynata z kandydata,
czyli jak się przygotować do rozmowy o pracę. Przepis!
Z szukaniem pracy jest jak z marynowaniem potraw – ważne jest przygotowanie. A żeby to
zrobić, niezbędne jest wypytanie samej siebie o sprawy kluczowe. Czyli: jaki ma być ten
powrót czy zmiana? Czy ma być kontynuacją obranego wcześniej kierunku rozwoju, ale w
innym miejscu? Czy będzie to raczej eksperyment i próba odnalezienia się w zupełnie innej
rzeczywistości – w branży, której jeszcze nie znasz.
Niezależnie od tego do jakich wniosków dojdziesz, jakiej zmiany zapragniesz i na jaką się
zdecydujesz, kluczem do sukcesu jest właściwe przygotowanie. Tak jak w kuchni, liczy się
jakość składników. Jest ich zaledwie kilka, ale nim je połączysz w całość, obejrzyj je z każdej
strony i sprawdź, czy wszystkie są bez zarzutu. Tak jak złą marynatą zepsujesz potrawę, tak
niewłaściwym przygotowaniem do poszukiwania pracy, wydłużysz drogę do celu.

SKŁADNIKI: CV-WIZERUNEK-ROZMOWA
Składniki podstawowe są trzy i to na nich powinny bazować przygotowania do poszukiwania
pracy. Oczywiście każdy z nich można modyfikować, w zależności od potrzeb, ale jedno
powinno zostać niezmienne: jakość i spójność. Podobnie jak w kuchni – nawet radykalne
eksperymenty ze smakiem powinny dać „pyszny” efekt.

Smaczny życiorys
Niezależnie od trendów, które podpowiadają nowoczesne interaktywne formy „zaczepiania”
potencjalnego pracodawcy (np. wideoprezentacje), dla rekrutera bazą wyjściową do podjęcia
rozmów z kandydatem jest jego życiorys w formie CV. Zanim zaczniesz z nim
eksperymentować, upewnij się, że wersja standardowa jest porządnie przygotowana.
Od tego, co się w nim znajdzie i jak to będzie przedstawione, zależy czy Twój telefon
zadzwoni. Zatem – jeśli od Twoich ostatnich poszukiwań pracy minął już jakiś czas – otwórz
plik z przygotowanym wcześniej CV i punkt po punkcie przeanalizuj zawarte w nim
informacje.
Zastanów się:
•

Czy to co się w nim znajduje oddaje aktywności, którymi się zajmowałaś do tej pory?

•

Czy wyodrębniłaś stanowiska i firmy, w których pracowałaś?

•

Czy w ramach tych stanowisk wyodrębniłaś konkretne aktywności – tak żeby rekruter
miał wyobrażenie o zakresie Twoich obowiązków? Czy pokazałaś przykłady swoich
działań i sukcesów? Czy rekruter znajdzie tam informacje o klientach, z którymi
współpracowałaś?

•

Jeśli firma, w której pracowałaś nie była szeroko rozpoznawalnym koncernem, warto
byłoby krótko opisać czym się zajmowała (np. firma Kontext – usługi biurowe, 10
pracowników). Takie uzupełninie będzie dla rekrutera cenne.

•

Czy wszystko jest w nim jasne i nie wzbudza wątpliwości? (np. okresy zatrudnienia –
jeśli pracowałaś gdzieś od grudnia 2007 do lutego 2008 to wpisz ten okres z
uwzględnieniem miesięcy; rekruter może o to zapytać a brak tej informacji może
sugerować, że próbujesz coś zataić).

•

Co możesz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach? Bywa że rekruterzy
chcąc nieco rozluźnić atmosferę zaczynają od pytań rozgrzewających, takich jak
hobby. Przygotuj się do tego już na etapie aktualizowania CV, aby rozmowa
przebiegała swobodnie.

•

Warto też wyczyścić CV z informacji dodatkowych, takich jak stan cywilny czy wiek
oraz banałów, takich jak kreatywność, praca pod presją czasu itd. Nie każde
stanowisko ich wymaga.

•

Uzupełnij informacje z perspektywy rekrutera cenne czyli np. adres zamieszkania albo
informację o gotowości do relokacji (np. jeżeli mieszkasz w Radomiu napisz: „gotowa
do relokacji do Warszawy”).

Zastanów się, czy każdą z informacji zamieszczonych w CV możesz ciekawie rozwinąć.
Pamiętaj, że takie podsumowanie zawodowych doświadczeń jest punktem wyjścia do
rozmowy. Im smaczniej o sobie piszesz, tym większa szansa, że zostaniesz zaproszona na
rozmowę. Ale uwaga: smaczniej nie znaczy opowiadania o sobie bajek i wymyślania
życiorysu. Kłamstwo ma krótkie nogi – rekruter wyłapie je w rozmowie.
Pamiętaj: CV jest esencją informacji na Twój temat. Ma służyć Tobie. Ty decydujesz,
co się w nim znajdzie, a w rezultacie, o czym będziesz z rekruterem rozmawiać.
Przygotowując CV spisujesz historię swoich zawodowych doświadczeń. Sama
rozkładasz akcenty i decydujesz o wadze poszczególnych elementów. Absolutnie
każda informacja w CV to punkt wyjścia do rozmowy. Bądź tego świadoma i
„przegadaj” sama ze sobą, co powiesz, kiedy zostaniesz zapytana o te
doświadczenia.

CV zgodnie z przepisem
Oprócz warstwy merytorycznej mamy w życiorysie warstwę formalną – nie mniej ważną. Być
może to oczywistość, niczym osolenie wody na makaron przed jego ugotowaniem, ale warto
o tym wspomnieć: CV ma być czytelne. Jak tego dokonać?
•

Postaw na jeden rodzaj czcionki i niech to będzie czcionka czytelna (np. Arial)

•

Rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż 11 (w przeciwnym wypadku
potencjalny czytelnik może mieć problem z rozszyfrowaniem wiadomości). Ale też nie
powinien być większy niż 13.

•

Zaopiekuj się „wdowami” i „sierotami” (wszystkie „i”, „o”, „lub” itp. z końca wiersza
przenieś na początek następnego).

•

Dołącz zdjęcie. Ono pomoże Cię zapamiętać (i nie chodzi o określenie Twojej urody).
Nawet jeśli zrobi Ci je przyjaciółka, to postaraj się, aby było wyraźne, nieprzypadkowe,
adekwatne do sytuacji poszukiwania pracy. Sprawdź czy nie ma „mistrzów drugiego
planu” (czyjejś ręki, kawałka weselnego tortu itp.).

•

Zamieść klauzulę prywatności – zgodną z tą, którą znajdziesz w ogłoszeniu o pracę.

•

CV powinno się zmieścić na 1-3 stronach.

•

Zapisz dokument w formacie .pdf. W ten sposób unikniesz „rozjeżdżania się” tekstu.

•

I najważniejsze: informacje na temat edukacji i doświadczenia zawodowego zawsze
podawaj achronologicznie – najwyżej te, które realizowałaś ostatnio. Analiza
informacji na temat szkoły podstawowej albo zapoznawanie się z informacjami na
temat praktyk realizowanych 20 lat temu zniechęca. Zatem – bez skrupułów usuwaj
informacje mało istotne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz.

Pamiętaj: Pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie. Dlatego pracując nad swoim CV
zadbaj nie tylko o warstwę merytoryczną, ale także wizualną. Do dyspozycji oprócz
standardowych narzędzi do konstruowania dokumentów, są obecnie również gotowe
szablony (także bezpłatne, np. na canva.com), dzięki którym możesz nadać swojemu
życiorysowi nowoczesny wygląd. Jeśli zdecydujesz się na standardowe „białe” CV, to
zadbaj, aby było ono estetyczne i wizualnie atrakcyjne. Przed wysłaniem go do
rekrutera pokaż je komuś zaufanemu – żeby ocenił zarówno jego wygląd, jak i to, czy
wszystkie jego elementy są zrozumiałe.
Pierogi czy homar?
Każde danie ma swój wizerunek. Inaczej postrzegamy ruskie pierogi czy pizzę na telefon, a
inaczej homara czy karczochy. Ale każdy wizerunek można zepsuć kiepskim przygotowaniem
i podaniem: homar może być kulinarną porażką, jeśli jest nieświeży, a pierogi mogą podbić
podniebienia najbardziej wymagających gości. Podobnie jest z Twoim wizerunkiem – sama
musisz zdecydować, jaki ma on być i sama o niego zadbać. Pierwszym elementem jest CV, o
którym była już mowa.
Kolejnym – przygotowanie siebie. Co to znaczy?
Zadzwonił do Ciebie rekruter. Za kilka dni czeka cię rozmowa o pracę. Spójrz w lustro i
możliwie jak najbardziej obiektywnie oceń, w jakim jesteś momencie.
Może przydałby się fryzjer? Albo manicure?
Przejrzyj szafę i zobacz, w czym mogłabyś się na taką rozmowę wybrać. Tutaj nie ma
sztywnych reguł. Dobrze sprawdza się tzw. business casual. Jest to bardzo bezpieczne
rozwiązanie, które pozwoli Ci w miarę możliwości zachować swobodę, a jednocześnie być
elegancką. Przymierz swój zestaw wcześniej – nie używana przez dłuższy czas spódnica może
okazać się na za mała albo za duża. Jeśli odkryjesz to w dniu rozmowy, to zamiast skupić się
na merytorycznych kwestiach twojej kandydatury, cały czas będziesz myśleć o tym, że źle
wyglądasz. Jeśli tego nie odkryjesz, to zrobi to za ciebie rekruter. Niedopinająca się koszula
nie przekreśli co prawda twoich szans na pracę, ale wizerunkowo nie wypada dobrze. Jeśli
na ogół chodzisz w płaskich butach, zostaw wysokie szpilki w szafie. Będziesz się skupiać na
swobodnym przejściu z punktu A do punktu B, co odbierze Ci pewność siebie.
Z makijażem jest podobnie. Jego rolą nie jest odwrócenie uwagi od tego, co masz do
powiedzenia. On ma ci dodać uroku – to wszystko.

Pamiętaj: Z wyprzedzeniem zadbaj o swój wizerunek: przejrzyj garderobę, zastanów
się nad odświeżeniem fryzury, pomaluj paznokcie. I nie rób agresywnych ruchów –
mocny makijaż, intensywne kolory, ryzykowne buty. Celem zadbania o siebie jest
sprawienie, abyś poczuła się pewnie i dobrze sama ze sobą, a nie dodanie Ci
kolejnego elementu stresującego.
Użyj przypraw!

Użyj przypraw!
Zbliżasz się do celu czyli do rozmowy o pracę. Masz w rękach swoje CV, na które
odpowiedział rekruter zapraszając Cię na rozmowę. Zadbałaś też o swój wizerunek – wiesz
jak będziesz wyglądać i jak się zachowasz. Czego brakuje? Kucharz powiedziałby, że garści
przypraw. Co to znaczy? W przypadku rozmowy przyprawami jest kilka istotnych
informacji uzupełniających.
•

Zbadaj rynek i sprawdź co działo się w branży podczas twojej nieobecności: jak
zmieniły się zapisy prawne, czy w ostatnim czasie zdarzyło się coś znaczącego, o co
mogłabyś zostać na rozmowie zapytana. Nikt nie oczekuje, że podczas urlopu
macierzyńskiego będziesz śledzić branżowe newsy, ale pamiętaj, że w momencie
powrotu do pracy taka wiedza jest czymś co zdecydowanie działa na plus.
Zdobędziesz dodatkowe punkty, gdy okaże się, że swobodnie wypowiadasz się na
tematy z Twojego zawodowego podwórka. Przejrzenie branżowych mediów pozwoli
Ci też swobodniej posługiwać się specjalistycznym słownictwem. To także atut na
rozmowie.

•

Określ swoje warunki brzegowe – wszystkie te punkty, które są dla Ciebie ważne. Jeśli
na przykład wiesz, że codziennie musisz wychodzić z pracy punkt 16.00, bo Ty
odpowiadasz za odbieranie dzieci z przedszkola i szkoły, to na rozmowie
kwalifikacyjnej ten temat musi wypłynąć. Jeśli chcesz, by pracodawca zapewnił Ci
elastyczne godziny pracy – również.

•

Wyobraź sobie swojego idealnego pracodawcę. Ponieważ proces rekrutacyjny ma
dwie strony: z jednej strony jest to kupienie przez organizację pracownika, ale z
drugiej – kupienie pracodawcy. Obie powinny być zadowolone.

•

Dokładnie przemyśl, ile chcesz zarabiać. Takie pytanie na pewno padnie podczas
spotkania. Dla rekrutera ta informacja jest bardzo istotna – bez niej nie będziecie
mogli kontynuować procesu.

•

Zapisuj ogłoszenia, na które odpowiadasz. Dobrym pomysłem jest prowadzenie
swego rodzaju dziennika. Ogłoszenia znikają ze stron po jakimś czasie, dlatego warto
zapisywać je w wersji oryginalnej. Kiedy zadzwoni rekruter z zaproszeniem na

rozmowę, będziesz miała dobry punkt odniesienia: przypomnisz sobie oczekiwania
na tym stanowisku, zdobędziesz więcej informacji na temat organizacji itd.
•

Zorientuj się, gdzie dokładnie odbędzie się rozmowa. Czasami adres to za mało.
Trzeba jeszcze wiedzieć, w które drzwi wejść.

Składniki, przyprawy, proporcje. I praca od kuchni
Podczas poszukiwania pracy każdy element jest ważny i – podobnie jak w kuchni – liczą się
proporcje. Samo CV nie wystarczy, by dostać pracę. Nawet gdy jest genialne. Jeśli z kolei CV
będzie kiepskie, to nawet przy doskonałych kompetencjach i przygotowaniu do rozmowy,
nie dostaniesz na nią zaproszenia. Koło się zamyka.
Dlatego poszukiwanie pracy musisz potraktować zadaniowo i kolejno realizować punkty
przepisu. I robić to dobrze – z wiedzą i świadomością, czego chcesz. Tutaj liczy się zarówno
jakość składników, jak ich proporcje, kolejność dodawania i zaangażowanie w cały proces.
Przepis już masz. Pozostaje zgromadzić składniki i przyprawy. I połączyć to wszystko w dobrą
całość. Powodzenia!

O AUTORCE
HR Manager, Rekruter, Konsultant. Doświadczony specjalista w
obszarze rekrutacji na wszystkie poziomy stanowisk: menadżerskie,
specjalistyczne i podstawowe oraz w obszarze rekrutacji masowych
(łącznie ponad 200 zamkniętych projektów rekrutacyjnych).
Współpracuje z dużymi, międzynarodowymi korporacjami, jak również
z niewielkimi organizacjami. Ukończyła filologię ukraińską i Wydział
Pedagogiczny na UMCS w Lublinie. W Fabryce Motywacji prowadzi
projekty rekrutacyjne, również międzynarodowe, projekty z dziedziny
Assessment i Development Center oraz szkolenia HR. Aktywna
komentatorka rzeczywistości biznesowej m.in. dla Gazeta Praca,
kadry.infor.pl, innpoland.pl.

