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Witaj w części siódmej!

To już ostatnia część programu Artystka na
swoim! Gratuluję, że wytrwałaś do końca!

 
Siedem miesięcy to sporo czasu i potrzeba
wytrwałości i determinacji, żeby przejść tak

długi proces nauki i przemiany!
 

Oprócz tego wszystkiego, czego się
nauczyłaś, jest ogrom rzeczy, które po

prostu zrobiłaś dla rozwoju swojego biznesu!
 

W tym module zaproszę Cię do aktywacji
męskiego pierwiastka energetycznego, który
jest odpowiedzialny za działanie i inicjację w

Twoim biznesie, a na koniec pokażę Ci
narzędzia, żeby podsumować to, co do tej

pory zdziałałaś!
 

A teraz, zapraszam Cię do pracy!
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Za Tobą 7 miesięcy intensywnego rozwoju, ale
przed Tobą kolejne wyzwania i projekty!

Kiedy będziesz je wybierać, proszę zwróć
uwagę, z jakiego poziomu energetycznego
podejmujesz decyzję.

Potrzebuję.

Kiedy jesteś w potrzebie, koncentrujesz się tylko
na tym, żeby zaspokoić tą konkretną potrzebę.
A to znaczy, że zaniżysz cenę, podejmiesz się
zadania, które będzie Cię męczyć, byle
zaspokoić potrzebę. To nie ma nic wspólnego z
realizacją Twojego najwyższego potencjału.

Muszę.

"Muszę sprzedać przynajmniej 6 miejsc inaczej
nie wyjdę na swoje". "Muszę zdobyć pierwsze 3
opinie, inaczej nie będę wiarygodna". Zdarza Ci 

Przyjrzyj się intencji!
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się tak myśleć? To nie jest zdrowy punkt wyjścia
do rozpoczynania projektu czy wyzwania,
ponieważ uzależniasz swoją wartość od
czynników zewnętrznych. "Musisz mieć dużą
społeczność, żeby zarabiać". - słyszałaś to
zdanie pewnie wiele razy, ale ono nie jest
prawdziwe. Dzięki temu, że w nie uwierzysz nie
będziesz próbować zarabiać, ale... powiększać
swoją społeczność! Odbierasz sobie moc,
sprawczość! 

Jeśli masz problem z "muszę" ćwicz proste
zdanie: Jestem wystarczająca. Jestem okej.

Powinno się udać.

Sprzedałaś już 2 obrazy w tamtym miesiącu?
No to w tym też powinno się udać. Spoko, co
nie? Wszystko fajnie, ale tak naprawdę, to jest
sabotaż logiczny. Kiedy ustalasz kolejny cel na
podstawie tego, co udało Ci się osiągnąć do tej
pory - nie sięgasz po więcej. Praktycznie nie
wychylasz nosa poza swoją strefę komfortu, a
to po prostu spowalnia rozwój Twojego bizesu.
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Chcę!

Często się słyszy, zamień muszę na chcę. Co
jest więc złego w tym chceniu? Niby nic, a
jednak... Chcę podkreśla brak. Chcę, więc
jeszcze tego nie mam. Tak bardzo chcę, a
wciąż mi się nie udaję. Dlaczego ja nie mam,
inni mają, a ja tak bardzo chcę... Chcę to głos
zranionego, wewnętrznego dziecka. Nie ma w
nim decyzji, nie ma w nim sprawczości. 

(Praca z wewnętrznym dzieckiem, to głównie
praca w obszarze dbania o siebie, zauważania
swoich pragnień, potrzeb i zaspokajanie ich
bezwarunkowo, bez zasługiwania. W tym
programie nie będziemy się jednak tym
zajmować, bo to bardzo głęboki proces, który
najczęściej przechodzi się podczas
psychoterapii.)

Zamiast wszystkich powyższych, podczas
ustalania celu, spróbuj użyć słów, które mają
potężną moc:

Wybieram. Decyduję się na to.
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Wybieraj i niech Twój wybór będzie pewny.

Pamiętaj, w momencie, w którym Twoja wizja
pojawia się w Twoim sercu, a Ty czujesz całą
sobą, że właśnie tego pragniesz - na poziomie
energetycznym JUŻ stworzyłaś tą sytuację!

Teraz "tylko" swoimi działaniami i decyzjami
przybliżasz się do manifestacji tej wizji w
postaci fizycznej, w okolicznościach, które Cię
otaczają. 

Twoja kreatywność już to stworzyła!

