Как да стартирате
успешен бизнес?

Твоят личен бизнес тренинг

„Никой няма да ни спаси освен ние самите.
Никой не може и няма да го направи. Трябва сами
да извървим своя път“.
Буда
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Предговор
Здравейте,
Благодаря ви, че държите в ръцете си „Как да стартирате успешен бизнес“!
Това е моят личен подарък за вас по случай първия рожден ден на блога ми за
професионално бизнес консултиране Juls’ Psychology.
Понякога си мисля, че всичко, което съм правила през последните години, ме е водело до
тук. Когато създадох блога преди една година имах няколко прости цели. Те нямаха
конкретна форма, просто витаеха като ехо на нещата, в които вярвам.

Първо,
да предоставям свободен достъп до множество материали и текстове, разработени лично
от мен, в областта на Психологията, които да бъдат представени на общодостъпен и
понятен език.

Второ,
да разкажа историите на хора и техните семейства, които са успешни и не спират да се
развиват като личности. Много от семействата, които отглеждат у дома децата си, имат
собствен бизнес.

Трето,
да ви помогна да създадете собствен печеливш и успешен бизнес, за да изживеете
живота си така, както искате и да работите онова, което ще ви направи истински
щастливи!
Мисията на блога е да учи чрез опита, да пречупва през призмата на живия човек, с
неговите силни и слаби страни, надежди и страхове, емоции и вяра.
Така тръгнаха нещата, това бяха отправните ми точки и послания.
Днес, както ще видите, Juls’ Psychology има собствено тяло и душа, съществува и диша
през всички вас, вашите емоции и истории, които споделяте с мен.
Своята роля виждам така, както и в работата си като Личен бизнес треньор – просто
спътникът, който ви държи за ръка по пътя, по който сте избрали да вървите.
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Настоящата книга събира част от публикациите в блога през изминалата година.
Надявам се историите да ви вдъхновят да намерите себе си и да изградите живота си
такъв, какъвто го искате!
Пишете ми за всичко, което ви вълнува на juls.psychology@gmail.com и посетете
www.julspsychology.com, за да прочете разказите от първо лице на толкова много и
различни хора! А защо да не видите и Вашата на страниците на Juls’Psychology?
Ваша,
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Глава 1: Свободата да искаш, да можеш, да си!
Juls’ Psychology ме среща с невероятни

хора,

от различни браншове и сектори. Общото между
всички тях е, че когато ги попитам „Какво за вас е
да имате собствен бизнес“ всички до един ми
отговорят без капка колебание:
Свобода!
Свободата да работят когато и където пожелаят,
от всяка точка на света. Да подбират повнимателно клиентите си. Да работят колкото
пожелаят. Да изграждат кариерите, семействата и домовете си така, както искат.
За някои сфери и типове бизнес е по-лесно да проявяват подобна гъвкавост, за други – посложно, а за трети – това е просто начин на живот.
Независимо какъв вид бизнес искате да стартирате, добре е да помните, че начинанието е
изключително трудно и изисква страшно много ресурси.
По правило при старт рядко имате ресурси да наемете достатъчно хора, за да ви помагат
и се налага почти всичко да правите сами. Да се учите на нови неща, да придобивате
знания и умения в движение.

Да развивате себе си като личност – какво знаете и умеете и
какво още ви е нужно, за да успеете!
Като личен бизнес треньор често се сблъсквам със
стреса, който преживяват хората, управляващи и
развиващи частен бизнес.
За съжаление няма кратък и лесен отговор на въпроса:
“Как да си почина, с какво да се разтоваря?“. И найвече: „Как да намеря време за себе си?“.
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Всички ние сме толкова различни, имаме сложно устроена личност и индивидуален
темперамент. Вълнуваме се от най-разнообразни неща и за всеки идеята за отмора се
свързва с нещо различно.
Освен това нивата на стрес, отговорност и несигурност, които преживяват основателите
на бизнес, надвишават значително тези на околните.
Най-често всеки от нас знае какво обича да прави и как иска да релаксира, но в повечето
случаи оценяваме, че не ни достига време именно за тези събития в ежедневието ни.
Сякаш те са по-маловажни и незначими.
Обикновено се стремя да заложа в индивидуалния план стратегии, които да променят
нагласата. Работим с концепцията, че

вътрешният баланс не е даденост, а се постига със също
толкова време и усилия, колкото всеки друг успех в живота ни.
Включвам модул, чиято цел е да осигури на клиента свободно време, което да прекара по
начин, който ще го презареди. Защо е толкова важно?
Защото основният двигател на бизнеса си сте вие и трябва да бъдете в състояние да го
развивате през следващите 3 – 5 г., които са критични. И това няма как да се случи, ако не
интегрирате в съзнанието си концепцията за лично
свободно време.
За тази цел е необходимо да се отработят няколко
важни качества и умения. Представям ви моята
програма от 5 прости правила.