Kontakt:
www.fabrykamotywacji.pl

a.piekut@fabrykamotywacji.pl

04
Nowoczesne sposoby poszukiwania pracy

Era wieszania na słupach ogłoszeń o pracę dawno minęła. Pomimo tego, że jeszcze w
niektórych miejscach możemy spotkać przyklejoną do tablic i przystanków karteczkę
Zatrudnię/Szukam pracowników takie metody są rzadkością i przynoszą nikłe efekty.
Podobnie dzieje się z publikacjami w gazetach – dodatki z ogłoszeniami kurczą się lub znikają
zupełnie z wydań papierowych. Pracodawcy wolą dzisiaj sięgać po nowoczesne metody.
Znajdują je głównie w przestrzeni Internetu. W jaki sposób zjawisko to wpływa na sposoby
aplikowania kandydatów?
Skoro firmy przenoszą się do sieci, kandydaci chcący znaleźć pracę powinni za nimi podążać.
Im więcej możliwości dotarcia do potencjalnego pracodawcy zyska kandydat, tym lepiej dla
niego. Ogłoszenia wrzucane na Facebooka czy LinkedIna nie stanowią już wyjątku, lecz
standard w praktykach firm. Wystarczy zacząć obserwować wybrane profile firmowe lub
dołączyć do grup tematycznych, by znaleźć propozycje nawiązania współpracy. Żeby nie
szukać po omacku i dobrze przygotować się do wirtualnej konfrontacji z potencjalnym
pracodawcą, można pomyśleć o kilku sprawdzonych sposobach.

ELEKTRONICZNE PORTFOLIO
Niektórzy posiadają tak duży sentyment i przyzwyczajenie do
papierowych dokumentów, że trudno im przyzwyczaić się do
myśli, że wszystko, także rekrutacja, staje się wirtualne.
Większość z nas, oprócz aplikacji na smartfonach i tabletach,
wciąż robi notatki w ulubionych notesach, a na biurkach trzyma
kartki, papiery i dokumenty. Tempo zmian

technologicznych jest jednak coraz szybsze i rozwiązania online, jako wygodniejsze i
nowocześniejsze stopniowo zyskują przewagę. Wystarczy spojrzeć na publikację ofert pracy,
ale i na narzędzia, po które coraz chętniej sięgają rekruterzy. Z wielu nowoczesnych
rozwiązań mogą skorzystać także osoby starające się o pracę. Jednym z nich jest
elektroniczne portfolio. Nie tylko pozwoli wyróżnić się wśród kandydatów, których papiery
wylądują na stercie tradycyjnych, papierowych CV, ale także pokaże, że kandydat świetnie
orientuje się w tym, co nowe, a z wykorzystania technologii potrafi zrobić swój atut.
Elektroniczne portfolio jest nowoczesną i rozbudowaną wersją CV, do której poza
podstawowymi informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia, można dołączyć
aktywne linki do strony, profili w mediach społecznościowych oraz zdjęcia prac. To ważne,
zwłaszcza, gdy na rynku pracy stawiamy pierwsze kroki lub mieliśmy dłuższą przerwę w
pracy.
Kiedy warto do elektronicznego CV dołączyć swoje prace? Na pewno wtedy, gdy szukamy
pracy w tzw. branży kreatywnej, np. w zawodzie grafika, cukiernika, florystki czy dekoratorki
ślubnej. Wkomponowanie ich w elektroniczne portfolio i wzbogacenie treści CV będzie
świetnym pomysłem i odebrane zostanie jako dodatkowy atut. Całość stanie się spójna i
będzie wyglądać znacznie lepiej, aniżeli dodane osobno pliki w mailu do rekrutera.
Podobnie z linkami. W papierowym CV nie będą prezentować się najlepiej. W elektronicznym
zaś wystarczy jedno kliknięcie rekrutera, by przeniósł się do naszego bloga eksperckiego lub
konta na portalu branżowym. Takie rozwiązanie jest dla HR-owców bardzo wygodne. Jeżeli
wyślemy do niego link odsyłający do naszego portfolio, w każdej chwili będzie mógł do
niego wrócić. Chcąc pokazać je przełożonym wystarczy kilka kliknięć myszką - nie ma
konieczności drukowania i gromadzenia dodatkowych dokumentów na ich biurku.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że elektroniczne portfolio nie sprawdzi się w przypadku
wszystkich zawodów. Jeżeli w ogłoszeniu o pracę jasno proszą nas o przysłanie wersji
standardowego CV, uszanujmy to. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy staramy się o pracę w
instytucjach państwowych czy na stanowiskach wysokiego szczebla. Tak naprawdę musimy
wcielić się w rolę rekrutera i pomyśleć o tym, jakie CV chciałby od nas otrzymać.
Dostosowanie formy dokumentów aplikacyjnych jest bardzo ważne i powinniśmy dobrze
przemyśleć tę kwestię, zanim je wyślemy.

KIEDY POSTAWIĆ NA ELEKTRONICZNE CV?
•

chęć wyróżnienia się na tle pozostałych kandydatów,

•

na początku drogi zawodowej, kiedy nie mamy bogatego doświadczenia
zawodowego,

•

w przypadku zawodów wymagających kreatywności i nieszablonowego myślenia,

•

konieczność pokazania swoich prac - rysunków, zdjęć, publikacji etc.,

•

podlinkowanie bloga eksperckiego, aktywności na forum czy kont w mediach
branżowych,

•

spójność w dokumencie aplikacyjnym - treść i materiały multimedialne w jednym
miejscu,

•

przykłady zawodów: grafik, projektant, dziennikarz, fotograf, krawcowa, dekorator,
kucharz, florystka, bloger.

WIDEOPREZENTACJA
Nadal zostajemy w temacie pomysłów na wyróżnienie się
wśród innych kandydatów. Zwykle, gdy rekomendujemy
wideoprezentację, pojawiają się pytania, czy warto z niej w
ogóle korzystać? Choć nie jest najpopularniejszym
narzędziem, coraz więcej rekruterów z niej korzysta,
sprawdzając

w

ten

sposób

prezencję

i

sposób

wypowiadania się kandydata. Choć nie efekt nie jest
decydujący w procesie rekrutacji, może być dużym plusem
dla osoby, która odważy się pokazać. Dlaczego?
Pomyśl, ile CV przechodzi przez ręce rekrutera. I mówimy tutaj o naprawdę ciekawych
ofertach pracy, które przyciągają wielu kandydatów. Pomimo tego, że mówi się o “rynku
pracownika” są takie ogłoszenia, na które w ciągu godziny potrafi spłynąć dziesiątki CV.
Rekruter otwiera swoją skrzynkę pocztową i widzi dokumenty, bardzo często jedne podobne
do drugich. A czasem i identyczne. Te same umiejętności, porównywalne doświadczenie
zawodowe. Kilka osób skończyło te same szkoły, nawet dwoje z nich to ten sam rocznik. Czas
nie pozwala na zaproszenie wszystkich do dalszego etapu rekrutacji. I tutaj pojawia się nasza
szansa. Wideoprezentacja pozwala pokazać rekruterowi, że zależy nam na pracy bardziej, niż
pozostałym.
Kiedy rekruter będzie przeglądał przesłane do niego CV czy listy motywacyjne, będzie szukał
wśród nich takich, które zostaną mu w pamięci na dłużej. I które przede wszystkim będą
świadczyć o tym, że ich autor włożył w przygotowanie więcej czasu i serca. To może być
wyznacznik naszej motywacji i zaangażowania już na samym początku.

Wideoprezentacja może być zamiennikiem listu motywacyjnego, jednak nie jest to jej jedyne
przeznaczenie. Jest narzędziem, które pozwoli przyszłemu pracodawcy poznać nas lepiej.
Nawet starannie zapisana kartka papieru nie będzie w stanie odzwierciedlić tego, jakimi
świetnymi możemy być pracownikami. Lepiej po prostu to pokazać i… samemu o tym
opowiedzieć.
Dzięki wideoprezentacji możemy pokazać te cechy, które zapisane na kartce papieru niewiele
mówią. Przykładem jest chociażby łatwość w nawiązywaniu relacji. Jest ona szczególnie
ważna w przypadku zawodów handlowych i reprezentacyjnych. Ich posiadanie warunkuje
decyzje o podjęciu współpracy. Pracodawca nie zatrudni przedstawiciela handlowego, który
ma trudności z nawiązaniem kontaktu z klientem lub płynnym wysławianiem się. Podobnie
w przypadku recepcjonistki czy osoby pracującej na infolinii. Otwartość jest niezwykle ważna
i choć prawie każdy z nas wpisuje ją do CV, wielu ma z nią kłopot. Wideoprezentacja lub chęć
udziału w wideorekrutacji mogą na samym początku przekonać rekrutera o naszej
komunikatywności. Będzie to pierwszy sygnał mówiący o posiadaniu predyspozycji do
wykonywania określonego zawodu.
Warto przełamać swoje bariery i zgodzić się na udział w wideorekrutacji, kiedy pojawi się
taka możliwość. Strach także w tym przypadku ma wielkie oczy. Nasze spotkanie z
rekruterem i tak w końcu będzie musiało się kiedyś odbyć, więc nie ma większych powodów,
by bronić się przed konfrontacją z pytaniami już na samym początku. Zaplusujemy, kiedy z
chęcią zgodzimy się na spotkanie online, a następnie dobrze do niego przygotujemy. Zaletą
wideorekrutacji jest oszczędność czasu i pieniędzy - nie tracimy ich na dojazdy do siedziby
firmy. Co więcej, możemy aplikować do firmy, która znajduje się nawet kilkaset kilometrów
od miejsca naszego zamieszkania.
NETWORKING
Na początek dobrze jest pomyśleć o strategii. Lepiej
wystrzegać się zapraszania wszystkich i wszędzie. Musimy
pamiętać o tym, by w budowaniu relacji biznesowych nie
być

nastawionym

jedynie

na

korzyści.

Warto

zapoczątkować dialog i zaprosić do wymiany doświadczeń
zawodowych. Pokazując swój profesjonalizm wzbudzamy
zainteresowanie potencjalnych pracodawców. Dobrym
pomysłem jest także aktywność w grupach tematycznych.
Są to miejsca, w których możemy pochwalić się wiedzą czy
odważnym spojrzeniem na problem.

Żeby zwrócić uwagę rekruterów na portalach branżowych koniecznie musimy pamiętać o
dobrze uzupełnionym profilu. Puste miejsca w rubrykach na pewno nie będą dobrze
wyglądać. Zaplanujmy sobie czas, który poświęcimy na wpisanie treści, załączenie projektów
i linków. Warto dodać podsumowanie swojej osoby w kontekście pracy - napisać, jakie
zadania sprawiają nam radość i w czym jesteśmy najlepsi. Dodajmy informacje o tym, co
robiliśmy do tej pory i co chcielibyśmy robić teraz. Zaprośmy do kontaktu i udostępnijmy
swoje dane kontaktowe.
Sieć jest świetnym miejscem, które możemy wykorzystać do budowania swojego personal
brandingu, a nasza otwartość na kontakty branżowe na pewno zostanie dostrzeżona.
Współcześni rekruterzy poszukują zaangażowanych pracowników. Oczywiście całość
powinna być tworzona w sposób świadomy, spójny i profesjonalny. Oznacza to, że nasze
wypowiedzi oraz treści, które publikujemy powinny być profesjonalne, merytoryczne i
kulturalne. Ślad po jakimkolwiek przejawie hejtu może zdyskwalifikować kandydata na
starcie.
GDZIE WARTO SIĘ PORUSZAĆ?
Przede wszystkim dobrze odwiedzać portale, blogi, fora branżowe. Jeżeli interesują nas
zawody z obszaru dziennikarstwa, ekonomii, polityki, spraw społecznych i edukacyjnych,
dobrym pomysłem będzie prowadzenie Twittera. Można także pomyśleć o portalach
biznesowych np. branded.me czy xing.com. Oprócz tego mamy do dyspozycji wszystkim
znany LinkedIn i Goldenline.
Oprócz aktywności w Internecie warto korzystać z ofert szkoleń czy warsztatów, a także
śledzić organizowane w naszym mieście konferencje. Podczas przerw możemy nawiązać
wartościowe relacje. Podejście do obcej osoby i rozpoczęcie rozmowy na pewno nie jest
łatwe, jednak powinniśmy walczyć ze swoim lękiem i spróbować się przełamać. Możemy
postawić sobie za cel rozpoczęcie znajomości z dwiema osobami i zdobycie ich wizytówek.
Czasami nawet luźne spotkanie w towarzystwie może być dla nas szansą na zdobycie pracy.
Naturalnie, nie chodzi o to, by każdego rozmówcę na samym początku pytać o to, czy ma
dla nas jakieś zajęcie. Jeśli chcemy podpytać znajomego o możliwość pracy, zróbmy to z
wyczuciem, w naturalny sposób.
Musimy pamiętać, że swój wizerunek budujemy w każdej sytuacji. Zwróćmy uwagę na jego
spójność i zaplanujmy swoje działania. Jednak przede wszystkim musimy uwierzyć we własne
możliwości - wtedy inni również w nie uwierzą i je docenią.

O AUTORKACH

Team Leader Rekrutacji. Odpowiada w firmie za zatrudnianie
pracowników. Koordynuje pracę zespołu i dba o employer branding w
trakcie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych. Sprawuje opiekę nad
narzędziem do wideorekrutacji i zachęca kandydatów do korzystania z
nowoczesnych sposobów szukania pracy.

Redaktor Naczelna portalu hrownia.pl. Zajmuje się content marketingiem
w branży HR. Za pomocą treści dociera do grona kandydatów, rekruterów
i pracodawców. Na portalu porusza tematy związane z problemami
społecznymi na rynku pracy, motywacją czy nowoczesnymi narzędziami
HR. W pracy ceni sobie szacunek i dobrą atmosferę.
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Co to jest model biznesowy?

