
Jak pokonać strach
przed działaniem?



WSTĘP

Cześć! 

Czy jesteś jedną z tych osób, które bardzo 

pragną zmiany, a jednocześnie boją się jej? 

Zmiany w pracy, w firmie, a może w życiu 

osobistym? Z jednej strony chcesz coś zmie-

nić, a z drugiej paraliżuje Cię strach przed 

tym, jakie będą rezultaty? Może chcesz 

zmienić pracę, ale nie wiesz, czy utrzymasz 

się na nowym stanowisku? A może masz 

zobowiązania do spłaty? 

Być może boisz się, że kiedy zmienisz pra-

cę, nie otrzymasz wsparcia od swojego 

partnera, albo w trakcie zmiany pracy bę-

dziesz mieć kłopoty finansowe. Być może 

chciałabyś być kobietą niezależną mental-

nie i finansowo, ale jednocześnie obawiasz 

się, że źle to wpłynie na Twój związek. 

Krótko mówiąc: 

jeżeli chcesz działać,   ale   powstrzymuje 

Cię strach, lęk – przekażę Ci instrukcje krok 

po kroku, jak sobie z tym poradzić.

Kim jestem?

Nazywam się Kamila Rowińska. Jestem 

autorką i współautorką siedmiu książek 

z dziedziny rozwoju osobistego i biznesu. 

Być może czytałaś bestseller „Kobieta Nie-
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zależna”, albo „Buduj swoje życie odpowie-

dzialnie i zuchwale”, czy najnowszą książkę 

pt. „Coaching wart milion”. Od 2010 r. pro-

wadzę firmę Rowińska Business Coaching. 

Możesz mnie kojarzyć z wystąpień na takich 

konferencjach jak Życie bez ograniczeń albo 

Queens of Life. Rocznie w moich szkoleniach 

stacjonarnych, jednodniowych albo dwu-

dniowych, bierze udział ponad 7 tys. osób. 

Kilka tygodni temu wysłałam do swoich klien-

tów ankietę z zapytaniem o to, z jakimi pro-

blemami się borykają. Zebrałam ponad 5 tys. 

odpowiedzi. Jedna rzecz, która pojawiała się 

niezwykle często, to… strach przed działa-
niem. 

Pokażę Ci, jak sobie z nim poradzić.

Zaczynamy!
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Jak pokonać strach przed działaniem?



Krok pierwszy:

Zdefiniuj, czego się obawiasz 
i co Cię tak przeraża1
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Weź kartkę i wypisz wszystko, czego się bo-

isz. Nazwij to po imieniu. Często strach ma 

wielkie oczy, ale kiedy zaczynamy analizo-

wać, czego dokładnie się boimy, dochodzimy 

do wniosku, że jest to tylko jedna rzecz (albo 

dwie). Co więcej, po krótkim namyśle może 

się okazać, że rozwiązanie jest bardzo pro-

ste. Ale jeśli nie zdefiniujesz swoich lęków, 

nie będziesz w stanie naprawdę ich rozwią-

zać.

Prześledźmy wspólnie jeden przykład.

Załóżmy, że chcesz zmienić pracę albo zało-

żyć swoją firmę. A dlaczego boisz się podjąć 

taką decyzję? Być może obawiasz się tego, że 

zostaniesz bez środków do życia. Być może 

masz dzieci – to już podwójny strach. A może 

nie otrzymujesz wsparcia od partnera. Albo 

nie wiesz, czy podołasz, czy masz odpowied-

nie kompetencje…

Jeśli więc boisz się zmienić pracę, ale wy-

łącznie strach powoduje, że tego nie robisz, 

powiem Ci, co ja robię, kiedy muszę podjąć 

trudną decyzję. Otóż gorąco wierzę w to, 
że kto nie ryzykuje świadomie, ryzykuje 
podwójnie. Prędzej czy później decyzja, któ-

rej nie chcesz podjąć, również przyniesie re-

zultaty. To dlatego musisz podjąć świadomą 

decyzję, że zmienisz pracę, zanim ktoś inny, 

np. Twój szef, zadecyduje o tym za Ciebie. 

Jeśli tego nie zrobisz i po latach zostaniesz 

zwolnienia, może się okazać, że nie masz in-

nych kompetencji i nie jesteś cenna na rynku 

pracy. Dlatego przygotowując się do zmia-

ny miejsca zatrudnienia, przede wszystkim 

sprawdź kwalifikacje idealnego kandydata na 

stanowisko, na które chciałabyś aplikować. 