Правило 1: Поставяне на цел
Поставете си за цел всеки ден да отделяте време за себе си

С малко помощ обикновено клиентите сами откриват, че независимо колко са натоварени,
винаги има начин да си вземат своето и да се насладят на собствения си живот. Просто
конкретизираме как ще се почива в следващите дни и седмици. Планираме почивката си
със същата отдаденост, с която планираме работния си график.
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Правило 2: Управление на времето
Научете се да разпределяте правилно задачите си

Денят има 24 часа и всеки сам решава как да ги оползотвори. И все пак с удивление ще
откриете, че формулата, по която работя със своите клиенти, всъщност има ефект:
1/3 работа : 1/3 сън : 1/3 време за мен и моето семейство
Не можете да сте продуктивни в работата си ако непрекъснато се чувствате недоспали.
Нито можете да се зарадвате на така чаканата почивка, ако сте свръхпретоварени и
посивели от умора, гняв и разочарование.
Не би било реалистично да ви кажа, че изведнъж ще спрете да се натоварвате на
работното си място – за съжаление това не винаги зависи от вас.
Мога обаче да ви обещая, че с повече търпение и усилие на
волята си, ще успеете да превключвате на режим семейство
и отмора, което значително ще намалява стреса ви.
В крайна сметка, както казах по-горе, вътрешният баланс не
е статично, а динамично състояние. И ако държите да
изпитвате по-дълго това усещане, то ще се наложи да
бъдете гъвкави, упорити и да го поддържате.
Сами. Всеки ден!

Правило 3: Приоритизиране и планиране
Научете се кои задачи са наистина важни и какво значи СПЕШНО

Понякога се плаша колко невротизирано и неспокойно общество сме, как всичко е
„спешно“ и „веднага“ и колко малко сили ни остават чисто емоционално, за да се
наслаждаваме на радостите около себе си.
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Научете се да цените времето си, силите си,
емоциите и мислите, които посвещавате на
задачите си. Пазете чувствата си за смислените
неща, а останалите изпълнявайте с възможно
най-хладна мисъл.
Светът ви ще стане по-спокоен и красив!
Успокойте се! Има неща, за които просто не си
струва да драматизираме и да ги преживяваме.

Правило 4: Разнообразие
Опитвайте се да си съставите списък на възможно най-много неща,
които ви радват и ви помагат да релаксирате.

Идеята на тази стъпка е да ви предпази от стрес и разочарование, че не можете да
направите нещо любимо в конкретен момент поради някаква причина.
Винаги има начин да останете насаме със себе си!
Научете се да четете докато пътувате например, ако вечер у дома не ви остават време и
сили. Или слушайте любимата си музика, комбинирано с упражненията за дишане, които
толкова харесвате, 5 минути на пейка в парка.

Правило 5: Компромис
Свикнете, че не всичко става винаги така, както го искаме или
планираме

Най-важното е да сте гъвкави и да преценявате кое от любимите си неща можете да
направите в конкретния момент и да му се отдадете с цялото си съзнание. И още поважното – ако случайно не успеете с това занимание по някаква причина – не се гневете,
изберете си друго от личния ви списък.

7

Единственото, с което не можете и не би следвало да правите компромис – това е самата
ви потребност от покой и баланс между стресирания, забързан живот и умореното си
същество!
Наслаждавайте се на живота си, той си е лично ваш!

Ваша,
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Глава 2: Най-важният ресурс си ти!
Замисляли ли сте се какво наистина ви е необходимо, за да стартирате бизнеса си? Дали
това са финансиране и пазарни възможности? Дали ви трябва наистина добър екип?
А включихте ли себе си в числото на „необходимостите“?

Когато говорим за успешен старт в бизнеса със сигурност е
добре да знаем, че разполагаме с необходимите време и
ресурси. И под ресурси разбирайте всичко материално и
нематериално, което ще ви е необходимо, за да задвижите
нещата.
Но дали това е достатъчно?
През годините опит като личен бизнес треньор в сферата на
стартиране, управление и развитие на бизнеса, ми прави
впечатление колко малко внимание хората отделят на
собствената си личност.
Колко секунди ви отне да се сетите, че най-важното условие, за да организирате бизнеса
си, сте ВИЕ?
Успехът като цяло – и в живота, и в бизнеса, изисква от личността относително
еднакви качества и умения.
От психологическа гледна точка процесите, през които преминаваме и уменията, които
развиваме, са относително сходни.

Правилна мотивация
Най-често се замисляме за собствен бизнес, когато търсим печалба, самореализация,
свобода и независимост. За някои от нас най-силният мотиватор биха били печалбите, за
други – независимостта да правят онова, което обичат и наистина искат.
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Най-често обаче когато попитам млад основател защо наистина иска да има собствен
бизнес, отговорът, който получавам, е:
„Свободата! Свободата да работя където и когато си поискам, колкото поискам, с когото
поискам“
Попитайте някого, който се бори да успее, какво е за него свободата и независимо от това
колко му е трудно или колко е уморен, ще ви се усмихне и ще ви каже, че за нищо на
света няма да замени тази си свобода
Битува някаква нагласа, че собственият бизнес води
до по-голяма сигурност. Не мисля, че сигурността
произтича директно от факта, че имаме бизнес, даже
напротив.
Много често развиваме бизнеса си при относително
висока несигурност.
Но, виж, свободата е нещо друго.

