KARIERA NEUROWIEDZA W BIZNESIE
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Nie bójcie się
zaryzykować
i zrobić
pierwszy krok
RAFAŁ OHME,

profesor w Wyższej Szkole
Bankowej w Warszawie
oraz założyciel ﬁrmy
Neurohm, rozmawia
z BOŻENĄ

LEŚNIEWSKĄ,

RAFAŁ OHME

wiceprezeską Orange
Polska, prezeską
Stowarzyszenia LiderShe,
współtwórczynią
Akademii Przywództwa
Kobiet – pierwszych
w Europie studiów dla
liderek, członkinią Rady
Odpowiedzialnego
Przywództwa FOB

PRZYSZŁOŚĆ MA TWARZ KOBIETY

Odważcie się wejść w nieznane
Rozmowy z czterema niezwykłymi osobami. Ich osobowości i dokonania mają wpływ
na tysiące kobiet w Polsce. Zbyt skromne – by się do tego przyznać, zbyt zajęte – by o tym
myśleć. Przedstawicielki biznesu, edukacji i nauki – dzielą się swoimi prywatnymi poglądami,
by inspirować nowoczesne kobiety i mężczyzn. Moim dzisiejszym gościem jest Bożena
RAFAŁ OHME: Wiara w siebie, jak ją zdobyłaś?
BOŻENA LEŚNIEWSKA: Łączę to bardzo z poczu-

ciem odpowiedzialności. Od dziecka było ono
integralną częścią mojego życia. Różne okoliczności sprawiły, że musiałam być zaradna. Mama
urodziła tak mnie, jak i brata w bardzo młodym
wieku. Obydwoje rodzice ciężko pracowali, aby
utrzymać rodzinę, ucząc się jednocześnie, jak

łączyć obowiązki domowe, rodzinne i zawodowe.
Więc i ja angażowana byłam w ten proces. Pamiętam, że gdy miałam 5 lat, a mój brat 3, codziennie
rano jechaliśmy autobusem – my do przedszkola,
mama do pracy. Autobusy jeździły niezbyt często,
więc mama wypuszczała nas na przystanku przy
przedszkolu, wkładając „rączkę do rączki”, i wysyłała w drogę. A ja byłam odpowiedzialna za to,
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aby nas doprowadzić do przedszkola odległego
o kilkadziesiąt metrów od przystanku. Obowiązki w domu dodawały mi pewności siebie. Nie
bałam się uczyć nowych rzeczy. Jak nie umiem
czegoś, to próbuję i obserwuję, co z tego wyniknie – taka dewiza przyświeca mi praktycznie
przez całe życie.
A kobiety, które nie wyniosły pewności siebie z domu, czy mogą wypracować ją w życiu dorosłym?
Oczywiście. W życiu ciągle stajemy przed nowymi okazjami. Wystarczy odważyć się wejść
w nieznane. Z moich doświadczeń wynika,
że warto, bo wówczas szybko się uczymy zarówno z błędów, jak i z sukcesów. Z doświadczeń
liderki i mentorki wiem, że wielu kobietom
trudno jest zrobić ten pierwszy krok. Zaryzykować. Często zachowawczość wynika z obawy
o popełnienie błędu, ośmieszenie się, o utratę
reputacji, czyli de facto z potrzeby bycia poprawną i nieomylną. Jako mentorka dostrzegam o wiele częściej potrzebę perfekcjonizmu
wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Zadaję wtedy pytanie: co najgorszego się zdarzy, jeżeli
popełnisz błąd, poniesiesz porażkę? Okazuje się, że zwizualizowanie tej sytuacji rozbraja
wewnętrzny strach. Dobrze jest mieć mentora, z którym można zbić myśli w momentach
podejmowania decyzji, kogoś, kto dobrze zadanym pytaniem uwolni odwagę lub wzbudzi
ciekawość sprawdzenia, co kryje się za tym ryzykiem. Szczególnie że najczęściej nie są to
decyzje życia i śmierci. Za tym musi iść działanie – podejmowanie prób i obserwacja swoich
reakcji. Dzięki temu uczymy się siebie i przy
kolejnym wyzwaniu podejmujemy lepsze i odważniejsze decyzje. Polecam także spotkania
z innymi kobietami, bardziej doświadczonymi, które odniosły sukces. Jakże często, gdy
dzielę się swoją historią i opowiadam o moich rozterkach, dylematach, obawach, widzę
zdziwienie w oczach rozmówczyń. A potem
błysk, który mówi: To ja też dam radę, odważę się! Kobiety, które się odważą, rozkwitają
i nabywają pewności siebie.
Ponosisz porażkę, co robisz, aby nie stracić wiary w siebie?
Pierwsze chwile po porażce bywają trudne,
jest mi przykro i myślę o tym, czy mogłam zrobić coś inaczej. Ale im jestem dojrzalsza, tym

