MAGDALENA KORCZYŃSKA

Mama wraca
do pracy
7 największych wyzwań

Poznaj pierwsze
kroki, jak możesz
sobie z nimi
poradzić

Witam Cię droga Mamo!
Cieszę się, że tu jesteś
Ten ebook zapozna Cię 7 największymi wzywaniami, przed którymi stoją
Mamy wracające do pracy oraz z pierwszymi zaleceniami, które warto
podjąć, jeśli chcesz ruszyć z miejsca i cieszyć się udanym życiem
rodzinnym i zawodowym.
Wiele Mam deklaruje, że mimo narodzin nowego członka rodziny chce
pracować. Część z nich planuje wykorzystać urlop macierzyński lub
wychowawczy jako okazję do zmiany pracy lub zdobycia nowych
kwalifikacji. Marzą, rozmyślają, planują i ,,, wracają do pracy, choć jej nie
lubią lub zdobywają się na odwagę i zmieniają ją ale ich wybór jest
bardziej dziełem przypadku niż świadomą decyzją. Niektóre Mamy
rezygnują w ogóle z powrotu do pracy, dołączając do grona głoszących,
że „macierzyństwo to nie jest dobry moment na rozwój i zmiany
zawodowe”. A szkoda!
Zapraszam Cię teraz do zapoznania się z 7 największymi wyzwaniami
Mam, które wracają do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym.
Lista wyzwań zapewne nie została wyczerpana. Te, które omawiam w
niniejszym ebooku, pojawiały się najcześciej podczas pracy coachingowej
z moimi Klientkami.
Wyzwanie nr 1: czy i kiedy wrócić do pracy?
Wyzwanie nr 2: utraciłam swoją pewność siebie
Wyzwanie nr 3: kończy mi się urlop macierzyński/wychowawczy i nie
wiem, co dalej?
Wyzwanie nr 4: nie chcę wracać do pracy, spełniam się w roli Mamy
Wyzwanie nr 5: chcę wrócić do pracy ale moi bliscy nie wspierają mnie
w tym
Wyzwanie nr 6: już od dawna szukam pracy ale nie mogę niczego
znaleźć
Wyzwanie nr 7: jak pogodzę pracę z macierzyństwem?
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Wyzwania zostały opisane w postaci historii Mam, takich jak Ty.
Zachęcam Cię do tego żebyś czytając je, spróbowała odnaleźć się w
jednej lub być może w kilku z nich. Dlaczego jest to takie ważne?
Identyfikacja Twojego wyzwania pozwoli Ci dowiedzieć się, jaki pierwszy
krok możesz podjąć aby sobie z nim poradzić.
Chciałabym aby ten ebook stał się dla Ciebie inspiracją i zachęcił do
działania. Przeczytaj go dokładnie, zidentyfikuj swoje wyzwanie i zrób
zalecany pierwszy krok. Być może po jego zrobieniu będziesz już
dokładnie wiedziała, co powinnaś zrobić dalej. Jeśli tak się nie stanie, to
też jest ok:-) Na końcu ebooka dostaniesz ode mnie wskazówki, co
możesz dalej zrobić aby "rozprawić" się ze swoimi wyzwaniami.
Owocnej pracy!

Magdalena Korczyńska
Coach kariery
www.twojamocnastrona.pl
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Wyzwanie nr 1 - czy i kiedy wrócić do
pracy?

Historia Marty:
Marta to młoda mama 8-miesięcznej Oliwii. Zanim urodziła się jej
córeczka, Marta zupełnie inaczej wyobrażała sobie macierzyństwo.
Będąc w ciąży planowała, że wróci do pracy po rocznym urlopie
macierzyńskim. Tymczasem urlop powoli dobiega końca, a Marta nie
jest pewna tego, czy chce w ogóle wrócić do pracy i czy to jest właściwy
czas na rozstanie z córeczką. Zostając mamą Marta całkowicie
przeorganizowała swoje wartości i priorytety. Do tej pory najważniejsza
w jej życiu była praca. Teraz na pierwszym miejscu stawia córeczkę i
czas z nią spędzony. Marta lubi swoją pracę ale polubiła też spokojne i
zbalansowane życie, które prowadzi od momentu przyjścia córki na
świat. Czuje, że spełnia się w roli Mamy choć czasem brakuje jej pracy i
wyzwań z nią związanych. Marta zaczyna coraz częściej zastanawiać
się czy chce wrócić do pracy, a jeśli tak zdecyduje, to kiedy będzie
najlepszy na to moment. Ze swojej firmy dostaje sygnały, że wszyscy z
niecierpliwością czekają na jej powrót, że ma do czego wracać. Ale na
myśl o rozstaniu z córką, Marta odczuwa wyrzuty sumienia. Z drugiej
strony rozumie, że w firmie nie będę wiecznie czekać na jej powrót i
może się okazać, że zatrudnią kogoś na jej miejsce. Sytuację jeszcze
bardziej komplikuje fakt, że mąż Marty bardzo dobrze zarabia i nie
czuje ona presji powrotu do pracy z powodów czysto finansowych.
Marta jest coraz bardziej skołowana bo sama już nie wie, co będzie
lepsze dla niej, dla jej córki i dla jej rodziny.
rodziny.
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1 krok dla Marty