Prowadzenie firmy to niesamowicie ekscytująca i rozwijająca przygoda. Przygoda, bo
każdego dnia dzieje się bardzo dużo. Codzienne rozwiązywanie problemów, szukanie zleceń,
współpraca z klientami i pracownikami, utrzymanie płynności. Jak w dobrym filmie akcji, w
firmie też czasami staje się na krawędzi przepaści. Co zrobić, aby z niej nie spaść? Zacznijmy
od początku.
Polecam każdej osobie, która planuje założyć swoją firmę lub już ją prowadzi, aby znalazła
czas na wypracowanie modelu swojego biznesu. To nic innego, jak przeanalizowanie tego
skąd się biorą w firmie pieniądze i na co musisz je wydać? Jacy klienci będą Ci je dostarczali
i co dasz im w zamian? Ile musisz ponieść kosztów, aby ich pozyskać. Czy w końcu, jak się
mają te koszty do przychodów? Czy firma jest lub ma szansę być rentowna? A jeśli nie, to co
trzeba zrobić?
Pytań jest wiele nie tylko na początku stawiania firmy. One towarzyszą przedsiębiorcy
każdego dnia. Przyzwyczaj się! Od kiedy masz firmę, to masz na głowie setki pytań i zadań
do rozwiązania. Tak! Biznes nie jest dla wszystkich. Jest dla najlepszych i najsilniejszych. I ja
wiem, że Ty właśnie taka jesteś!
ZMIERZMY SIĘ ZATEM Z TĄ LAWINĄ PYTAŃ
Bez klientów nie ma biznesu. Zapamiętaj to proszę na zawsze. Często
słyszę pytanie, od czego zacząć? No właśnie od znalezienia klientów!
Twoim

zadaniem,

jako

przedsiębiorcy

jest

znajdywanie

potencjalnych klientów i konwertowanie ich na płacących klientów
(krok 1: KLIENCI). Jeśli nie ma sprzedaży, do firmy nie płyną pieniądze
i pracownicy nie mają co robić. Gorzej, nie ma z czego im zapłacić.
Skoncentruj się tylko na tych klientach, którzy mogą zapłacić Ci najwięcej. Znów często
słyszę, że czyjś produkt jest dla każdego. Na przykład taki długopis. Racja, każdy może z
niego skorzystać, ale czy każdy go kupi? Wybierz tą grupę klientów, dla których ten właśnie

długopis może stanowić jakąś specjalną wartość. Jeśli mówisz do wszystkich Polaków, to
potrzebujesz bardzo dużo pieniędzy na reklamę, a i tak zmarnujesz co najmniej połowę.
Dlatego najwięcej czasu poświęć na wybór tych najważniejszych klientów.
•

Wypisz wszystkie kategorie klientów, jakie przychodzą Ci do głowy

•

Podziel ich ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochody, status rodzinny,
potrzeby względem Twojego produktu lub usługi

•

Wybierz ze wszystkich wypisanych tą grupę, która jest w stanie zapłacić Ci najczęściej
i najwięcej

•

Przyjmij za główne kryterium selekcji, profitowość

•

Pamiętaj! Biznes prowadzisz dla pieniędzy. Dzięki nim możesz się utrzymać i rozwijać
firmę!

•

Doprowadź do tego, że masz jasny obraz swojego kluczowego klienta!

Gdy już wiesz, że Twoją klientką jest kobieta w wieku od 30 do 35 lat, mająca męża i jedno
dziecko, mieszkająca w dużym mieście takim jak np. Kraków lub Warszawa, aktywna
zawodowo, dbająca o siebie, to już wiesz bardzo dużo. Przede wszystkim wiesz, że
potrzebuje ona czegoś innego niż kobieta w wieku 45 lat z małego miasta. Mam nadzieję,
że widzisz teraz, jak różne długopisy będą potrzebowały te panie. Pierwsza eleganckiego i
droższego, pozwalającego pokazać swój status materialny. Dla drugiej liczyć się będzie niska
cena i podstawowa funkcjonalność, czyli po prostu możliwość pisania. Pytanie, jakie się teraz
nasuwa to która jest Twoją klientką? Oceń odpowiedzi pod kątem tego, której jest na Twoim
rynku najwięcej, i której możesz sprzedać najwięcej i najdrożej.
Wraz z długopisem sprzedajesz klientce WARTOŚĆ (krok 2:
PROPOZYCJA WARTOŚCI), czyli powód dlaczego wybierze Ciebie a nie
konkurencję. W tym miejscu rozważ, jakie korzyści oferujesz, jakie
problemy rozwiązujesz, które potrzeby zaspokajasz? Cena, jakość,
szybkość obsługi, design, dostosowanie do indywidualnych potrzeb,
wydajność, nowość, skuteczność, marka i status, niższe koszty, mniejsze
ryzyko, dostępność, wygoda, użyteczność. Gdy już wiesz, dlaczego
Twoja oferta jest wartościowa dla wybranego segmentu klientów,
przyszła pora na to, aby im o tym powiedzieć (krok 3: KANAŁY).

Kanały to inaczej sposób kontaktu z klientami w celu
zaprezentowania i sprzedaży usług lub produktów.
Powinnaś wybrać te formy komunikacji z klientami,
które są dla nich najwygodniejsze. W dzisiejszych
czasach możesz stworzyć bardzo różnorodną paletę
kanałów dotarcia: online i offline. Jeśli zajmujesz się
sprzedażą gotowych produktów daj możliwość swoim
klientom zakupów przez Internet albo partnerów afiliacyjnych, a nawet w sklepie
stacjonarnym, jeśli jest im tak wygodnie i za to zapłacą. Pamiętaj przy tym, że Kanały to także
sposób komunikacji z klientem przed, w trakcie transakcji i po. Zbieraj informacje zwrotne,
proś o opinie i rekomendacje, pozwalaj się wypowiadać i dopasowuj swoją ofertę do tych
najważniejszych klientów, czyli profitowych.

Te wszystkie działania wpływają na Twoje relacje z klientem (krok 4: RELACJE Z
KLIENTAMI). „Firma powinna precyzyjnie określić, jakiego rodzaju relacje pragnie budować
z poszczególnymi segmentami swoich klientów. Relacje te mogą mieć różny charakter: od
bardzo osobistych do w pełni zautomatyzowanych. Firma może budować relacje z klientami,
mając na względzie osiągnięcie następujących celów: pozyskanie klienta, zatrzymanie
klienta, zwiększenie sprzedaży (wzrost wartości transakcji)”.
Zamykamy w tym miejscu obszar modelu biznesowego,
który odpowiada za przychody firmy (krok 5: STRUMIENIE
PRZYCHODÓW). Wypisz zatem, za co dokładnie i ile zapłacą
wybrani przez Ciebie klienci. Wiem, że to trudne zadanie
szczególnie dla osób, które dopiero planują swoją firmę, ale
niestety nie da się tego uniknąć. Oczywiście życie i podjęte
działania zweryfikują założenia, ale jeśli ich nie zrobisz, nie
będziesz nawet wiedzieć dokąd zmierzasz, jakie masz cele
finansowe. Zatem wypisz ilu miesięcznie teoretycznie (a jeśli masz
firmę, to na podstawie danych historycznych) jesteś w stanie
pozyskać klientów i o jakiej wartości. Zrób to dla kolejnych 12
miesięcy. Uwierz mi, musisz to wszystko zobaczyć na liczbach! To
bardzo ważne.

Przykładowe strumienie przychodów:
•

Sprzedaż produktów

•

Opłaty za korzystanie z usług

•

Opłaty abonenckie za stały dostęp do usługi

•

Opłaty za wypożyczanie

•

Opłaty za udzielone licencje

•

Prowizje za pośrednictwo
Pora zastanowić się czego potrzebujesz, aby to wszystko
zrealizować (krok 6: KLUCZOWE ZASOBY). Jeśli ktoś kiedyś
Ci powiedział, że nie potrzebujesz pieniędzy na start firmy, to
obawiam się, że zostałaś oszukana. Firma potrzebuje kapitału
na start. Pieniądze to paliwo dla Twojego biznesu. A kosztuje
wszystko! Ale nie martw się, są na to sposoby, nie tylko w
postaci kredytów. Pamiętaj o tym, że dużą wartość wnoszoną

w biznes tworzą zasoby intelektualne, zasoby fizyczne, zasoby ludzkie no i już wspomniane
finansowe. Wymień teraz te zasoby, bez których Twoja firma nie może funkcjonować.
Czy to są: pracownicy, dostawcy, lokal, sprzęt komputerowy, samochody, telefony, wiedza,
gotówka,…? Wymień także działania, bez których Twoja firma nie może normalnie
funkcjonować (krok 7: KLUCZOWE DZIAŁANIA). Jakich działań wymagają kanały
dystrybucji, relacje z klientami i strumienie przychodów? Produkcja, logistyka, marketing,
sprzedaż. Rozpisz wszystko dokładnie. Im więcej przewidzisz tym skuteczniej będziesz
działać.
Co jeszcze kosztuje? KLUCZOWI PARTNERZY (krok 8). Zapewne pracujesz już z innymi
firmami czyli dostawcami. Ktoś dowozi Ci towar, albo robi wysyłkę. To wszystko są partnerzy,
bez których nie byłabyś w stanie samodzielnie stworzyć całego łańcucha np. dostaw. Dobry
partner jest na wagę złota, dlatego należy wytypować tych najlepszych i nawiązać z nimi
dobrą i efektywną współpracę. Dźwignia, którą możesz uzyskać dzięki wartościowej
kooperacji może pomóc Twojej firmie wejść na zupełnie nowy poziom rozwoju. Nie ignoruj
innych – sama wszystkiego nie jesteś w stanie zrobić!
Wypisz zatem…
•

Kogo powinnaś uznać za kluczowego partnera?

•

Kto zasługuje na miano kluczowego dostawcy?

•

Jakie kluczowe zasoby pozyskujesz od partnerów?

•

Jakie kluczowe działania realizują dla Ciebie partnerzy?

Podsumujmy koszty
Chwila prawdy… (krok 9: STRUKTURA KOSZTÓW).
Policz ile kosztują miesięcznie poszczególne zasoby,
działania i partnerzy, który pomagają Ci w wygenerowaniu
przychodu. Pamiętaj, że część kosztów jest jednorazowa,
część jest stała. Te ostatnie utrzymują się na podobnym
poziomie co miesiąc i zwykle dotyczą utrzymania
pracowników, lokalu, sprzętu, transportu itp. W nich
właśnie często kryje się pułapka na początkujących przedsiębiorców, którzy zapominają, że
telefon kosztuje i ten koszt powinien być wpisany właśnie do cash flow. Jeśli takich
zapomnianych kosztów jest więcej, to wynik zysku też nie będzie prawdziwy.
Gdy podsumujesz wszystko, odejmij sumy miesięcznych kosztów od miesięcznych
przychodów. Ten wynik prawdę Ci powie! I Bardzo dobrze, bo dzięki temu dowiesz się, że
możesz mieć zbyt dużo kosztów i należy je zmniejszyć i zwiększyć przychody, aby firma
mogła jak najszybciej zyskowna.
Liczby pokazują wszystko! Spójrz na całość raz jeszcze! Poprzestawiaj co trzeba, aby uzyskać
jak największy zysk w najkrótszym czasie.
Odejmij, dodaj, a może nawet zmienić pomysł na biznes?! Podejdź do tego racjonalnie
i na zimno. Jak w każdej grze, liczy się wynik.

O AUTORCE:

Przedsiębiorczyni i inwestorka. W biznesie od 13 lat, związana z branżą
usług marketingowych. Autorka książki „Kobieta i Pieniądze. 7 kroków
edukacji finansowej dla kobiet” i bloga www.kobietaipieniadze.pl.

Kontakt:
dominika@fatroi.com
fb.com/kobietaipieniadze/
instagram.com/dominikanawrocka/
linkedin.com/in/dominikana
twitter.com/dnawrocka
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,,Ponad standard”,
czyli o tym jak budować relacje z Klientami
Co musisz wiedzieć?
•

Miej świadomość, że jakość obsługi Klienta, to ważny czynnik budujący przewagę
konkurencyjną Twojej firmy.

•

Pamiętaj, że na każdym etapie kontaktu z Klientem (czy to on-line czy twarzą w twarz)
kreujesz tzw. chwile prawdy (Jan Carlzon), które wpływają na decyzje Klienta: „zostaję
z Tobą” albo „uciekam od Ciebie”.

•

Wiedz też, że jeśli Klient „ucieknie”, bo jakość obsługi go nie zadowoliła, poinformuje
o tym innych. Ku przestrodze, poczytaj różne fora, gdzie Klienci uzewnętrzniają swoje
opinie.

•

Pogódź się z tym, że jeśli Klient jest zadowolony, rzadziej sam od siebie pochwali
Twoją firmę. Jeśli już to zrobi – doceń to bardzo!

•

Zastanów się jakie kompetencje są niezbędne w Twojej branży, by móc profesjonalne
budować relacje z Klientami i zatrudniaj pracowników, którzy takie kompetencje
posiadają.

•

Pomyśl o tych kompetencjach z perspektywy trzech obszarów: co trzeba wiedzieć,
żeby profesjonalnie obsługiwać Twojego Klienta (wiedza), co trzeba potrafić
(umiejętności), jakie nastawienie do rzeczywistości, zadań i Klientów pomaga
skutecznie budować z nimi relacje (postawa).

•

Popatrz na swoją firmę oczami Twojego Klienta. Zastanów się czego on chce, czego
oczekuje i potrzebuje. Dokładnie słuchaj Klientów, czytaj między wierszami. „Wejście
w buty” Klienta pozwoli Ci kreować firmę uszytą na jego miarę.

•

Analizuj też swoje odczucia jako Klientki. Zapamiętuj co Ci się gdzieś spodobało, na
jaki aspekt obsługi zwróciłaś tam uwagę i staraj się u siebie w firmie działać podobnie.
Zapamiętuj również to, co Tobie jako Klientce przeszkadza, czego nie lubisz i nie
dawaj tego swoim Klientom.

•

Pamiętaj, że w budowaniu relacji, chodzi o SZCZERĄ (słowo klucz) ochotę na
wprawienie Klienta w stan przyjemnego poczucia, że jest dla nas kimś wyjątkowym.

