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TEMAT 1: "PRZEŁAM I SIĘ I OTWÓRZ SWOJĄ FIRMĘ"

#oswajamybiznesyzKF
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Ćwiczenie 1
Zmieniamy przekonania

"Nieugięte przekonania do potężna rzecz.
Ale są one zbroją czy więzienną celą?

Bronią czy słabością?"

Podziel kartkę w pionie na dwie kolumny. W lewej kolumnie wypisz kolejno
wszystkie negatywne przekonania i myśli, które posiadasz na temat
biznesu (lub siebie w kontekście prowadzenia swojej firmy). 
W kolumnie obok wypisz pozytywnie brzmiące przeciwieństwa tych
negatywnych stwierdzeń.

"By odnieść sukces w biznesie                                    "Mogę wprowadzić na rynek 
 muszę wprowadzić  na rynek                                       produkt, który już na nim 
coś zupełnie nowego, innowacyjnego."                       istnieje i odnieść sukces."

Teraz zastanów się, jakie pozytywne konsekwencje będzie miała dla Ciebie
zmiana  myślenia? Co się zmieni w Twoim życiu, jakie wywoła to w Tobie
emocje?
Zastanów się następnie i wyobraź sobie, w jaki sposób zachowuje się
osoba z takim pozytywnym przekonaniem. Wyobraź sobie jakąś konkretną,
prawdopodobną sytuację. Teraz wyobraź sobie siebie w tej konkretnej i
prawdopodobnej sytuacji (oczywiście z nowym przekonaniem). Jak się
zachowujesz? Co mówisz?
Powtarzaj sobie to ćwiczenie co jakiś czas, a kiedy nadejdzie moment, w
którym będziesz mogła wykorzystać swoje nowe przekonanie – po prostu
to zrób.

www.kobiecafirma.pl                        Katarzyna Madej                   #oswajamybiznesyzKF

Brian Patrick Herbert "Mentaci Diuny"



Ćwiczenie 2
Szukamy mocnych stron

Mocnych stron można szukać poprzez stworzenie TABELI ZASOBÓW
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WIEDZA DOŚWIADCZENIE

UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY

W polu „Wiedza” – wpisz wszystko, co jest związane ze zdobytą przez
Ciebie wiedzą: ze studiów, ze szkoleń, z wybranej dziedziny z książek, ze
zdobytym zawodem, ze stażów itp. Możesz też tutaj wymienić posiadane
dyplomy i certyfikaty.

W polu „Doświadczenie” – wpisz informacje związane z Twoim
doświadczeniem zawodowym oraz pozazawodowym (doświadczenie w
marketingu, sprzedaży bezpośredniej, w prowadzeniu finansów
przedszkola itd). Opisz też role zawodowe i prywatne, które pełniłaś lub
pełnisz. Na przykład matka, kierowniczka 7 osobowego zespołu
sprzedawców itd. 



„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś
nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”
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Vernon Howard

W polu „Umiejętności” – wpisz wszystko, co potrafisz robić (umiejętności
wykorzystywane w pracy, życiu codziennym, w relacjach z innym), np.
znasz język obcy, umiesz obrabiać zdjęcia w danym programie graficznym,
prowadzić prezentacje, negocjować, zarządzać sobą w czasie, zarządzać
projektami, wyznaczać cele, skutecznie się komunikować itp.

Pole „Postawy” - w tej kategorii napisz wszystko to, co jest dla Ciebie
ważne. Może jesteś tolerancyjna i cenisz sobie różnorodność, szanujesz
ludzi niezależnie od ich poglądów i przekonań czy stylu życia, a może
kluczowa dla Ciebie jest przyjazna atmosfera w pracy i swoimi
działaniami przyczyniasz się do jej budowania, a może jesteś proaktywna
albo punktualna?

Dobrze zebrać wszystkie te informacje na swój temat w jednym
miejscu i co jakiś czas je przeglądać i uzupełniać. Tabela zasobów
pomaga spojrzeć na siebie w bardziej całościowy sposób i pokazuje,
jak wiele tak naprawdę rzeczy potrafisz i możesz wykorzystać w życiu
zawodowym czy osobistym.



Ćwiczenie 3

"Bywają chwile, kiedy człowiek musi
umacniać wiarę we własne siły."
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Kolejnym dobrym sposobem na uświadomienie sobie swoich talentów czy
mocnych stron, jest odpowiedzenie na niżej wymienione pytania?