Odnajdujesz się w historii Maty? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
zmieniła perspektywę i spojrzała z dystansu na swoją sytuację. Kiedy
jesteśmy zanurzone w wyzwaniu, z którym się mierzymy, łatwo umykają
nam pewne fakty, które mogą pomóc w podjęciu decyzji.
Ćwiczenie: Jeśli rozważasz czy i kiedy wrócić do pracy, zrób bilans
przychodów i kosztów związanych z powrotem do pracy lub zostaniem
w domu z dzieckiem. Nie ograniczaj się tylko do kwestii finansowych,
weź pod uwagę również przychody i koszty niezwiązane z pieniędzmi. Po
wykonaniu ćwiczenia wyciągnij wnioski, która z opcji będzie da Ciebie
najlepsza.
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Ćwiczenie:
Jeśli nadal nie wiesz, co powinnaś zrobić, odpowiedz na poniższe
pytania:
1) Wyobraź sobie, że zdecydowałaś się wrócić do pracy i minął rok
od teraz. Jak Ci się żyje z tą decyzją? Jak to wpływa na Ciebie i
Twoją rodzinę?

2) Wyobraź sobie, że zdecydowałaś się zostać w domu z dzieckiem i
minął rok od teraz. Jak Ci się żyje z tą decyzją? Jak to wpływa na
Ciebie i Twoją rodzinę?

3) Wyobraź sobie, że znajdujesz na stole teczkę, w której jest
instrukcja tego, jak możesz poradzić sobie ze swoim wyzwaniem. Co
znalazłabyś w tej instrukcji?
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Wyzwanie nr 2 - utraciłam swoją
pewność siebie
Historia Iwony:
Iwona to 37-letnia mama 3 dzieci. Chciałaby wrócić do pracy ale po kilku
latach spędzonych z dziećmi w domu ma poczucie, że żaden
pracodawca nie będzie chciał jej zatrudnić. Zdaje sobie sprawę z tego,
że jest mocno w tyle jeśli chodzi o nowości i trendy w swoim zawodzie.
Nieużywane umiejętności szybko zanikły, a zdobyta wiedza gdzieś
wyparowała. Przy trójce małych dzieci brakuje jej chwili dla siebie, nie
mówiąc o tym, żeby znalazła czas na „odświeżenie wiedzy” lub
zdobywanie nowych kwalifikacji. Iwona ma poczucie, że czas spędzony
z dziećmi nie wyposażył jej w żadne przydatne umiejętności, które
mogłyby być jej atutem podczas szukania nowej pracy. Zupełnie nie
docenia tego, co robi na co dzień dla swoich dzieci i domu. To, że
wszyscy i wszystko jest zaopiekowane, codziennie na stole czeka świeży
obiad, a dom jest idealnie wysprzątany stało się oczywistością, a nie
powodem do docenienia. Iwona zaczyna coraz bardziej koncentrować
się na tym, czego jej brakuje, podkopując tym samym swoją wiarę w to,
że uda jej się wrócić do pracy. Takie myślenie zniechęca ją do
regularnego przegladania ofert i wysyłania aplikacji. Iwona łapie się na
tym, że szuka wymówek żeby tego nie robić, choć bardzo chce być
znowu aktywną zawodowo mamą.
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1 krok dla Iwony

