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Grzeczne dziewczynki 
marzą o karierze, 
a niegrzeczne ją planują 

Przejmij kontrolê nad swoj¹ karier¹

Wierzysz, ¿e bycie grzeczn¹ dziewczynk¹ jest recept¹ na sukces? Z pewnoœci¹ pomo¿e Ci 
dostaæ siê bez kolejki do nieba, na pewno jednak nie bêdzie Twoim sprzymierzeñcem 
w karierze zawodowej. Najwy¿szy czas, byœ zesz³a na ziemiê, zanim odczujesz przykre 
nastêpstwa bolesnego upadku. Nikt nie zauwa¿y Twojej inteligencji, zaanga¿owania 
i ciê¿kiej pracy, jeœli bêdziesz chowaæ siê po k¹tach.

Chcesz wspi¹æ siê na sam szczyt zawodowej kariery, udowodniæ, ile jesteœ warta? Mo¿esz 
zakasowaæ wszystkich, tylko pozb¹dŸ siê niepotrzebnych zahamowañ, poczucia winy 
czy wstydu i œmia³o idŸ naprzód. Potrzebny Ci doskona³y PR, a nikt nie zapewni Ci 
lepszego ni¿... Ty sama. Naucz siê pokonywaæ blokuj¹ce Ciê lêki, negocjowaæ podwy¿ki 
i awanse, wp³ywaæ na swoich prze³o¿onych, budowaæ sieæ wartoœciowych kontaktów, 
a tak¿e walczyæ z g³upimi stereotypami. Poka¿emy Ci, jak siê do tego zabraæ.

• Zdob¹dŸ upragnion¹ pracê z wymarzon¹ pensj¹.
• Zostañ mistrzyni¹ subtelnej i skutecznej autopromocji.
• Staw czo³o lêkom i poznaj klucz do pewnoœci siebie.
• Poznaj zasady tworz¹ce nowoczesn¹ etykê biurow¹.
• Naucz siê osi¹gaæ wszystko, na co zas³ugujesz.
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1
Jeste� tutaj

Wiesz co? Je�eli sama nie zadbasz o swoj� karier�, nie spodziewaj si�, �e
kto� zrobi to za Ciebie. Je�eli to, co robisz, chcesz robi	 z zaanga�owa-
niem i odnosi	 sukcesy, musisz przej�	 kontrol� nad swoim zawodo-
wym losem. Tylko Ty sama mo�esz ustali	, kim jeste�, czym mo�esz si�
zajmowa	 i dok�d chcesz zmierza	. Rozdzia�, który w�a�nie czytasz,
zabierze Ci� w podró� w czasie: dokonasz oceny miejsca, w którym za-
cz��a�; stwierdzisz, gdzie znajdujesz si� dzisiaj na swojej �cie�ce kariery,
jak si� tam dosta�a� i — co najwa�niejsze — gdzie chcesz by	 jutro. Po-
prosimy Ci�, �eby� zada�a sobie trudne pytania: Co dla Ciebie oznacza
sukces? Czy powstrzymuj� Ci� jakie� obawy? Czy Twoja obecna praca
Ci odpowiada? Jak w Twoich marzeniach mia�a wygl�da	 Twoja sytuacja
na obecnym etapie �ycia? Jakim pracownikiem lub mened�erem je-
ste�? Dzi�ki zg��bieniu tego, co Ci� naprawd� motywuje zawodowo,
oraz przeczytaniu historii kobiet, które wzi��y odpowiedzialno�	 za
w�asny rozwój zawodowy, lepiej zrozumiesz sam� siebie i b�dziesz w sta-
nie postawi	 pierwsze kroki na drodze do zmiany swojego �ycia.
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By� dziewczyn�, która sprawia,
�e rzeczy si� dziej�

Napisa�y�my t� ksi��k� dla wszystkich kobiet, które maj� poczucie, �e
mog� zrobi	 wi�cej, i chc� podj�	 to wyzwanie. Je�eli Twoja kariera utkn�-
�a w martwym punkcie, je�eli jeste� sfrustrowana swoj� pozycj� w firmie
lub znudzona �cie�k� zawodow�, któr� wybra�a�, najwy�szy czas zmieni	
sposób my�lenia. Zacznij od prostego pytania: Czy pod koniec �ycia
b�dziesz zadowolona z tej ogromnej ilo�ci czasu, któr� sp�dzi�a� w pracy?

Je�eli twoja odpowied� brzmi „tak”, mo�esz wykorzysta	 t� ksi��k�, by
pokona	 kolejny szczebelek kariery, ucz�c si� nowych umiej�tno�ci, by
��da	 tego, na co zas�ugujesz, i stawia	 czo�a wyzwaniom, które si� przed
Tob� pojawi�.

Ale je�eli Twoja odpowied� brzmi „nie”, to wykorzystaj t� ksi��k�, by
doj�	 do tego, czego Ci brakuje i co musisz zrobi	, by przej�	 kontrol�
nad w�asnym �yciem zawodowym. Je�eli wyrobi�a� w sobie nawyk pisania
negatywnych scenariuszy, popracujemy nad tym, by je napisa	 od nowa.
Nie akceptuj my�li, �e jeste� dziewczyn�, która nigdy nie dostaje tego, co chce.
Zamiast tego sta� si� kobiet�, która sprawia, �e rzeczy si� dla niej dziej�.

Wed�ug badania przeprowadzonego przez National Sleep Foundation
przeci�tny Amerykanin sp�dza w pracy czterdzie�ci sze�	 godzin tygo-
dniowo. Naszym zdaniem faktycznie pracujemy d�u�ej, szczególnie je�li
we�miemy pod uwag� takie wynalazki jak BlackBerry. A ponad czter-
dzie�ci sze�	 godzin to bardzo du�o czasu. Poniewa� wi�kszo�	 godzin,
których nie po�wi�camy na sen, sp�dzamy, pracuj�c, dobrze jest lubi	
to, co si� robi. Im bardziej lubimy nasz� prac�, tym wi�cej energii jeste�my
w stanie po�wi�ci	, by j� wykonywa	 dobrze.

Kluczem do znalezienia szcz��cia w pracy jest zaakceptowanie tego, kim
jeste�my i czego oczekujemy od naszego �ycia zawodowego. Porówny-
wanie w�asnej �cie�ki ze �cie�kami innych na nic si� nie zda, poniewa�
Twoje umiej�tno�ci, warto�ci, osobowo�	, obowi�zki, a nawet miejsce,
w którym mieszkasz, s� unikatowymi czynnikami wp�ywaj�cymi na
trajektori� Twojej kariery. Je�eli jeste� sfrustrowana z powodu miejsca,
w którym si� znajdujesz, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co powin-
na� zrobi	, nale�y rozpocz�	 od siebie.
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Zdefiniuj swój w�asny sukces
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poprosi�y�my setki kobiet o zdefinio-
wanie poj�cia „sukces”. Dla tych, które znajdowa�y si� na pocz�tku
kariery, sukces oznacza� osi�gni�cie wy�szego stanowiska, ni� maj� rówie-
�nicy, oraz adekwatnie wy�szego wynagrodzenia. Wiele kobiet w po�owie
�ycia zawodowego uwa�a�o, �e sukces to praca zapewniaj�c� wystarcza-
j�c� elastyczno�	, by mog�y spe�nia	 si� tak�e jako matki. A dla kobiet
pod koniec kariery zawodowej sukces to mo�liwo�	 robienia w pracy tego,
co si� kocha.