Ku inspiracji, przytaczam przypadek pewnego kuriera, opisany przez Monikę Górską z
Fabryki Opowieści:
Pewnego dnia w jednym z północnych stanów USA rozpętała się straszna burza śnieżna.
Kierowca FedEx’u, mimo jak najlepszych chęci, po prostu nie może się przedrzeć przez zaspy.
Wie już – nie ma szans, by zdążył na czas. Ale przecież FedEx obiecuje klientom, że ich
przesyłka ekspresowa zawsze dojdzie do godz. 10 następnego dnia. – No tak, ale przecież to
jest siła wyższa. Taką mamy pogodę, mówi sobie, ale to go nie uspokaja. Co by tu zrobić?
W końcu dzwoni do swojego szefa i zrozpaczony mówi:
– Zróbmy coś!
– No dobrze, ale co?
– To… może wynajmiemy helikopter?
–Jezus Maria, czyś ty zwariował? – Reakcja szefa była błyskawiczna – Czy ty wiesz, ile to będzie
kosztowało? Ile jest warta ta przesyłka?
– No… 20 dolarów… – Odpowiada speszony kierowca. W słuchawce grobowa cisza.
W końcu szef odzywa się:
– No tak, faktycznie, musimy ją dostarczyć. Zobowiązaliśmy się. To jest nasza największa
wartość. – Milczy przez chwilę. Jego decyzja będzie kosztować firmę ładnych kilka tysięcy
dolarów. Wtedy jeszcze nie wiedział, ile setek tysięcy dolarów przyniesie FedExowi jego wybór.
I rzeczywiście, wynajęli helikopter, który przeleciał przez śnieżne zaspy i wylądował na drugi
dzień przed 10.00 na podwórku klienta. Wyobraź sobie jego minę, kiedy kierowca zapukał do
jego drzwi, mimo śnieżycy, mimo zasp, i wręczył mu jego przesyłkę. I ilu osobom opowiedział
swoją historię. A one kolejnym i kolejnym. Aż ta opowieść dotarła na drugi koniec świata…
Bo tak jest, że jedna opowieść jest w stanie odebrać Ci tysiące klientów. I jedna wzbogacić Cię
o tysiące nowych.

O AUTORCE
Socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Posiada 16letnie doświadczenie trenerskie oraz 8-letnie w prowadzeniu własnej
firmy PROJEKT PASJA. Realizuje szkolenia nastawione na praktyczne
rozwiązania. Podpowiada m.in. jak dbać o efektywne współdziałanie z
innymi, jak się komunikować, jak dbać o relacje z kontrahentami, jak
aktywnie radzić sobie na rynku pracy, jak świadomie budować wizerunek
profesjonalisty. Szkoliła m.in. kadry: ING Bank Śląski, BZ WBK, PKO BP
SA, Deloitte Audyt, OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa, INDOS
Faktoring i Windykacja, Tate&Lyle, PKP CARGO, 3 M Poland, MM Dent,
PGNiG, NFZ, Cersanit, TAURON Polska Energia, ArcelorMittal Poland.
Posiada licencję trenerską EXBIS oraz piąty stopień kwalifikacji zgodnie
z European Qualifications Framework.
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Storytelling i moc słowa,
czyli jak mówić o sobie językiem korzyści

Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak dobra chcesz być, w tym co robisz? Czy bycie
przeciętną ci wystarcza, czy może chcesz być najlepsza w swojej firmie, w branży, w
kraju?
Sięganie ponad swój subiektywnie oceniany potencjał, po przysłowiowe złoto, stanowi jeden
z najlepszych sposobów pokonywania barier wewnętrznych, limitów, które nakładamy same
na siebie. Nie pokonując ich, godzimy się na życiową przeciętność, która niszczy kapitał jakim
dysponujemy, nie pozwala w pełni wykorzystać naszych talentów, a w efekcie sprawia, że
jesteśmy nieszczęśliwe. Każdy ma jakąś wizję siebie, ale nie każdy ma dość odwagi, by na jej
urzeczywistnienie zapracować. Chcesz pozostać tu, gdzie jesteś? Czy jesteś skłonna zrobić
coś dziś, by być lepsza jutro? Zacznij mierzyć wyżej, niż myślisz, że możesz! Takie nastawienie
zmieniło życie tysięcy ludzi, zatem są dowody na to, że to działa!
W tym tekście opowiem Ci, jak umiejętnie wykorzystać język korzyści oraz zasady
storytellingu. Dlaczego? Mózg uwielbia opowieści. Opowiadanie historii zbliża ludzi. W
momencie, gdy opowiadamy, wzbudzamy emocje. Inni zapamiętują nasz przekaz, a co
ważniejsze są w stanie przekazać go dalej. Emocje wpływają na zachowania innych.
Wzbudzają ich przychylność, motywują, jednoczą, zagrzewają do walki. Zatem język korzyści
i storytelling może pomóc Ci w zdobywaniu klientów i partnerów biznesowych oraz
nawiązywaniu z nimi relacji długookresowych.

JAK PRZEMAWIAĆ?
Według badań pośród wszystkich informacji, jakie do nas docierają:
7% czerpiemy ze słów,
38% z tonu głosu,
55% z mowy ciała.

Jaki z tego wniosek? Dla Twoich słuchaczy bardziej będzie się liczyło to,
JAK mówisz niż to, o CZYM jest Twoje wystąpienie. Co w takim razie
możesz zrobić?
1. Ćwicz oddechy - zwróć uwagę na swoją przeponę.
2. Ćwicz wymowę – zwróć uwagę na tempo, energię i akcenty jakimi się
posługujesz.
3. Ćwicz pauzę w trakcie wypowiedzi.

JAK ROZPOCZĄĆ SWOJE WYSTĄPIENIE?
Wiesz, o czym chcesz mówić, ale masz problem z przygotowaniem początku swojego
wystąpienia. Mam dla Ciebie kilka sprawdzonych sposobów:
1. Kup sobie widownię. Rozpocznij swoje wystąpienie od oczywistej prawdy lub osobistej
anegdotki.
2. Zacznij od pytania naprowadzającego. Nie czekaj na odpowiedź tylko sama przejdź do
rozwinięcia.
Przykład:
•

Czy wiecie, że kobiety prowadzą ponad 1000 monologów dziennie? Oznacza to, że kilka
godzin poświęcamy na martwienie się o sytuacje, z których, jak pokazują badania, aż
99% nigdy się nie wydarzy? Czy nie jest to stratą czasu?

•

Co byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że na 100% Wam się uda? Czy odważylibyście się
wrócić do swoich uśpionych marzeń?

3. Rozpocznij wystąpienie od liczb i statystyk. Pamiętaj zawsze lepiej jest pokazywać duże
liczby. To one wzbudzają najwięcej emocji.
Przykład:
4 miliony kobiet w Polsce cierpi z powodu nietrzymania moczu
Produkt X przyniósł firmie 30% wzrostu sprzedaży

4. Na początku wystąpienia możesz postawić także tezę:
Przykład:
Usprawnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem przyniesie wiele korzyści polskiej
gospodarce.

5. Rozpocznij od cytatu. Pamiętaj musi być on mocny, zrozumiały i nawiązywać do
kluczowego przesłania prezentacji.
Przykład:
„Zawsze warto jest próbować, ale jak mówił Einstein, zawsze w inny sposób, bo tylko głupcy
robią coś po stokroć tak samo i oczekują innego rezultatu”

6. Zacznij od anegdotki, opowieści, czy przypowieści. Używaj sformułowań: Opowiem Wam
pewną historię… wyobraźcie sobie… był sobie kiedyś…
7. Rozpocznij od dowcipu. Uważaj jednak. Jeżeli będzie nietrafiony, może Cię zdeprymować!
ZAPAMIĘTAJ! Gdy pojawia się problem…
Problem: Masz pustkę w głowie.
Rozwiązanie: Nie bój się pauzy, napij się spokojnie wody, zyskasz czas.
Problem: Twój dowcip się nie udał.
Rozwiązanie: Zareaguj humorystycznie. Możesz przeprosić lub iść dalej bez komentarza.
Problem: Nie wzięłaś, bądź zgubiłaś swoje notatki.
Rozwiązanie: Zanotuj szybko kluczowe przesłania. Przypomnij sobie początek i motto Twojego
wystąpienia.
Problem: Coś się stało z Twoim strojem!
Rozwiązanie: Napraw lub użyj humoru i wykorzystaj to jako anegdotę w twoim wystąpieniu.

JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ JĘZYKIEM KORZYŚCI?
Język korzyści to przede wszystkim słowa, zwroty i wyrażenia pomocne w budowaniu
mocnych pozytywnych relacji z innymi. Chcesz kogoś do czegoś przekonać? Pokaż mu jaką
w tym będzie miał korzyść!
Używaj sformułowań:
•

Dla Twojej wygody

•

Zaoszczędzisz…

•

Zapewni Ci to

•

Wystarczy tylko, że…

•

Dla bezpieczeństwa

•

Zauważ…

•

Weź pod uwagę

•

W trosce o…

•

Zyskasz

•

Umożliwi Ci to…

JAK PRZEBIEGA KOMUNIKACJA PODCZAS NETWORKINGU?
Popularne powiedzenie mówi – nieważne, ile osób znasz, ważne, ile osób zna ciebie! Sztuki
pozyskiwania cennych kontaktów można się nauczyć. Networking to sieć relacji i kontaktów,
które służą wzajemnej rekomendacji, wymianie informacji i wspieraniu się w świecie biznesu.
Daje szansę na znalezienie nowych możliwości zawodowych czy współtworzenie ciekawych
projektów. Dowiedz się, jak zacząć i o czym pamiętać.

Proces budowy takiej relacji składa się z kilku prostych
etapów:
1. V jak visibility – bycie widocznym.
2. C jak credibility – zdobycie wiarygodności.
3. P jak profitibility – osiąganie korzyści z relacji.

O jakich elementach nie możesz zapomnieć?
1. O sobie: Uśmiechnij się, otwórz konwersację stwierdzeniem bądź pytaniem, przedstaw
się, powiedz czym się zajmujesz (specjalizacja) pokazując entuzjazm.
2. Co oferujesz: Powiedz o problemie jaki rozwiązałaś. Podaj jasny przykład.
3. Korzyści: Powiedz o swojej przewadze konkurencyjnej, o korzyściach pracy z tobą, o
unikalnej kompetencji. Mów językiem korzyści.
4. Call for action: Określ jasno czego oczekujesz: wymiany wizytówek, spotkania,
prezentacji.
Aby zrozumieć działanie networkingu pozwól, że przedstawię Ci parę zasad oraz narzędzi,
które możesz wykorzystać podczas budowania relacji biznesowych.
Zasada wzajemności
Jedną

z

najważniejszych

zasad

networkingu

jest

zasada

wzajemności. Ludzie czują wewnętrzną potrzebę odwdzięczenia
się komuś, kto im pomógł, coś im dał lub czegoś ich nauczył.
Reguła ta działa niezależnie od kultury. W networkingu by zyskać,
trzeba coś dać w zamian. Działanie egoistyczne, da krótkofalowe
rezultaty.
Liczy się jakość, a nie ilość
Nie musisz bywać wszędzie. Bywaj tam, gdzie możesz zyskać najwięcej. Pamiętaj, że
budowanie sieci kontaktów, nie może być działaniem nieprzemyślanym i nieświadomym. Tak
jak wszędzie, plan to podstawa! Podczas spotkania – krąż! Przyklejenie się do jednej osoby

„bo miło ci się z nią rozmawia” nie przyniesie wymarzonych rezultatów. Założenie jest takie,
że z każdego spotkania powinno się wynieść minimum trzy przydatne wizytówki. Praktyczny
przewodnik networkingu radzi: przyjdź kwadrans przed rozpoczęciem spotkania, kiedy
uczestnicy nie mają jeszcze zajęcia. Warto także podchodzić do osób stojących pojedynczo.
20/2/20
Według zasady 20/2/20 każdy powinien mieć przygotowaną:
•

20-sekundową prezentację (Elevator pitch) » która przykuje uwagę i pokaże dlaczego
warto się zainteresować twoją osobą / twoją ofertą.

•

2 minutową prezentację » w której wytłumaczysz odbiorcy w jaki sposób twoje
kompetencje, doświadczenie, talenty przysłużą się organizacji lub produkt lub usługa
poprawią mu życie.

•

20 minutową prezentację » aby sprzedać....

Zasada 20 sekund tzw. Elevator Pitch
W wolnym tłumaczeniu „elevator pitch” oznacza „prezentację windową” i wywodzi się z USA,
z czasów kiedy handlowcy dokonywali prób sprzedaży w windzie, gdy mieli szansę napotkać
osobę decyzyjną. Ich prezentacja, lub autoprezentacja trwała ok. 20 sekund czyli tyle, ile
przeciętna winda jedzie na najwyższe piętro. 20 sekund to góra 50 słów. Czy potrafisz w tym
czasie opowiedzieć o sobie używając języka korzyści?
Wskazując swoje zalety, skuteczność i osiągnięcia?
Metoda zwięzłego przedstawienia idei może być
stosowana

zarówno

przez

biznesmenów,

jak

i

menedżerów, sprzedawców planujących awans czy
poszukujących pracy. Przekaz powinien być klarowny i
łatwy w odbiorze, Najważniejsze, aby prezentacja była
entuzjastyczna i dynamiczna.
Zobacz, jak krok po kroku powinien wyglądać twój elevator pitch
1. Wytłumacz czym się zajmujesz, wskaż obszar specjalizacji. Bądź kreatywna. Zadaj sobie
pytanie: co ma przede wszystkim ma zapamiętać moja „widownia”. Co jest kluczowym
przesłaniem?
2. Wzbudź ekscytację! Zrobisz to tylko wtedy gdy sama wykażesz się entuzjazmem. Ludzie w
58% zapamiętują emocje jakie wzbudzasz!
3. Zakomunikuj swoje USP (unique selling proposition), czyli unikatową propozycję
sprzedaży. W czym Twoja firma albo Ty sama jesteś unikalna?
4. CALL TO ACTION!
5. FOLLOW UP!

Podpowiedź:
Zamiast: jestem specjalistką w dziale obsługi klienta,
napisz: jestem ekspertem od trudnych rozmów telefonicznych.
Zamiast: jestem specjalistą ds. marketing,
napisz: jestem ekspertem od robienia wielkich kampanii przy małym budżecie.