Достатъчно инициативност
Склонни ли сте винаги да търсите и откривате шансове? Когато имате свой бизнес няма
кой да ви осигурява възможностите за израстване и развитите, това зависи изцяло от вас!
Направете така, че тази жертва да си струва!
Ще се наложи да посветите и жертвате огромна част от времето, енергията и силите си,
за да разпознавате и улавяте всеки шанс на пътя си, особено в началото.

Лични качества
Има списък с определени лични качества, които се приема, че са ви необходими, за да
бъдете успешни в своя старт. Независимо колко от тях смятате, че притежавате, имайте
предвид, че ще са ви нужни ви огромно количество енергия, упоритост, състезателен дух
и немалко вярва в себе си.
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Ето какъв е профилът на личността на успешния бизнесмен в обобщен и съкратен
вариант:
Поема инициативата

Активен

Изпълнен с идеи

Любознателен

Има добра преценка

Изпитва потребност от
самоусъвършенстване

Разрешава проблеми

Взима решения

Решителен

Креативен

Гъвкав

Притежава желание за
победа и успех

Ефективен

Преодолява трудности

Издръжлив

Оптимистичен

Вярва в собствените си
способности

Умее да предвижда

Устойчив на стрес

Енергичен

Амбициозен

…

Този профил не е недостижим идеал, нали? Колко от тези лични качества вие
притежавате?
Като личен бизнес треньор вярвам, че всеки от нас е способен да развие тези качества и
умения поне в степента, в която ще са му необходими за започването и управлението на
личен бизнес.

Минимум собствени средства
и пресметнат риск
По тази точка има огромно количество специализирана
литература, можете да се научите как да определяте
нивото на риск в начинанията си. Някои неща се научават
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и на принципа проба-грешка с времето и опита. Важно е само да не влагате твърде много
време и ресурси при необосновано висок риск.
По-добре плаха промяна, отколкото никаква промяна!
Не се страхувайте от грешките си, страхувайте се от това да стоите на едно място и да не
се развивате. Бизнесът никога няма да е в застой, защото средата около него се движи
непрекъснато.

Специфични знания и ключови компетентности
И тук специализираната литература предлага множество тълкувания, списъци и теории. В
най-систематизиран вид базисните умения, които ви трябват, включват:

възприемане и критично оценяване на възможностите за бизнес;

генериране на бизнес идеи;

преработване на бизнес идеите в бизнес планове и концепции;

реализиране на бизнес идеите;

поемане на риск;

предвиждане;

стимулиране на промени;

приемане на промените;

гъвкавост;

креативност;
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Можем да обобщим казаното дотук по следния начин: за да стартирате успешно своя
бизнес на първо място ще се нуждаете от правилна вътрешна мотивация и изявени лични
качества.
Необходимо е да проявите достатъчно инициативност при минимални лични вложения и
относително нисък риск.
Желателно е да притежавате определени специфични знания и умения за управление на
бизнес, повечето от които се усвояват в процеса на работа на принципа на пробата и
грешката или чрез личен бизнес тренинг.

Най-важният ресурс за успеха на едно бизнес начинание сте вие!

Ваша,
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Глава 3: Знания, умения и опит се трупат
Съвременният пазар е динамичен и непрекъснато се
развива. Да бъдем в крак с времето изисква да сме
отворени към новото и непознатото. Това на практика
означава да не се страхуваме сляпо от промяната, да
приемаме, че всичко се изменя. Нещо повече,
за да бъдем успешни и конкурентноспособни, трябва
сами да търсим как да включим „новото“ в живота и в
частност – в бизнеса си.
Когато говорим за бизнес, понятията „иновация“ и „ново“ се различават концептуално и са
ясно разграничени, макар и в разговорния език често да ги използваме като
взаимозаменяеми конструкти.
„Ново“ е всичко, което се приема като такова. Така например имаме принципа „добре
забравено старо, което е като ново“, който дълбоко заляга в модата.
Под „иновация“ разбираме онези качествено нови изменения в продуктите, услугите и
процесите, които ни провокират да търсим и откриваме как се борави с тях, т.е. за тях
нямаме предварителни знания и очаквания, нито умения за експлоатация.

Какви умения трябва да притежавам, за да бъда иновативен?
Няма универсален модел на иновативната личност. Но със сигурност има форми на
поведение, които гарантират успешно приемане,
внедряване и използване на иновациите.

