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Kto się do Ciebie
mądrzy?

Nazywam się Ania Dyl. Jestem trenerką biznesu i konsultantką do spraw rozwoju organizacji 
z ponad 12-letnim doświadczeniem. Brzmi bardzo korporacyjnie, a sprowadza się do tego, że uczę
"jak pracować".

Pracuję z klientami w oparciu o wiedzę psychologiczną z nurtu Analizy Transakcyjnej. Nie musisz
wiedzieć co to takiego. Wyjaśnię Ci tylko, że to uznana na świecie wiedza psychologiczna, która
tłumaczy jak i dlaczego działają ludzie. Daje też narzędzia do tego, żeby każdy mógł korzystać ze
swojego potencjału. Na przykład pokazuje, jak umawiać się na współpracę, żeby unikać
nieporozumień. Nie ma okadzania szałwią i powtarzania "jesteś zwycięzcą!". Są to praktyczne
wskazówki, których skuteczność obserwuję nieprzerwanie od 10 lat.

Wspieram przedsiębiorców, którzy chcą sobie poukładać biznes w głowie i w praktyce. Pomagam
przejść od gadania do działania. Prowadzę szkolenia, konsultacje, kursy online. Rozwijam się na
YouTubie, żeby docierać z wiedzą jak najszerzej. 

Jestem przedsiębiorczynią. Tak, jak i Ty, łączę w sobie wiele ról każdego dnia. Praca jest dla mnie
ważna i chcę ją wykonywać z radością. Wiem, że to możliwe. Wiem, że Ty też możesz!

Chcę podzielić się z Tobą moimi sposobami na to, jak pracować lżej, łatwiej i przyjemniej. Oraz jak
prowadzić biznes w zgodzie ze sobą i na własnych zasadach.
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SAMA SOBIE UTRUDNIASZ?

Zjawiska, które opisuję nie są jedynymi
mechanizmami obronnymi i
przekonaniami, które utrudniają nam
przejście przez zmianę. Wybrałam te,
które obserwuję najczęściej pracując
kobietami w biznesie. 

Każda z omawianych przeze mnie
pułapek uruchamia się lub nasila w
sytuacji stresu. Jeśli dużo czasu spędzasz
w roli świstaka, to są duże szanse, już w
nich tkwisz. Jeśli chcesz zmienić swój
sposób prowadzenia firmy, czyli czeka
się Cię zmiana, te pułapki czyhają na
Ciebie tuż za rogiem. Tak czy inaczej,
warto wiedzieć, jak sobie z nimi
poradzić.

Gotowa?

Być może zastanawiasz się jak to w
ogóle możliwe. Przecież jesteś dorosłą i
dość rozsądną kobietą. Jeśli chcesz coś
zrobić, to naprawdę tego chcesz, więc o
co mi chodzi z tymi pułapkami?

W tym workbooku krótko wyjaśnię Ci
skąd się biorą pułapki, które zastawiamy
same na siebie w naszych biznesach i jak
działają. 

Jednak dużą ważniejszą częścią tego
materiału są wskazówki na temat
wychodzenia z tych pułapek. Wpadamy
w nie wszyscy. Nawet ja. Nawet teraz.

Chciałabym, żebyś zaczęła ćwiczyć nie
tylko unikanie przeszkód, o których Ci
opowiem, ale też wyplątywanie się z
nich, kiedy w nie mimo wszystko
wpadniesz.

Lorem Ipsum 3 2Anna Dyl | Biznes na własnych zasadach | WORKBOOK #2 2



Lorem Ipsum 4

ZOSIA SAMOSIA1.
Och, jak dobrze znam ten sposób działania!
"Wszystko zrobię sama, bo tylko ja umiem, ja
wiem..." albo "Zrobię sama, to nie wydam
pieniędzy...", "Będzie szybciej, ja sama...".