W ten sposób płynnie przechodzimy do kro-

ku drugiego…

Podsumowując:
Zdefiniuj swoje lęki.
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Krok drugi:

Zastanów się, jaka jest praca 
twoich marzeń2
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Nie musisz do końca życia wykonywać tej 

pracy, którą wykonujesz teraz. Ale nie myśl 

też, że nowa praca przyjdzie do Ciebie 

sama i że ktoś się o Ciebie upomni. Dlatego 

sprawdź, jakie kompetencje wymagane 
są na pożądanym przez Ciebie stanowi-
sku. Na kompetencje składają się wiedza, 

umiejętności i postawa. 

Następnie zrób wszystko, co w Twojej mocy, 

aby zdobyć te kompetencje. Być może Twój 

szef nie funduje Ci dzisiaj szkoleń, być może 

nie zapłaci za dodatkowe studia – i przez 

to się nie rozwijasz. Witamy w świecie do-

rosłych ludzi! Jeżeli czegoś chcesz, musisz 

sama za to zapłacić. Skoro szef nie płaci za 

Twój rozwój, a chcesz zmienić pracę lub 

awansować, to sama musisz się rozwijać. Je-

śli myślisz, że kompetencje, które nabyłaś do 

czasu ukończenia szkoły albo studiów, wy-

starczą Ci do 67. roku życia, do emerytury, 

to się mylisz. Będziesz raczej pracowała na 

coraz niższych stanowiskach. 

Dlatego zastanów się, jakie kompetencje są 

Ci potrzebne, i zapłać cenę za ich zdobycie. 

Być może konieczna okaże się lektura no-

wych książek, być może będzie trzeba pójść 

na dodatkowe szkolenia albo na studia pody-

plomowe. Niektórzy mówią: „No dobrze, a co 

jeżeli nie znajdę żadnej innej pracy?”. Jestem 

ostatnią osobą, która poleci Ci najpierw się 

zwolnić, a potem szukać kolejnego zajęcia. 

To naturalne, że zmiana pracy nie powinna 

być jak skok z wieżowca – najpierw musisz 
poszukać innych stanowisk, na które 
mogłabyś aplikować, a dopiero później 
pożegnaj się z  pracą.

Podsumowując:
Zastanów się, jaka jest praca Twoich 
marzeń.
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Krok trzeci:

nie czekaj na idealny moment3
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Kolejnym powodem, dla którego nierzadko 

odkładamy zmianę pracy, jest czekanie na 

idealny moment. 

Ten idealny moment może oznaczać kup-

no lepszego samochodu, kupno domu, 

a może urodzenie dziecka. Za każdym razem 

odkładamy na później poszukiwanie nowej 

pracy, bo nie ma naszym zdaniem idealne-

go momentu. Tylko że… w życiu bardzo 
rzadko zdarzają się idealne momenty. 

Właściwie ja nie spotkałam żadnego – ani na 

urodzenie dziecka, ani na założenie firmy. 

Dlatego na tyle, na ile możesz, stwórz sobie 

warunki idealne, ale też nie czekaj na nie 

zbyt długo, ponieważ w ten sposób możesz 

zwlekać do 67. roku życia albo do momentu, 

w którym to jednak Twój szef zdecyduje, 

że nie będziesz dalej zatrudniona w firmie. 

Lepiej podjąć tę decyzję samodzielnie.

Podsumowując:
Nie czekaj na idealny moment.
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Krok czwarty:

przygotuj się finansowo
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Niektórzy boją się, że po zwolnieniu się 

z obecnej pracy zostaną bez środków do 

życia. Nie jest to bezzasadna obawa, dlate-

go musisz poszukać rozwiązań. Pamiętaj, 

że wszystkie problemy, przed którymi teraz 

stoisz, ktoś już kiedyś rozwiązał. Nie jesteś 

jedyną osobą, która napotyka tego typu 

trudności. Wiem, że większość z nas chcia-

łaby wierzyć, że jesteśmy jedyni i że nasze 

problemy są wyjątkowe, ale w istocie tak nie 

jest i większość z nas boryka się z tym sa-

mym. Zatem rozwiązania Twoich problemów 

zostały już dawno wymyślone – także proble-

my z płynnością finansową po zwolnieniu się 

z pracy! Jak więc nie dopuścić do tego, aby 

zostać bez środków do życia? 