O AUTORCE
Bizneswoman, dziennikarka, trener biznesu i ekspertka od życiowych
zmian. Sama ma ich za sobą wiele. Z muzyka stała się ekonomistką
– uzyskała tytuł Master of Arts in International Business
Administration, studiując na uczelniach w Anglii i Holandii. Zrobiła
karierę w korporacjach w regionie Europy Środkowo Wschodniej.
Stworzyła Sukces Pisany Szminką – pierwszą w Polsce organizację
oraz portal internetowy, które kompleksowo wspierają
przedsiębiorczość kobiet. Prowadzi autorską audycję „Sukces pisany
szminką" na antenie Radio ZET Chilli. Wcześniej związana z TVN24 i
TVP2, gdzie prowadziła autorskie programy dedykowane kobietom.
W jej rady, sposoby na zmianę, budowanie poczucia własnej
wartości i sięganie po złoto uwierzyło tysiące Polek, które
uczestniczyły w jej wystąpieniach, słuchały programów radiowych i
telewizyjnych oraz realizowały programy szkoleniowe.
Kontakt:
www.sukcespisanyszminka.pl
olga@sukcespisanyszminka.pl
fb.com/sukces.pisany.szminka
fb.com/sukces.to.ja/
twitter.com/s_pisanyszminka
instagram.com/sukcespisanyszminka/
linkedin.com/company/10162432

04
Jak budować relacje z odbiorcami w mediach
społecznościowych?
Media społecznościowe to świetny kanał budowania relacji z odbiorcami,
Pamiętaj: nie konsumuj tylko cudzych treści! Twórz SYSTEMATYCZNIE treści autorskie!
Zarządzaj czasem spędzanym, np. na Facebooku lub LinkedIn. Każdy twój post,
komentarz, udostępniony film wpływa na Twój wizerunek i reputację!
TWÓJ PROFIL TO TWOJA NAJLEPSZA WIZYTÓWKA – ZADBAJ O NIĄ.
7 zasad o których warto pamiętać:
• Nie bój się udostępniać wiedzy za darmo!
Jeżeli możesz zaprezentować wiedzę na temat, którym się zajmujesz, rób
to jak najczęściej. W ten sposób uwiarygadniasz Twoją markę. Możesz to
robić publikując posty z poradami, edukacyjne posty na blogu, artykuły,
ebooki.
• Reaguj na komentarze, rozmawiaj - angażuj się w budowanie relacji ze swoimi
klientami.
Pamiętaj, że po drugiej stronie jest osoba. Jeżeli poświęca swój czas na
komentowanie Twoich treści, zawsze reaguj. Prowadź rozmowę, ten czas
Ci się zwróci, ponieważ w ten sposób zdobędziesz zaufanie, a to ono jest w
procesie zakupowym najważniejsze.
• Korzystaj z darmowych narzędzi, np. Canva i twórz estetyczne grafiki, które
przyciągną uwagę odbiorców.
Nie bój się nowych aplikacji. Testuj, ucz się, sprawdzaj efekty.
Nawet bez budżetu na takie działania, możesz stworzyć niesamowite
grafiki, filmy, infografiki. To wymaga na początku trochę wysiłku, ale na
pewno potem oszczędzisz dużo pieniędzy (nie będziesz musiała płacić
grafikowi) i czasu.
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• Stwórz na fanpage’u angażujące zdjęcie w tle z wezwaniem do działania i
koniecznie edytuj jego opis.
Wykorzystuj każdą możliwość, by jak najlepiej zaprezentować się
odbiorcom.
• Pokazuj się - wykorzystuj nowe trendy np. rób transmisje na żywo. Więcej o
transmisjach na żywo możesz przeczytać na www.joannaceplin.pl/prezent
• Nie bój się polecania usług innych - mów o innych, a inni będą mówić o Tobie.
Oznaczaj osoby, marki i miejsca. Współpraca z innymi markami to klucz
do zwiększania zasięgów.
• Korzystaj z REKLAMY na Facebooku!
Co Cię powstrzymuje przed skorzystaniem z najlepszego narzędzia
marketingowego? Zacznij od małego budżetu, testuj różne grafiki i teksty.
Targetuj reklamę na Twojego wymarzonego klienta. Możesz to wszystko
robić z domowej kanapy, wystarczy kilka złotych dziennie, aby Twój biznes
się rozwijał.

O AUTORCE:
Trenerka
skutecznej
komunikacji
online
i
autorka
bloga www.joannaceplin.pl. Doradza firmom i osobom
indywidualnym w obszarach związanych z komunikacją w
mediach społecznościowych, tworzeniem koncepcji kreatywnych
on-line oraz budowaniem wizerunku. Szkoląc skupia się na
efektywnym planowaniu, organizacji i automatyzacji działań w
mediach społecznościowych.

Kontakt:
www.joannaceplin.pl
fb.com/joannaceplinbiznes

instagram.com/joanna_ceplin/
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Czy jest coś ważniejszego od czynienia dobra? Jak pokonać negatywne przekonania na
swój temat? Dlaczego tak ważne jest, żeby być życzliwą dla siebie i innych tłumaczy
Ewa Foley.
Czy potrafisz powiedzieć, co w sobie lubisz i doceniasz? Wiele kobiet, słysząc to pytanie,
milknie lub odpowiada – „Nie mam pojęcia” lub „A co ja mogę w sobie lubić?”.
Hodujemy w głowach negatywne przekonania na swój temat i kiedy się potkniemy,
zamiast podejść do siebie z życzliwością, pozwalamy, by do głosu dochodził nasz
wewnętrzny krytyk. Co zrobić, żeby to zmienić? – Wybierz drogę trudniejszą, ale mniej
uczęszczaną i zmień swoje myśli na swój temat. W końcu to ty zarządzasz tym, co masz
w głowie – radzi Ewa Foley.
O tym, dlaczego mamy kłopot z lubieniem i docenieniem siebie, dlaczego wybieramy
pójście znaną i wydeptaną ścieżką, jak zmienić przekonania na swój temat oraz
dlaczego życzliwość wobec siebie i innych może być kluczem do dobrego życia Dagny
Kurdwanowska rozmawia z Ewą Foley.
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Dziś będziemy rozmawiać o lubieniu siebie i innych. Dlatego przed naszym
spotkaniem zrobiłam małą sondę i zapytałam kilka koleżanek, czy siebie lubią.
Wiele zareagowało konsternacją lub stwierdziło, że to dziwne pytanie i że
właściwie się nad tym nie zastanawiają. Dlaczego tak się dzieje? To przecież było
proste pytanie.
Tylko pozornie. Od ponad 30 lat prowadzę warsztaty rozwoju osobistego na świecie.
Często zaczynam moje zajęcia od ćwiczenia, którego ludzie nie cierpią: przedstaw się
wszystkim obecnym na sali swoim imieniem i powiedz, co lubisz w sobie. Nie pytam –
czy siebie lubisz, bo to jest podejście zero-jedynkowe i można odpowiedzieć tylko tak
lub nie. Ja proszę o dokończenie zdanie zaczynającego się od: „lubię w sobie…, cenię
w sobie…, doceniam w sobie.…”. I ciekawe, kiedy zapytam: „Co lubisz w sobie?”, to
niezależnie od kraju i kontynentu obserwuję tę samą reakcję – konsternację i
autentyczną trudność w znalezieniu odpowiedzi. Dokładnie tak, jak opisałaś to na
początku. To dla mnie zaskakujące, bo przecież na warsztaty przychodzą ludzie
nastawieni na rozwój osobisty, którzy chcą w sobie coś zmienić i rozwinąć. A z tym
pytaniem mają wyjątkową trudność.
W jaki sposób pomagasz im z tego wybrnąć?
Zaczynam od siebie. Zwykle towarzyszy mi doświadczona asystentka i razem
pokazujemy, jak wykonać to ćwiczenie. Stawiam ją przed sobą, patrzę w oczy i mówię:
„Cześć, jestem Ewa. Lubię w sobie: swój entuzjazm do życia. I jeszcze lubię w sobie to,
że gotuję pyszną zupę dyniową. Lubię też to, że mam ładny kształt paznokci i piękne
stopy, że mam w sobie dużo życzliwości. Lubię to, że zachowuję pogodę ducha mimo
trudności, które mnie w życiu spotykają. Lubię w sobie także to, że świetnie radzę sobie
z żałobą po śmierci jedynego syna. Lubię w sobie, że miałam trzech wspaniałych mężów
i trzy wspaniałe rozwody. Lubię w sobie to, że kocham mężczyzn”.
Kiedy już to wszystko z siebie wysypię, do akcji wkracza moja asystentka, która z
uśmiechem na twarzy, także patrząc mi głęboko w oczy zaczyna mówić, co ona lubi w
sobie.
I co się dzieje z ludźmi?
Widzę wtedy jak zastygają, a kiedy przychodzi ich kolej, sztywnieją. Obserwuję, że
mężczyznom jakoś łatwiej się przełamać. Kobiety często mówią: „Ale ja nie wiem, co ja
w sobie lubię”. Podpowiadam wtedy, żeby znalazły jedną, nawet małą rzecz, od której
zaczną. To może być cokolwiek – fakt, że zostałaś mamą i wyszło ci macierzyństwo,
umiejętność słuchania innych albo to, że jesteś świetna w uczeniu się języków obcych.
Można wybrać dowolny talent, umiejętność, kompetencję. Ważne, żebyś przeniosła
uwagę z „nie wiem” na „wiem” i po prostu zaczęła mówić, co w sobie lubisz. Jeśli ktoś,
kto teraz ten wywiad czyta, ma nadal z tym problem może wziąć kartkę papieru i zacząć
zapisywać to, co pierwsze mu przyjdzie do głowy. Zawsze w końcu coś się pojawi…
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Chwytamy się tej jednej małej rzeczy i szukamy kolejnej?
Dokładnie tak. Zauważyłam, że czasem ludziom łatwiej jest powiedzieć „Cenię w
sobie…” niż „Lubię w sobie…”. Magia słów. Dostrzeganie i nazywanie swoich zalet,
silnych stron, talentów i docenianie siebie jest ogromnie ważne. Jak ludzie mają
dostrzegać w tobie zasoby, których ty sama nie widzisz? Jeśli cały czas sobie
powtarzasz, jaka jesteś głupia i beznadziejna, to jak możesz się spodziewać, że
poczujesz się lepiej ze sobą, że polubisz siebie? Druga część tego ćwiczenia polega na
tym, by powiedzieć po kolei wielu osobom: „Lubię w tobie.…”
Spróbuję. Ja, Dagny, lubię w tobie twój uśmiech, który rozświetla pokój. Lubię też
to, że chętnie dzielisz się z innymi swoją wiedzą i mądrością. Cenię w tobie, że
odważnie pokazujesz jak radzić sobie z najtrudniejszymi momentami w życiu.
Lubię w tobie także to, że ugościłaś mnie dziś pyszną herbatą.
A ja, Ewa, cenię w tobie Dagny to, że jesteś uparta, że postanowiłaś zrobić ten wywiad.
Cenię to, że pięknie piszesz i że w poprzednim wywiadzie moje słowa ubrałaś w piękną
formę. Cenię w tobie też to, że patrzysz mi w oczy, kiedy rozmawiamy, że jesteś tu ze
mną obecna. Lubię w tobie twoją pasję dziennikarską, i to, że robienie wywiadu z tobą
jest czystą przyjemnością.
Kiedy to mówisz z jednej strony rozkwitam i robi mi się ciepło na sercu, a z drugiej
czuję się zawstydzona i zaczynam się zastawiać, czy zasłużyłam aż na tyle
pochwał. Wiele kobiet popełnia ten sam błąd. Same sobie wmawiamy, że nie ma
w nas nic wyjątkowego, nic do lubienia. Dlaczego to sobie robimy?
Tak, to smutna refleksja. Myślę, że tu nie chodzi o pytanie „Dlaczego?”, ale o samoświadomość. Warto zastanowić się nad tym, jak reaguję na to, że ludzie mówią do mnie
i o mnie dobre rzeczy. Kluczem jest wypracowanie w głowie postaci świadka –
obserwatora, który przygląda się naszym reakcjom w różnych sytuacjach. Zauważyłaś
zawstydzenie, to dobra wiadomość, bo skoro obserwujesz swoje reakcje, to znaczy, że
już jesteś na dobrej ścieżce. A kiedy już to widzisz, możesz zadać sobie pytanie – czy ja
chcę tak dalej żyć czy też może chcę coś zmienić? Czy ja chcę siebie tak traktować?
Wtedy bierzesz głęboki oddech i starasz się przeformułować swój dialog wewnętrzny.
Co mogę powiedzieć zamiast „E, to nie takiego. Ewa chyba przesadza”?
Podczas warsztatów daję ludziom do dyspozycji jedną mantrę – „Dziękuję”.
Tak po prostu?
Tak po prostu. „Dziękuję”. Kiedy ktoś następnym razem powie ci coś dobrego,
odpowiedz „dziękuję” i zacznij obserwować, jak reaguje na to, głos w twojej głowie. Na
początku powie pewnie: „Nie no, daj spokój, to bez sensu”. Ale z czasem nauczy się
przyjmować tę pozytywną informację zwrotną wdzięcznym „dziękuję”. I tyle.
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Kiedy mówimy „To bez sensu”, kiedy oceniamy działa przede wszystkim nasz
rozum i intelekt. Warto trochę go odłączyć i dać dojść do głosu emocjom i
duchowości?
Ludzie są wszystkim po trochu, dlatego potrzebują i rozumu, i emocji i duchowości,
która jest ich relacją ze wszechświatem, z bogiem i absolutem. Tu nie chodzi o żadne
gongi, dymki i kadzidełka. Duchowość to system przekonań, czyli to, w co wierzysz. Jeśli
postanowisz uwierzyć, że jesteś wartościową osobą, to zaczniesz się tak zachowywać i
tak siebie traktować. Nasze przekonania sterują naszymi zachowaniami. W głowie
będzie ci się pojawiać coraz więcej pozytywnych myśli, a im lepiej będziesz myśleć o
sobie, tym więcej pozytywnych uczuć będziesz miała w stosunku do siebie. A w końcu,
kiedy usłyszysz coś miłego, powiesz sobie: „No, ja zawsze wiedziałam, że jestem
wartościową osobą. Dobrze ta Ewa gada”.
Dzięki temu zamiast myśleć: „O, ten mi mówi coś miłego, bo pewnie czegoś chce”,
zaczynamy dostrzegać w ludziach życzliwość?
Od wielu lat staram się propagować ideę tygodnia życzliwości, czyli bezinteresownych
aktów dobrej woli. Lubisz coś w kimś? Podejdź i powiedz mu to. Widzisz, że ktoś
potrzebuje pomocy? Pomóż mu. Jakiś czas temu w pociągu byłam świadkiem takiej
sceny – pewna starsza kobieta miała kłopot ze ściągnięciem swojej walizy, obok stało
trzech młodych mężczyzn i dwie młode kobiety. Normalna ludzka życzliwość by
nakazywała, żeby tej kobiecie pomóc, ale wszyscy tylko się przyglądali. Stałam za nimi,
więc w końcu przepchnęłam się do przodu i sama zaczęłam jej pomagać. Dlatego tak
bardzo zachęcam innych do angażowania się w tydzień życzliwości i dobrego słowa dla
innych. Zacząć można w każdej chwili.
O tym rozmawiałyśmy w poprzednim wywiadzie. Mówiłaś wtedy: dobre słowo nic
nie kosztuje.
Dokładnie tak, wiec bądźmy szczodrzy – hojnie rozdawajmy życzliwe słowa, a przede
wszystkim działania. Masz trochę czasu wolnego do oddania? Zostań wolontariuszem.
Masz starszego sąsiada, który nie wychodzi z domu? Zrób mu zakupy. Wiesz, że obok
mieszka samotna matka, która nie ma chwili wytchnienia? Zaoferuj swoją pomoc,
zaopiekuj się dziećmi przez godzinę, dwie, żeby ona mogła spokojnie wyjść i załatwić
swoje sprawy. Przy okazji ty też będziesz miała korzyść, bo nic tak dobrze nie wpływa
na nasz wewnętrzne dziecko, jak przebywanie z innymi dziećmi. Szukajmy okazji, żeby
szerzyć dobro. I tu wracamy do początku naszej rozmowy: jak mamy być dobre dla
innych skoro jesteśmy niedobre dla siebie…?? No jak??
Nie potrafimy dbać o siebie?
Obserwuję, zwłaszcza w Polsce, że kobiety mają kłopot z proszeniem o pomoc i
uznaniem swojej słabości. Chcemy być silne i samowystarczalne, takie wieczne ZosieSamosie. Często nie dajemy szansy naszym mężczyznom, żeby kompetentnie czymś się
zajęli. Ja sama przez lata taka byłam. Niedawno zadzwonił mój ukochany mężczyzna –
akurat przez chwilę jesteśmy w innych miejscach na świecie – i pyta: „Kochanie, czy
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wolałabyś spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w Colorado czy na
Hawajach?”. W moim starym schemacie wybrałabym jedno z tych miejsc, a potem
powiedziałabym, że zajmę się biletami lotniczymi, rezerwacją hotelu, wynajmem
samochodu, sama nalałabym benzyny do baku i jeszcze opony bym wymieniła.
Dokładnie tak się zachowywałam, kiedy miałam czterdzieści kilka lat.
Na szczęście przez ostatnich dwadzieścia lat kilku rzeczy się nauczyłam i tym razem
moja odpowiedź była inna: „Kochanie, ty zdecyduj. Jest mi wszystko jedno, bylebym
była z tobą”. I wiesz, jaki on był zadowolony, że może sam podjąć decyzję i wszystko
zorganizować? Dodałam jeszcze, że bez względu jaką podejmie decyzję to ja będę
zadowolona. Przecież nie muszę wszystkiego robić sama. Wiele kobiet na moich
zajęciach powtarza taką mantrę: „Wszystko jest na mojej głowie. Wszystko muszę robić
sama”. Ja wtedy pytam: „Ale czy dajesz szansę swoim bliskim? Czy dajesz szansę
dziecku, żeby wyniosło śmieci? Czy dajesz szansę mężowi, żeby zrobił zakupy?”.
Znów wracamy do pytania, jaką masz relację sama ze sobą i czy pozwalasz ludziom
dostrzec, oprócz swojej siły, także swoją bezradność i kruchość. Wierzę, że w tej
kruchości jest ogromna siła. Pozwólmy sobie na to…
Ale dla kobiety powiedzieć – nie daję sobie rady, to jak powiedzieć jestem do
niczego, jestem beznadziejna i nie nadaję się.
To interesująca konkluzja. Przecież fakt, że nie dajemy rady, że kiepsko się czujemy,
mamy słabszy dzień – nie mówi na nasz temat nic więcej, niż to że jesteśmy ludźmi…
To ludzkie. Zanim dzisiaj przyszłaś miałam bardzo trudną rozmowę z przyjacielem,
któremu próbowałam pomóc, ale nie wiedziałam jak. Ryczałam z bezradności.
Musiałam mu w końcu powiedzieć, że nie wiem, jak mu pomóc. Czasem „Nie wiem”
jest magicznym słowem. Powiedziałam mu, że jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to
płakać razem z nim. I po prostu żeśmy sobie popłakali. Dzięki temu, że ja powiedziałam,
że „nie wiem”, on nagle zaczął „wiedzieć” i znajdować w sobie odpowiedzi i pomysły
na rozwiązanie tej sytuacji.
Czasem obecność jest ważniejsza niż dobre rady i podsuwanie rozwiązań.
Myślę, że kluczem jest autentyzm. Jeśli nie wiesz, to powiedz, że nie wiesz. Ludzie nie
potrzebują jakichś wymyślonych pomysłów czyli naklejania plastrów na ich otwarte
rany. Chcą, żeby ktoś był przy nich obecny. Mój przyjaciel potrzebował, żeby ktoś był
przy nim w tym trudnym życiowym momencie. Ja mu dałam czas i obecność na jego
warunkach, a nie na moich. Od lat powtarzam, by żyć na warunkach życia, a nie na
swoich. Wtedy może zadziać się magia… Naprawdę wierzę, że po mojemu wcale nie
jest lepiej! (śmiech).
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Jesteśmy od dziecka przyzwyczajani do tego, że nas się ocenia, że porażka
świadczy o naszej słabości, a piątka z polskiego świadczy o naszej wartości.
Rośniemy z tym, mamy 30 lat, trafiamy na poważny kryzys, z którym sobie nie
radzimy i trwamy w przekonaniu, że jesteśmy beznadziejni. Ale mając takie
nawyki skąd możemy wiedzieć, że można inaczej?
Jeśli długo pielęgnowaliśmy jakiś nawyk „myślowy” to neuro-ścieżka w naszym mózgu
jest dobrze „wydeptana”… Chciałoby się zacytować wiersz Roberta Frosta „Droga nie
wybrana”:
Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony:
Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz
I być jednym podróżnym, stałem, zapatrzony
W głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony,
Gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach;
Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą,
Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny,
Że, rzadziej używana, zarastała trawą;
A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo:
Tu i tam takie same były koleiny,
Pełne liści, na których w tej porannej porze
Nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi.
Och, wiedziałem: choć pierwszą na później odłożę,
Drogi nas w inne drogi prowadzą-i może
Nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi.
Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczanąReszta wzięła się z tego, że to ja wybrałem.
(Tłum. Stanisław Barańczak)

