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Od blisko 4 lat zgłębiam biznesowe
oblicze internetu. Odwracam
anonimowość w sieci, organizując
spotkania online w małych grupach,
oparte na empatii. Wspieram
wrażliwe kobiety na drodze od
marzeń o biznesie z duszą do
strategicznego planu działania.

Moim marzeniem jest, aby każdy
znalazł głos swojego powołania.
Odkrywając prawdę o sobie,
odkrywamy swój niepowtarzalny
talent, którym możemy zmieniać
świat. Będąc zakorzeniona w
duchowości chrześcijańskiej, sercem i
rozumem towarzyszę kobietom, które
chcą iść za swoim wewnętrznym
głosem w biznesie.

W 2017 roku zostałam mamą po raz
pierwszy i wtedy zaczęłam prowadzić
spotkania online dla mam. W
międzyczasie uczyłam się
prowadzenia działalności online i jej
technicznych podstaw.

Cześć!
Jestem Dorota!

Towarzyszę zmianie marzenia o
biznesie na strategiczny plan działania

Dziś, jako mentorka kognitywna
certyfikowana przez Instytut
Bennewicz w akredytacji przez EMCC,
przygotowuję kobiety do wytrwałej
pracy dla siebie. Do zmiany
niesłużących schematów na
wspierające wzorce.

Prowadzę trening kognitywny, czyli
obejmujący wszystkie sfery człowieka
— zarówno ciało, umysł, czyli wiedzę i
narzędzia, jak i duchowość.

Nauczysz się u mnie podstaw
strategii marki osobistej, założysz
newsletter i zaczniesz działać w
mediach społecznościowych, a
przede wszystkim przepracujesz
przekonania, które blokują Cię w
sięganiu po swoją przestrzeń w
biznesie online!
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Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz
chwili uważności. Początkowo może
być Ci trudno wchodzić w ćwiczenie
tak często jak to możliwe. Warto
próbować zatrzymywać myśli zawsze,
kiedy idą w stronę wydawania opinii i
zmieniać je w takie, które niosą dla
Ciebie realną korzyść.

Gotowa?
Dziś mam dla Ciebie jedno ćwiczenie, dzięki

któremu przestaniesz bać się konkurencji,
przestaniesz oceniać innych, a przede wszystkim

przestaniesz się porównywać i zaczniesz działać!

W trakcie codziennych aktywności
bądź uważna na swoje myśli. Kiedy
ktoś budzi w Tobie oceniającą
postawę zatrzymaj się i przeredaguj
myśl. Zastanów się co ta osoba
mogłaby wnieść do Twojego życia
jako przyjaciel. Pomyśl o 3 cechach.
Zastanów się czego ta osoba
mogłaby Cię nauczyć, czym ubogacić
Ciebie jako nauczyciel. Trzy rzeczy.
Pod koniec dnia zapisz spostrzeżenia

Regularne powtarzanie i wchodzenie
w postawę ciekawości zamiast
oceniania, powoduje trwałą zmianę
postawy względem innych ale także
względem siebie! Przestaniesz się
porównywać kiedy dostrzeżesz, że
ludzie, których spotykasz mają wiele
do zaoferowania! Ty także!



Notatki
Koniecznie podziel się wrażeniami z ćwiczenia!

Znajdziesz mnie na Instagramie
@dorotaklewicz.pl
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