Bez wzgl�du na to, gdzie si� teraz znajdujesz, �wiadomo�	, co sukces
oznacza dla CIEBIE, pomo�e Ci zmotywowa	 si� do tego, by mie	 �ycie
zawodowe zapewniaj�ce satysfakcj� i wyzwania oraz przynosz�ce takie
przychody, jakich oczekujesz. 
wiadomo�	 w�asnych celów pomo�e Ci
tak�e stworzy	 w�asny plan dzia�ania.

Poni�ej znajdziesz kilka czynników, które dobrze jest wzi�	 pod uwag�
podczas definiowania poj�cia „sukces”.
� Czy zarabianie du�ych pieni�dzy jest dla Ciebie priorytetem?

Je�eli tak, to co jeste� w stanie po�wi�ci	 dla tych pieni�dzy?
Gdyby� po�wi�ci�a dla nich �ycie osobiste, czy w dalszym ci�gu
mia�aby� poczucie sukcesu?

� Czy rozmiar ma dla ciebie znaczenie? Czy chcesz zarz�dza	 du�ym
zespo�em? Czy jeste� sk�onna szkoli	 si�, by zosta	 silnym liderem?
Czy masz do�	 pewno�ci siebie, by efektywnie zarz�dza	, a je�eli
jej nie masz, to czy potrafisz j� udawa	?

� Czy posiadanie elastycznego grafiku jest dla ciebie czynnikiem
sukcesu? Je�eli tak, to czy w Twojej pracy jest to mo�liwe?

� Czy praca na cz��	 etatu oznacza dla Ciebie sukces? Czy masz
mo�liwo�	 podj�cia pracy w niepe�nym wymiarze godzin ju�
teraz?

� Czy czu�aby�, �e osi�gn��a� sukces, gdyby Twoja praca wymaga�a
podró�y?

� Gdyby� mog�a tylko podpisywa	 list� obecno�ci i zostawia	 stres
w pracy, czy uwa�a�aby� to za sukces?

� Czy sukces sprowadza si� do wykonywania pracy z pasj�?
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� Czy czu�aby�, �e osi�gn��a� sukces, pracuj�c w organizacji non profit?
� Czy w Twojej bran�y s� osoby, które s� dla Ciebie inspiracj�, a prac�

z nimi uzna�aby� za sukces?
� Czy jest jakie� wydarzenie, które okre�li�aby� mianem zawodowego

sukcesu? 
wietna przemowa, wyprodukowanie spektaklu teatralnego,
opublikowanie ksi��ki, otrzymanie �wietnej recenzji lub nagrody?

� Czy jest jakie� biuro, które wpad�o Ci w oko, i gdyby� mog�a siedzie	
tam w �rodku, uzna�aby�, �e osi�gn��a� sukces?

� Gdyby Twój zespó� zwraca� si� do Ciebie po wskazówki, wsparcie
i porady, czy wtedy czu�aby�, �e osi�gn��a� sukces?

Twoja definicja sukcesu b�dzie z czasem ulega	 zmianom, wi�c sprawdzaj
od czasu do czasu swoje stanowisko i weryfikuj list�. Mo�esz j� tak�e
dowolnie modyfikowa	 — w miar� tego, jak dojrzewamy, nasze prio-
rytety zmieniaj� si�. Najwa�niejsze to zdefiniowa	 swój sukces i potem
stale definiowa	 go na nowo.

Im szybciej okre�lisz, jakie warto�ci s� wa�ne dla Ciebie i dla Twojej wyma-
rzonej kariery, tym szybciej stworzysz idealny scenariusz zawodowy.
Odpowiadaj�c na trudne pytania postawione w tym rozdziale, daj sobie
troch� luzu. Nie obwiniaj si�, �e nie przeprowadzi�a� zmian wcze�niej,
je�eli odkryjesz, �e jeste� nieszcz��liwa. Nie karz si� za to, �e odpu�ci�a�
sobie ofert� pracy, która teraz, po analizie, wydaje si� interesuj�ca. I nie
ograniczaj si�, eliminuj�c mo�liwo�ci, poniewa� nie uwa�asz si� za „osob�
takiego pokroju”.

By ksi��ka ta mog�a spe�ni	 swoje zadanie, musisz by	 ze sob� szczera
i otwarta na nowe sposoby patrzenia na swoj� karier� i na siebie sam�.
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5 mantr na popraw� kariery

Rozmawiaj�c z wieloma kobietami o ich wycieczkach w gór� i w dó� dra-
biny kariery zawodowej oraz zupe�nym spadaniu z niej, us�ysza�y�my
kilka duchowych zasad pojawiaj�cych si� w poradach biznesowych.
Bardzo podoba nam si� pomys� zintegrowania tych form m�dro�ci, ponie-
wa� wszystkie osoby, które uwa�amy za najbardziej inspiruj�ce zawo-
dowo, s� w rzeczywisto�ci osobami uduchowionymi.

Opracowa�y�my list� naszych pi�ciu ulubionych prawd zawodowych —
mantr, które mo�esz sobie powtarza�, przygotowuj�c si� do przej�cia
kontroli nad swoim zawodowym losem oraz staraj�c si� znale�� z powro-
tem zgubion� �cie�k�, je�eli poczujesz, �e zesz�a� na manowce.

B�d� obecna ka�dego dnia w swoim �yciu i swojej pracy.
Przyjmuj z otwartymi ramionami nowe sposoby my�lenia.
Poszukuj zmian i wykorzystuj je.
Dzia�aj zgodnie z mo�liwo�ciami.
B�d� otwarta na spotkanie swojego nast�pnego mentora.
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Jak sobie wyobra�asz swoj� karier�?
Zatem chcesz zmian, ale nie jeste� pewna, jak ma wygl�da	 ta nowa rzeczy-
wisto�	. Przeczytaj nasz� list� stwierdze� i znajd� te, które si� do Ciebie
odnosz�.
� Chc� pozosta	 w obecnym miejscu, ale chcia�abym poprawi	 swoj�

sytuacj�, uzyskuj�c podwy�k� lub awans.
� Chcia�abym zosta	 w obecnej firmie, ale jestem zainteresowana

zmian� dzia�u.
� Chcia�abym znale�	 prac� w tym samym zawodzie, ale w innej

firmie.
� Chc� przebi	 si� do innej bran�y.
� Chc� za�o�y	 w�asn� firm�.


wiadomo�	 w�asnego celu zawodowego pomo�e Ci zachowa	 koncen-
tracj� podczas czytania tej ksi��ki. Nie zdziw si�, je�eli pod koniec ostat-
niego rozdzia�u zaczniesz spogl�da	 na swoj� zawodow� przysz�o�	 ca�-
kiem inaczej.
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Ty wczoraj
Jak si� tutaj w ogóle dosta�a�? Zwrócenie uwagi na to, gdzie by�a�, mo�e
okaza	 si� �ród�em dodatkowych informacji na temat tego, co robisz
teraz, bez wzgl�du na to, czy jest to dla Ciebie dobre, czy te� nie.

Caitlin najbardziej lubi�a prac�, któr� wykonywa�a w czasie studiów.
Op�aca�a wtedy czynsz, pracuj�c w piekarni (je�eli kiedykolwiek zaw�dru-
jesz do Amherst w stanie Massachusetts, ta piekarnia nazywa si� The
Black Sheep Deli). Uwielbia�a pracowite poranki, kiedy ca�a piekarnia
�y�a rozmowami studentów i profesorów, którzy wpadali na kaw� i muf-
finki przed udaniem si� na zaj�cia. Poniewa� piekarnia znajdowa�a si�
w �rodku miasta i kampusu uniwersyteckiego, nawet b�d�c w pracy,
wiedzia�a, co dzieje si� w �wiecie zewn�trznym. Uwielbia�a przerwy na
lunch sp�dzane w towarzystwie kolegów z pracy, którzy cz�sto byli te� jej
kolegami ze studiów, i lubi�a przebywa	 w miejscu, gdzie by�o jedzenie.
No i co najwa�niejsze — by�a zachwycona, mog�c pracowa	 z kim�, kto
mia� swój w�asny, kwitn�cy interes, stworzy� miejsce, które przyci�ga�o
klientów, oraz zach�ca� ich do tego, by odpocz�li przy oknie, by po-
czytali ksi��k�, popijaj�c popo�udniow� latte.

Czy którakolwiek z tych rzeczy wskazywa�a, gdzie Caitlin w ko�cu wyl�-
duje? Ty nam powiedz. Dzi� Caitlin pracuje w public relations (czynnik spo-
�eczny, jest poinformowana), pisze ksi��ki (jak studia), specjalizuje si�
w mediach po�wi�conych jedzeniu i jest wspó�w�a�cicielk� dwóch firm.

Cho	 do�	 �atwo jest powiedzie	, czego nie lubisz w obecnej pracy, okre-
�lenie tego, co sprawia Ci przyjemno�	, jest o wiele trudniejsze. Mo�esz
znale�	 odpowied� na to pytanie, spogl�daj�c w przesz�o�	.

Historia Twojej kariery

Zacznijmy kopa	. We� kartk� papieru i zapisz na niej prace, który wyko-
nywa�a� (p�atne i niep�atne). Przypomnij sobie, ile czasu sp�dzi�a� w ka�-
dej z nich, wybierz t�, w której by�a� najszcz��liwsza. Zapisz powody
swojej satysfakcji. Czy by�a to praca zespo�owa? Kultura korporacyjna?
A mo�e to posta	 szefa sprawi�a, �e prac� t� lubi�a� najbardziej? Czy to
sposób, w jaki mija� Twój dzie�? Klienci, z którymi mia�a� do czynienia?
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Umiej�tno�ci, które zdoby�a�? Teraz przyjrzyj si� li�cie. To s� cechy, o które
chcesz wzbogaci	 swoj� obecn� sytuacj� zawodow�.

Teraz mo�esz oszcz�dzi	 sobie udr�ki poszukiwania zawodów, które nie
dadz� Ci ani energii, ani rado�ci, poprzez okre�lenie prac, które najmniej
lubisz. Jakie by�y przyczyny Twojego niezadowolenia? Czy nie po�wi�-
cano Ci do�	 uwagi? By�a� niedoceniana? Brakowa�o Ci inspiracji? Czy
dni mija�y Ci tam w negatywnej atmosferze? Mamy nadziej�, �e to ta-
kie cechy �rodowiska pracy, których mo�na unikn�	!

Je�eli uwa�asz, �e Twoje �ycie osobiste i zawodowe to dwie ca�kowicie
osobne sprawy, przyjrzyj si� uwa�niej swojej Historii Kariery i przypo-
mnij sobie, co dzia�o si�, kiedy pracowa�a� na ka�dym z wymienionych
stanowisk. Mo�esz zauwa�y	, �e podczas wyj�tkowo m�cz�cego okresu
w Twoim �yciu osobistym Twoja kariera zamar�a. Po wakacjach, któ-
rych tak bardzo potrzebowa�a�, wróci�a� do pracy z now� wersj� CV
oraz pe�na energii, by zacz�	 szukanie czego� lepszego. Koncentruj�c
si� na przej�ciu kontroli nad swoj� karier�, nie zapominaj o przej�ciu
kontroli tak�e nad swoim �yciem osobistym. Kiedy wszystko ma w�a-
�ciwe proporcje, znacznie �atwiej jest jasno my�le	 i dokonywa	 ma�ych
lub wi�kszych zmian.

No i w ko�cu popatrz, gdzie zaczyna�a� i gdzie znajdujesz si� teraz. Mia�a�
jaki� plan, czy mo�e wszystko potoczy�o si� samo? Czy mia�a� wizj� ka-
riery i zgodnie z ni� podejmowa�a� decyzje, posuwaj�c si� krok po kro-
ku w kierunku swojego celu? A mo�e zawsze czu�a� si� jak pasa�er w po-
je�dzie, który jecha� tam, gdzie sam chcia�?

Jen Ramos, dyrektor do spraw promocji Vroman’s Bookstore w Kalifor-
nii, nie mia�a �adnego planu kariery, ale znalaz�a swoj� �cie�k�, pracuj�c
na ró�nych stanowiskach.

Kiedy sko�czy�am liceum, nie by�am pewna, co tak naprawd�
chcia�abym robi	, gdy b�d� doros�a. Posz�am do szko�y policealnej
na dwa lata, ale ci�gle tego nie wiedzia�am. Dopiero kiedy zacz��am
prac�, by�am w stanie znale�	 swoj� drog�.

Ale to praca dodatkowa wskaza�a jej w�a�ciwy kierunek.
Maj�c dwadzie�cia par� lat, pracowa�am w dziale ksi�gowym du�ej
korporacji, przy okazji zarz�dza�am kapel� kolegi. Uwielbia�am
muzyk�, któr� grali, i chcia�am, by dotar�a do tylu ludzi, ilu by�am
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w stanie znale�	. Dlatego podj��am si� zadania wypromowania ich.
Rezerwowa�am wyst�py, wysy�a�am ich muzyk� do radia, a� w ko�cu
ustawi�am im pierwszy kontrakt na p�yt� i znalaz�am pierwszego
producenta. Kiedy pracowa�am z zespo�em, zda�am sobie spraw�,
�e potrzebowa�am prawdziwej pracy, która pomog�aby mi przy
kontraktach i zasobach, �ebym mog�a pomóc zespo�owi. To
poprowadzi�o mnie do mojej kolejnej ulubionej pracy — pracy
dla niezale�nej wytwórni muzycznej. Uwielbia�am t� cz��	 zada�,
która by�a zwi�zana z promocj�. Je�eli uda�o mi si� przepchn�	
nagranie zespo�u do radia lub je�eli widzia�am t�umy na jego
koncertach, czu�am si�, jak gdybym dosta�a niespodziewan� nagrod�.
W ko�cu odesz�am z firmy nagraniowej, ale ju� zawsze pracowa�am
w promocji. Dzi� jestem dyrektorem do spraw promocji wspania�ej
niezale�nej ksi�garni.
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Ty dzisiaj
Wiesz ju�, sk�d przysz�a� i czego uda�o Ci si� dokona	. A co z „tu i teraz”?
Czy praca, któr� obecnie wykonujesz, daje Ci satysfakcj�? Czy raczej
Ty jeste� dla pracy? W tej cz��ci rozdzia�u pomo�emy Ci przyjrze	 si�
Twojej pracy zawodowej w obecnym punkcie.

Czy Twoja obecna praca
w dalszym ci�gu do ciebie pasuje?

Poniewa� by�y�my specjalistkami od reklamy, planowa�y�my imprezy,
pracowa�y�my jako konsultantki od marketingu, producentki telewi-
zyjne oraz autorki, jeste�my �ywym dowodem na to, �e nie ma nic z�ego
w dokonaniu zmiany swojej kariery w po�owie �cie�ki lub nawet pó�niej.
Zastanów si� szczerze nad tym, co robisz teraz, by zarobi	 na �ycie, i b�d�
przygotowana na to, �e mo�esz z tego wyrosn�	. Chocia� posz�a� na
uniwersytet studiowa	 prawo, by	 mo�e odkry�a� w sobie zami�owanie
do pisania scenariuszy lub pasj� podró�owania i chcesz dokona	 zmian.
By	 mo�e przyj��a� obecn� prac�, poniewa� wynagrodzenie by�o zbyt
wysokie, by po prostu przej�	 oboj�tnie, ale dzi� jej nienawidzisz. By	
mo�e zapisa�a� si� na zaj�cia z projektowania stron WWW w wolnym
czasie i odkry�a�, �e nie tylko to lubisz, ale jeste� w tym po prostu �wietna.
A by	 mo�e lubisz robi	 to, co robisz, ale z powodu swoich zobowi�za�
rodzinnych potrzebujesz mie	 z tego wi�cej pieni�dzy.

Czy przyj��a� t� prac� tylko dla pieni�dzy?

Je�eli tak, zadaj sobie pytanie, czy te pieni�dze s� w dalszym ci�gu warte
Twojego cennego czasu. Je�li odpowied� brzmi „nie”, warto to sobie
u�wiadomi	, poniewa� zamiast stara	 si� napisa	 lepszy scenariusz dla
miejsca, w którym dzi� jeste�, by	 mo�e powinna� si� skoncentrowa	 na
przeniesieniu do innej firmy lub bran�y.

Czy ta praca jest dla Ciebie wyzwaniem?

By	 mo�e nie jest to dla Ciebie najwa�niejsze. Czasem przechodzimy
w naszym �yciu przez takie etapy, kiedy nasze �ycie osobiste jest zbyt
absorbuj�ce, by starczy�o nam si� na wyzwania zawodowe. By	 mo�e masz
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tak�e zainteresowania poza prac�, które wymagaj� koncentracji i energii,
i nie masz wiele wi�cej do zaoferowania. Jednak je�eli codzienne wyzwa-
nia s� dla Ciebie czym� istotnym, Twoja praca musi Ci je zapewnia	.

Czy w dalszym ci�gu masz odpowiednie kwalifikacje?

Szczególnie w bran�y technologicznej trzeba stale aktualizowa	 swo-
je kwalifikacje, �eby dostosowywa	 si� do nowych systemów i informacji.
Je�eli wszystko naoko�o Ciebie w Twoim sektorze przyspiesza i nie masz
ochoty ani energii, �eby ca�y czas by	 na czasie, ta praca ju� nie jest dla
Ciebie. Z drugiej strony, by	 mo�e rozwin��a� umiej�tno�ci, które
przekraczaj� mo�liwo�ci oferowane na Twoim obecnym stanowisku
i gdzie� indziej Twoja sytuacja wygl�da�aby lepiej.

Czy w dalszym ci�gu
zarabiasz wystarczaj�co du�o pieni�dzy?

Nie pytamy, czy praca przynosi Ci dochody, których by� sobie �yczy�a
(na to przyjdzie czas nieco pó�niej), ale w miar� tego, jak zmieniaj� si�
Twoje zobowi�zania osobiste — dzieci, kupno domu, nawet utrzymanie
psów kosztuje — mo�e si� okaza	, �e zarabiasz na ma�o.

Czy w dalszym ci�gu lubisz mieszka� tam,
gdzie musisz, by utrzyma� obecn� prac�?

By	 mo�e jest milion powodów, dla których wola�aby� by	 gdzie� indziej.
Jednak je�eli tych powodów nie mo�na dalej ignorowa	, musisz powa�-
nie przemy�le	 plusy i minusy pozostania w obecnej pracy.

Czy zmieni�y si� potrzeby Twojej rodziny?

Mo�e nagle sta�a� si� odpowiedzialna za starzej�cych si� rodziców lub
Twoje dzieci potrzebuj� widzie	 Ci� w domu cz��ciej ni� obecnie, a mo�e
Twój partner otrzyma� propozycj� zawodow� wymagaj�c� cz�stszego
podró�owania, co oznacza, �e wi�cej domowych obowi�zków spadnie
na Ciebie. Bez wzgl�du na konkretny powód prawdopodobnie nadszed�
czas, kiedy — z powodu zmieniaj�cych si� obowi�zków osobistych —
Twoja praca ju� nie jest dla Ciebie odpowiednia.
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Czy w dalszym ci�gu podchodzisz do pracy z pasj�?

By	 mo�e przyszed� taki moment, kiedy zda�a� sobie spraw�, �e ju� tak nie
jest. Nie ignoruj tego „czerwonego �wiate�ka”. Alicia Rockmore, wspó�za-
�o�ycielka Buttoned Up Inc., „firmy oddanej pomaganiu zaj�tym kobie-
tom w ogarni�ciu chaosu w ich �yciu”, powiedzia�a nam: „Po udanych
czternastu latach w sektorze produktów pakowanych nadszed� jeden taki
dzie�, kiedy po�egna�am si� z moj� dwuletni� córeczk� i wsiadaj�c
do samochodu, by pojecha	 do pracy, zda�am sobie spraw�, �e by�am
zm�czona sprzedawaniem rzeczy, których ludzie nie potrzebuj�. Nikt
tak naprawd� nie potrzebuje jednego s�oiczka majonezu wi�cej ni� do
tej pory. Nikt nie potrzebuje wi�cej ry�u, by przyrz�dza	 posi�ki dla
rodziny. To brzmia�o po prostu �miesznie. Kiedy to zauwa�y�am, wiedzia-
�am, �e czas za�o�y	 swoj� firm�”.

Je�eli praca nie daje Ci satysfakcji, nie przechod� nad tym do porz�dku
dziennego i zadaj sobie pytanie, dlaczego tak si� dzieje. Czy to praca,
pensja, a mo�e miasto lub miejscowo�	, w której mieszkasz? Wró	 do
celów, które okre�li�a�, czytaj�c wcze�niejsz� cz��	 rozdzia�u. Czy musisz
pomy�le	 o zmianie zawodu, czy o powrocie do szko�y?
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Badanie nudy zawodowej
Czasami l�dujemy na stanowiskach, które s� wygodne i znajome, ale
og�upiaj�co nudne. Niektóre z nas maj� prac�, która jest dobra, ale
niekoniecznie dobra dla nas samych. Je�eli przez ca�y dzie� po prostu
udajesz, �e co� robisz, i czas przep�ywa Ci przez palce, nie jeste� ani zaan-
ga�owana, ani zmotywowana, najwy�szy czas wprowadzi	 zmiany.

Je�eli natomiast jeste� w tej szcz��liwej sytuacji i lubisz swoj� bran��, ale
jeste� znudzona prac�, najwy�sza pora na odbycie nieformalnych infor-
macyjnych rozmów z lud�mi w Twoim otoczeniu. Kiedy pracowa�y�my
w bran�y wydawniczej, jedna z kobiet przysz�a do nas na rozmow�.
Pracowa�a w sprzeda�y, a my w reklamie, i chcia�a si� dowiedzie	, jak
ten proces wygl�da z naszej strony. Wiedzia�a, o co pyta	: jak sp�dza�y�my
wi�kszo�	 naszego dnia, co nam si� w pracy podoba�o, a co nie podo-
ba�o, czy by�a jaka� szansa na awans poza stanowiskiem wiceprezesa?
Umówi�a si� na podobne spotkania ze znajomymi osobami z marketingu
oraz dzia�u redakcyjnego, by szerzej zrozumie	 dzia�alno�	 wydawnicz�.
Powiedzia�a nam, �e uwielbia�a bran�� wydawnicz�, ale wiedzia�a, �e
praca w sprzeda�y nie by�a stworzona dla niej. Je�eli jeste� zafascynowana
swoj� bran��, nie poddawaj si�. Jeste� szcz��ciar� z szans� na wymarzon�
karier�, musisz po prostu troch� skorygowa	 obrany wcze�niej kurs.

Je�eli zarówno Twoje codzienne obowi�zki, jak i ca�a sytuacja zawodowa
nie daj� Ci inspiracji, prawdopodobnie nadszed� czas na zmiany. Ellen
Malloy, za�o�ycielka Paperclip. Inc., zaleca porzucenie statku, je�eli czu-
jesz si� nieszcz��liwa: „Kiedy jestem naprawd� znudzona, sfrustrowana
lub je�eli przez d�u�szy czas jestem w do�ku, po prostu id� dalej. Nie
widz� sensu, �eby si� zmusza	 do wykonywania pracy w zawodzie, którego
nie lubi�. Gdybym si� zmusza�a, nie zasz�abym daleko i nie by�abym
szcz��liwa. Praca to nie ca�e �ycie, ale z pewno�ci� jest miejscem, gdzie
sp�dzasz wi�kszo�	 dnia. Musisz by	 tam szcz��liwa”.
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Zmiany, które mog� odmieni�
Twój sposób my�lenia o pracy

Jest wiele sytuacji, które mog� zainspirowa	 Ci� do przemy�lenia Twojej
przysz�o�ci w obecnej firmie, ale zach�camy, by� da�a sobie czas na dosto-
sowanie si� przed podj�ciem jakichkolwiek pochopnych decyzji, kiedy
zmierzysz si� z jedn� z poni�szych sytuacji:
� nowy szef,
� zmiana polityki firmy,
� reorganizacja dzia�u,
� fuzja korporacyjna,
� zwolnienia,
� szybka ekspansja,
� zmiana obowi�zków,
� zwi�kszenie zatrudnienia.

5 powodów, by osi�gn�� sukces
 1. Dzi�ki temu b�dziesz szcz��liwsz� osob�.
 2. B�dziesz inspiracj� dla ludzi naoko�o Ciebie.
 3. Kiedy sama si� nie ograniczasz, �wiat nie ogranicza Ciebie.
 4. Zas�ugujesz na to, by mie� poczucie sukcesu.
 5. Sukces sprawia, �e dalej si� rozwijasz i zmieniasz.
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Kobiety i sukces — fakty

Wiod�ca organizacja zajmuj�ca si� badaniami i doradztwem Catalyst
(www.calatystwomen.org), która pomaga kobietom w biznesie, przepro-
wadzi�a badania na temat strategii sukcesu kobiet.

Jak kobiety osi�gaj� sukces:
� ci�gle wyprzedzaj�c oczekiwania (69 procent);
� z powodzeniem zarz�dzaj�c innymi (49 procent);
� rozwijaj�c styl, w którym dobrze czuj� si� mened�erowie

m��czy�ni (47 procent);
� posiadaj�c uznan� wiedz� specjalistyczn� w konkretnej dziedzinie

(46 procent).

Co powstrzymuje kobiety
przed osi�gni�ciem najwy�szych pozycji kierowniczych?

Zdaniem kobiet mened�erek:
� brak istotnego ogólnego do�wiadczenia mened�erskiego/liniowego

(47 procent);
� wy��czenie z nieformalnych sieci komunikacji (41 procent);
� stereotypy i uprzedzenia dotycz�ce roli kobiet oraz ich zdolno�ci

(33 procent).