Zaufaj jej i zamiast mnożyć plany B, C i Z,
zdecyduj, że to zrobisz. Nie, że spróbujesz. Nie, że
pomyślisz o tym kiedy będzie lepszy moment.

Czy masz pewność, że się uda? Nigdy jej nie
masz. Ale uwierz mi, kiedy działasz z pełną
determinacją i zamiast szukać planu B,
zastanawiasz się co jeszcze można zrobić,
ufając, że to się naprawdę wydarzy - rośniesz
wewnętrzne w niesamowitym tempie. A kiedy
Ty rośniesz - Twój biznes też rośnie - zawsze.
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Oświadcz się!

lenagrzesik.pl

Zastanawiałaś się kiedyś jakie emocje
towarzyszą mężczyźnie, który oświadcza się
ukochanej?

Ekscytacja i niepewność.

Nawet kiedy mężczyzna jest prawie pewny, że
kobieta raczej się zgodzi, ZAWSZE jest element
niepewności. 

Kiedy tak na poważnie, wczujesz się w te
emocje, to zrozumiesz, że one nie są z tych
letnich. To jest ten poziom emocji, kiedy
BARDZO Ci na czymś zależy, ręce się pocą, głos
drży, a noc przed tym zazwyczaj jest
nieprzespana.

I prawdopodobnie właśnie tak będziesz się
czuła, kiedy pójdziesz na rozmowę z klientem,
podczas której przedstawisz mu swoją
najnowszą i najdroższą ofertę, co nie?
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To porównanie nie jest bez przyczyny. Sprzedaż
to nic innego jak energia męska w akcji! I żeby
z powodzeniem prowadzisz biznes, musisz ją w
sobie aktywować, musisz się otwierać na
zranienie, musisz być przygotowana na to, że
zrobisz z siebie idiotkę.

Tak się dzieje, kiedy sięgamy po więcej,
wychodzimy ze swojej strefy komfortu, robimy
coś szalonego.

I piszę o tym jeszcze z jednego powodu. Dla
wielu osób połączenie tych emocji jest
powodem dla którego rezygnują ze sprzedaży i
sprzedają taniej, mniej, rzadziej.

Tymczasem... właśnie kombinacja ekscytacji i
przerażenia powinna być dla Ciebie sygnałem,
że robisz dobrze, że się rozwijasz i działasz w
kierunku rozwoju biznesowego!

Także traktuj te emocje jak drogowskaz
podczas tworzenia ofert, wyceniania i
komunikowania ofert!
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Czy jest coś, co wiesz, że przyspieszyłoby na
maksa rozwój Twojego biznesu, ale z
jakiegoś powodu z tym zwlekasz?

Jaka wizja wraca do Ciebie, ale wciąż
wydaje Ci się, że "jeszcze nie teraz", jeszcze
nie jest dobry moment, żeby po nią
sięgnąć?

Czy jest jakiś pomysł biznesowy, który
odganiasz jak muchę, bo jest "za duży" dla
Ciebie?

Kiedy ostatnio puściłaś wodze fantazji i
POCZUŁAŚ w ciele, że TA wizja Cię
ekscytuje?

Czy podzieliłaś się jakimś swoim pomysłem
z otoczeniem, ale ktoś uznał go za zbyt
szalony?

Czy jest coś, czego strasznie się boisz, a
jednocześnie o niczym innym tak bardzo nie
marzysz?

     Zastanów się...



Spisz swoje odpowiedzi na kartce.

Jeśli woła Cię jakiś projekt, pomysł i nie wiesz,
jak mogłabyś go zrealizować, zapytaj się sama
siebie, jaka jest Twoja rola w tym procesie?

Nie bój się marzyć z rozmachem, bo tylko takie
marzenia dają nam wystarczająco dużo
motywacji, żeby przekraczać własne granice!

A teraz mam jeszcze jedno pytanie: 

Ile chcesz zarobić i dlaczego?

Marzysz o wakacjach? Własnej pracowni?
Nowej garderobie? Samochodzie? Dlaczego
chcesz zarobić akurat taką sumę pieniędzy? 

Kiedy masz przed oczami swoje pragnienie,
zachęcam Cię do wypełnienia poniższej
mantry i powtarzania jej codziennie, nawet
kilka razy dziennie!
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Widzę siebie z (suma zarobionych pieniędzy).
Widzę swoje konto bankowe z (konkretną
sumą).

Widzę siebie zarabiającą (konkretną sumę
pieniędzy) do dnia (tutaj data) na konkretny
cel: (to, czego bardzo pragniesz).

