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ŽENSKA NOVE DOBE JE PODJETNICA

za vas piše DArja Furek
29

Slika 52: Darja Furek, privat

Vse več žensk v zadnjih letih se odloča za podjetništvo, ker čutijo
gorečo željo po notranji izpolnitvi in opravljanju življenjskega poslanstva.
Ampak ali je res vsaka ženska lahko podjetnica? Lahko, ni pa nujno
da bo ji uspelo. To je seveda odvisno od več faktorjev. Ženske imamo močno intuicijo in lahko začutimo, kam gre naša pot. Pa vendar
rabimo nekaj »oprijemljivejšega«. Nekaj več od samo želje in notranjega čuta. Podjetništvo je širok pojem, ki obsega konkretno znanje.
Zahteva karakter, ki se je sposoben razvijati in nenehno prilagajati.
Podjetništvo zahteva pogum in je najboljši trening rasti in zaupanja
vase. V prvi vrsti se je nujno potrebno spoznati s svojo resnično
naravo in talenti, ki jih posedujemo. In zelo pomembno je upoštevati
vpliv časa in prostora, v katerem živimo. Tako lahko razberemo, kdaj
je naš pravi čas za investicije, kdaj za umik in kdaj za kreiranje. V
splošnem je ženska kreatorka in podjetnica predstavlja ravno to. Idejo
in moč njene izvršitve.
In zakaj sem sama stopila na to pot? Pred leti, ko sem zaključevala
fakulteto in začela z 8 urnim delom za računalnikom, sem enostavno
mislila, da se mi je »utrgalo«. Nikakor mi ni ratalo biti 8 ur na enem
mestu in pred seboj sem imela zgolj ekran z detajlnimi arhitekturnimi
načrti. Postajala sem zamorjena in vse bolj vase zaprta. Imela sem
občutek, da bom počila kot bomba, pa nisem vedela zakaj. Pojavljati
so se začeli celo simptomi bolezni. Na srečo nič resnega, ampak sila
neprijetno. Nisem razumela kaj in zakaj se mi to dogaja. Resno sem
se vprašala, ali bo tako mizerno celo moje življenje, ker potem res ne
vidim smisla...
In kot v vsaki zgodbi se je nekaj obrnilo. V moje življenje je prišel BaZištirje stolpci usode, kjer lahko na lahkoten način preko slik narave
spoznaš kdo si in kako deluješ. Skratka svojo resnično naravo. Po
resnični naravi sem kot voda, velika močna reka ali prostran ocean.
Ko mi je bilo vse to razloženo, sem z veliki očmi vprašala:«Kaj naj pa
s tem vedenjem naredim?« Pojdi v naravo in spoznala se boš, je bil
odgovor.
Šla sem k vodi in jo ure in ure opazovala. Voda je vedno v gibanju, če
ne postane umazana in kalna. Spreminja agregatna stanja in obliko.
Ima neverjetno moč prilagajanja. Lahko je mirna, nežna, čista ali pa
je najmočnejša uničevalna sila. Kakšna je torej moja voda in kakšna
želim, da bi bila? Kaj rabim storiti, da pridem do želenega rezulta-
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ta? Pisarna je bila očitno moja mlakuža, zato sem se odločila, da
ukrepam.
Menjala sem službo za poklic. Začela sem učiti jogo, se gibati in povezovati ljudi. Še globlje raziskovati BaZi, naravo in sebe. Zacvetela
sem kot lokvanj na vodi. Čez nekaj let je prišel čas, da vse to postane moja povsem samostojna pot. Ni lahka, ampak je neskončno
izpolnjujoča in me kljub vedno novim izzivom vodi naprej. Prepletena
je s hvaležnostjo, ljubeznijo do tega kar počnem in občudovanjem v
vsakem momentu. So padci in so neuspehi- da me opominjajo, kjer
rabim še rasti. Poznam strategijo časa in prostora in z njo seznanjam
tudi druge podjetnice/podjetnike ter jim nudim oporo. Vendar, to še ni
dovolj. Potrebno je zgraditi zdravo strukturo svojega posla, se povezati s strokovnjaki in slediti sodobnemu času, ki nam ponuja nova
(spletna) orodja.
Sodobna ženska je podjetnica in ne (več) ujetnica. Predvsem same
sebe. Živi sebe, kreira in doprinaša k boljšemu jutri. To je zelo
pomemben korak k resničnemu in pozitivnemu razvoju naše družbe.
Kaj so največji izzivi v ženskem podjetništvu pa sledi v nadaljevanju.

Od sodobne ženske se danes pričakuje, da je prava super junakinja. Uspešna v karieri, predana mama in zapeljiva partnerica, ki
uspešno usklajuje nešteto vsakodnevnih obveznosti. Ob vsem
tem vsakodnevne super-ženske, tako imenovane modre bojevnice, pogosto pozabijo nase in na svoj notranji mir.
Modra bojevnica je projekt, kjer ženska/ženski podajamo lastna
znanja, delimo izkustva, se zabavamo in razvajamo. Tako sva se
Darja Furek in Lea Terseglav odločili, da z različnimi delavnicami
doseževa čimvečje število žensk ter jim dava možnost povezovanja in rasti.
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OSEBNI ARHIV

Slika 52: Darja Furek, osebni arhiv.
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