Моите топ-10 умения, водещи до иновативно
поведение включват:
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Възприемане и критично оценяване на възможностите като иновативни
Умението да анализираме пазарната ситуация и да откриваме онези иновации, които ще
добавят стойност към бизнеса ни и ще ни направят конкурентноспособни;

Генериране на бизнес идеи
Умението да формулираме конкретна бизнес идея, свързана с избора и внедряването на
конкретна иновация;

Преработване на бизнес идеите в бизнес планове и концепции
Умението да конкретизираме и детайлизираме добрите бизнес идеи в поредица от
времево последователни стъпки за изпълнение;

Реализиране на бизнес идеите
Умението да задвижим всички аспекти на бизнес-плана си в посока реализиране на
поставените цели;

Поемане на риск
Умението да поемаме премерени рискове съгласно предварително заложените
параметри за сигурност и стабилност;

Предвиждане
Умението да предвиждаме възможните изходи и последствия от решенията, които
вземаме или настъпващите промени в околната среда;
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Стимулиране на промени
Умението сами да провокираме и търсим промени в отговор на изменчивостта на пазара;

Приемане на промените
Умението да интегрираме измененията в тяхната цялостност в зависимост от капацитета
и даденостите ни;

Гъвкавост
Умението да реагираме адекватно на промените без това да нарушава структурната
цялост или да ни отклонява от заложените цели;

Креативност
Умението да мислим извън стереотипите за правилност, което води до по-добра
гъвкавост, адаптивност и повишава конкурентоспособността ни.
Много е вероятно когато стартирате бизнеса си да не сте уверени в каква степен
притежавате изброените умения. Също така една година след началото ще знаете, че
притежавате всички изброени качества и умения,
описани тук, а и още много повече.
Сега вече знаете, че

човек може да научи всичко, което му е
необходимо, за да бъде такъв, какъвто поиска!
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Коя е думата-синоним на печеливш бизнес? Може ли еднозначно да кажем какво ни
прави успешни?
В специализираната литература често се говори за това колко много качества, умения и
познания са необходими, за да стартираме бизнес.
Хората, които имат собствен бизнес обаче
казват, че всъщност не ти трябват чак толкова
много знания и умения, за да започнеш.
Трябват ти просто добра идея, добър бизнес
план, много вдъхновение и желание за успех.
Къде е истината тогава?
Истината винаги се намира някъде по средата
Някои стартират бизнес с повече познания и
умения, други с по-малко и не това е
определящото за успеха им.
Онова, по което си приличат всички обаче е, че винаги търсят информация как и
евентуално кой може да подобри възможностите за техния бизнес.
Добрите практики изискват да развием едно много важно умение –

да поставяме правилните хора на правилните места в бизнеса си.
На практика това означава първо да познаваме добре себе си, какво знаем и какво умеем.
След това е необходимо да намерим онези личности, които ни допълват именно в
аспектите, в които изпитваме известна несигурност или просто нищо не знаем.
По-добре е да инвестирате в know-how на експерт, отколкото, за да спестите средства,
да се опитвате да правите всичко сами.
Не само ще изгубите излишно време и енергия, но така или иначе ще се наложи накрая да
се допитате до експерт, за да оправите нещата.
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Привличането на нови хора внася нова кръв, нови идеи и вдъхновение и често влива свежи
сили, особено ако сте в затруднено положение. А защо не и нови ресурси?
Вдъхновявайте околните и ще откриете разликата!
Представям ви основните области, за които се приема, че са пряко свързани с
управлението на бизнес.
Ако сред тях има такива, за които знаете малко или почти нищо, то обмислете към кого
да се обърнете за помощ още докато развивате своята бизнес-идея:
Нормативна уредба на малкия и среден бизнес
Управление на малка фирма
Маркетинг
Финансов мениджмънт
Комуникация и поведение
Маркетинг
Организация
Счетоводство
Управление на персонала
Бизнеспланиране
Разработка на проекти
Управление на проекти
Лично аз вярвам, че не разполагаме с времеви ресурс да бъдем
специалисти по всичко, нито е необходимо да разбираме от
всичко. Дори да имате желание да се учите и развивате невъзможно е да бъдете експерти във всичко
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Дори да имате малък бюджет за старт, то по-добре използвайте услугите на консултант,
за да изясните неясните моменти в плановете ви. Със сигурност в дългосрочен план ще си
спестите много повече разходи от избегнатите навреме грешки.
Самоусъвършенстването на личността би следвало да е приоритет на всеки от нас, както
и желанието да се учим цял живот. И все пак, нека да бъде в границите на възможностите
ни.
Не е нужно да бъдеш супергерой със свръхинтелект и познания, за да стартираш бизнес
- достатъчно е да управляваш правилно наличните ресурси и хора, а това включва и вас
самите!