Na początku biznesowej drogi wiele z nas
działa w pojedynkę. To naturalne, bo nie
mamy jeszcze ani tyle pracy, ani pieniędzy na  
to, żeby korzystać z pomocy innych. Okej.

Potem przychodzi moment, że nie jesteśmy
już na początku drogi. Mamy klientów i
przychody. Może jeszcze nie są to miliony
monet, ale pieniądze i zlecenia płyną w naszą
stronę. Pracy jest coraz więcej i więcej.
Produkujemy, świadczymy usługi...

... ograniamy zakupy, logistykę, papiery,
maila. Obsługę mediów społecznościowych,
sprzątanie biura. Reklamacje, pakowanie.
Tworzenie ofert i rozwijanie produktów.
Jesteśmy handlowce, kadrową i własnym
specem od IT. Trochę tego dużo jak na
jednego człowieka.

Nie rozwiniesz skrzydeł, jeśli wszystko
będziesz robić sama. Zapytaj jakiegokolwiek
biznesowego orła. Nawet jeśli nie mają
pracowników, to mają podwykonawców i
współpracujących ekspertów, którym
delegują część pracy operacyjnej. Sami
skupiają się na strategii, a nie na przyklejaniu
znaczków. 

4Anna Dyl | Biznes na własnych zasadach | WORKBOOK #2 3



Lorem Ipsum 1 20

PODZIEL SIĘ PRACĄ

Zacznij od tego, żeby zebrać listę spraw i zadań, które mogłabyś przekazać komuś innemu.
Daj sobie na to kilka dni, pomysły pojawiają się z czasem.
Potem zbieraj informacje na temat tego, komu możesz to zlecić i za ile. 
Następnie wybierz jedno z tych zadań i przetestuj jak to jest być orłem!

Nie musisz mi tłumaczyć, jak trudne jest przełamanie psychologicznej bariery przed
delegowaniem. Sama przez to przeszłam. I polecam! Skład mojej pierwszej książki oddałam w
ręce profesjonalistki. Chociaż mogłabym składać ją sama, tak jak tego workbooka.
Zdecydowałam się jednak na współpracę i dzięki temu do dziś zbieram "ochy" i "achy" jaka
jest piękna. 

Zapraszam Cię do rozpoczęcia procesu zmiany. Powolutku. Krok po kroku. 
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Pewnie znasz to hasło. I być może masz

przekonanie, że kluczowym kryterium

decyzyjnym klientów jest cena.

To myśl z którą trudno dyskutować, kiedy

widzi się szturmy na sklepy w Black Friday,

skuteczność słowa "promocja" i popularność

dyskontów spożywczych,

Cena jest ważna. Większość ludzi jeśli może

kupić jabłko za 1 zł albo za 2 zł, wybierze to

tańsze. To się wydaje racjonalne. Ale ludzkie

decyzje nie zawsze są racjonalne. A na

dokonanie zakupu wpływ na dużo więcej

czynników. Cena jest tym, które jest łatwo

porównywalne!

Kiedy wpadasz w pułapkę Cena Czyni Cuda,

to ustawiasz swoje ceny tak, żeby wydawały
się atrakcyjne na rynku. Twoim punktem

odniesienia często jest konkurencja, a nie

wartość jaką oferujesz klientom.

W przypadku małych firm konkurowanie

ceną może skończyć tylko w jeden sposób -

bardzo źle. Wielkie biznesy mogą sobie

pozwolić na takie działania, bo ich skala i

szerokość oferty to umożliwiają. Nawet jeśli

gdzieś w wynikach pojawi się minus, to plus

w innym miejscu to zrekompensuje. Małe
biznesy nie mają takiej elastyczności i

rezygnacja z marży może być nie do

odrobienia. 