Zdaniem prezesów:
� brak istotnego ogólnego do�wiadczenia mened�erskiego/liniowego

(68 procent);
� nieprzyj�cie przez wy�sze rang� osoby w firmie odpowiedzialno�ci

za promocj� kobiet (37 procent).

	ród�o: Catalyst, Women in U.S. Corporate Leadership 2003.
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Co tak naprawd� wnosisz?
Wiele z nas obwinia innych za w�asne niepowodzenia, zamiast przyj�	
odpowiedzialno�	 za swoje niedostatki. Je�eli b�dziesz przypisywa	 win�
za swoj� nisk� pensj� i niewiele znacz�cy tytu� s�u�bowy swojemu szefowi,
zajdziesz donik�d. Narzekanie na swoj� „nudn�” prac� nie sprawi, �e
zbli�ysz si� cho	 troch� do zdobycia tej wymarzonej. Wzi�cie odpowie-
dzialno�ci za swój los nie b�dzie mo�liwe, dopóki nie b�dziesz ze sob�
szczera w kwestii w�asnych mocnych i s�abych stron. Je�eli spojrzenie na
siebie w lustrze i ocena w�asnych s�abo�ci sprawiaj� Ci du�� trudno�	,
popro�, by zrobili to przyjaciele. Kiedy Tara Prindible, doradca finan-
sowy, mia�a problemy zawodowe, zwróci�a si� do kobiet w swoim oto-
czeniu. „Najtrudniejsz� rzecz� by�o dla mnie to, �eby si� przemóc i zacz�	
rozmawia	 o tych obszarach, gdzie nie jestem szcz��liwa z powodu
swojej pozycji, ale musz� okre�li	, dok�d chc� zmierza	. Te kobiety by�y
dla mnie �wietnymi doradczyniami i udzieli�y mi szczerych uwag na
temat moich najlepszych cech oraz tych, które mog�abym poprawi	”.

Jest wiele pyta�, które sprawi�, �e zaczniesz obiektywnie my�le	 o swoim
wk�adzie oraz podej�ciu. Znaj�c swoje s�abe i mocne strony oraz punkt
widzenia, �atwiej b�dzie Ci podejmowa	 decyzje dotycz�ce kolejnych
kroków. We� g��boki oddech, obiecaj, �e na ka�de pytanie udzielisz
szczerej odpowiedzi, a kiedy utkniesz w martwym punkcie, popro� kogo�,
kogo dobrze znasz zawodowo, by podzieli� si� swoj� opini� na Twój
temat.

Czy w pracy:
� wnosisz wk�ad do spotka�;
� aktywnie d��ysz do zyskania wi�kszej odpowiedzialno�ci;
� stawiasz przed sob� nowe wyzwania przez podj�cie si� trudnych

projektów?

Je�eli odpowiedzia�a� „tak” — gratulacje. Jeste� dziewczyn�, która ma
kontrol� nad swoim �yciem zawodowym. Je�eli odpowied� brzmi „nie” —
jeste� we w�a�ciwym miejscu, by to zmieni	.
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Czy jako mened�er:
� dzielisz si� wizj� ze swoim zespo�em;
� udzielasz jasnych wskazówek;
� jeste� mentorem dla kogo� z personelu;
� oferujesz konstruktywn� krytyk�;
� jeste� dost�pna dla osób, które Ci podlegaj�?

Je�eli odpowiedzia�a� „tak” — gratulacje — jeste� dobr� mened�erk�.
Je�eli odpowiedzia�a� „nie” — wkrótce zobaczysz, dlaczego wyci�ga-
nie z pracowników tego, co najlepsze, jest prawdziw� drog� do sukcesu.

Czy jako pracownik:
� jeste� zaanga�owana w firm�;
� nie chowasz g�owy w piasek;
� aktywnie d��ysz do posiadania wi�kszej odpowiedzialno�ci;
� szukasz nowych rzeczy, których mo�esz si� nauczy	;
� stawiasz przed sob� wyzwania, podejmuj�c si� trudnych

projektów;
� szanujesz liderów firmy i sam� firm� jako tak�;
� jeste� zadowolona ze swojego ka�dego dnia?

Je�eli odpowiedzia�a� „tak” — to, prosimy, pracuj dla nas! Je�eli odpo-
wiedzia�a� „nie” — by	 mo�e nadszed�, czas, by pomy�le	 o du�ych
zmianach.

Czy jako wspó�pracownik:
� dzielisz si� zas�ugami;
� szanujesz pomys�y innych;
� wnosisz wk�ad w postaci w�asnych pomys�ów i rozwi�za�;
� oferujesz pomoc przy projektach, kiedy to mo�liwe;
� jeste� dla kogo� mentorem?

Je�eli odpowiedzia�a� „tak” — to �wietnie jest z Tob� pracowa	. Je-
�eli odpowiedzia�a� „nie” — musisz wiedzie	, �e stworzenie prawdziwe-
go zespo�u w�ród Twoich wspó�pracowników sprawi, �e b�dziesz szcz�-
�liwsza i b�dziesz osi�ga	 wi�ksze sukcesy.
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Czy pracuj�c w Twojej bran�y:
� jeste� ni� zafascynowana;
� cieszysz si�, mog�c by	 jej cz��ci�?

Jedyna odpowied�, która ma tu sens na d�u�sz� met�, to „tak”. A to dla-
tego, �e �ycie jest zbyt krótkie, by by	 cz��ci� czego�, co Ci� nie intere-
suje. Je�eli Twoja praca i Twoja bran�a nie s� dla Ciebie fascynuj�ce,
nie zajdziesz dalej, ni� obecnie jeste�.
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Jak dzi� pracuje Ci si� najlepiej?
By ruszy	 z kopyta w obecnej pracy lub móc sprecyzowa	 dla siebie nowy
kierunek rozwoju, po�wi�	 kilka minut na wypunktowanie, w jakich
warunkach pracujesz najlepiej. Sama struktura pracy (godziny pracy),
personel, styl mened�erów, którym podlegasz, poziom stresu — wszystko
to ma wi�kszy wp�yw na Twoj� produktywno�	 i satysfakcj�, ni� my�lisz.

O jakiej porze dnia pracuje Ci si� najlepiej?

Wszyscy mówi� o tym, �e najlepiej za�atwia	 sprawy rano, bo to czas naj-
wi�kszej produktywno�ci, podczas gdy po po�udniu pracuje si� najgorzej.
Ale ta zasada nie sprawdza si� we wszystkich przypadkach. M�� Caitlin
kilka razy w tygodniu pracuje po drugiej w nocy, poniewa� uwa�a, �e
wtedy jest bardziej skupiony. My sobie tego nie potrafimy wyobrazi	, ale
w jego przypadku to dzia�a.

Czy stres i presja motywuj� Ci�, czy parali�uj�?

Je�eli pracujesz w zawodzie o wysokim poziomie stresu, ten fakt musi
dzia�a	 na Ciebie mobilizuj�co, inaczej si� po prostu wypalisz. Je�eli
umiesz si� spi�	 w stresuj�cej sytuacji, jest to rzecz, któr� warto o sobie
wiedzie	, a je�eli tego nie potrafisz, lepiej skoncentrowa	 si� na zawo-
dzie, który nie kr�ci si� wokó� terminów, sytuacji awaryjnych, kryzysów
i napi�	.

Czy du�o pieni�dzy oznacza du�o dobrej pracy?

Je�eli jeste� osob�, która musi dosta	 solidne wynagrodzenie, zanim
zacznie pracowa	 na najwy�szych obrotach, musisz to uwzgl�dni	 przy
planowaniu zmian w �yciu zawodowym. Zmiana zawodu zazwyczaj
oznacza, �e Twoja wysoka pensja nie pod��y za Tob�. Je�eli b�dzie to
problem, przemy�l wszystko dwa razy, zanim zdecydujesz si� na co� ca�-
kowicie innego.
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Czy musisz mie� kogo� nad sob�,
czy te� samodzielnie pracujesz lepiej?