Odnajdujesz się w historii Iwony? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś z
większą łagodnością traktowała siebie i nauczyła się doceniać siebie.
Kiedy zaczniesz to robić, z pewnością poczujesz się dziwnie i
niekomfortowo. To tak jak z nauką pisania lewą ręką, kiedy całe życie
pisałaś prawą. Na początku tego nie czujesz, ale jeśli będziesz o tym
pamiętała i wykażesz konsekwencję w działaniu, uda Ci się to!
Jeśli wykonujesz swoje obowiązki i uważasz, że to nic wielkiego, może już
czas żebyś zobaczyła jak wiele z siebie dajesz i jak bardzo się starasz?
Ćwiczenie:
Praktykuj rytuał wdzięczności. Każdego wieczora podziękuj sobie
przynajmniej za trzy dobre rzeczy, które zrobiłaś dla siebie lub innych.
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Ćwiczenie:
Chcesz nabrać jeszcze większej pewności siebie?
Naucz kogoś tego, co potrafisz. Pomoże Ci w tym zrobienie listy tego, co
umiesz.
Myślisz, że nic nie umiesz? Sporządź listę tego, co zrobiłaś w ostatnim
tygodniu. Możesz być zdziwiona, ile znajdzie się na tej liście. Sprzątanie,
gotowanie, bawienie się z dzieckiem też się liczy. Wybierz jedną z
czynności, a następnie pomyśl o osobie, którą mogłabyś tego nauczyć.
Jak najszybciej zaplanuj spotkanie. Ucząc kogoś tego, co potrafisz zwróć
uwagę na to, jak się czujesz, co o sobie myślisz i jak rośnie Twoja
samoocena. A przede wszystkim, baw się dobrze:-)
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Wyzwanie nr 3 - kończy mi się urlop
macierzyński/wychowawczy i nie wiem, co dalej?
Historia Patrycji:
Patrycja to 33-letnia mama dwójki dzieci. Obecnie przebywa na urlopie
wychowawczym i myśl, że za kilka miesięcy musi podjąć decyzję, co
dalej, spędza jej sen z powiek. Patrycja bardziej wie, czego nie chce niż
co chciałaby robić zawodowo. Nie wyobraża sobie powrotu do aktualnej
pracy, która ze względu na dojazdy zabierałaby jej łącznie około 11
godzin dziennie. Patrycja nie chce wracać także do dawnych
obowiązków. Przebywając w domu, mocno wkręciła się w swoją pasję,
którą jest rękodzieło. Bardzo lubi swoją „dłubaninę̨”, każdy zakończony
projekt, każdy zadowolony klient to ogrom satysfakcji. Równocześnie
ma masę̨ wątpliwości, głównie związanych z tym czy jej projekty
rękodzielnicze mogłoby stać się opłacalne (zwłaszcza, ze konkurencja
jest dość duża) i czy dałaby radę "ogarnąć" to wszystko od strony
formalno-biznesowej. Patrycja ma poczucie, że żeby to zadziałało
musiałaby najpierw znaleźć to "coś" - jakiś produkt lub usługę, który
byłby unikatowy.
Patrycja jest coraz bardziej skołowana bo nie wie, co dalej: czy wracać
do obecnej pracy, czy szukać nowej, a może otworzyć własny biznes?
Bardzo chciałaby znaleźć zajęcie, które będzie dla niej idealne.
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1 krok dla Patrycji
Odnajdujesz się w historii Patrycji? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
dała sobie czas na poznanie samej siebie, pytanie siebie czego
pragniesz, wsłuchiwanie się w swoje potrzeby. Odkryjesz dzięki temu
to, co jest dla Ciebie ważne i będziesz miała pewność, że drabina po
której się wspinasz, przystawiona jest do właściwej ściany. I że żyjesz
naprawdę swoim życiem.
Ćwiczenie:

Pytania pomocne w odkrywaniu siebie:
1) Czego pragniesz tu i teraz?
Zadawaj sobie to pytanie raz po raz, aż wysycą się odpowiedzi. Dzięki
temu wejdziesz w kontakt z tym, czego naprawdę teraz dla siebie
potrzebujesz i będziesz mogła zdecydować, jak chcesz zaangażować się
w zaspokajanie swoich potrzeb.
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2) Co obecnie najbardziej zajmuje Twoją uwagę?
To czemu dajesz uwagę rośnie. Na przykład jeśli skupiasz się bardzo na
stresie, którego doświadczasz i nakręcasz spiralę negatywnych myśli,
będziesz miała więcej stresu. Warto jest zdawać sobie sprawę z tego, co
najbardziej zajmuje Twoją uwagę, aby świadomie wybierać, czy jest to
rzeczywiście to, co chcesz aby rosło.

3) Co jest Twoim wewnętrznym priorytetem tu i teraz?
Czemu w swoim życiu pragniesz dać teraz czas, uwagę, o jaką sferę się
zatroszczyć? Pomyśl o tym, w jaki sposób chcesz to zrobić?
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Wyzwanie nr 4 - nie chcę wracać do pracy,
spełniam się w roli mamy
Historia Kingi:
Kinga jest mamą rocznego Stefanka. To jej pierwsze dziecko, więc Kinga mocno zagłębiła
się w temat rozwoju i wychowania dzieci. Sprawia jej to dużą przyjemność. Zabawa z
synkiem, pokazywanie mu świata, codzienne spacery, spotkania z innymi mamami – taka
rzeczywistość bardzo odpowiada Kindze. Ma poczucie, że rola mamy uświadomiła jej to,
jak naprawdę chce żyć. Kinga w głębi serca podjęła już decyzję, że nie chce wracać do
pracy, że przez najbliższe 3 lata chce opiekować się Stefankiem. Jego rozwój i bliski
kontakt z synkiem są dla niej ważniejsze niż uczestniczenie w wyścigu szczurów, w którym
biegła przez ostatnie 10 lat swojego zawodowego życia. Ponieważ Stefanek skończył już
roczek, Kinga coraz częściej dostaje pytania o to, kiedy wraca do pracy. Czuje presję
rodziny i znajomych, dla których wizja pracującej mamy, to wizja jedynej i najlepszej mamy
dla swojego dziecka. Kindze brakuje wsparcia, wszystkie znane jej mamy wróciły już do
pracy, nie ma w związku z tym nawet z kim pogadać i podzielić się tym, co naprawdę czuje
i myśli. Ma poczucie, że bliscy nie chcą jej słuchać, nie liczą się z jej zdaniem i nie akceptują
wyboru.
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1 krok dla Kingi

Odnajdujesz się w historii Kingi? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
wypróbowała metodę małych kroków i małych działań, która pomoże Ci
w bezpieczny sposób przekonać się, jakich korzyści możesz
doświadczyć dzięki pokazywaniu siebie prawdziwej innym ludziom.
Ćwiczenie:
Wybierz jedną niezbyt dla Ciebie wymagającą sytuację, podczas której
wypróbujesz, jak to jest pokazywać swoje prawdziwe uczucia czy wyrażać
swoje prawdziwe opinie np: wobec rodziców, męża czy bliskich
przyjaciółek. Niech to będzie sytuacja najbardziej bezpieczna z
możliwych. Następnie odważ się na maleńkie wyjście ze strefy komfortu powiedzenie tego, co naprawdę czujesz lub myślisz. Weryfikuj swoje
założenia, czy to rzeczywiście jest zagrażające.
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Ćwiczenie:
Przygotuj sobie listę argumentów, przede wszystkim dla samej siebie dlaczego podjęłaś akurat taką decyzję, co ważnego realizujesz dzięki
temu? Gdy sama będziesz o tym przekonana, łatwiej Ci będzie
przekonać innych. Może się okazać, że dyskusji na ten temat będzie
mniej lub będą trwały krócej.
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Wyzwanie nr 5 - chcę wrócić do
pracy ale moi bliscy nie wspierają mnie w tym
Historia Ani:
Ania to młoda mama 16-miesięcznej Zosi i 4-letniego Kacperka. Zanim
zaszła w drugą ciążę, otworzyła jednoosobowe biuro rachunkowe. Ania
zawsze chciała to robić, Praca księgowej sprawia jej dużą satysfakcję. Przy
dwójce dzieci prowadzenie firmy w domu staje się nie lada wyzwaniem.
Dodatkowo Ania ma poczucie, że dla nikogo poza nią jej powrót do pracy
nie jest ważny. Kiedy dzieci są chore mąż nie bierze wolnego bo „pracuje
u kogoś”, więc to Ania musi rezygnować ze swojej pracy i nowych zleceń
bo „pracuje u siebie.” Jej rodzice i teściowie mają przekonanie, że to
mama najlepiej zajmie się dziećmi i że jest to jej obowiązek, w związku z
czym jedynie sporadycznie służą pomocą w opiece nad Zosią i
Kacperkiem. Ania jest coraz bardziej sfrustrowana i zmęczona całą tą
sytuacją. Stara się pracować rano i późnym wieczorem, kiedy dzieci pójdą
spać ale często o tej porze jest już zmęczona i mało wydajna. Dodatkowo
klienci chcą mieć też możliwość kontaktu z Anią w ciągu dnia, co
czasem jest trudne bo Ania nie może pracować z dziećmi na kolanach. A
kiedy znajdzie już czas na pracę, czuje wyrzuty sumienia bo nie zajmuje
się wtedy domem, nie spędza czasu z rodziną. Ania tak bardzo chciałaby
aby ktoś jej pomógł, był dla niej wsparciem kiedy potrzebuje zająć się
pracą.
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1 krok dla Ani