Jeśli nigdy wcześniej nie zajmowałaś się tym

tematem, to nadszedł właśnie ten czas. Weź
excela albo chociaż kalkulator. Policz, czy to

co robisz, za tyle za ile robisz spina się w

sensowny przychód. Zestaw to z kosztami i

policz ile zostanie Ci na koniec. Konkretnych

liczb potrzebujesz. Nie wyobrażeń na ten

temat. Sięgnij do faktur z poprzednich

miesięcy. Zweryfikuj przychody i koszty.  Ile

zostaje? Czy ceny, które oferujesz pozwalają
Ci zarobić tyle, żeby zaspokoić Twoje

potrzeby?

Jeśli okaże się, że Twoje ceny są zbyt niskie,

to znaczy, że musisz podjąć decyzję co dalej.

Masz kilka opcji do wyboru, w tym między

innymi: podnieść ceny, zmodyfikować ofertę
lub zmienić model biznesowy.

2.PUŁAPKA

CENA
CZYNI
CUDA
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ROZPRAW SIĘ Z CUDAMI
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Zakładam, że założyłaś firmę po to, żeby zarabiać. Nawet jeśli nie jest to najważniejszy
powód, to ostatecznie - pracujemy, żeby mieć pieniądze. Jeśli finanse w Twojej firmie
wyglądają kiepsko, to unikanie tematu nie rozwiąże problemu. Trzeba się tym zająć.
Proponuję Ci przeanalizowanie trzech scenariuszy działania. Jest ich oczywiście znacznie
więcej, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej.

PODNIEŚ CENY

Nie oszalałam. Rosnące ceny są naturalnym zjawiskiem w gospodarce. Spójrz na ceny paliwa
na przykład. Czy klienci są z tego faktu zadowoleni? Nie. Ale jeśli rozumieją dlaczego to się
dzieje i jest to z ich perspektywy powód istotny - godzą się na to. 

Zastanów się, jaki moment możesz wykorzystać do tego, żeby zmodyfikować cennik? Przełom
roku? Nowy sezon? Wprowadzenie nowej kolekcji?

Pomyśl, w jaki sposób podniesienie Twoich cen przełoży się na korzyści dla klienta? Czego
więcej albo co lepszego za to dostanie? Szukaj perspektywy klienta, a nie swojej.

ZMODYFIKUJ OFERTĘ

Co możesz dołożyć do swojej oferty? Jak możesz ją rozszerzyć, nie generując wysokich
kosztów wytworzenia i obsługi? Znów zachęcam Cię do szukania tego, co będzie wartością
dla klienta. Posłuchaj co do Ciebie mówią. Czego im brakuje, a Ty możesz im to zapewnić? Z
czego możesz zrezygnować, co generuje duże koszty, a mierne zyski? Może masz w swojej
ofercie takie pozycje, które należałoby wycofać?

ZMIEŃ MODEL BIZNESOWY

Czyli zmień sposób w jaki Twój biznes zarabia. To już grubsza sprawa, ale czasem okazuje się
kluczowa. Nawet jeśli Twoja firma miała się dobrze przez dłuższy czas, to zmiany na rynku
mogą spowodować, że Twoja sytuacja się zmieni. Pandemia pokazała, że właściwie z dnia na
dzień może się odwrócić wszystko. 

Jeśli Twoja firma zarabia na pracy Twoich rąk albo głowy, to powinna Ci się zaświecić
czerwona lampka. Poszukaj takiego sposobu odpowiadania na potrzeby klienta, żeby Twoja
osoba nie była przy tym niezbędna. Żeby klient mógł kupić, nawet jeśli Ty akurat czytasz
książkę pod kocykiem albo sączysz drinka na Bali. 



3. ŁADNA SUKIENKA,
ALE Z LUMPEKSU

Jak reagujesz, kiedy ktoś docenia Twoją
pracę? Pewnie mówisz "dziękuję", bo tak
nakazuje obyczaj. Ale jak reagujesz w swojej
głowie? Przyjmujesz te słowa z otwartym
sercem i radością, czy raczej minimalizujesz
ich znaczenie i przypisujesz mówiącemu
chęć bycia miłym, a nie szczerość?