Zbuduj poduszkę finansową

Przede wszystkim potrzebujesz poduszki 

finansowej na przeżycie przynajmniej 3–6 

miesięcy (zresztą moim zdaniem zawsze po-

trzebujesz tej poduszki). Jestem zwolennicz-

ką tego, żeby gromadzić środki i żyć poniżej 

stanu, na który możemy sobie pozwolić. Po-

duszka finansowa tym bardziej może Ci po-

móc podjąć decyzję, jeżeli myślisz o otwarciu 

własnego biznesu.

Ile pieniędzy konkretnie potrzebujesz? Jeżeli 

zarabiasz dzisiaj np. 3 tys. zł, to prawdopo-

dobnie potrzebujesz 9–15 tys. zł. Jak tę kwotę 

uzyskać? Być może moje rady nie przypadną 

Ci do gustu, ale zmiana pracy po prostu ma 

swoją cenę… 

Sprzedaj zbędne rzeczy

Otóż pierwszy pomysł, jaki chcę Ci podsunąć, 

to sprzedanie zbędnych, a być może nawet 

niezbędnych rzeczy. Na pewno możesz roz-

ważyć sprzedaż ubrań – wystaw je na OLX-ie, 

zrób wyprzedażowe party dla znajomych. 

Być może mogłabyś wymienić smartfona na 

tańszy, sprzedać sprzęt RTV, złotą biżuterię. 

Jeżeli masz dzieci, to z pewnością możecie 

sprzedać sporo zabawek, którymi Twoje 

pociechy już się nie bawią. Można je ładnie 

uporządkować, sfotografować, sprzedać. 

Być może będziesz nawet musiała sprzedać 

samochód i jeździć rowerem lub komunika-

cją miejską albo wymienić samochód na tań-

szy. Wiem, to nie jest sexy pomysł i może Ci 

się nie podobać. OK! Ale uważam, że jeżeli 

chcesz iść dalej, musisz zapłacić za to cenę.

Obniż koszty życia

Możesz też obniżyć koszty swojego życia. 

Prawdopodobnie trzeba będzie zrezygno-

wać z kina, kawek i posiłków na mieście, ku-

pować mniejsze ilości kosmetyków. Jako oso-

ba, która pracowała przez 13 lat w branży 

kosmetycznej, wiem, że większość kobiet ma 

przynajmniej trzy razy za dużo kosmetyków 

w stosunku do tego, co jest w stanie zużyć.

Być może trzeba będzie zrezygnować z wa-

kacji. Ja przez pierwsze 13 lat budowania 

swojej firmy nie jeździłam na wakacje, jak-

kolwiek trudno w to uwierzyć. Żadne zagra-

niczne wyjazdy nie wchodziły w grę, czasa-

mi pojechałam w góry, bo mieszkałam 100 

km od tego miejsca, albo nad morze. Nigdy 

natomiast nie były to wakacje z prawdziwe-

go zdarzenia. Można? Można. Dzisiaj jeżdżę 

pięć razy w roku na takie wakacje, o jakich za-

wsze marzyłam, chociaż przez dłuższy okres 

– mimo, że zarabiałam już jakieś pieniądze 
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– jeszcze się wstrzymywałam. Nieustannie 

inwestowałam w siebie – po to żeby za jakiś 

czas stać mnie było na jeszcze lepsze życie.

Być może trzeba będzie zrezygnować z za-

jęć dodatkowych, kablówki, zmienić abo-

nament telefoniczny, a nawet nie korzystać 

więcej z zabiegów pielęgnacyjnych. Wiem, 

że to drażliwy temat, ale fryzjer, rzęsy, pa-

znokcie kosztują. Bardzo często spotykam 

kobiety, które twierdzą, że 100, 200, 300 zł 

przeznaczone miesięcznie na rozwój osobi-

sty to dużo pieniędzy i nie mogą sobie na to 

pozwolić. A jednocześnie wiem, że te kobiety 

farbują włosy u fryzjera, mają zagęszczone 

rzęsy i hybrydowe paznokietki. Nie jestem 

przeciwniczką dbania o siebie, bo również 

chodzę do fryzjera i na wiele zabiegów ko-

smetycznych, ale kiedy nie miałam pienię-

dzy, sama farbowałam włosy i robiłam sobie 

paznokcie. Wszystko to jest kwestią wyboru: 

albo zainwestujesz w siebie, albo bę-
dziesz inwestować wyłącznie we włosy 
– tylko że lepsze włosy nie dadzą Ci lep-
szej pracy.