Widzę siebie jak (opisz, co dokładnie zrobisz) z
tą sumą pieniędzy. Czuję dokładnie te emocje:
(jak będziesz się wtedy czuć? poczuj te
emocje w ciele!) które przynosi spełnienie
mojego pragnienia. 

Widzę siebie oferującą (co sprzedajesz, jaka
oferta, sprzedana w jakiej ilości egzemplarzy w
jakich cenach?) w zamian za te pieniądze. 

Jestem otwarta, żeby otrzymać (tutaj
konkretna suma pieniędzy), które wiem, że są
już w drodze do mnie.
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Mantra



Nie panikuj!
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No to narobiłyśmy bałaganu! Wyjście poza
swoją strefę komfortu zawsze przyprawia o lekki
dreszczyk paniki.

Po tym błogostanie wywołanym wizjami i
mantrami przychodzi sobie do głowy
wewnętrzny krytyk, siada wygodnie i mówi: a co
jak się nie uda? Ty chyba zwariowałaś! Po co Ci
to, nie umiesz się cieszyć tym, co masz?

Ja bardzo często w takich momentach, gdy już
wydaje mi się, że jestem na skraju,
przypominam sobie zdanie: najciemniej jest
przed świtem.

Kiedy dopadnie Cię fala zwątpienia, pierwsze
co warto zrobić to:

ZWOLNIĆ.
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Jakie zdania słyszysz?

Co przychodzi Ci do głowy?

Jakie emocje się pojawiły?

Co masz ochotę zrobić?

A co WYBIERASZ zrobić?

Czy zauważasz jakieś blokujące
przekonania, które właśnie wypływają?

Jak możesz je transformować?

Zwolnij i przyjrzyj się temu, co się w
Tobie dzieje.

A co robić, kiedy efekty Twoich odważnych
kroków bardziej przypominają wyniki Twoich
wcześniejszych działań, czyli w skrócie, są
mizerne? To kwestia czasu! Warto uznać:

Okej, to jest stare.
Nowe jest w drodze.



Przyspieszenie
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Podczas realizacji każdego celu, mamy do
czynienia z 4 etapami i warto zadbać, żeby były
one odpowiednio poprowadzone - wtedy
rozwój biznesu naprawdę przyspiesza.

WIZJA
Musi być gorąca, ekscytująca.

PIERWSZY KROK
Wyjdź w nieznane, zrób coś, co Cię przeraża.

INKUBACJA 
To czas kiedy rośniesz, pracując nad swoimi
blokadami i negatywnymi przekonaniami,
mierzysz się też ze swoimi lękami.

INTEGRACJA
Osiągnęłaś cel, stałaś się inną osobą! Czas na
celebrację z prawdziwego zdarzenia!
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 Wybierz sytuację początkową. To może być
czas sprzed programu, albo sprzed Twojej
decyzji, żeby zarabiać na sztuce, albo
dowolny moment, PRZED kluczową decyzją,
lub zdarzeniem.
 Narysuj linię. Początek linii, to sytuacja
początkowa. Koniec linii - to sytuacja
obecna.
 Wypisz ważne zdarzenia, decyzje, sytuacje,
w porządku chronologicznym, oznacz je na
swojej osi czasu.
 Przy każdym z nich (łącznie z sytuacją
początkową i obecną) wypisz swoje emocje
i myśli, które Ci towarzyszyły.

Przechodzimy do podsumowania naszej
wspólnej podróży. Proponuję Ci napisanie
historii, w której będziesz główną bohaterką!
Zanim usiądziesz do pisania, przedstawię Ci
narzędzie, które pomoże Ci nakreślić rany tej
historii.

1.

2.

3.

4.

Kamienie milowe
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 Sytuacja początkowa.
 Trudności, perypetie, komplikacje.
 Punkt kulminacyjny, moment przełomu.
 Rozwiązanie.

Kiedy masz już bazę, możesz przystąpić do
pisania historii, pamiętając, że w każdej historii,
którą się dobrze czyta występują następujące
elementy:

1.
2.
3.
4.

Zanim zaczniesz pisać, zastanów się również,
jakie jest przesłanie Twojej historii. Co chcesz w
niej podkreślić?

P.S.

Gdyby okazało się, że na Twojej osi czasu jest
baaardzo dużo kamieni milowych i materiał
bardziej nadaje się na książkę niż krótką historię
- możesz albo wybrać te najważniejsze, albo
podzielić oś czasu na etapy i wtedy masz
materiał na 2 lub 3 historie!