Ваша,
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Глава 4: Комуникирай ценностите си
Как да достигнете до хората на пазара – вашите
потенциални партньори и клиенти, за да им разкажете
за себе си? Как можете успешно да обясните какво
бъдеще предвиждате за бизнеса си?
Когато говорим за бъдещето на своя бизнес,
обикновено обобщаваме всичко, което очакваме да ни се случи, вследствие на
настоящите действия и планове, използвайки думата „визия“.
Визията включва
концептуализирано послание за това кои сме ние и какво искаме да постигнем, как си
представяме, че ще се развиваме.
Буквално рисуваме картина на своето бъдеще така, както си го представяме.
Комуникационната стратегия е онази последователност от стъпки, които предприемаме,
за да постигнем своята визия.
Комуникационната стратегия има материален характер, обикновено се представя в
писмена форма като документ.
Използваме стратегията предимно, за да комуникираме ефективно с хората, с които е
обвързан бизнесът ни, по пътя към постигане на целите ни.
Това на практика са всички, от които зависи бизнесът ни да е успешен. Налага се да бъдем
много точни и прецизни в информацията, която им подаваме за себе си.
Комуникационната стратегия ни помага да
предаваме посланията си, тя е нашият инструмент.
Представлява целенасочен и предварително
планиран поток на информация, т.е. имаме много
ясна представа какво ще кажем, на кого и по какъв
начин.
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Опитваме се да контролираме както потока на информацията, така и съдържанието на
самото послание, което комуникираме.
Но най-важното е, че имаме определени очаквания какъв ще е крайният резултат от
комуникирането, какво конкретно ще постигнем.
За да сме сигурни, че крайното послание
достига до реципиентите във вида и
смисъла, който искаме да вложим, трябва
предварително да анализираме аудиторията
си.
С други думи, в зависимост от това към кого
адресираме посланията си, е желателно да
изберем подходящ начин, време, форма и
език на посланието ни.
Има множество инструменти, с които можем да си послужим за адекватен анализ на
средата преди формулирането на комуникационната стратегия (e.g.,SWOT analysis; SMART
goals; Refining vision elements).
Какъвто и инструмент да решим да използваме за реализиране на комуникационната
стратегия, важното е да запомним следното:
посланието, което отправяме към всички, трябва да бъде едно и също.
Трябва да си изградим определен образ в очите на околните и независимо как стигаме до
тях, всички да знаят за нас едно и също. И в най-добрия случай ние ще контролираме
онова, което другите знаят за нас, сами ще градим имиджа си.
Създаването на положителен и привлекателен образ си е цяла наука и повечето
организации отделят огромно количество време и ресурси, за да го постигнат.
Когато изготвяте своята комуникационна стратегия, заложете следните основни
принципи за постигане на желания образ.
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Бъдете последователни и логични
Старайте се внимателно да надграждате образа, който комуникирате. Вашите растеж и
развитие са следствие от положените усилия и вложения от всякакъв характер. Вие се
променяте заедно с онези, заради които съществувате, следвайки вътрешна логика и
последователност. Просто споделяйте своята визия с клиентите и партньорите си!

Бъдете недвусмислени и непротиворечиви
Съставяйки своята визия, се стремете да бъдете максимално ясни и точни във
формулировките си. Следвайте определени линии на развитие и политики.
Адаптивността ви на пазара не изключва възможността да следвате свои традиции, които
в крайна сметка ще ви отличат сред конкурентите и ще се превърнат във вашата запазена
марка.

Бъдете морални
Комуникирайте визията, като се стремите да съблюдавате моралните и социални норми
на общността, в която съществувате и се развивате. Старайте се максимално да вземате
предвид междукултурните особености. Всеки ваш реципиент ви е скъп!

Добре формулираната комуникационна стратегия е предпоставка крайният резултат в
общуването с околните да бъде по-предсказуем и предвидим.

От една страна, хората научават за нас именно онова, което искаме да научат и ни
възприемат в голяма степен така, както ние бихме желали. От друга страна, създаваме в
своите слушатели заинтересуваност и желание да проследяват нашето развитие.
Грабнете своята публика и ще успеете да постигнете много повече от предварително
заложената визия.
Ваша,
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Глава 5: Собственият бизнес е за вас
Мислите, че собственият бизнес е опция за вас? Тук са трите основни условия, които със
сигурност ще ви помогнат за един успешен старт!

Колко точно трудно е да стартираме
бизнес
Според някои хора стартирането на бизнес е
непостижимо, според други – това е толкова естествено,
колкото и дишането!
За годините ми опит като консултант в сферата на
управление и развитие на бизнеса мисля, че вече имам
отговор на въпроса защо някои хора са по-готови, отколкото други, да започнат на чисто,
от нулата, сами.
Всичко опира до личността на човека – характера му, навиците и мотивацията му и
желанието да се учи.
Можете ли да си представите живот, в който учите непрекъснато? Да посвещавате всеки
ден от времето си на това да усвоявате ново качество или умение? Смятате ли, че можете
да продължавате да гоните целите си, независимо от трудностите? Вярвате ли, че
притежавате достатъчно твърд характер, за да се борите с непрестанните промени?
Ако отговорът на повечето въпроси е „ДА“, то тогава вие сте способни в чисто личностен
план да създадете и управлявате успешен собствен бизнес.