Musimy zacząć częściej chodzić drogą mniej uczęszczaną, czyli tą mniej nawykową
zamiast iść przez życie w klapkach na oczach zawsze po tej samej tasie jak koń
pociągowy.
Tylko jak to zrobić?
Przede wszystkim otworzyć klapki – czyli poszerzyć swoją świadomość. A potem to już
kwestia tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, czyli budowania w sobie silnego
świadka i obserwatora, który zauważy: „o, znowu robisz to samo!”.
Z nawykami jest tak, że najpierw my je tworzymy, a potem one zaczynają tworzyć nas!
Dlatego następnym razem, kiedy złapiesz się na tym, że znowu idziesz w nawykową
reakcję, weź głęboki oddech i zatrzymuj się. Po prostu zatrzymaj się… Oddychaj
głęboko przez kilka chwil. Nazywam to „pauza strategiczna”. Jeśli zaczynasz się złościć
– Pauza. Jeśli zaczynasz się martwić – Pauza. Jeśli jesteś zestresowana – Pauza. Jeśli
zauważasz ograniczający nawyk – Pauza. A w czasie PAUZY – módl się. Do Boga,
bóstwa, kosmosu, Matki Boskiej, Shivy, Shakti, Buddy, Kali – do kogo chcesz. I kiedy
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chwilę się pomodlisz, zobaczysz, że taka krótka pauza oddechowa wystarczy, by
dokonać nowego wyboru i zrobić coś inaczej. W tej pauzie i modlitwie można zadać
sobie pytanie: czy ja chcę iść dalej tą starą wydeptaną ścieżką, czy zdecydować się na
kroczenie drogą mniej uczęszczaną…?? Ta nowa droga jest nieznana, może nawet
niewygodna, ale tylko tam będziesz się uczyć i rozwijać. Taka jest natura życia..
Jakiś czas temu nie wyszedł mi tekst. Usiadłam więc i zaczęłam sobie mówić –
jesteś beznadziejna i nie potrafisz pisać. Ciekawe było jednak to, co się ze mną
działo. Było mi strasznie dobrze w moim dole i wcale nie miałam ochoty z niego
wychodzić. Poszłam częściej uczęszczaną ścieżką?
Oczywiście. Ale zobacz, znalazłaś także swojego świadka. Teraz już rozumiesz ten
proces. W ten sposób dorosła, dojrzała kobieta zauważa ograniczające nawyki, które
już jej nie służą. Dzięki temu dopiero widzi, że są też inne ścieżki i ma szansę iść drogą
mniej uczęszczaną, mówiąc – następnym razem zrobię to lepiej, pomyślę inaczej, dam
radę. Te dobre, życzliwe słowa, które mówimy sobie w prywatności swojego umysłu
wspierają i pomagają. Negatywny dialog wewnętrzny to największy niszczyciel dobrego
samopoczucia. Możesz go zastąpić dobrymi myślami. Następnym razem powiedz sobie
– O, błąd. To tylko błąd. Ja wierzę, że błędy to wielkie chwile, bo dzięki błędom mogę
się uczyć. Czyli możesz powiedzieć sobie: O znowu mam wielką chwilę! I pośmiać się z
siebie samej.,
Po pierwsze, przestać mówić sobie niemiłe rzeczy. Po drugie, zacząć mówić sobie
miłe rzeczy za to, co zrobiło się dobrze?
Często kobiety pytają mnie: „Ewa, ale jak ja mam to zrobić?”. Odpowiadam niezmiennie:
„Skończ z negatywnym dialogiem w swojej głowie”. To nawyk niszczący twoją psychikę
i immunologię, twój układ odpornościowy, twoje samopoczucie i ciebie. „Ale to się
samo dzieje” – słyszę zazwyczaj. Nic nie dzieje się samo. To twoja głowa i to ty
zarządzasz informacją w tej głowie! A skoro to ja zarządzam informacja w swojej głowie,
mogę też zmienić reakcje i myślenie. Mam prosty sposób, który to ułatwia. Zrób listę
ograniczających cię nawyków, których masz dosyć. Kluczem jest słowo „dosyć”. Czego
masz w życiu dosyć? Mam dosyć samo-krytycyzmu, osądzania i obwiniania siebie,
wstydu, użalania się nad sobą, na przykład.
A potem?
Przestań to robić. Po prostu przestań! Wierzę, że rozwój osobisty to między innymi
namierzanie reakcji i nawyków, które ograniczają, które nie wspierają w godnym i
szczęśliwym życiu. Zrób też drugą listę: co zamierzasz zrobić zamiast krytykowania
siebie, osądzania siebie i obwiniania siebie. Zapisz, na przykład: chcę siebie chwalić,
uznawać moje talenty, nagradzać się dobrym słowem, być dumna ze swoich sukcesów,
śmiać się częściej, kochać mocnej, ufać bardziej, tańczyć swobodniej, przebaczać
szybciej, oddychać głębiej, etc etc. Ta druga lista ma rosnąć, a ta pierwsza się skracać.

S t r o n a 46 | 61

Czyli działać metodą małych kroków?
Dokładnie. Niech na tej liście znajdzie się na początek pięć szkodliwych nawyków i pięć
rzeczy, które cię wspierają. Odpowiedz sobie na cztery podstawowe pytania: Czy to
przekonanie/takie myślenie, czy to co zamierzam teraz powiedzieć lub zrobić służy
mojemu zdrowiu? Czy to służy mojej witalności? Czy to poprawia moje samopoczucie?
Czy to podnosi jakość moich relacji? Jeśli cztery razy odpowiedziałaś TAK, to rób to
dalej. Ale jeśli masz tylko jedno TAK, a trzy NIE, to niech to poleci na listę rzeczy, które
chcesz robić rzadziej albo zaprzestać na stałe!
Obserwuję kobiety i mam wrażenie, że jesteśmy mistrzyniami wymówek. Na
każdą rzecz do zmiany znajdziemy co najmniej dwa powody, żeby niczego nie
zmieniać.
Piękne określenie. Mój ukochany nauczyciel Śp. dr Wayne Dyer napisał książkę, która
zatytułowana jest „Wymówkom precz!”. Wymówki powinny znaleźć się na liście do
skasowania. Często daję uczestnikom moich warsztatów zadanie, żeby spisali rzeczy,
którym gotowi są powiedzieć: „Won z mojego życia!”. Wymówki – won. Użalanie się
nad sobą – won. Ludzie, którzy mnie krytykują – won z mojego życia! Plotkowanie –
won. Stare ciuchy z szafy – won. Brak wiary w siebie – won. Zdrowy rozsądek by
nakazywał, żeby się tego pozbyć.
Nazywają cię nawet nauczycielką zdrowego rozsądku.
Zawsze powtarzam – jeśli nie wiesz, co w zrobić, użyj zdrowego rozsądku. Możesz też
zapytać koleżanki, która już sobie z tym poradziła. Jeśli jesteś mistrzynią wymówek,
sięgnij po książkę Dyera. A jeśli jesteś niezadowolona ze swojego życia, sięgnij po moją
książkę „Zakochaj się w życiu”, w której są eseje opisujące moją drogę rozwoju
osobistego i sporo praktycznych porad. Jeżeli jesteś na NIE – mów częściej TAK.
Powiedz Życiu Tak! (to tytuł mojej drugiej książki).
Proste recepty. Niepotrzebnie komplikujemy swoje życie?
Ważne jest, żeby docenić to, co jest, takie jakim jest, wtedy kiedy jest. Coraz częściej
spotykam ludzi, którym się wydaje, że mają tak bardzo dużo czasu. To złudzenie. Ksiądz
Jan Kaczkowski mawiał – „Jest później niż ci się wydaje”. Opowiem ci pewną historię z
mojego życia, która bardzo wiele mnie nauczyła o relacji z czasem… Rzecz miała miejsce
w Warszawie kilkanaście lat temu. Mój były mąż, Donald Foley, z którym nota-bene
jestem rozwiedziona od 30 lat, związał się wtedy z piękną, młodą kobietą. Po roku, tuż
przed ich ślubem przyszła potworna diagnoza – rak mózgu. Dawano jej czternaście
miesięcy i tyle dokładnie jeszcze żyła. Donald poprosił, bym mu towarzyszyła podczas
pogrzebu. Oczywiście się zgodziłam… Są prośby którym się nie odmawia.. Szliśmy w
kondukcie pogrzebowym, Donald trzymał w ręku wielki bukiet 50 białych róż, z oczu
płynęły mu łzy jak grochy. W pewnym momencie obrócił się do mnie i powiedział:
„Wiesz, moja ukochana, która leży teraz w trumnie prosiła mnie przez dwa lata, żebym
kupił jej bukiet 50 białych róż. Ja nigdy tego nie zrobiłem, bo wydawało mi się, że mam
dużo na to czasu”. I położył ten bukiet na grobie. Postanowiłam wtedy, żyć tak, jakbym
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w ogóle czasu nie miała… Postanowiłam, że będę tak traktować siebie i moich bliskich,
jakbym miała umrzeć jutro… Gdybym miała umrzeć jutro, to czy zwlekałabym z tym,
żeby powiedzieć ukochanemu jak bardzo go kocham i co w nim cenię? Czy chciałabym
mówić sobie i ludziom przykre rzeczy? Czy czekałabym na jakieś „potem”, kiedy ktoś
mnie poprosi o przytulenie?
Z tej perspektywy odpowiedź wydaje się oczywista.
Myślę, że to potężna lekcja życiowa. Odnosząc się to do tego, od czego zaczęłyśmy –
jeśli ty siebie nie polubisz pierwsza, to kto to zrobi? I jeśli nie teraz, to kiedy?
Kiedy powiesz sobie, że lubisz siebie? Kiedy powiesz swoim najbliższym, że ich kochasz?
Za rok? Za pięć wcieleń? Jeśli ktoś mówi, że ma marzenie, a ty możesz je spełnić –
dlaczego tego nie zrobić? Albert Einstein mawiał: „Są dwa sposoby na życie. Jeden taki,
w którym nic nie jest cudem. A drugi taki, że wszystko jest cudem”. Ja żyję tak, że
wszystko jest cudem i ma znaczenie. Ma też znaczenie moja relacja ze sobą. Powiedz
sobie, że jesteś fajna, powiedz komuś, co w nim lubisz, powiedz dziecku, że kochasz.
Rozejrzyj się wokół i zapytaj: – czy mogę coś dla ciebie zrobić?
Bądź życzliwa dla siebie i innych.
Tak. Bądź na tak dla siebie i świata, a świat będzie na tak dla ciebie. I… czy jest coś
ważniejszego od czynienia dobra?
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Różne badania pokazują, że kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio dwa lub
trzy razy więcej czasu niż mężczyźni. Pracując przy tym zawodowo. Nic dziwnego, że
wiele z nas czuje zmęczenie, zniechęcenie i złość, która wyraża się często w
powtarzanym w kółko haśle - "Wszystko na mojej głowie!". Ale czy naprawdę tak musi
być?
O tym, jak delegować zadania członkom rodziny i włączyć ich w pomoc w domu tak,
żeby chętnie wykonywali swoje obowiązki, dlaczego w pracy rozdzielanie zadań idzie
nam lepiej niż w domu i jakie korzyści odnosi rodzina, w której wszyscy ze sobą
współpracują Dagny Kurdwanowska rozmawia z Olgą Kozierowską.