1. Co robisz lepiej niż inni? Jakie wykorzystujesz przy tym
umiejętności?

2. Z jakiego osobistego osiągnięcia jesteś najbardziej dumna? Jakich
umiejętności ono od Ciebie wymagało?

3. Jakie wyznajesz wartości i jakie postawy one u Ciebie determinują?

Szukamy mocnych stron

Aghata Christie



Bardzo dobre ćwiczenie, które uzmysłowi Ci, jakich i na jakim poziomie
potrzebujesz kompetencji w swoim biznesie.

Zaznacz na wykresie 8 kompetencji, które są kluczowe w biznesie, który
prowadzisz lub chciałabyś prowadzić. Określ, na jakim poziomie aktualnie
je posiadasz (przy literce A) – jednym kolorem, a potem innym kolorem
(przy literce B), na jakim powinny według Ciebie być, by Twój biznes się
rozwijał i przynosił korzyści. 
Dzięki temu wykresowi widzisz, w jakim stopniu należy uzupełnić daną
kompetencję. Teraz możesz zaplanować, w jaki sposób to zrobisz.

Ćwiczenie 4

www.kobiecafirma.pl                        Katarzyna Madej                   #oswajamybiznesyzKF

Odkrywamy kluczowe kompetencje Twojego
biznesu

1

5

10

A AB B

negocjacjeumiejętność planowania



Osoba wypełniająca wykres uznała, że w jej biznesie ważna jest m.in.
umiejętność planowania oraz negocjowania.
Na wykresie określiła swoją umiejętność planowania na 5, a negocjacji na
2. Uważa też, że powinna osiągnąć poziom tych umiejętności odpowiednio  
na 9 i 10.
Wobec tego, by poprawić swoją umiejętność planowania postanowiła na
początku kupić od Pani Swojego Czasu E-book #kursoksiążka Cele i
planowanie". Z kolei w kwestii negocjacji postanowiła skończyć studia
podyplomowe "Psychologia i negocjacje w firmie".
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Przy tym ćwiczeniu ważną rzeczą jest byś nie oceniała siebie zbyt surowo.
Jeśli sama nie będziesz mogła spojrzeć na siebie obiektywnie, to poproś o
pomoc bliską osobę lub współpracowników.

"Działaj, jakby to, co robisz, czyniło różnicę.
Bo czyni."
William James



Ćwiczenie 5
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Jednym z najczęściej wypowiadanych przeze mnie słów odkąd mam firmę
jest "NIE". Odmawiam wszystkim i wszystkiemu, co nie wpisuje się w wizję
mojego biznesu, nie jest zgodne z moimi wartościami albo kiedy po prostu
czuję, że mi z tym czymś lub kimś nie po drodze. 

Pewność siebie w biznesie to również sztuka odmawiania, bez poczucia
winy i bez przejmowania się, co myśli lub czuje potem pytający.
Jeśli ktoś Ciebie o coś pyta, to powinien liczyć się z odmową. Tak to
wygląda prawidłowo.
Nie masz obowiązku zgadzać się na wszystko. I nie masz obowiązku
tłumaczyć się z odmowy. I to, że odmawiasz, to nie oznacza, że jesteś
niegrzeczna, że brak Ci zrozumienia, jesteś podła, niewdzięczna itp. 
Twój biznes (i życie)  - Twoje granice, zasady i wartości.

Pierwszy krok do mówienia nie, taki by się od razu nie rzucić na
głęboką wodę:
Jeśli następnym razem, ktoś Cię o coś poprosi, coś będzie chciał sprzedać,
na coś namówić, a całe Twoje Ja będzie mówiło NIE, ale będziesz się bała
odmówić  - powiedzieć, że dasz odpowiedź za chwilę (za godzinę, na drugi
dzień), bo musisz najpierw np. sprawdzić w kalendarzu czy masz wolny
termin, przedyskutować to z drugą połową/współpracownikiem, porównać
oferty, cokolwiek - a potem odpisz, odpowiedz, że "zorientowałaś sie w
sytuacji" i niestety, ale musisz odmówić. 

SZTUKA MÓWIENIA "NIE"



Zostań z Kobiecą Firmą...
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bo, będziemy dalej oswajać wspólnie biznes.