Zatrudnia�y�my kobiet�, która pracowa�a najlepiej, maj�c nad sob� szefa
i b�d�c pod jego kontrol�. Niestety dla nas wszystkich, zda�y�my sobie
z tego spraw�, kiedy by�o ju� niemal za pó�no. Miesi�cami czu�a si�
zaniedbywana i mia�a poczucie, �e nie osi�ga swoich celów. Gdyby
zna�a siebie na tyle dobrze, by poprosi	 o wi�cej wskazówek, i gdyby�my
lepiej wiedzia�y, co j� motywuje, wszystkie zaoszcz�dzi�yby�my sobie
sporo �alu.

Czy pracujesz najlepiej,
kiedy masz pod sob� personel wspieraj�cy?

Niektóre z nas uwa�aj�, �e posiadanie asystentki to wi�kszy k�opot ni�
pomoc, ale inne nie mog� dobrze pracowa	, nie maj�c nikogo, komu
mo�na powierzy	 zadania. To niezmiernie wa�ne, by zda	 sobie spraw�,
gdzie si� znajdujesz, poniewa� pomo�e Ci to w doborze najlepszego per-
sonelu lub te� w znalezieniu firmy, w której pracuje dobry personel.
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Ty jutro
Zanim dokonasz zmiany kierunku swojej kariery, niezwykle wa�ne jest,
�eby� si� uwa�ne przyjrza�a sama sobie. Mamy nadziej�, �e po przeczyta-
niu tego rozdzia�u oraz przemy�leniu swojej historii pracy, umiej�tno�ci
oraz podej�cia, które wnosisz, jeste� w stanie popatrze	 w przysz�o�	.
Wiesz, czy praca, któr� wykonujesz obecnie, jest satysfakcjonuj�ca, jakich
warunków potrzebujesz, by pracowa	 najlepiej, i ju� my�la�a� nad tym,
jak wyobra�asz sobie swoj� przysz�� karier�. Teraz jeste� gotowa podj�	
kroki, by znale�	 prawdziwe szcz��cie i sukces w �yciu zawodowym.

Dziewczyna przejmuje kontrol�
Jess Mills, szef i dyrektor do spraw marketingu
oraz relacji inwestorskich
w du�ym mi�dzynarodowym funduszu hedgingowym

Poniewa� obie nale�ymy do osób, którym zrozumienie takich rzeczy, jak
fundusze hedgingowe oraz obligacje, i w zasadzie wszystkiego, co ma
zwi�zek z gie�d�, zajmuje du�o czasu, by�y�my pod ogromnym wra�e-
niem Jess i jej oddania na rzecz kariery. Udzieli�a nam wspania�ych
porad dotycz�cych zarz�dzania w�asn� karier� zawodow�.

Czy kiedy by�a� ma�a, wiedzia�a�,
kim chcesz zosta�, gdy doro�niesz?

Kiedy by�am dzieckiem, wiedzia�am, �e chc� by� weterynarzem lub w�a-
�cicielk� firmy. Nie jestem pewna, z czego to wynika�o. Ale wyl�dowa�am
na ekonomii. Kiedy po studiach zacz��am pierwsz� prac� w finansach,
swojemu pierwszemu szefowi powiedzia�am, �e chc� „zarz�dza� lud�mi”.
Jak mo�ecie sobie wyobrazi�, zacz�� si� �mia�. Mia�am dwadzie�cia
dwa lata i zero do�wiadczenia w finansach. Ale zaledwie dziesi�� lat
pó�niej zosta�am wspólniczk� w drugiej firmie finansowej, dla której
pracowa�am. Nie mo�na przeceni� nagrody, która nas spotyka za za-
anga�owanie, ci��k� prac� oraz oddanie na rzecz biznesu, dla którego
pracujesz. Naprawd� pracowa�am w tej bran�y tylko w trzech miejscach
i moja lojalno�� zawsze by�a nagradzana.

Czy zawsze mia�a� plan swojej kariery?

To by�o do�� naturalne. My�la�am, �e b�d� ekonomistk�, kiedy sko
czy-
�am studia i sp�dzi�am rok w Waszyngtonie, pracuj�c w dziedzinie eko-
nomii i w doradztwie �rodowiskowym. Po roku zamykali�my wart� miliony
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dolarów transakcj� biznesow� dla Departamentu Energii. Kiedy przy-
gl�da�am si� ekonomii przy zawieraniu kontraktów, zda�am sobie
spraw�, �e siedz� po z�ej stronie sto�u. To poczucie sprawi�o, �e wyje-
cha�am do Nowego Jorku i zacz��am pracowa� w finansach.

Co motywuje Ci� do rozwijania si� w �yciu zawodowym?

Fakt, �e robi� to, co lubi�, i pracuj� z lud�mi, których szanuj�. I to, �e
dobrze si� bawi� oraz… ci�gle si� rozwijam.

Co Twoim zdaniem zrobi�a� dobrze w swojej karierze?

Pozytywne my�lenie jest niezb�dne do osi�gni�cia sukcesu. Wokó� pozy-
tywnie nastawionych i pewnych siebie osób zbieraj� si� inni. Nie chodzi
mi o to, �e masz kipie� od wigoru, ale musisz wiedzie�, jak stawi� czo�a
trudnej sytuacji, i dostrzec, �e nawet w takich okoliczno�ciach mo�na
znale�� co�, z czego mo�na si� �mia�, i pozytywny kierunek, by pój��
do przodu.

Czego Twoim zdaniem potrzebuj� kobiety,
by osi�gn�� sukces w pracy?

Musz� zda� sobie spraw�, �e ka�da gra ma swoje regu�y i m��czy�ni
je znaj�. Obserwuj, s�uchaj i ucz si�. Ka�dy biznes ma swoj� w�asn�
recept� na sukces. Przygl�daj si� ludziom, którym si� uda�o, i staraj si�
przenie�� najlepsze narz�dzia, z których korzystaj�, do Twojego �wiata.
Pami�taj tak�e, �e nie jeste� „mamusi�” dla ka�dego w biurze… ale na nic
si� nie zda tak�e pój�cie z kimkolwiek do �ó�ka. Z drugiej strony kobieca
umiej�tno�� emocjonalnego zrozumienia daje znam mo�liwo�� zbudowa-
nia odmiennych i cz�sto silniejszych wi�zi. A takie wi�zi mog� nam przy-
nie�� wiele korzy�ci. B�d� profesjonalistk�. Ubieraj si� stosownie, zacho-
wuj si� stosownie, ale do�ó� do tego swoj� osobowo��. B�d� aktywna,
pracuj ci��ko i b�d� skromna. Ciesz si� swoim sukcesem, ale, co wa�-
niejsze, przyznawaj si� do pora�ek i ucz si� na nich.