S t r o n a 49 | 61

„Wszystko na mojej głowie” - to nasza kobieca mantra. Musimy mieć mocne
głowy skoro udaje nam się mieć na nich pracę, dzieci, męża, dom i 1001 innych
drobiazgów.
Tak, to taki nasz wytrych, którego lubimy nadużywać. Zresztą robią to zarówno kobiety,
jak i mężczyźni. Problem w tym, że te wielkie kwantyfikatory: wszystko, zawsze, nigdy i
nic, tak naprawdę niewiele znaczą. Mówimy „Wszystko na mojej głowie” - ale co
dokładnie jest na twojej głowie? Drugie pytanie, które od razu bym sobie zadała, to
„Dlaczego wszystko jest na mojej głowie?”. Może chcę sobie coś udowodnić? Może
lubię ponarzekać? A może ulegam presji, poczuciu winy i oczekiwaniom, że jako kobieta
powinnam robić w domu więcej?
Badania Komisji Europejskiej pokazują, że mężczyźni przeznaczają na obowiązki
w domu średnio 9 godzin tygodniowo, a pracujące kobiety aż 26 godzin na
tydzień. Przy tym wszystkim wciąż jesteśmy gorzej wynagradzane – średnio
zarabiamy o 16 procent mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.
Aspekt finansowy jest niezwykle ważny. W związku z tym, że kobiety zarabiają mniej i
mniej wkładają do domowego budżetu, często słyszą, że muszą wziąć na siebie jeszcze
obowiązki domowe. Argument „Ja przecież utrzymuję dom” zahacza niebezpiecznie o
przemoc finansową. „I jak to sobie wyobrażasz, że ja teraz przestanę pracować, będę
zarabiał mniej i zacznę zajmować się domem?” - jeśli mężczyzna tak stawia sprawę,
wytrąca też argumenty kobiecie. Wielu kobietom trudno z tym dyskutować i poddają
się. Apeluję więc, zwłaszcza do czytelników męskich – panowie, spróbujcie zrozumieć,
że zmęczenie wasze i waszych partnerek jest równe. Poza tym, gdybyśmy mieli wycenić
czas i liczbę domowych obowiązków kobiet, mogłoby się okazać, że jest to więcej warte
niż pensja mężczyzny. Warto wziąć to pod uwagę. Podobnie jak to, że kobieta, która
pracuje i bierze na siebie jeszcze prowadzenie domu nie ma zupełnie czasu dla siebie.
Nie ma kiedy odpocząć. Mężczyzna zwolniony z tych obowiązków ma czas na spotkania
z kolegami, na treningi, hobby – może wyjść, żeby się zrelaksować. A kiedy ona ma się
zregenerować? Jeśli kobieta się skarży, słyszy często - „Pewnie nie potrafisz sobie tego
dobrze zaplanować. Wyjdź w czasie pracy”. Ale ta kobieta nie może wyjść w czasie pracy
na fitness albo do fryzjera, bo wtedy będzie musiała zostać dłużej w biurze. Nie może
sobie na to pozwolić, bo nie będzie miał kto odebrać dzieci, zrobić zakupów i obiadu.
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Błędne koło. Coraz więcej mówi się o tym, że kobiety świetnie radzą sobie z
delegowaniem obowiązków w pracy, ale w domu idzie im z tym trudniej.
Dlaczego?
Chodzi przede wszystkim o emocje. W pracy do delegowania zadań podchodzimy bez
emocji – coś ma być zrobione, przydzielamy to właściwemu człowiekowi i
egzekwujemy. W domu prosimy nastolatka, żeby wyrzucił śmieci, a on nam
odpyskowuje, żebyśmy same sobie wyrzuciły. My się nakręcamy, nastolatek się nakręca
– to prosta droga do kłótni. Dlatego delegując zadania warto wykorzystać narzędzia,
których używamy w pracy i pamiętać o kilku zasadach.
Jakie to zasady?
Delegując zadanie musimy dokładnie powiedzieć, co ktoś ma zrobić, w jaki sposób i na
kiedy. Na koniec trzeba zadać jedno kluczowe pytanie, o którym często zapominamy –
jak ty to widzisz? Poproś o informację zwrotną, jak ktoś zrozumiał to, co mu zleciłaś do
zrobienia. Posłużę się przykładem - gdybym poprosiła cię teraz o zrobienie mi herbaty,
jak byś się do tego zabrała?
Wzięłabym kubeczek i zaparzyła ci zielonej herbaty, bo sama taką piję.
A ja, prosząc o herbatę, miałam na myśli earl greya zaparzonego w imbryku i podanego
w filiżance. Ty nie dopytałaś, ja nie doprecyzowałam, więc dostałabym zieloną herbatę,
której nie pijam. Jeśli nie sprawdzimy, czy ktoś nas dobrze zrozumiał, pojawia się
przestrzeń do błędu i rozczarowania. Mamy potem pretensję do tej osoby i do siebie,
bo przecież zdelegowałyśmy zadanie, a tu klops i nic z tego nie wyszło. Pracuję na
stanowiskach menedżerskich od 15 lat. Na początku też się bałam oddawać zadania.
Chciałam wszystko robić sama, bo wydawało mi się, że dzięki temu wszystko będę
miała pod kontrolą. Potem wiele razy próbowałam delegować zadanie i trafiałam na
ścianę, bo ktoś coś robił, ale nie tak, jak chciałam. Frustrowałam się i wydawało mi się,
że nikt lepiej niż ja sobie z tym nie poradzi. Dopiero, kiedy nauczyłam się, jak skutecznie
delegować, wszystko ruszyło z miejsca.
Wniosek z tego, że jeśli dziecko nie poradziło sobie z wyrzuceniem śmieci lub
rozpakowaniem zmywarki, to nie dlatego, że ma dwie lewe ręce, ale dlatego, że
nas po prostu źle zrozumiało?
Dlatego tak ważne jest, żeby przedyskutować, co ktoś zrobi z zadaniem, jak zamierza
je wykonać i jaki efekt osiągnąć. Dotyczy to zarówno projektu w pracy, jak i wyrzucania
śmieci w domu przez dziecko. Pozwala to nie tylko obu stronom dobrze się zrozumieć,
ale także znaleźć punkty, w których osoba, której coś delegujemy może potrzebować
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wsparcia. Może się wtedy okazać, że dziecko nie poszło ze śmieciami, bo kontenery
stoją w ciemnym garażu, a ono boi się samo tam chodzić.
Zastanawiam się, dlaczego właściwie nie zadałam ci pytania o to, na jaką herbatę
masz ochotę. Zamiast tego od razu chciałam robić herbatę. Sami musimy
pamiętać, żeby prosić o informację zwrotną?
Tak, to my musimy o niej pamiętać. Osoby z pokolenia Y najprawdopodobniej nie
poproszą nas o pomoc, kiedy natrafią na problem. Chip Espinoza, autor „Millenialsów
w pracy” pokazuje, że jest to pokolenie, które chce być niezależne, dba o status i sukces,
a jednocześnie słabo radzi sobie z krytyką. To osoby, które wychowane są w pozytywnej
motywacji - „Jesteś najlepszy”, „Ze wszystkim sobie poradzisz”. Ale formułę proszenia
o informację zwrotną warto wypracować sobie wobec wszystkich, którym delegujemy
zadania, obojętnie z jakiego są pokolenia. Zresztą po jakimś czasie, zwłaszcza w pracy,
kiedy dużo się ze sobą współpracuje, a ludzie lepiej się znają pewne rzeczy są już jasne
bez słów. Ja już wiem, że ty wolisz zieloną herbatę w kubeczku, a ty wiesz, że ja lubię
czarną w filiżance i nie ma potrzeby, żeby za każdym razem precyzować, o co chodzi.
Oddając zadanie, oddajemy odpowiedzialność innej osobie. W jakim stopniu
powinniśmy ją kontrolować?
Często boimy się delegować zadania, bo wydaje nam się, że jeśli oddamy
odpowiedzialność, to oddamy też kontrolę. Moje doświadczenia pokazują, że oddanie
komuś odpowiedzialności za choćby część projektu działa na niego niezwykle
motywująco. Zdarzało mi się pracować z osobami utalentowanymi, ale upartymi.
Okazało się, że bardzo doceniali to, że dostają odpowiedzialne zadanie i chętnie je
wykonywali. Jeśli boimy się utraty kontroli nad zadaniem, warto robić od czasu do czasu
statusy oraz ustalić na początku, że jeśli pojawią się problemy pracownik lub domownik
od razu nam o tym powie. Nie na pięć minut przed terminem wykonania zadania, bo
wtedy niewiele już można zaradzić, ale w momencie, kiedy problem się pojawi.
Z tego, co mówisz wynika, że zadania, tak jak cele, muszą być realne i mierzalne.
Zdecydowanie. Znów, nieco łatwiej jest w środowisku zawodowym, gdzie w zespole
każdy ma swoją specjalizację i zestaw obowiązków, więc nie ma takiego problemu z
przypisaniem określonych zadań. Trudniej jest w domu. Weźmy czteroosobową
rodzinę, w której jest dwoje dzieci powyżej szóstego roku życia. Tu nie ma jasnych
kompetencji, kto w czym jest dobry. Trzeba więc znaleźć klucz, według którego
podzielimy się tymi obowiązkami.
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Czym się zatem kierować?
Można wyjść od talentów. Jeśli ktoś lubi gotować i ma do tego talent, może właśnie
tym chciałby się zająć. A jeśli ktoś jest lepiej zorganizowany, może wziąć na siebie
zakupy i rozwożenie dzieci na zajęcia. Warto wypisać sobie na kartce wszystkie
obowiązki związane z domem. Potem każdy wybiera dla siebie, co chce – syn deklaruje,
że będzie wychodził rano i wieczorem z psem, córka wyrzuca śmieci, mąż pakuje i
rozpakowuje zmywarkę, a żona robi pranie. Każdy wie, za co odpowiada, a jednocześnie
jest bardziej zmotywowany, bo robi to, co sam sobie wybrał. Nikt mu niczego nie kazał
i nie narzucał. Dzięki temu nie ma też tych wszystkich jałowych dyskusji - „Ja ostatnio
pięć razy odbierałem dzieci z przedszkola, to teraz twoja kolej”. Przestajemy się
licytować, kto więcej robi w domu, bo jak wiadomo to prosta droga do kłótni. Na koniec
i tak każdemu wydaje się, że wkłada więcej wysiłku w obowiązki niż druga strona.
Na początku niesie nas entuzjazm, mamy zapał, ale po jakimś czasie zwykle
słabnie. Zwłaszcza, kiedy za oknem kiepska pogoda, a tu trzeba zrywać się rano z
psem albo jesteśmy zmęczeni, więc wyrzucenie śmieci i rozpakowanie zmywarki
zostawimy sobie na potem.
Do tej listy, którą zrobiliśmy i rozmawiania o obowiązkach warto wracać. Przypisane
obowiązki lubią się upłynniać. Wtedy łatwiej nam się od nich migać. Listę możemy
zrobić na samoprzylepnych karteczkach. Wówczas każdy bierze swoje i przykleja w
widocznym miejscu – na przykład przy swoim imieniu na lodówce. Powstaje coś w
rodzaju umowy rodzinnej, w której każdy zobowiązuje się, że będzie robił określone
rzeczy.
To jak poradzić sobie z tym nastolatkiem, który mimo spisania listy stanie
okoniem i powie „Sama sobie wyrzuć śmieci!”?
Jeśli nastolatek zamiast zrobić to, co obiecał, odpyskuje, możesz go oczywiście
przetrzymać, ale w końcu fermentujące śmieci albo niewypakowana zmywarka będą
bardziej przeszkadzać pewnie tobie niż jemu. Można dać karę, obciąć kieszonkowe, ale
czy to będzie skuteczne? Wydaje mi się, że lepiej po prostu jeszcze raz wspólnie usiąść
i przegadać listę obowiązków. Jeśli nie chce wynosić śmieci, może mógłby robić coś
innego? A może wystarczy mu spokojnie wytłumaczyć, dlaczego tak ważne jest
regularne wynoszenie śmieci. W takich sytuacjach łatwo o silne emocje i kłótnię.
Zupełnie niepotrzebnie, bo to nie pomaga w rozwiązaniu problemu.
Co zyskuje rodzina, w której są dobrze rozdzielone obowiązki?
Wszyscy są bardziej zrelaksowani, wszystko szybciej i sprawniej się dzieje, nie ma
fochów. Dzieci uczą się planować i realizować zadania. To także większa oszczędność
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czasu i energii, a przy okazji dużo milsza atmosfera, bo przestajemy się ciągle ze sobą
spierać, kto ma co zrobić i dlaczego właśnie on. Badania pokazują, że związki, w których
partnerzy coś razem robią, dotyczy to także sprzątania i zajmowania się domem, budują
większą bliskość między sobą. Wspólne działanie wzmacnia całą rodzinę.
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Nie dam rady, nie jestem dość dobra – myślimy. Dlaczego tak bardzo umniejszamy
siebie? Jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem? Przeczytaj wywiad z Tarą Mohr,
autorką książki „Podejmij wyzwanie”.
„Podejmowanie wyzwań to podejmowanie decyzji, które są w zgodzie z naszymi
marzeniami, a nie z naszymi lękami” – tłumaczy Tara Mohr, amerykańska autorka i
coach, która od lat pracuje z kobietami ze świata biznesu, pomagając im odnaleźć się
w roli liderek. Swoje doświadczenia zebrała w książce „Podejmij wyzwanie”, w której
pisze o roli wewnętrznego krytyka oraz przedstawia szereg praktycznych narzędzi,
które pomagają z nim sobie poradzić, a przy okazji wspierają w odnajdywaniu głosu
wewnętrznego mentora. To właśnie on pozwala nam realizować śmiałe plany,
podejmować wyzwania i wreszcie uwierzyć w siebie.
O tym skąd bierze się w naszych głowach wewnętrzny krytyk, dlaczego warto go