Odnajdujesz się w historii Ani? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
pozwoliła sobie przyjmować wsparcie od innych. Być może na drodze ku
temu, że nie otrzymujesz wystarczającej pomocy nie stoi niechęć do
tego ze strony Twoich bliskich ale Twoje przekonania np: "Kiedy proszę
o pomoc, sprawiam innym kłopot swoją osobą", "nie powinnam
zajmować kogoś swoimi sprawami" itp. Droga Mamo, naprawdę nie
musisz sobie radzić ze wszystkim sama. Zasługujesz na dobro i wsparcie
od innych. Pozwól się sobą zaopiekować Aby otrzymywać wsparcie od
innych, najpierw musisz się na nie sama otworzyć. Uznaj swoje potrzeby i
pragnienia za istotne dla Ciebie. Na tyle istotne, aby poprosić o pomoc i
wsparcie, gdy ich potrzebujesz.
Ćwiczenie:.
1) Wypisz jak najwiecej zakończeń poniższego zdania:
"Mam małe szanse na wsparcie ze strony bliskich ponieważ ... "

2) Spośród wypisanych dokończeń zdań wybierz takie, które w
największym stopniu sprawia, że czujesz się bezsilna,
bezwartościowa i beznadziei (to przekonanie najbardziej Ci nie służy)

3) Zadaj sobie pytanie: "Czy to prawda, że .... ?" (tutaj wstaw swoje
ograniczające przekonanie)
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4) Znajdź wyjątki i odstępstwa od tej reguły. Przypomnij sobie
przykłady sytuacji, gdy jednak wydarzało się coś zupełnie
przeciwnego.

5) Jak reagujesz, kiedy wierzysz, że ta myśl jest prawdziwa? Zrób
listę tego, co robisz, myślisz, czujesz, kiedy dajesz wiarę temu
przekonaniu.

6) Wyobraź sobie świat, w którym ta myśl nie istnieje, siebie, która
nie ma pojęcia, że można tak myśleć. Jak to jest? Kim byłabyś bez
tej myśli?

7) Przeformułuj swoje przekonanie, tworząc zdanie całkowicie
przeciwne. Następnie znajdź 3 przykłady ze swojego życia na
prawdziwość tego odwrócenia.

Ćwiczenie:
Znajdź sobie grupę wsparcia. Poszukaj innych pracujących mam - nie
ograniczaj się tylko do znajomych, z pomocą może przyjść internet.
Nawiąż kontakt z osobami, które rozumieją Twoją sytuację i będą Cię
wspierać, gdy wpadniesz w „dołek”. Dowiedz się, jak one sobie radzą w
podobnych sytuacjach. Nie obawiaj się prosić o pomoc. Wspieraj także
inne mamy. Uwierz mi, masz się czym dzielić!
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Wyzwanie nr 6 - już od dawna
szukam pracy ale nie mogę niczego znaleźć
Historia Kasi:
Kasia to mama dwóch dziewczynek – 2-letniej Zuzi i 4-letniej Klary. Zuzia
za kilka miesięcy skończy 3 lata i wtedy Kasia chciałaby stać się znowu
aktywną zawodowo Mamą.
Kasia zdecydowała, że nie wraca do swojej obecnej pracy. Teraz to dzieci
i rodzina są dla niej ważniejsze od zawodowych ambicji. Kasia dokładnie
wie, jakiej pracy szuka. Chciałaby pracować zdalnie, od czasu do czasu
pojawić się w biurze lub spotykać z klientem na mieście. I najważniejsze –
Kasia chciałaby aby nowa praca znajdowała się blisko ich miejsca
zamieszkania. Młodzi mieszkają daleko od rodziców i teściów, w związku
z czym nie mogą liczyć na co dzień na ich pomoc. Dodatkowo mąż Kasi
pracuje w delegacji i często nie ma go w domu. Wszystkie obowiązki
domowe oraz te, związane z wychowaniem dziewczynek, są więc
głównie na jej głowie. Kasia szuka więc pracy, która pozwoli jej uniknąć
codziennego stresu związanego z szykowaniem dzieci do przedszkola.
Chce mieć komfort, że ze wszystkim się wyrabia i nie wpada codziennie
spóźniona do biura bo dziecko zaspało lub marudziło. Kasia jest
zdeterminowana - twierdzi, że jest w stanie przebranżowić się, pójść na
kurs, żeby tylko dostać taką pracę ale do tej pory nie udało jej się niczego
znaleźć. Wewnętrzna presja, którą na siebie nakłada wcale jej nie służy.
Stres zjada ją na rozmowach rekrutacyjnych. przez co traci szansę na
zatrudnienie. Kończy się też stworzona przez nią lista firm blisko ich
miejsca zamieszkania, które Kasia brała pod uwagę. Sfrustrowana i
zniechęcona, powoli traci nadzieję, że może znaleźć wymarzoną pracę.
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1 krok dla Kasi

