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PEWNOŚĆ SIEBIE JEST kobietą!

Agnieszka Żmuda



PEWNOŚĆ SIEBIE W
TEORII I PRAKTYCE

AGENDA

czym jest pewność siebie?

dlaczego czasem brak pewności siebie?

jak pracować nad pewnością siebie?



Czym nie jest PEWNOŚĆ  SIEBIE?



AROGANCJĄ

Czym nie jest pewność siebie?

WYWYŻSZANIEM
SIĘ

"JESTEM
LEPSZA"

DĄŻENIU DO
CELU "PO
TRUPACH"

BRAKIEM LĘKU
SUPER

BOHATER
ZAWSZE DUSZA
TOWARZYSTWA

"JESTEM
ZWYCIĘZCĄ"



CO TO JEST?

stan, 
cecha, 

postawa,
umiejętność

Pewność siebie
NA CZYM
BAZUJE?

na samoocenie,
poczuciu własnej

wartości,
samoakceptacji,
poczuciu własnej

skuteczności

Z CZEGO SIĘ
SKŁADA?

z wiary w swoje
możliwości,
zaufania do

siebie, poczucia
kontroli, poczucia

kompetencji,
optymistycznego

podejścia



pozytywnie oceniam siebie

wiem, że jestem wartościową osobą

mam świadomość mocnych stron i

doceniam je

akceptuję się taką, jaką jestem i

jestem dla siebie wyrozumiała

umiem wyjść ze swojej strefy

komfortu, radzę sobie z nowymi

sytuacjami

Pewność siebie



PEWNOŚCI SIEBIE MOŻESZ BYĆ BARDZIEJ SOBĄ.DZIĘKI 



potrzeb
marzeń, celów
działań, zachowań
emocji

komunikowanie     opiekowanie się    wyrażanie i realizowanie



PEWNOŚĆ SIEBIE NIE JEST STAŁA.

pewność siebie w tym, co znasz i w tym, co nowe

2 rodzaje pewności siebie: w zachowaniu i swoich wyborach

większa pewność siebie, kiedy jest zaangażowanie,

motywacja, emocje



DLACZEGO
BRAKUJE
PEWNOŚCI
SIEBIE?

może mi się nie uda, nie poradzę sobie?

może dostanę negatywną informację zwrotną?

może okaże się, że czegoś nie umiem?

może ktoś coś sobie o mnie pomyśli?

Każdy z nas ma potrzebę, aby mieć spójny obraz
siebie i aby być akceptowanym.

Lęk, że kiedy wyjdę ze swojej bezpiecznej
pozycji, to:

1.

2.

3.

4.

Czym jest nieruchomość inwestycyjna? 
Zyski z nieruchomości 



MÓZG

ZASADA EKONOMII POZNAWCZEJ

lubi czuć się bezpiecznie,
nie lubi się wysilać
szybko się uczy.

Mózg cechuje się tym, że:
1.
2.
3.

Mózg nie lubi zmian (tego, co nowe, nieznane - wtedy musi się wysilić,
aby się zaadaptować).

Musimy stwarzać okazję do uczenia się nowych rzeczy, doświadczania
tego, co "nowe" dla mózgu.



MÓZG

STREFA KOMFORTU

Mózg ja kocha.

Pewność siebie też ją uwielbia.

Im częściej mózg doświadcza nowości (im częsciej wychodzimy ze strefy

komfortu) - tym jako mniej niebezpieczną ją spostrzega i mniej wysiłku

musi włożyć w adaptację do nowej sytuacji.

- więc jest nam łatwiej przyjmować każde nowe doświadczenie.



PEWNOŚĆ
SIEBIE

POZYTYWNE
DOŚWIADCZENIA

PEWNOŚĆ
SIEBIE



wyleczyć się z tego "co ludzie powiedzą?!"

mieć wysoką samoświadomość.

koncentrować się na tym, co dla Ciebie

ważne - czyli jasno określać swoje cele i

wartości

dawać sobie prawo do błędu.

bać się, ale działać.

być otwartym na nowe sytuacje,

doświadczenia, nowych ludzi: z ciekawością

oraz z chęcią rozwoju

trenować swoją asertywność

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ABY
ROZWIJAĆ
PEWNOŚĆ

SIEBIE:



1. 2.

4.

3.

5.

7.

6.



OSOBA 

PEWNA SIEBIE

Czym jest nieruchomość inwestycyjna? 
Zyski z nieruchomości 
Kontrola gotowości 
Plan inwestycyjny
Pospolite błędy
Jak możemy pomóc
Poznaj nasz zespół

autentyczna w zachowaniu

niezależna w działaniach i

wyznaczaniu swoich celów

odważna

otwarta na doświadczenia

gotowa, by działać

przejawiająca inicjatywę

optymistycznie nastawiona do tego,

co przed nią



PEWNOŚĆ
SIEBIE

POZYTYWNE
DOŚWIADCZENIA

PEWNOŚĆ
SIEBIE

!!!



JAK BĘDZIESZ
MOGŁA BUDOWAĆ
SWOJĄ PEWNOŚĆ
SIEBIE?

Czym jest nieruchomość inwestycyjna? 
Zyski z nieruchomości 
Kontrola gotowości 
Plan inwestycyjny
Pospolite błędy
Jak możemy pomóc
Poznaj nasz zespół

rozwiniesz samoświadomość

docenisz się za wiele rzeczy

podsumujesz to, co jest w Tobie najsilniejsze, to,

jakie masz zasoby - abyś mogła bardziej uwierzyć

w siebie

przyjrzysz się swojemu poczuciu kompetencji

zobaczysz, jakie masz obszary do rozwoju i że to

jest ok, że one są

będziesz mogła utrwalić sobie nowe, wspierające

przekonania

wyznaczysz wartości, cele,

nauczysz się planować!





BUDOWANIE
PEWNOŚCI SIEBIE

to proces;

nigdy nie będziesz gotowa, by zacząć. Tu nie

chodzi o gotowość, ale właśnie o to, by

zacząć!

rozwijanie pewności siebie wymaga

wystawiania się na dyskomfort, wychodzenia

ze swojej strefy komfortu, testowania nowych

doświadczeń;

zaczynaj od małych kroków. nie wszystko na

raz i nie od razu!



A  T E R A Z  D O

R O B O T Y !  

:)