wysłuchać, czy może mieć czasem rację oraz, co zrobić, by strach zamienić na odwagę
w sięganiu po więcej Tara Mohr opowiada Dagny Kurdwanowskiej.
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W książce „Podejmij wyzwanie” napisałaś, że Twoja praktyka coachingowa była
rodzajem laboratorium. Rozmawiałaś z wieloma kobietami, które dzieliły się z
Tobą swoimi doświadczeniami. Co udało ci się dzięki temu odkryć?
Przede wszystkim to, że te wszystkie wspaniałe kobiety zupełnie nie dostrzegały tego,
że są niezwykłe. Nie uważały także, że są gotowe na wykonanie kroku w swoim życiu
zawodowym, który tak bardzo pragnęły zrobić albo że mają to, czego potrzeba, żeby
zrealizować swoje marzenia. Bardzo często te przekonania w oczywisty sposób były
błędne. Zobaczyłam jak wiele z nas umniejsza siebie i lepiej zrozumiałam przyczyny –
te zewnętrzne i te w nas – które za tym stoją. Dzięki temu zaczęłam odkrywać, jakie
zmiany w sposobie myślenia oraz jakie codzienne nawyki pozwalają nam podejmować
ambitne wyzwania, a także, co sprawia, że nasz głos staje się mocniejszy i zaczynamy
budować życie, to zawodowe i prywatne, zgodnie z potrzebami.
Piszesz, że twoja książka narodziła się z frustracji i nadziei. Co chciałaś osiągnąć,
pisząc ją?
Istnieje cały zestaw potężnych narzędzi, który może w tym procesie kobiety wesprzeć.
Moim celem, było właśnie przekazanie kobietom tych narzędzi, by mogły dzięki nim
zarządzić swoim lękiem i wątpliwościami, które mają na swój temat. Tak, aby mogły się
rozwijać i spojrzeć na siebie w sposób bardziej adekwatny, osiągając przy tym radość i
spełnienie.
Wiele inteligentnych i utalentowanych kobie nie dostrzega swojego potencjału.
Patrzą na inne kobiety i myślą – Gdybym tylko mogła być taka, jak ona. Dlaczego
tak bardzo umniejszamy siebie?
Bo znacznie łatwiej jest porównywać się do innych i koncentrować się na nich, niż
spojrzeć na siebie, konfrontując się z własnymi marzeniami. Wprowadzanie marzeń w
życie to przecież trudny i żmudny proces.
Z czego to wynika? Jaki wpływ na to zjawisko mają wciąż narzucone nam role
społeczne i stereotypy – czy one wciąż wpływają na to, jak siebie postrzegamy?
Zdecydowanie. Większość mojej pracy z kobietami polega na rozpracowywaniu tego,
co mają w głowie. Chodzi o to, by zrozumieć, jak ograniczają i powstrzymują nas przed
działaniem nasze przekonania, wątpliwości i inne bariery. To nie jest „wina kobiet”, że
tak myślą. Te wszystkie przekonania i wątpliwości, które mamy na swój temat to
dziedzictwo patriarchatu – mamy je wdrukowane głęboko w naszych głowach. Nawet
jeśli postrzegamy kobiety w sposób świadomy, staramy się wzmacniać ich pozycję,
jesteśmy feministkami, wciąż nasze widzenie naznaczone jest stereotypami,
kulturalnymi normami i medialnymi przekazami.
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Pokłosiem tego jest często wewnętrzny głos, który ostrzega – Bądź ostrożna, nie
powinnaś tego robić, i tak sobie nie poradzisz. Jak odróżnić to, czego chcemy
naprawdę od tego, co powtarza nam wewnętrzny krytyk?
Wszyscy mamy instynkt, który bardzo ciężko pracuje, żeby ochronić nas przed
niebezpieczeństwem i pomóc nam przetrwać bez względu na koszty. To pozostałość
po naszym „gadzim mózgu”. Ten instynkt dba nie tylko o fizyczne przetrwanie, ale także
o nasze psychiczne i emocjonalne bezpieczeństwo – o to, żebyśmy nie odczuwali bólu,
porażki, krytyki, byśmy nie czuli się śmieszni, nie doświadczali wyobcowania. Kiedy
zaczynamy pracować nad nowym pomysłem lub projektem, zwłaszcza takim, który
wymaga od nas wyrażenia siebie, wykorzystania swoich talentów, pokazania swojej
wizji – tego nasz instynkt bardzo nie lubi. Dlatego wymyśla różne sposoby na to, żeby
nas przestraszyć i pilnować, żebyśmy dalej siedziały w strefie komfortu. Dlatego też
powtarza nam, że nie jesteśmy dość dobre, żeby coś osiągnąć. Wie, że z dużym
prawdopodobieństwem onieśmieli nas to i zniechęci do działania. A zatem wewnętrzny
krytyk, o którym wspominasz to tylko rodzaj strategii, która ma nas trzymać w miejscu.
Czy w takim razie powinnyśmy z nim walczyć, czy raczej uważnie posłuchać, co
ma nam do powiedzenia?
Nie lubię słowa „walczyć”? Kto chciałby pozostawać w przemocowej relacji z jakąś
częścią siebie? Podkreślę jeszcze raz, że wewnętrzny krytyk to przejaw instynktu
dbającego o nasze bezpieczeństwo. Jest niewyczerpanym źródłem autokrytyki –
zazwyczaj nie mającej żadnego faktycznego uzasadnienia. Ale robi to wszystko,
żebyśmy unikali emocjonalnego ryzyka. Zamiast z nim walczyć, lepiej faktycznie go
wysłuchać, uświadomić sobie, czym w rzeczywistości jest ten głos, a potem z empatią
powiedzieć sobie: „Słyszę w głowie mojego wewnętrznego krytyka. Faktycznie jakaś
część mnie boi się potencjalnego ryzyka związanego z tym, co zamierzam zrobić”. A
później możemy mu powiedzieć tak: „Wysłuchałam cię. Rozumiem, że obawiasz się, że
poniesiemy okropną porażką i staniemy się pośmiewiskiem, ale zapewniam cię, że o
wszystko zadbałam. Nie pozwolę, żeby przytrafiło nam się cokolwiek, z czym byśmy
sobie nie poradzili i z czego byśmy się nie podnieśli”. Zwróć uwagę, że nie radzę, bu
powiedzieć krytykowi po prostu – „Hej, będzie świetnie! Nic złego się nie stanie!”.
Prawda jest taka, że w przypadku żadnego poważnego przedsięwzięcia nie możesz
sobie zagwarantować, że porażka się nie zdarzy. Okłamywanie siebie nic nie da.
Znacznie lepiej powiedzieć sobie coś, co jest bardziej zgodne z rzeczywistością –
„Nawet jeśli coś strasznego lub bolesnego się przydarzy, w porządku. Damy sobie z
tym radę. Warto to zrobić, nawet jeśli wynik jest niepewny”.
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Czy wewnętrzny krytyk może mieć czasem ma rację?
Problem z wewnętrznym krytykiem polega na tym, że czasem kieruje naszą uwagę na
ważne aspekty problemu, ale robi to w taki sposób, że wszystko staje się oderwane od
rzeczywistości. Na przykład, kiedy krytyk mówi ci: „Nie wiesz, co robisz. Nie masz
wystarczającego doświadczenia i za chwilę wszystko schrzanisz. Natychmiast przestań
i doucz się jeszcze porządnie zanim w ogóle zaczniesz działać”. Jeśli do swoich obaw
podchodzimy realistycznie, to, co mówi nam krytyk, powiedziałybyśmy raczej w taki
sposób: „Nie jestem pewna, czy przygotowaliśmy się wystarczająco, by osiągnąć cel,
który sobie założyliśmy. Czy mam jakiś dowód na poparcie tezy, że nie jestem
wystarczająco przygotowana? Pozwól, że chwilę się nad tym zastanowię”. Innymi słowy
realistyczne podejście zakłada, że rozpoznajemy problem i tworzymy rozwiązanie.
Jedna z psycholożek, z którymi rozmawiałam powiedziała mi, że kobiety boją się
nie tylko porażki, ale obawiają się także sukcesu. Boimy się, że kiedy osiągniemy
to, co sobie zaplanowałyśmy, nie udźwigniemy tego.
Instynkt, o którym mówiłam nie lubi niczego, co wyciąga nas ze strefy komfortu – z
tego, co jest nam dobrze znane. Nie lubi też niczego, co sprawia, że przestajemy być
niewidzialne i zaczynamy się wyróżniać. Sukcesy, które odnosimy także się w to wpisują.
Boimy się ich więc nie tylko dlatego, że nie wiemy, czy je udźwigniemy, ale przede
wszystkim dlatego, że to kolejna zmiana w naszym życiu, której nasz instynkt chce
uniknąć. Jeśli więc wciąż słuchamy wewnętrznego krytyka, efekt jest taki, że nie
osiągamy spełnienia, nie cieszymy się z tego, co osiągamy i nie czerpiemy satysfakcji z
podejmowania wyzwań.
Rozmawiałam niedawno z moją koleżanką. Jest prawniczką, która robi karierę,
ale wciąż powtarza „Czuję, że ciągle nie jestem dość dobra”. Powiedziała też, że
dzięki temu ma motywację do ciągłej nauki, zdobywania kolejnych dyplomów. To
pułapka, czy może nasz wewnętrzny krytyk potrafi być także niezłym
motywatorem?
Z tą motywacją przez wewnętrznego krytyka jest tak, że faktycznie może dać ci napęd
do zdobywania kolejnych certyfikatów, bardziej wytężonej pracy, pracy po godzinach,
przygotowywania więcej niż ktokolwiek od ciebie oczekuje, podwójnego, a nawet
potrójnego sprawdzania wszystkiego. Do pewnego momentu może być to przydatne
w rozwoju zawodowym. Ale długofalowo może się to skończyć wypaleniem,
wyczerpaniem i stresem. Tak się dzieje, gdy motywacja płynie z wewnętrznej krytyki. Z
punktu widzenia rozwoju zawodowego taka strategia ma krótkie nogi. Koniec końców,
ludzie nie zwracają się do ciebie po to, żeby dostać tylko perfekcyjne dane lub
dopieszczone do granic dokumenty. Potrzebują lidera, który ma ciekawe pomysły,
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własne opinie, mocny głos, umiejętność inspirowania i porywania ludzi do działania,
odwagę, by mądrze podejmować ryzyko oraz siłę wewnętrzną, która pomaga mu
podejmować trudne decyzje. Wewnętrzny krytyk nie potrafi nikogo zmotywować do
takich działań. A tylko one sprawiają, że podejmujemy wyzwania i gramy o wysoką
stawkę.
Czym dokładnie jest to podejmowanie wyzwań?
Definiuję to w ten sposób, że jest to podejmowanie decyzji, które są w zgodzie z
naszymi marzeniami, a nie z naszymi lękami. Każda z nas musi już na własną rękę
zdefiniować, czym są dla niej te wyzwania, bo tylko my wiemy, jakie są nasze marzenia.
W gruncie rzeczy chodzi o wysłuchanie i uszanowanie naszych marzeń, pragnień oraz
uczynienie z nich siły napędowej w naszym życiu.
Jaki zatem jest klucz do pełnego rozwinięcia i wykorzystania naszego potencjału?
Nie ma żadnego klucza – i to jest dobra wiadomość. Jest za to wiele różnych drzwi,
które w trakcie tego procesu możemy otworzyć. Możesz na przykład zacząć od tego,
że posłuchasz i zaufasz swojemu powołaniu. Możesz także zacząć od tego, że nauczysz
się, jak w różny sposób można radzić sobie z wątpliwościami i wewnętrznym krytykiem.
Możesz także zrobić to, o czym tak dużo piszę w książce, czyli odnaleźć swojego
wewnętrznego mentora, który będzie cię wspierał. Wszystkie te sposoby łączy jedno –
biorą się z pracy nad sobą.
Co poradziłabyś kobietom, które koncentrują się na swoich lękach?
Po pierwsze, że nie ma w tym nic złego. Tak działają wszyscy ludzie, którzy nie mają
narzędzi, by nauczyć się działać inaczej. Strach to potężna siła i jeśli nie pracuje się z
nią świadomie, jeśli nie uczy się nią mądrze zarządzać, zawsze wygra. A zatem nie
martwcie, bo to nie wasza wina, że tak się dzieje. Zawsze macie przed sobą szansę, by
nauczyć się czegoś nowego i zacząć postępować inaczej, pamiętając, że życie
napędzane marzeniami jest dużo bogatsze i satysfakcjonujące niż życie w strachu.
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Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą społecznością kobiet
przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet, dostarczanie
im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz
motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń.
Współzałożycielkami fundacji są: Olga Kozierowska oraz Olga Zarachowicz. Więcej
informacji znajduje się na stronie: www.sukcespisanyszminka.pl

„Sukces TO JA” to ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności
zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch obszarach, kluczowych dla aktywizacji
zawodowej kobiet, tj. poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany
doświadczeń i znalezienia inspiracji. Program dedykowany jest kobietom chcącym
powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje
niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up.
Celem programu jest przygotowanie kobiet w Polsce do podjęcia nowej pracy lub
założenia działalności gospodarczej dzięki poszerzeniu ich umiejętności i kompetencji
zawodowych. Zapraszamy na www.sukcestoja.pl
Partner programu „Sukces TO JA”
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