Odnajdujesz się w historii Kasi? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
pozwoliła rzeczom dojrzewać, zamiast robić je na siłę. Kiedy jesteśmy
naprawdę na coś gotowe, idzie to łatwo i mamy poczucie, że
wszechświat nas w tym wspiera. Z kolei kiedy coś nie idzie, to może
znaczyć, że warto jeszcze chwilę poczekać, zamiast napinać się i walczyć.
Ćwiczenie:
Czasami tak bardzo czegoś chcemy, że tworzymy sobie wewnętrzne
ciśnienie, presję. To nie pomaga. Działając w napięciu, robisz coś bez
połączenia ze sobą. Zamiast tego skup się lepiej na sercu, zatrzymaj się i
poczuj, co jest naprawdę żywe. Pozwól aby działanie wypływało z
prawdziwej wewnętrznej chęci, wtedy będzie bardziej skuteczne.

Pomocne pytania:
1) Jakie działania podejmujesz szukając pracy, kiedy działasz pod
wewnętrzną presją?
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2) Jakie otrzymujesz rezultaty?

3) Jak te rezultaty mają się do Twoich oczekiwań?

4) Przypomnij sobie taką sytuację z Twojego doświadczenia
osobistego lub zawodowego, kiedy bardzo Ci na czymś zależało ale
działałaś bez wewnętrznej presji, pogodzona z tym, co przyniesie
los. Jak to wtedy zrobiłaś? Jakie lekcje mogłabyś zaczerpnąć z tego
doświadczenia i zastosować je w aktualnej sytuacji?

5) Gdybyś wiedziała, że wszystko skończy się dobrze, że znajdziesz
wymarzoną pracę, to co byś robiła inaczej?

6) Jaki malutki krok mogłabyś zrobić już dzisiaj, bez żadnego
przygotowania, aby znaleźć wymarzoną pracę?
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Wyzwanie nr 7 - jak pogodzę pracę z
macierzyństwem?
Historia Julii:
Julia to mama 3-letniej Anieli i 5-letniego Henryka. Wraca do pracy po
kilkuletniej przerwie. Z jednej strony czuje ogromną satysfakcję bo dzięki
temu stanie się bardziej niezależna i pewniejsza siebie. Jednocześnie ma
poczucie, że powrót do pracy będzie mocno stresujący. Obawia się tego,
że będzie tęsknić za dziećmi, że czas spędzony z nimi ograniczy się do
minimum, że zachorują i wtedy wyzwaniem stanie się zorganizowanie
dla nich opieki. Martwi ją również to, jak pracodawca zareaguje, kiedy
będzie musiała wziąć zwolnienie. Do tego dochodzi codzienna logistyka
czyli pogodzenie dojazdów do pracy z odprowadzaniem dzieci do
przedszkola. Marta obawia się, że nieustanne balansowanie pomiędzy
pracą, macierzyństwem i domem doprowadzi do tego, że nie będzie ani
dobrą mamą, ani żoną, ani pracownikiem. A poza tymi rolami chciałaby
także zadbać o siebie.
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1 krok dla Julii