Chodzi o to, abyś maksymalnie uprości-

ła swoje życie. To nie jest nic przyjemnego, 

ale uzyskanie dodatkowej kwoty pieniędzy 

pozwoli Ci spokojnie myśleć o tym, że przez 

jakiś czas Twoja stabilizacja finansowa może 

być naruszona. W książce „Kobieta Niezależ-

na” bardzo dokładnie opisuję, w jaki sposób 

warto zarządzać swoimi finansami, tak aby 

zostały Ci jakieś pieniądze. Jeżeli jeszcze jej 

nie czytałaś – polecam. Jest w niej to rozpi-

sane krok po kroku, bardzo dokładnie. Jeśli 

zdecydujesz się na taką opcję, po kilku mie-

siącach będziesz miała dodatkową gotówkę. 

Ale pamiętaj, że to są pieniądze awaryj-
ne, które mają służyć Ci tylko w sytuacji 
podbramkowej – nie wtedy, kiedy zoba-
czysz nowe buty w promocji. 

Uwierz mi: 

gdy zabezpieczysz kilka 

albo kilkanaście tysięcy 

złotych, decyzja o zmia-

nie zawodu lub otwarciu 

własnego biznesu nie 

będzie już tak przeraża-

jąca!
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Krok piąty:

poproś męża/Partnera 
o wsparcie5
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Niezwykle martwi mnie to, że wiele kobiet 

wyraża obawę o brak wsparcia ze stro-

ny swojego męża bądź partnera. W moim 

związku – który nie jest superidealny, two-

rzymy normalne małżeństwo – pomagamy 

sobie z mężem wzajemnie, abyśmy oboje 

mogli spełniać swoje marzenia. Mój mąż do-

skonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie są 

moje marzenia zawodowe, a ja wiem, jakie są 

jego. I jeżeli tylko wiemy, w jaki sposób może-

my się wspierać, to się wspieramy.

Smuci mnie, gdy słyszę, że ktoś nie może li-

czyć na wsparcie drugiej strony i nie może 

przez to rozwijać się zawodowo. Jeśli sądzisz, 

że tak jest w Twoim przypadku, upewnij się, 

czy Twój partner wie, co dla Ciebie oznacza 

wsparcie. Czy wie, jak może Ci pomóc, abyś 

awansowała? Czy wie, jak konkretnie ma Cię 

wspierać? Czy kiedykolwiek powiedziałaś mu 

wprost, że potrzebujesz wsparcia?

Być może nie jest wcale tak źle, jak sądzisz. 

Kiedy rozmawiam z mężczyznami podczas 

coachingów, wszyscy z tych, którzy są 

w związkach, deklarują wsparcie dla swoich 

drugich połówek! Mężczyźni chcą, aby ich 
żony czy partnerki rozwijały się i były 
szczęśliwe. 

Niewykluczone, że za brak wsparcia odbie-

rasz to, że Twój mąż czy partner ocenia Two-

je pomysły. Rzecz w tym, że mężczyźni czę-

sto są bardzo analityczni. Gdy kobieta chce 

założyć działalność gospodarczą, ale nie ma 

biznesplanu, gotowego pomysłu, troszeczkę 

błądzi i opowiada o tym biznesie swojemu 

mężczyźnie, to on jest bardzo konkretny, 

rzeczowy, myśli w kategoriach liczb i faktów. 

Gdy zadaje konkretne pytania, a kobieta nie 

potrafi na nie odpowiedzieć, ona niesłusznie 

odbiera to jako brak wsparcia, choć męż-

czyzna wyraża raczej troskę o to, że jej plan 

może się nie powieść.

Jeżeli więc oczekujesz od mężczyzny wspar-

cia, pozwól mu zrozumieć, dlaczego chcesz 

zmiany, jak on może Ci pomóc i jak będzie 

wyglądało Wasze życie po tej zmianie. Jeżeli 

nie będzie Cię częściej w domu i wymaga-

na jest od Ciebie dodatkowa aktywność, to 

powiedz mu, ile to będzie trwało, i ustalcie 

plan działania. Nic nie trwa wiecznie, dlate-

go obmyślcie wspólnie, jak przetrwacie ten 

okres. Ja sama bardzo dużo podróżuję – pra-

cuję w innym kraju, mieszkam w innym kra-

ju, a mój mąż szykuje się do zdobycia licencji 

pilota samolotów pasażerskich. Wymaga to 

od nas elastyczności i wzajemnego zrozu-

mienia, a jest to możliwe wyłącznie dlatego, 

że rozmawiamy – ja mówię otwarcie, czego 

potrzebuję, a mąż mówi mi, czego potrzebu-

je ode mnie.

