
Uszczelnij finansowe granice

Finansowo Pewna Siebie w 21 dni // dzień 10

Korzystając z poniższej skali, oceń każdą z wymienionych sytuacji zgodnie 
 z częstotliwością ich występowania w Twoim życiu/biznesie/obszarze
zawodowym.
1 - Nigdy się nie zdarza
2 - Czasami się zdarza
3 - Często się zdarza
4 - Bardzo często, wręcz zawsze się zdarza

….. zgadzam się na zniżkę dla potencjalnie nowego klienta
.…. zakładam z góry, że kogoś nie stać, aby skorzystać z mojej usługi/kupić produkt
.…. korzystam z barteru
.…. daję zniżkę, nawet jeśli nie jestem o nią proszona
.…. zaniżam swoje ceny/wynagrodzenie w porównaniu do stawek/ cen konkurencji z
podobnym doświadczeniem
.…. podaję niższą cenę z obawy, że klient/pracodawca nie zaakceptuje normalnej stawki
.…. przedłużam czas sesji/konsultacji/rozmowy/usługi bez dodatkowego wynagrodzenia
.…. jestem niewłaściwe wynagradzana
.…. świadczę aktywnie usługi klientowi, który zwleka z płatnościami (ma u mnie już dług)
.…. zaniżam swoje ceny, bo inaczej mam poczucie winy względem klienta
.…. mój partner/mąż/bliska osoba nie pozwala mi na coś, a ja nie protestuję
 …. podwyżki czy awans przechodzą mi  koło nosa
.…. pożyczam pieniądze komuś, kto ich nie oddaje
.…. pożyczam od kogoś pieniądze, nie mając pewności, że będę mogła je oddać
.…. nie dotrzymuję umów i terminów płatności
.…. pozwalam na to, aby ktoś inny nie wywiązywał się ze wspólnych umów.
….. płacę odsetki za płatności po terminie
.…. opóźniam  inwestowanie we własny rozwój
.…. opóźniam  inwestowanie w swój biznes/karierę
.…. zaciągam długi
.…. nie mam planu na spłacanie swoich długów
.…. spóźniam się z płatnością podatków
.…. wydaję  pieniądze, które przeznaczyłam na pokrycie podatków
.…. wydaję  tyle, ile zarabiam - nawet jeśli moje zarobki rosną
.…. wydaję  więcej niż zarabiam 
.…. nie odkładam  pieniędzy
.…. ukrywam zakupione rzeczy przed swoim mężem/partnerem lub zaniżać ich ceny
 …. czuję się onieśmielona w towarzystwie ludzi, którzy zarabiają więcej niż ja
.…. zaciągamy dług, aby kupić sobie coś luksusowego/ekstrawaganckiego.
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Wybierz 1 sytuację, którą oceniłaś na 3 lub 4 i zapisz ją poniżej:

Jakie blokujące przekonanie należałoby odpuścić, aby uwolnić się od tej
sytuacji?

Co musiałabyś cenić (zacząć cenić), aby ta sytuacja nigdy się nie zdarzyła?

Moja nowa granica finansowa w tej sytuacji brzmi: 
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Nowe działanie, które podejmę:

Oblicz ile pieniędzy zarobisz/odłożysz/zatrzymasz/zyskasz realizując tę
granicę

Miejsce na dodatkowe notatki:


