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PRZYSZŁOŚĆ MA TWARZ KOBIETY

Porażki nie mogą nas stopować
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 Jowita
RAFAŁ OHME: Wiara w siebie, jak ją zdobyłaś?
JOWITA MICHALSKA: Miłości do siebie, pewności

siebie, występowania na scenie, jazdy na deskorolce – wszystkiego można się nauczyć. Tylko
trzeba bardzo chcieć i być wytrwałym. Kobieta
ma tyle siły w sobie, że może w ciągu życia zbudować siebie kompletnie na nowo kilka razy. Moja
pewność siebie jest dziś dużo większa, niż kiedy
miałam 20–30 lat, a ego i potrzeba zadowalania

świata zewnętrznego kosztem siebie coraz niższe. Bardziej siebie lubię i jestem dla tej Jowity
łagodniejsza.
A kobiety, które nie wyniosły pewności siebie
z domu, czy mogą wypracować ją w życiu
dorosłym?
W Digital University prowadzimy projekt dla
młodych kobiet z domów dziecka, które przez pół
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roku uczymy zawodów przyszłości i pomagamy im znaleźć pracę. Największym wyzwaniem, z jakim spotykamy się w tym programie,
jest… brak pewności siebie. Nikt tych dziewczyn nigdy nie cenił, inni obniżali ich ambicje i pewność siebie. Dużo pracujemy, żeby to
zmienić. Widać, jak dostają skrzydeł, zaczynają wierzyć, że ich los jest w ich rękach i że
można to wszystko zmienić. Pracują intensywnie z psychologami i mentorami i wielu
z nich się udaje.
Ponosisz porażkę. Co robisz, aby nie stracić wiary w siebie?
Porażki i problemy to nie tragedie, a zmienność losu. Ja mam buddyjskie spojrzenie: biorę głęboki oddech, przyglądam się temu
doświadczeniu spokojnie i myślę, dlaczego coś
takiego mi się przydarzyło i czego powinnam
się nauczyć? Co powinnam w sobie przepracować, żeby takie rzeczy mnie nie bolały. Jeśli
to coś mnie silnie dotyka, to myślę wtedy, ile
jest dobra w moim życiu i w ten sposób to doświadczenie się umniejsza. Wszyscy mamy dużo
rzeczy, za które możemy być wdzięczni, a skupiamy się na tym, co nam się nie udało. Prowadzę „dziennik wdzięczności”, który leży przy
łóżku, i codziennie robię w nim zapiski. To pozwala przeciwstawić się temu, co w nas wywołuje np. oglądanie mediów społecznościowych,
gdzie wszyscy robią świetne rzeczy, wspaniale wyglądają i podróżują do niesamowitych
miejsc. Moja przyjaciółka, terapeutka, uważa,
że wykształciłam w sobie taki szybki system
naprawczy. Jednym z jego elementów jest medytacja, która otwiera głowę i łączy z sercem.
Medytuję codziennie, przez minimum 11 minut, to mój „life-hack”. To musi być rytuał, bo
najważniejsza jest ciągłość, a jaką wybierzesz
medytację, to nieistotne. Drugim sposobem
jest rozmowa z bliskimi. Wraz z mówieniem
wychodzi ze mnie stres czy lęk. Mam to szczęście, że mam wspaniałych przyjaciół i z nimi
dzielę i radości, i smutki.
Jak „hartujesz” swoją pewność siebie przed
ważnymi wydarzeniami?
Dbam o siebie. Nie tylko przed ważnymi wydarzeniami, ale cały czas. Dobrze się odżywiam,
od 11 lat jestem wegetarianką. Wstaję codziennie o 5 rano, kładę się spać przed północą. Jestem systematyczna, ale w niczym nie jestem

KIM JEST
JOWITA?
Jej misją jest uzbrojenie
Polaków w kompetencje
cyfrowe. Dlatego
powołała do życia Digital
University, który
współpracując
z czołowymi
amerykańskimi
uczelniami, takimi jak MIT
czy Stanford, zajmuje się
edukacją w obszarze
nowych technologii. Jest
polskim ambasadorem
Singularity University,
najważniejszego
edukacyjnego think
tanku z Doliny
Krzemowej. Organizuje
cykliczne konferencje
„Masters and Robots”
i HRevolution oraz
certyfikowane programy
takie jak Digital
Transformation Expert.
Ma ponad 20-letnie
doświadczenie
biznesowe, które
zdobywała, pracując na
kluczowych
stanowiskach w dużych
korporacjach, m.in.
Polkomtelu, PGE czy
Deloitte. Angażuje się
charytatywnie,
wspierając osoby
w trudnej sytuacji
życiowej. Z pasją
i zaangażowaniem
wspiera kobiety,
szczególnie te
nieuprzywilejowane.
Pomaga im wejść w świat
nowych technologii
i rozwinąć skrzydła.
Żeby dostały wreszcie
szansę, której nikt im
wcześniej nie dał.

radykalna. Trzeba się lubić i czasem wciągnąć
czekoladowe ciacho. W życiu dostałam wiele
wspaniałych lekcji, jak pracować nad sobą, jak
być twórcą swojego życia, a nie tylko płynąć
z prądem. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie
Geraldine Laybourne, wspólniczka Oprah Winfrey, twórczyni Nickelodeon. Poznałam ją w Nowym Jorku, będąc na programie mentoringowym
organizowanym przez rząd USA, Fortune Most
Powerful Women i Vital Voices. Geraldine jest
jedną z najważniejszych kobiet amerykańskiego biznesu, ale nie idzie po trupach, realizuje
model empatyczny. Dostałam wsparcie od takich kobiet jak Christine Lagarde, która jest
prezesem Europejskiego Banku Centralnego,
czy Michele Roberts – pierwszej czarnej kobiety na stanowisku dyrektora zarządzającego NBA,
która na to stanowisko próbowała się dostać
sześć razy, zawsze przegrywając z mniej kompetentnymi białymi facetami. One mi pokazały kobiecą siłę, jak ważne jest, żeby nas porażki
nie stopowały, bo ważniejszy jest cel. I to jest
klucz. Znaleźć sobie większy cel, coś dużo większego niż ja sama i poświęcić się temu. Dla mnie
to jest misja edukowania ludzi w obszarze technologii, szczególnie tych wykluczonych. Wyrównanie szans dla osób okrutnie
potraktowanych przez los. Wartości mnie uskrzydlają i lecę do przodu.
Która z postaci jest dla ciebie wzorem nowoczesnej kobiety?
Gdy skończyłam 40 lat, zaczęłam doceniać energię kobiecą. W biznesie miałam do czynienia
głównie z mężczyznami, aż nagle poczułam źródło wsparcia z innej strony. Wiele kobiet, jakoś po czterdziestce, wchodzi w kobiece grupy.
Wynika to chyba z naszej dojrzałości. Pojawia
się w nas większa głębia. I te relacje nie są płytkie jak kiedyś. Wytwarza się więź, siostrzeństwo. W mediach pojawiają się ciekawe
wzorce dla dziewczynek – mądre, samodzielne kobiety – jest ich teraz sporo: Diabolina,
pięknie zagrana przez Angelinę Jolie. Ostatnio bohaterem dzieci nie jest już Sherlock
tylko Enola Holmes czy Cruella, która przeciwstawia się światu zarządzanemu według
okrutnych zasad i zwycięża. Żadna z nich nie
potrzebuje do tego księcia z bajki i jest w stanie osiągnąć wszystko sama, jest pewna siebie
i ma wokół prawdziwych przyjaciół.
ROZMAWIAŁ RAFAŁ OHME
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