A jakimi słowami zwracasz się do siebie?
Chwalisz sama siebie? Nie tylko za wyniki,
ale też za wysiłek i zaangażowanie? Albo za
to, że po prostu fajna z Ciebie babka?

Bycie dostrzeganą i to w pozytywny,
przyjemny sposób jest jedną z potrzeb
psychologicznych, wspólną dla wszystkich
ludzi. 

Tymczasem wiele z nas nie umie
przyjmować pochwał i komplementów.
Dobrze obrazuje to sytuacja, kiedy ktoś
mówi kobiecie, że ma piękną sukienkę, a ona
zbywa to komentarzem: "a taka tam, z
lumpeksu...". 

Minimalizujemy swoje osiągnięcia i
znaczenie, deprecjonujemy wartość swojej
pracy, umniejszamy siebie. Nie umiemy
przyjmować dobrego słowa i w wielu z nas
pracuje przekonanie "nie chwal, nie chwal,
bo przechwalisz!".

Jeśli tylko poczujesz, że ta pułapka jest o
Tobie, to koniecznie zawalcz o siebie. Zmień 
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to przekonanie i nawyk, bo odbierasz sobie
szansę na doświadczanie radości,
zadowolenia z siebie i naładowanie baterii
na te okresy, kiedy jest trudniej! Siłę do
pokonywania przeszkód bierzemy z wiary
we własne możliwości, a skąd masz ją
czerpać, jak nie z tych wszystkich dobrych
słów które do Ciebie płyną?

Rozumiem, że to może być trudne. Może
jesteś w stosunku do siebie bardzo
krytyczna i wymagająca. Dlatego proponuję
Ci pracę z tym tematem małymi krokami.
Zacznij od pierwszego etapu i przejdź do
kolejnego, kiedy poczujesz, że masz go już w
małym paluszku!

Tutaj wpisz adres stronyLorem Ipsum 7

Pomyśl o sobie, że jesteś dzikim kotem, którego
będziesz łagodnie i powoli oswajać. 

ETAP  1. Doceniaj siebie na głos, za to co
zrobiłaś. Mówi do siebie pełnymi zdaniami,
tak jak chwaliłabyś swojego
współpracownika. Szukaj taki słów, które
Cię "ogrzeją", które naprawdę usłyszysz.

ETAP 2.  Chwal siebie i doceniaj za to, że
jesteś i jaka jesteś. Mów do siebie, że siebie
lubisz, że doceniasz swoją pracowitość i
poczucie humoru.

ETAP 3.  Usłysz, co mówią do Ciebie inni.
Przyjmij ich słowa, wpuść je do środka.
Pozwól, żeby rozlały się po Tobie poczuciem
zadowolenia. 

ETAP 4. Proś o takie komunikaty (np. o
rekomendacje), kiedy czujesz, że zrobiłaś
dobrą robotę. Pytaj o nie bliskich nawet
zupełnie bez powodu!
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Tutaj wpisz adres stronyLorem Ipsum 8

Jeśli Twój schemat odpoczywania wygląda
tak, że pracujesz aż padniesz, odpoczywasz
odrobinę, byle tylko podnieść nos z nad
podłogi i wracasz do działania, to ja Ciebie
błagam - przestań się nad sobą znęcać!

Odpoczynek powinien być wpisany w  każdy
Twój dzień pracy, jako coś kompletnie
podstawowego i nienegocjowalnego. To
fundamentalnie ważne, jeśli chcesz być
skuteczna i zdrowa. 

Jeśli nie będziesz się regenerować, to Twój
układ nerwowy w starciu ze stresem będzie
bez szans. A to oznacza, że będziesz wpadać
w świstakowanie jak do studni. To sytuacje
będą rządzić Tobą, a nie Ty nimi. 