Taka historia to świetny materiał na newsletter
albo wpis na Instagramie czy FB!



Koło życia
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Po tych 7 miesiącach wspólnej pracy,
ponownie zapraszam Cię do wypełnienia koła
życia. To proste, ale bardzo fajne narzędzie, bo
pokazuje poziom Twojego zadowolenia z życia
na ten moment. Proszę powstrzymaj się i nie
zaglądaj, jak wyglądało ono na początku
programu!

Najpierw wypełnij, a potem dopiero porównaj
rezultaty z teraz i sprzed 7 miesięcy.

Zastanów się nad poziomem satysfakcji w
poszczególnych obszarach i zaznacz od 1 do 10
- gdzie 1 jest najbliżej środka, a 10 na samym
brzegu. 

Na potrzeby programu stworzyłam też koło
życia, które określa poziom zadowolenia w
różnych obszarach pasjo-biznesu. Pokaże Ci
ono, jak zmienił się poziom Twojej satysfakcji w
kwestiach tworzenia i zarbiania.
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Koło życia
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Koło życia - pasjobiznes
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Wdzięczność ma potężną moc, bo to, za co
jesteśmy wdzięczni, przychodzi do nas coraz
większymi falami.

Wypisz wszystko, co w ciągu tych 7 miesięcy
udało Ci się zrobić, zrozumieć, czego się
nauczyłaś, na co się odważyłaś, co zmieniłaś,
jakie granice postawiłaś, co dostrzegłaś. Wypisz
wszystko, co pamiętasz, wypisz wszystko, za co
jesteś wdzięczna.

Nauczyłam się...
Zrozumiałam...
Odważyłam się...
Dostrzegłam...
Zrobiłam...
Zorganizowałam...
Spróbowałam...
Przetestowałam...
Osiągnęłam...
Zarobiłam...
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Wdzięczność

A teraz poczuj tą wdzięczność 
w całym ciele!



Celebracja
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Odwaliłaś kawał dobrej roboty! Brawo Ty!
Czas na świętowanie!

Celebracja sukcesu to nie fanaberia. To nie
głupota, to super-ważny element stawania się
nową wersją siebie, tą bliższą realizacji swojego
potencjału!

Zanim zaczniesz wymagać, żeby klienci i inni
ludzie dobrze Cię traktowali, sama zacznij siebie
traktować z miłością i szacunkiem!

Kiedy doceniasz siebie w sposób, który sprawia
Ci prawdziwą radość, kiedy pozwalasz sobie na
coś, co Cię cieszy, pracujesz w praktyce właśnie
ze swoim wewnętrznym dzieckiem! 

Wewnętrzne dziecko chce się bawić, chce
radości, beztroski, spełniania pragnień tylko
dlatego, że je po prostu ma! Bez oceniania, czy
to jest rozsądne, potrzebne, praktyczne.



czym dla Ciebie jest luksus?
na co nie możesz się doczekać
co kiedyś sprawiało Ci ogromną radość, ale
z jakichś powodów przestałaś to robić?
(może podróżować, kupować eleganckie
ubrania, stawiać żywe kwiaty na stół,
chodzić na warsztaty, do restauracji czy do
teatru?)

Dlatego kiedy wybierasz, co zrobisz, żeby
celebrować wysiłki ostatnich siedmiu miesięcy
nie wybieraj czegoś, co przywoła lekki uśmiech
na Twojej twarzy. 

Daj sobie coś, co naprawdę zapamiętasz, coś,
co Cię nakarmi wewnętrznie i nasyci
pozytywnymi emocjami wysokiego kalibru

Zapytaj siebie:

Obudź w sobie dziecięcą radość i wyrzuć z
głowy obawy, co pomyślą inni, albo czy to nie
jest "zbyteczne". Wybierz coś, co zapamiętasz,
co da Ci poczucie, że życie jest piękne!
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Dziękuję!
 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie i wspólną
drogę, to była dla mnie ogromna przyjemność,
że mogłam towarzyszyć Ci w rozwoju Twojego

pasjobiznesu!
 

Życzę Ci, żebyś z odwagą realizowała swój
kreatywny potencjał i żeby świat korzystał z

Twoich pięknych darów, a w zamian hojnie Cię
wynagradzał!

 
Do zobaczenia w internetach, a kto wie, może i

na żywo!
 

Powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki!
 
 

Lena
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