Поривът към независимост
Първото и най-важно условие, според мен, когато говорим за
старт, е да имаме силното желание да бъдем независими.
Стремежът към свобода е най-силният тригер, определено
това е горивото, което може да ни мотивира да не се
откажем в трудните моменти.
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Ако чрез собствения бизнес търсим сигурност, то това едва ли е най-подходящото
занимание – един бизнес може да донесе много неща, но сигурността не е сред тях! Поне
не и в онзи екзистенциален смисъл на думата…

Погрешна е нагласата, че собственият бизнес е нещо статично, нещо предвидимо и
неизменчиво, което ни гарантира сигурност и устойчивост. Единственото сигурно нещо е,
че бизнесът ни ще се развива динамично и непрекъснато ще се променя. Ще изисква и вие
да се променяте с него, всекидневно.
Някои от нас предпочитат сигурността на постоянния доход, допада им предсказуемостта
и подредеността на живота. Не носят цялата (финансова) отговорност. Не се занимават с
всички аспекти и процеси, които изисква едно управление на бизнес. Преживяват стрес и
натоварване в работата си, различни от тези, с които се бори един собственик на бизнес.
„Знам, че ще направя всичко по силите си, готов съм да се боря до край!“.
Хората, които избират да стартират собствен бизнес, силно вярват, че сигурността
произтича от тяхната собствена независимост – напълно в техните сили е да движат
нещата и отговорността за успех е лична.

Качества и умения за успешен бизнес старт
Второто важно нещо за стартирането на собствен бизнес, е
да имаме нужните качества и умения, за да движим
начинанието си и то да бъде успешно и печелившо.
Когато говорим за стартиране на бизнес, повечето от нас си
представят малка фирма, с един до десет служителя.
Действително много често така започват нещата.
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Но винаги има и хора, които мислят с по-голям размах и имат по-крупни цели.
Някои хора искат да имат собствен бизнес още на 20 години, други се престрашават чак
след като натрупат опит и познания.
Във всеки случай обаче има определен тип качества и умения, които човек трябва да
притежава, за да стартира бизнес и това най-общо са
познания в сферата на администрацията, правото, финансите, икономиката, маркетинга
и рекламата.
Не е необходимо да сме експерти във всяка от изброените области.
Достатъчно е просто да наемем необходимите хора, може и като външни консултанти,
които да ни съветват. С опита човек развива усет за тези неща и се научава да изпълнява
някои от задачите сам.
Отделям напълно групата на социалните умения, защото това са онези умения, без които
е немислимо да стартираме бизнес. Умението да общуваме с околните най-общо казано е
онзи двигател, който движи начинанието напред.

И няма особено значение дали сте интроверт или екстроверт, дали се притеснявате да
говорите пред хора или сте роден оратор. Не е нужно да сте харизматични и да
запленявате със словото си.
Уменията да боравим със словото, да влияем на другите, да управляваме поведението
си и това на другите, могат да бъдат научени!
На този етап бъдете сигурни, че така, както сте усвоили всяко друго умение и знание в
живота си, така можете да научите всичко, което ви е необходимо, за да започнете
собствен бизнес.
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Самоувереността като вътрешно гориво
И накрая, онова, без което е абсолютно немислимо да започнем каквото и да е начинание
– увереността в собствените способности.
Моите наблюдения сочат, че има определена критична точка на натрупване на знания и
умения, отвъд която всеки човек започва да се чувства уверен в себе си и силите си.
Просто си дайте време! Едва ли започвате от нулата!
Всеки от нас има натрупани с годините познания и опит в различна област. Необходимо
ви е да се научите да правите онова, което все още не можете.
В зависимост от собствения си темп на учене, от времето, което отделяте и
самодисциплината, с която учите, можете за сравнително кратко време да достигнете
онази критична точка, за която говоря.
В някакъв момент всеки човек чувства, че е готов и
може да се справи. И колкото по-силно вярва в себе
си, толкова повече ще устоява на бурите и няма да се
пречупва в онези моменти, в които става наистина
трудно.
Започването на собствен бизнес не изисква да бъдете
някаква митична фигура, надарена с нереалистичен
талант, библиотечни познания и супер сили.
Бъдете себе си, заредете се с желание и търпение да се учите през целия си живот и се
радвайте на всеки миг, който свободата на собственият бизнес ви подарява!

Ваша,
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Глава 6: Личният бизнес тренинг: еволюцията в
бизнеса
Връщайки се назад във времето като че ли няма момент, в който конкретно да съм се
стремила да стана Личен бизнес треньор. Понякога си мисля наивно, че професията ми ме
избра и намери сама, че целият ми път досега ме е водил към това да стана Личен бизнес
треньор.

Различните пътеки
Годините практика, самоусъвършенстване и развитие ми
помогнаха да се фокусирам върху една определена пазарна
ниша на консултиране, търсейки собствената си реализация.
Личният бизнес тренинг е една пълнокръвна и комплексна
услуга, различна от стандартното бизнес консултиране с
практическо приложение на теоретични психологически и
бизнес модели:
Много повече от бизнес консултиране относно стратегическо планиране,
целеполагане и управление на промяна, управление бизнес ресурси и маркетинг;
Много повече от индивидуално психологическо консултиране;
Много повече от терапевтично-консултативни сесии;
Много повече от индивидуален личностен тренинг;
Много повече от индивидуален бизнес тренинг.