KIM JEST
BOŻENA?
Liderka, mentorka, żona
i matka. W młodości
najpierw chciała być
kardiologiem, aby
ratować ludzkie życie,
potem dziennikarką, aby
naprawiać piórem świat,
w końcu zakorzeniła się
w biznesie, aby
wykorzystać swój
naturalny potencjał liderki.
Fascynacja nowymi
technologiami sprawiła,
że ciągle czuje się
uczennicą i ciągle się
rozwija. Za swój
największy życiowy
sukces uważa
przyjacielską relację
z dorosłą już córką. Jej
życie toczy się pomiędzy
pracą, podróżami
w różne zakątki świata
i realizacją swej
wewnętrznej misji na
drugą połowę życia. Misji
zmieniania świata na
lepszy przez wspieranie
ludzi w poszukiwaniu
sensu, w świadomym
dokonywaniu odważnych
wyborów, w życiu
zgodnym z wartościami,
a dzięki temu
odnajdowaniu radości
życia. Lubi spędzać czas
na długich spacerach
wzdłuż plaż i wydm
Bałtyku, a także wejść
na jakąś górę.
Najpiękniejszym
z górskich przeżyć było
wejście na Kilimandżaro.
Ceni sobie niezależność
we wszystkim, co robi,
i to pozwala jej być
zawsze sobą. Uważa, że
kluczem do szczęśliwego
życia jest autentyczność.

łatwiej i szybciej przechodzę do działania. Doświadczenia z dłuższej perspektywy wyglądają inaczej. Coś, co w stresie wydaje się końcem
świata, w spokoju, po pewnym czasie staje się
świetnym doświadczeniem. Życie składa się
ze wzlotów i upadków i po prostu to akceptuję. Patrzę na wydarzenia, w których wcześniej
odniosłam sukces, one dają mi poczucie pewności. Nic tak nie utwierdza wiary w sukces jak
sukces, który już się odniosło. Musiałam się nauczyć nazywać sukces, cieszyć się nim, celebrować . Zanim to nastąpiło, wydawało mi się,
że jak coś realizuję zgodnie z planem, to znaczy, że stała się rzecz naturalna, niezależnie od
tego, ile wysiłku musiałam włożyć. A przecież
pokonanie każdej przeszkody jest osiągnięciem
(bo można się było poddać, zniechęcić, załamać). Refleksja nad sukcesem, cieszenie się
nim i zapisywanie go w pamięci wzmacniają
i dodają odwagi.
Jak hartujesz swoją pewność siebie przed
ważnymi wydarzeniami?
Po pierwsze – przygotowuję się. Mam w głowie
cel, który chcę osiągnąć, i pomysł na drogę, którą chcę dojść do tego celu. Po drugie – relaksuję się. Głównie ćwiczeniami oddechowymi,
aby uwolnić jasność myślenia i spokój. Przed
bardzo trudnymi wystąpieniami korzystam
z inspiracji Amy Cuddy, przyjmując tzw. power pose na chwilę i oddychając. Wyprostowanie pleców, otwarcie ramion, zagarnięcie
większej przestrzeni dla siebie i kilka głębokich oddechów sprawiają, że stres znika i pojawia się pierwotne poczucie mocy. Uwierz mi,
to działa. Po trzecie – wczuwam się w emocje
i potrzeby uczestników takiego wydarzenia.
Aby to, o czym mówię, lub to, co razem robimy, dawało im poczucie sensu i wnosiło osobistą wartość.
Która z postaci jest dla ciebie wzorem nowoczesnej kobiety?
W ramach resetu obejrzałam kilka odcinków „The
Bold Type” i podoba mi się Jacqueline Carlyle,
wymagająca i troskliwa, pewna siebie, stawiająca
wyzwania, a jednocześnie wspierająca i akceptacyjna. Myśląc o tych wzorcach, przychodzą mi
też do głowy Kapitan Marvel i Batwoman. Mam
nawet całą sesję zdjęciową w przebraniu Kobiety Nietoperza, bo tak mnie zainspirowała…
ROZMAWIAŁ RAFAŁ OHME
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