10 KÉRDÉS, AMIT MINDEN NAP MEG KELLENE KÉRDEZNED AZ ÜZLETEDTŐL
Köszönet Andrea Nagy, hogy a figyelmembe ajánlottad ezt a cikket és lefordíthattam!

Simone Milasas vállalkozási tanácsadó és a Joy of Business (Az üzlet öröme) írója
szerint az összes vállalkozás tulajdonosának az alábbi 10 kérdést kellene megkérdeznie
saját magától minden egyes nap, hogy a vállalkozása bővülhessen, terjeszkedjen.
A kérdések olyan lehetőségekre nyitnak ajtót a vállalkozásod számára, amelyeket
azelőtt el sem tudtál képzelni és kimozdítanak abból a beragadt állapotból, ahol
nincsenek választásaid.
Vannak olyan területei az üzletednek, ahol folyamatosan azt gondolod, vagy azt
mondod, hogy „nem tudom” vagy „ez túl bonyolult” vagy „nincs elég pénzem, forrásom,
időm”? Amikor azon veszed észre magad, hogy mész bele ezekbe a következtetésekbe,
akkor itt az idő arra, hogy megtörd ezt a rossz szokást és inkább elkezdj kérdezni.
10 kérdés, amelyeket minden nap feltehetsz magadnak, hogy a vállalkozásod meg
generatívabb legyen.
1.) HOGY LEHET EZ MEG ENNÉL IS JOBB?
Kérdezd minden egyes leárazásnál, nem-leárazásnál, számláknál, kifizetéseknél.
2.) MI MÁS LEHETSÉGES?
Kérdezheted akkor, amikor indul a napod, hogy nyitott maradj a váratlan dolgokra,
amelyek megmutatkozhatnak es hozzájárulások lehetnek a vállalkozásod számára.
3.) MI KELLENE AHHOZ, HOGY ELTÖRÖLJEM, ÉS NEM TEREMTETTÉ TEGYEM A KAPCSOLATOMAT A
VÁLLALKOZÁSOMMAL MINDEN NAP?

Ez a kérdés megváltoztatja az energiát és az ítéleteket, amelyeket a vállalkozásod és
magad köré teremtettél. Segít abban, hogy minden nap új szemmel nézz rá a
vállalkozásodra nehézség és zűrzavar nélkül.
4.) MI AZ, AMI ITT HELYES, AMIT NEM VESZEK ÉSZRE?
Amikor valami nem úgy bukkan fel, ahogy azt szeretted volna, kérdezd ezt a kérdést.
Nincs olyan a vállalkozásban, hogy helytelen. Jó, rossz vagy csúnya, minden, ami
felbukkan a vállalkozásod számára az új lehetőségeket teremthet, de elszalaszthatod
őket, ha belesel abba a csapdába, hogy elhiszed, problémád van.
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5.) MIT

VÁLASZTHATOK A VÁLLALKOZÁSOMMAL, AMIT MÁSOK NEM?

MILYEN

VANNAK A VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA, AMELYEK MÁSOKNAK NINCSENEK?

MI

VÁLASZTÁSOK
LEHETSÉGES A

VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA, AMI MÁSOKNAK NEM? MIT VÁLASZTHATOK?

Ez a kérdés megengedi számodra azt, hogy észre vedd mi az, ami egyedi benned és a
vállalkozásodban, és hogy kiaknázhasd a különbségben rejlő lehetőségeket, melyek
többet teremtenek a számodra.
6.) MA MILYEN HOZZÁJÁRULÁST SZERETNE A VÁLLALKOZÁSOM TŐLEM?
Tisztázza

a

különböző

igényeket,

amelyek

nap,

mint

nap

felmerülnek

a

vállalkozásodban.
7.) HA A PÉNZ, IDŐ, FORRÁSOK NEM SZÁMÍTANÁNAK, AKKOR MIT VÁLASZTANÉK?
Pénz, idő, források a három ok, amiért dinamikusan korlátozni szoktuk magunkat és a
vállalkozásunkat. Ahelyett, hogy eldöntenéd magadban azt, hogy mi az, ami lehetetlen,
kérdezd ezt.
8.) MI KELLENE AHHOZ, HOGY …………. MEGJELENJEN?
A vállalkozásod számára elérhető lehetőségek száma végtelen ahhoz képest, amit te
eddig elképzeltél. Kérdezd ezt a kérdést azért, hogy kiléphess a fejedből a képzeleted
korlátjain túlra is.
9.) MILYEN

INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGEM AHHOZ, HOGY A VÁLLALKOZÁSOM MOST AZONNAL

TERJESZKEDJEN?

Mennyi kiaknázatlan információ elérhető a számodra, amelyet nem fedeztél fel eddig?
Az éberség és inspiráció folyamatos keresése lehetővé teszi számodra azt, hogy te és a
vállalkozásod a folyamatos teremtés állapotában legyetek, es ez még több választási
lehetőséget teremt.
10.) MIT KÉRDEZHETEK MA, AMELY HOZZÁJÁRULÁS A VÁLLALKOZÁSOM SZÁMÁRA?
Ez az a kérdés, amikor nem tudod, hogy mire kérdezz.
Az eredeti cikket itt találod:
http://www.gq.com.au/success/career/10+questions+you+need+to+ask+your+business+every+day,47543

Fordította: Ildikó Süle
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