Czy masz jak�� rad� dla kobiet,
które czuj�, �e popad�y w zawodow� rutyn�?

Najpierw cofnij si� i zastanów, dlaczego popad�a� w rutyn�. Czy to kwestia
osobista, czy strukturalna? Nie lubisz swoich kolegów z pracy? Czy kto�,
z kim pracujesz, ma stanowisko, które interesowa�oby Ciebie? Usi�d�
ze swoim szefem i porozmawiaj o swoich celach i oczekiwaniach.
Je�eli przedstawisz je otwarcie, szef b�dzie móg� pomóc Ci je osi�-
gn�� na wiele sposobów.
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Jakie kroki powinny powzi�� kobiety,
które chc� si� wspina� po szczeblach kariery?

Pracuj ci��ko i b�d� lojalna wobec ludzi, którzy mog� pomóc Ci dosta�
si� wy�ej, a tak�e wobec tych, którzy mog� pozbawi� Ci� tej mo�liwo�ci.
Nie plotkuj i nie dawaj nikomu szansy, by podci�� Ci skrzyd�a. B�d� mi-
�a, to pomaga! Nie musisz by� bezwzgl�dna, by osi�gn�� sukces — na-
wet w finansach!

Widok z drabiny

Andrea Farnum, jeden z szefów Full Bloom, firmy organizuj�cej imprezy,
twarz telewizji oraz dziennikarka, by�a oficerem policji w Nowym Jorku,
zanim rozpocz��a dzia�alno�� w biznesie gastronomicznym. Zacz��a
swoj� czteroletni� karier� policjantki w patrolu interwencyjnym i zako
-
czy�a j� w dziale narkotyków na stanowisku tajnej agentki. Rozmawia-
�y�my z ni� na temat decyzji o przyst�pieniu do si� policyjnych, jak to jest
pracowa� w zawodzie zdominowanym przez m��czyzn i o tym, co w ko
-
cu sk�oni�o j� do zmian.

Czy mo�esz powiedzie�,
dlaczego zdecydowa�a� si� zosta� oficerem policji?

Nigdy nie marzy�am o tym, �eby zosta� glin�. Posz�am na studia dzienni-
karskie i kiedy otrzyma�am dyplom, zacz��am prac� na Manhattanie jako
asystentka redaktora z pensj� wynosz�c� 11 000 dolarów rocznie. Lata
wcze�niej mój wujek, który by� gliniarzem, zapisa� wszystkich swoich
siostrze
ców i siostrzenice na egzamin wst�pny do policji. Przyst�pi�am
do testu pisemnego i zda�am go z bardzo dobrym wynikiem. Dostanie si�
do policji mo�e trwa� lata, wi�c szczerze mówi�c, potraktowa�am ten
egzamin jako eksperyment socjologiczny. Nigdy nie my�la�am, �e go
zdam i zdob�d� na tyle wysoki wynik, �e zmieni on moj� przysz�o��.
Ale siedzia�am za biurkiem za psie pieni�dze i nagle dosta�am telefon
z informacj�, �e jest miejsce w akademii policyjnej. Pocz�tkowa pensja
wynosi�a... 30 000 dolarów rocznie! Nie musia�am d�ugo liczy�. Mo�e
to zabrzmie� dziwnie, ale zrobi�am to dla pieni�dzy.

Ale zosta�a�?

W ko
cu zosta�am tam cztery lata. Po sze�ciu miesi�cach obozu szkole-
niowego chcia�am zobaczy�, jak to jest na ulicy. Pracowa�am w patrolu
samochodowym (i mia�am partnera) przez pó�tora roku do chwili, kiedy
z�o�y�am podanie o prac� w wydziale antynarkotykowym jako tajny agent
i zosta�am przyj�ta.
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Czy czu�a�, �e b�d�c kobiet� w nowojorskiej policji,
uderzysz w szklany sufit?

Dobr� rzecz� w nowojorskiej policji jest to, �e niemal wszystkie awanse
odbywaj� si� na podstawie testów, co w zasadzie wyrównuje mo�liwo-
�ci konkurencji. Ale praca w �rodowisku zdominowanym przez m��-
czyzn by�a dziwnym do�wiadczeniem. Naprawd� zosta�am wyedukowana
w kwestiach p�ci przeciwnej i zwi�zanych z tym niuansów. Oczywi�cie,
by jako� si� dogadywa�, musia�am by� „jednym z nich”. Ale stanowczo
stwierdzi�am, �e nie zrobi� ze mnie faceta!

Zatem dlaczego odesz�a� z tej pracy?

Wysz�am za m�� za gliniarza i zdecydowa�am, �e nadszed� czas na zmia-
ny. Zawsze interesowa�am si� antykami i by�am zagorza�� kolekcjonerk�,
wi�c kiedy zobaczy�am w gazecie og�oszenie informuj�ce o wolnej posa-
dzie asystentki renomowanego dilera, z�o�y�am podanie. Pracowa�am
w tej bran�y na ró�nych stanowiskach przez cztery lata.

Ale w ko�cu znalaz�a� si� w bran�y gastronomicznej?

Kiedy zdecydowa�am, �e bran�a antykwaryczna nie by�a do�� kreatywna,
zacz��am gotowa� dorywczo na potrzeby ma�ych domowych przyj��.
Jedna rzecz poci�gn��a za sob� kolejn� i tak moja dzia�alno�� przekszta�-
ci�a si� w prac� na pe�ny etat.

Czy mog�aby� co� doradzi� osobom,
które s� niezadowolone z obecnej pracy?

My�l�, �e nie ma jednej recepty na szcz��cie. Oczywi�cie musimy zadba�
o nasze zobowi�zania finansowe, zanim na �lepo dokonamy zmian.
Mimo to jestem wielk� or�downiczk� post�powania zgodnie z w�asn�
intuicj�. Je�eli co� Ci� fascynuje, uwielbiasz to robi� i chcia�aby� si� tym
zajmowa� zawodowo, musisz to zrobi�! Mo�esz zacz�� si� tym zaj-
mowa� na cz��� etatu, je�eli nie czujesz si� zbyt pewnie, ale musisz
to zrobi�. �ycie jest zbyt krótkie, a teraz �yjemy zbyt d�ugo, by utkn��
w jakim� miejscu i wykonywa� og�upiaj�ce zaj�cia.

Czy jest co�, co chcia�aby� przekaza� kobietom,
które utkn��y w martwym punkcie
i nie maj� planu rozwoju zawodowego?

Poznaj sam� siebie. A je�eli nie znasz siebie, to pracuj nad tym. Pójd�
na terapi�, pisz pami�tnik, medytuj, chod� do ko�cio�a — wybierz cokol-
wiek, byle w Twoim przypadku zadzia�a�o. Kiedy masz kontakt sama
z sob�, istnieje mniejsze ryzyko, �e b�dziesz sama sobie przeszkadza�.