Na odpoczynek nie musisz zasłużyć.
Pamiętaj, że odpoczywanie ZANIM się
zmęczysz trwa krócej i jest skuteczniejsze.
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...PO ŚMIERCI
 
 

Czwarta pułapka, którą zakładasz sama na
siebie polega na tym, że nie odpoczywasz.
Nie ma kiedy odpoczywać, bo robota sama
się nie zrobi, prawda? 

Kobiety w biznesie mierzą się z niezwykle
trudnym zadaniem łączenia ról osobistych i
zawodowych w jednym ciele i jednym
czasie.    Odpoczywanie, choć o nim
marzymy, często ląduje na ostatniej liście
zadań do zrobienia.

Tymczasem brak odpoczynku wpływa na
nas   jak alkohol. Kiedy jesteś nie wyspana,
to pracujesz na lekkim rauszu. Możesz mieć
wrażenie, że to nic takiego, ale Twoja
zdolność do oceny sytuacji może być
zaburzona. 

4. ODPOCZYNEK
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Jest taki dowcip o pracowniku budowy z

puentą "że taki z***, że nie ma kiedy taczki

załadować", znasz go może?

Pułapka nazwana przeze mnie taczką polega

na pracy w wielkim pośpiechu. Wykonujesz

mnóstwo zadań, jedno po drugim, bez chwili

na przemyślenie tego, co się właściwie

dzieje. 

Może masz takie dni, a może funkcjonujesz 

 w ten sposób przez cały czas. Sprawa za

sprawą, zadanie za zadaniem. Z

przekonaniem, że wszystko jest ważne i

pilne. Że wszystko musi być zrobione już.

Czuję się spięta i zmęczona już jak o tym

piszę. Pamiętam takie chwile w moim

biznesie i nawet na samo wspomnienie czuję

duży dyskomfort.

Poranek poświęć na planowanie pracy.

Kończ dzień planowaniem kolejnego. 

Praca w tempie pozornie nie wydaje się
żadną pułapką. Wydawać by się nawet

mogło, że szybkie wykonywanie zadań
będzie sprzyjać efektywności.

Być może Cię zaskoczę - pośpiech i myślenie

nie do końca się ze sobą dogadują. Im więcej

pośpiechu, tym więcej automatyzmów

uruchamia się w naszym mózgu, w tym

przekonań, utartych ścieżek działania,

stereotypów i mechanizmów obronnych.

Trudno w tym wszystkim mówić o

podejmowaniu decyzji na podstawie

zebranych danych.

Podejmowanie decyzji o tym, czym się zająć i

w jakiej kolejności jest jednym z kluczowych

zadań właścicielki biznesu. Kto jak nie Ty ma

widzieć dokąd zmierza Twoja firma i w jaki

sposób ma tam dojść? Potrzebujesz na

bieżąco oceniać, czy zadanie, które chcesz

wykonać przybliża Cię do rezultatu. Musisz

myśleć, żeby szukać optymalnej ścieżki

działa, zamiast tej utartej i znanej.

Jak poradzić sobie z pułapką taczki?

Uruchom odrobinę samodyscypliny, i

wypróbuj jedną z dwóch opcji:

1.

2.

Podczas planowania skorzystaj z metody

3MIT, czyli na dany dzień wybieraj

maksymalnie 3 zadania, na których się
skupisz. Niech to będą te zadania, które

prowadzą Twój biznes do przodu. Pozostałe
"zrobią się" i tak. Sama się przekonasz.

5.TACZKA
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PUŁAPKA
KOSZTÓW
PONIESIONYCH

Rozsądek podpowiada, żeby takie
działanie zakończyć i swoje zasoby
przenieść gdzie indziej. Tylko, że to
oznacza, że wszystkie poświęcone
chwile i pieniądze już na pewno się nie
zwrócą, czyli będą stracone. Auć!

Im dłużej realizuje projekt o niskim
prawdopodobieństwie sukcesu, tym
trudniej jest się z niego wycofać.
 