Odnajdujesz się w historii Julii? Jeśli tak, zachęcam Cię do tego abyś
odczarowała wszystkie swoje lęki i zobaczyła, że diabeł wcale nie jest
taki straszny:-) Kiedy myślisz o swoich obawach, zazwyczaj wydaje Ci się,
że jest ich bardzo dużo i że nic nie można z nimi zrobić. Tymczasem
"wyjęte z głowy" i przelane na papier często okazują się mniej liczne niż
przypuszczałaś. Odkrywasz również, że istnieją sposoby, jak można je
zminimalizować lub nawet całkiem wyeliminować.
Ćwiczenie:
1) Wypisz wszystkie swoje zmartwienia w dwóch kolumnach::
-sprawy, na które mam wpływ
-sprawy, na które nie mam wpływu
Zauważ, że w grupie spraw, na które masz wpływ, znajdują się zarówno
te, na które masz wpływ bezpośredni, jak i takie, na które możesz
wpływać pośrednio np: poprzez wpływanie na innych ludzi.
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2) Do każdej sprawy dopisz, jakie kroki podejmiesz, aby się uchronić
przed tymi zdarzeniami (np: jeśli martwisz się o zdrowie dzieci możesz
zaplanować aktywne formy spędzania wspólnego czasu lub dodawać
jedno warzywo więcej do posiłków w ciągu dnia.)

3) Przejdź do listy spraw, na które nie masz wpływu i wyobraź sobie
dokładnie, jak wyglądałaby ta sytuacja.
Zobacz, co byś w niej widziała, usłysz, co inni by mówili, poczuj swoje
emocje tak, jakby to działo się naprawdę. Następnie zauważ wewnętrzny
ekran, na którym w wyobraźni wyświetlasz sobie to wyobrażenie. Zacznij
go pomniejszać, aż stanie się malutki, jak znaczek pocztowy. Przyklej go
do kamienia, weź procę i wystrzel ten kamień w kosmos. Większość
zmartwień już stamtąd nie wraca, a te, które wracają, możesz znowu
wysłać daleko:-)

4) Porozmawiaj o tym, co Cię martwi z zaufaną osobą.
Nie tylko poczujesz się lepiej po takiej rozmowie ale ktoś z zewnątrz
może pokazać Ci nowe spojrzenie na Twoją sytuację oraz inne sposoby
poradzenia sobie z nią, niż te o których Ty myślałaś lub próbowałaś
wdrożyć.
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Gratuluję Ci!
Właśnie zrobiłaś pierwszy krok w kierunku powrotu do aktywności
zawodowej Nawet największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku,
ważne zatem abyś nie zatrzymała się na tej drodze. Mam nadzieję, że
praca którą włożyłam w napisanie tego ebooka będzie dla Ciebie owocna
i doświadczysz chociaż części tych pozytywnych emocji oraz poczucia
sprawczości, jaka towarzyszy pracującym ze mną Mamom.
Jeśli chcesz wiedzieć, co może być tym drugim krokiem, zapraszam Cię
do śledzenia mojego profilu na facebooku, Linkedin oraz do czytania
wpisów blogowych. Obiecuję wspierać Cię w tym, abyś wiodła udane
życie zawodowe. Będę robiła to wysyłając do Ciebie inspirujące
wskazówki i ćwiczenia, które pomogą Ci wrócić do pracy i/lub dokonać
zmiany zawodowej. Masz ochotę na więcej? Zapraszam Cię na
bezpłatną konsultację, podczas której zidentyfikujesz swoje największe
wyzwanie w powrocie do pracy oraz ustalisz, jak możesz sobie z nim
poradzić.
Życzę Ci odwagi do tego, abyś pozwoliła sobie sięgnąć po pracę Twoich
marzeń, wytrwałości w działaniu i dużo, dużo wiary w siebie. Jesteś
wyjątkową kobietą, jesteś wyjątkową Mamą. Zasługujesz na wszystko, co
najlepsze!
Pozdrawiam Cię ciepło:-)
Magda Korczyńska
Coach kariery
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O autorce
Nazywam się Magda Korczyńska i jestem
coachem kariery. Na co dzień wspieram Mamy
w powrocie do pracy oraz w zmianie
zawodowej. Dzięki pracy ze mną zyskują
pewność, co chcą robić w życiu, odczarowują
wszystkie swoje obawy i znajdują pracę, która
będzie dla nich idealna.
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