Личният бизнес тренинг се основава върху създаването на единен модел за изграждане на
необходимите бизнес знания, умения, качества, компетенции и практики за успешно
създаване, управление и развитие на бизнес.
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Различната гледна точка
Опитът ми в различни сфери на бизнеса, заедно
с натрупания ми опит като преподавател,
треньор и психолог, но и мениджър и
предприемач, ми помага да разглеждам бизнес начинанията под различен ъгъл, под няколко
ъгъла, ако трябва да съм точна.
Сложно е да обясниш бизнес света на човек,
който тепърва стартира.
Самата идея за това колко много качества, компетенции и умения са необходими, е
уморителна и малко обезсърчаваща в началото.
Но освен нужните качества и умения има толкова много знания, които трябва да се
натрупат, при това в различни области. И толкова ежедевни практически задачи, които
трябва да се свършат само, за да положим началото. А след това, управлението и
развитието, израстването?
Наистина звучи трудно и уморително и сигурно затова за много хора идеята за стартиране
на собствен бизнес все още се струва непосилна задача .
Личният бизнес тренинг е за всички онези, които имат нужда от промяна, искат нещо
повече от себе си, работата си и живота си като цяло.
Основната цел е да изградя ново мислене у хората, които търсят преформулиране на
представата си за работа.

Различните клиенти
Личният бизнес тренинг е насочен предимно към нуждите на бизнес средите, затова и не
е изненадващо, че основните ми клиенти са предимно:
Мениджъри от средно ниво, които търсят кариерно израстване и развитие;
Топ-мениджъри;
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Предприемачи, които обмислят стартиране на собствен бизнес;
Предприемачи, които търсят развитие на съществуващ бизнес;
Фрийлансъри, които изграждат свое професионално портфолио и търсят
позициониране на пазара;
Служители, които се стремят към продължаващо обучение и развитие;
Специалисти, които търсят преквалификация в сферата на услугите;
Лични тренинги на частни лица.

Всеки, който търси промяна в живота си, може да има собствен Личен треньор!

Различната реалност
Като Личен бизнес треньор предоставям една друга
реалност на своите клиенти – възможността да
разберете какво ви е нужно, за да имате успешен
бизнес. Ефективните модели, които се усвояват в
процеса на тренинга, подпомагат развитието на
собствената ви личност така, че да можете да бъдете
самите вие успешни и ефективни, а от там – да
управлявате един развиващ се и печеливш бизнес.
Залагаме задно критериите за успешност. Научаваме се да разпознаваме успехите и да се
променяме спрямо тях.
Процесът на Личен бизнес тренинг включва аспекти, които касаят лично вас:
Обясняваме процесите и моделите – кое, как и защо работи;
Намираме онези аспекти, които се нуждаят от промяна и развитие във вашия
случай;
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Изготвяме план за развитие в посока какво трябва да се свърши като бизнес
задачи;
Заедно с това осъзнаваме какво трябва да променим в себе си, за да изпълним
поставените задачи;
Реализираме набелязаните в плана цели;
Оценяваме постигнатите резултати;
Съставяме плана на следващите задачи;
Променяме се непрекъснато.
За да бъде един бизнес гъвкав, то вие самите трябва да бъдете гъвкави. Ако не знаете как
да станете гъвкави – моята задача е да ви помогна да се превърнете в гъвкава личност.
Първо обаче трябва да разберете в какво се изразява гъвкавостта.

Еволюираме!
Процесът на Личен бизнес тренинг е многопластов
и изисква активната роля на клиента. Но найважното – като краен резултат:
Вие се чувствате чудесно в ролята си,
разбирате задачите си и изпълнявате с
лекота функциите си.
Управлявате успешно бизнеса и себе си.
Вие израствате и се развивате заедно с
бизнеса си.
Вашият бизнес преуспява заедно с вас.
Вие сте не просто носител и източник на промяната, самите вие сте промяна!
Всеки може да достигне подобно ниво на лекота и удобство в работата си.

Вие готовите ли сте за промяна?
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Личният бизнес тренинг е едно дълбоко и лично преживяване за онези, които търсят нов
тип реализация в професионалния и личния си живот. Затова е особено важно кой ще ви
води по този път.

Какво знае и какво може треньорът ви?
Отговорността на Личния бизнес треньор е огромна и е необходимо той да има сериозна
теоретическа и практическа подготовка.
Личният бизнес треньор не е специалист по всичко, но има основни познания в
множество области.
Тандемът клиент – Личен бизнес треньор много бързо установява в кои области ще бъде
необходима допълнителна консултация за
изготвянето на план за работа. Не забравяйте,
че различните клиенти имат различно ниво на
познания и умения, както и самият треньор.
Изследвам и изучавам от десет години
човешкото поведение. Този аспект добавя
допълнителна стойност в бизнеса, защото във
всяка ситуация ние общуваме с хора и е добре
да разбираме отсрещния човек.
Не е необходимо да знаем всичко, за да бъдем
успешни. Но ако умеем да разбираме другите,
то със сигурност имаме добри предпоставки да
бъдем ефективни в комуникацията си с тях.