Weź proszę przykład z orła. On nie
ugania się po stepie za uciekającym
królikiem. Jeśli złapie go za pierwszym
razem - ma posiłek. Jeśli zwierzak
czmychnie, to orzeł znów wznosi się w
powietrze, że nie tracić energii!

Co możesz zrobić? Inwentaryzację.
Ćwiczenie znajdziesz na kolejnej stronie.

Na koniec odzywa się we mnie
ekonomiczne wykształcenie i ostatnia
pułapka, o której Ci opowiem. 

Pułapka kosztów poniesionych polega na
tym, że w dane działanie włożyłaś już tyle
czasu, energii i pieniędzy, że trudno się z
tego wycofać. Zasada zaangażowania
Roberta Cialdniniego ma pewnie z tym
coś wspólnego.

Zdarzają się pomysły, produkty, projekty
lub klienci, w które ładujemy bardzo dużo
swoich zasobów. Są jak wiecznie głodne
pisklęta, domagające się uwagi i/lub
inwestycji. Ale zwrotu z tej inwestycji -
nie widać. Lub jest znikomy.
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INWENTARYZACJA
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W ciągu najbliższych kilku dni przyglądaj się projektom, produktom, klientom i innym
sprawom, które pochłaniają Twoją uwagę, czas i pieniądze. Wypisz je i oceń, czy
"dokarmianie" tych obszarów jest korzystne dla Ciebie i Twojej firmy. 

Czy na Twojej liście pojawiły się rzeczy, w które nie warto dalej inwestować? Jeśli tak, to
zachęcam Cię do podjęcia decyzji o tym, żeby z nich zrezygnować. Czasem wystarczy
przestać coś robić, czasem jest to bardziej skomplikowane (np. zakończenie współpracy z
klientem), ale to jedyny sposób, żeby przestać tracić i swoje swoje zasoby wykorzystać lepiej.

 Co to jest? Projekt,
klient, obszar

działania, inne?

W jaki sposób wpływato
na biznesowy rezultat,
który chcesz osiągnąć?

 W jaki sposób Cię to
kosztuje? Jak dużo?

 Czy warto
dalej w to

inwestować?



W jaki sposób Twoja osobowość wpływa na to, z jakimi trudnościami mierzysz się w
biznesie. Będę bazować na badaniach przeprowadzonych we współpracy z NASA
(PCM®). Rezultaty tych badań są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane w
wielkim biznesie (np. w Coca-Cola, IKEA, HP). Pokażę Ci 6 ścieżek reagowania na stres.
Dam wskazówki, jak sobie z tym radzić.

Jakie 5 kluczowych obszarów w swojej głowie musisz ogarnąć, żeby przejść od pracy
w pośpiechu, stresie i ciągłym zmęczeniu, do osiągania biznesowych rezultatów w
komforcie i z motywacją. Skuteczność tego podejścia obserwuję od ponad 10 lat w
polskich firmach. 

Jakie 3 najważniejsze lekcje wyciągnęłam z moich wpadek i perturbacji. Bo przecież
nie od początku było tak, jak planowałam. Po drodze zdarzyło mi się zgubić i
zapomnieć. Dziś jestem mądrzejsza i chętnie podzielę się wnioskami.

Że możliwy jest rozwój biznesu bez łez, potu i krwi. Bo chociaż nie zawsze jest łatwo,
to nie musi być zawsze tak trudno!

W czasie webinaru dowiesz się:
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www.annadyl.pl/webinar

Czwartek, 30 września o godz. 10:00

Jak rozwijać biznes bez pośpiechu,
stresu i zmęczenia?

Zapisz się na webinar, żeby otrzymać:
 

link do webinaru
materiały z prezentacji

nagranie do późniejszego obejrzenia
notatkę wizualną

 

 Zapraszam na bezpłatny webinar!

https://annadyl.lpages.co/webinar-od-swistaka-do-orla/
https://annadyl.lpages.co/webinar-od-swistaka-do-orla/