Какви са реалистичните очаквания от работата с Личния бизнес
треньор?
Основният двигател в тандема клиент-треньор си остава самият клиент. Сесиите и
напредъкът протичат с темпото, уменията, желанието и усилията на клиента. С някои
клиенти нещата се случват за сравнително кратко време, в рамките на няколко сесии. С
други клиенти отработваме по-продължително време различни аспекти.
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Всичко зависи от самия клиент и до колко той има желание и се чувства готов да
променя себе си и реалността си.
Личният бизнес треньор предоставя експертните си знания и умения когато и там, където
е необходимо. Ролята на треньора е изключително комплексна и многопластова.
В ролята си на наблюдател треньорът е сравнително пасивен, проследява и набелязва
силните и слабите страни на плана, по който се движат с клиента. В тази си роля найчесто фасилитира процеса като проследява:
Какви са точките по предварителния план;
Какво е необходимо за изпълнението на плана;
Как се движите във времето по точките от плана;
Какъв е напредъкът на клиента;
Какви са трудностите и проблемите, с които се сблъсква клиентът.
В ролята си на консултант Личният бизнес
треньор предоставя експертно мнение по
конкретен въпрос или казус – консултирането
засяга въпроси от различни области.
Ако личният треньор не е компетентен по
въпроса, той би следвало да ви насочи към
кого да го отнесете.
В ролята си на треньор личният експерт ви
помага да изградите умение или качество, за
да се справите с конкретен проблем. Особено положителен е фактът, че обикновено това
става чрез реален казус от вашия живот и/или бизнес. Освен, че по-бързо се усвоява
новото умение,
Научавате се да го прилагате директно в собствения си бизнес още днес.
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Основни насоки в личния бизнес тренинг
Всеки отделен тренинг преплита в себе си два пласта - психологическо консултиране и
личен (бизнес) тренинг, които са включени във всеки аспект. Аспектите при работа са
формулирани като отговори на въпроси:
КАКВО /консултативен елемент/
Отразява индивидуално развитие и се отработват трудности и справяне с различни
индивидуални проблеми: целеполагане, самомотивиране, самооценка и удовлетвореност
от живота, справяне със стрес и тревожност. Приложими са и в личен план, и в бизнеса.
КАК /тренинг елемент/
Обхваща начините, по които да постигаме нещата за себе си. Във всяка сфера на живота
си. Развиват се различни качества и умения, усвояват се нови знания. Тук важното е не
просто какво правим, а как го постигаме като фокусът е да бъде адекватно на
потребностите ви и ефективно да решава проблемите.
КЪДЕ /житейска насоченост/
Подсилва стратегиите, които използваме, когато прилагаме наученото в личен план и в
бизнеса.
ЗАЩО /личностна насоченост/
Помага да инкорпорираме новото, осъзнавайки нуждата от него. Интегрираме го като
част от личността си. Променяме себе си на дълбочинно ниво. А изкристализирала
промяна ще освети и пътя ни напред в живота.
Промяната започва вътре в нас и ни носи свобода!
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Личният бизнес треньор предоставя особена и комплексна форма на консултантски
услуги. Той не е магьосник и не прави чудеса, нещата не се случват лесно, леко и бързо.

Вие сте онази сила, която кара нещата да се случват лесно, леко и бързо във Вашия живот,
магьосниците сте Вие!

Ваша,
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Епилог
Промяната започва във всеки от нас. Понякога ни връхлита като буря, опустошава ни и не
ни оставя избор, освен да се адаптираме.
Друг път тлее в нас и зрее с години, чакайки подходящия момент, за да разцъфне.
Където и да се намирате по пътя на живота си, никога не е късно да започнете отначало,
отново и отново.
Най-страшното, което можете да си причините, е да вярвате „Аз това го знам“ –
автоматично изключвате сетивата си.
Пожелавам Ви да бъдете жадни за знания, за можене. Да искате. Да се опитвате.
Естественото състояние на мисълта ни е да бъде поток – бърз, неуловим, всеобхватен.
Личният тренинг в този си вид няма да бъде панацея за всеки аспект на живота ви. А за
много от Вас дори няма да е удачно решение. Намерете своя път!
Благодаря Ви, че се спирате в Juls’ Psychology!

Вашата обратна връзка е съкровище - променя и моя свят, и
същността ми.
Богатство е да се докосвам до толкова различни, устремени и
вдъхновяващи личности всеки ден!
Благодаря Ви!
Ваша,

www.julspsychology.com
juls.psychology@gmail.com
Facebook: @Juls’Psychology
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