Podsumowując:
Poproś męża/partnera o wsparcie.
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a gdy się uda-w nowej pracy 
daj z siebie wszystko!
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Niektórzy boją się, że 

gdy znajdą już pracę, 

to się w niej nie utrzy-

mają i np. po trzech 

miesiącach zostaną 

zwolnieni. To mnie 

zawsze niezwykle za-

stanawia…

Z punktu widzenia pracodawcy chcę Ci po-

wiedzieć, że kiedy pracodawca szuka no-

wego pracownika do swojego zespołu, jest 

to dla niego dodatkowy koszt – zarówno fi-

nansowy, jak i czasowy. Pozyskanie nowego 

pracownika do firmy zajmuje trochę czasu 

i wymaga nakładów finansowych. Każdy szef 

chciałby więc jak najdłuższej zatrzymać u sie-

bie pracownika, którego już zdobył. Żaden 

szef nie dokłada sobie dodatkowej roboty, 

by bez powodu szukać innych pracowników.

Dlatego przez pierwsze trzy miesiące pracy 

zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby udo-

wodnić, że nadajesz się do tego zawodu. Je-

żeli Cię przyjęli – a zrobili to przecież nie tyl-

ko na podstawie CV czy listu motywacyjnego, 

ale również na podstawie rozmowy z Tobą 

– to znaczy, że ich przekonałaś i zakładają, 

że sobie poradzisz. Wiedzą, że przez pierw-

sze trzy miesiące będziesz się wdrażać – każ-

dy pracodawca to wie. Na pewno nie zaczną 

od razu wymagać, żebyś wiedziała wszystko. 

Ale przez pierwsze trzy miesiące musisz 
dać z siebie wszystko, by udowodnić, 
że nawet jeżeli jeszcze nie wiesz wszyst-
kiego, to jesteś gotowa się uczyć się 
i pracować, by dorównać koleżankom 
i kolegom z zespołu.

W związku z tym przez pierwsze trzy miesią-

ce – a może i sześć – czeka Cię bez wątpienia 

nieco więcej pracy. Jednak jeśli chcesz mieć 

od życia więcej, musisz zapłacić wyższą cenę. 

Jeżeli chcesz przebiec 2 km, płacisz cenę za 

2 km, a jeżeli chcesz przebiec 20 km – wia-

domo, że zmęczenie jest zupełnie inne. Tak 

samo jest ze zmianą stanowiska. To, że da-

jesz z siebie więcej, powinno być dla Ciebie 

normalne. Jeżeli będziesz się starać przez 
te trzy miesiące i będziesz otwarta na 
to, żeby się uczyć, to moim zdaniem nie 
ma możliwości, by Cię zwolniono. Trzeba 

by być wariatem, żeby zwalniać pracownika 

po trzech miesiącach bez szczególnej przy-

czyny.
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Podsumowując...
Za każdym razem, gdy chcesz coś robić, gdy oczekujesz zmiany, to:

1. Jeżeli paraliżuje Cię strach, zapisz na kartce, czego dokładnie się boisz, zdefniuj to.

2. Zacznij szukać rozwiązań i wypisz ich jak najwięcej. Na początku ich nie oceniaj – po prostu 
wypisuj. To, co dziś wydaje Ci się nieprawdopodobne, za chwilę może stać się możliwe.

3. Nie czekaj na idealny moment, tylko zacznij działać.

4. Przygotuj się finansowo - zbuduj odpowiednią poduszkę finansową, najlepiej wielkości 
3-6-miesięcznych zarobków.

5. Porozmawiaj o tym wszystkim z mężem i partnerem, tak by był dla Ciebie wsparciem.



Na koniec – zaproszenie!

kliknij tutaj i zgłoś swój udział

Zgłoś swój udział poprzez formularz zapisu. Jeże-

li z jakiegokolwiek powodu nie będziesz dostęp-

na w dniu, kiedy konferencja on-line się odbędzie, 

otrzymasz do niej dostęp. Oczywiście lepiej, jeśli 

spotkasz się z nami na żywo, ponieważ przygoto-

wałam specjalne niespodzianki wyłącznie dla osób 

uczestniczących w konferencji.

• jak awansować albo jak zmienić pracę na lepiej 

płatną,

• jak przygotować się do zmiany pracy,

• jak zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej,

• jak powiadomić aktualnego pracodawcę o tym, 

że planujesz zmienić pracę, i jak nie spalić przy 

tym wszystkich mostów,

• co zrobić, żeby stres, który Ci towarzyszy na 

rozmowie kwalifikacyjnej, nie ogarnął Cię całko-

wicie i nie pochłonął.
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Koniecznie bądź z nami na bezpłatnej konferencji on-line. 
Dowiesz się m.in.:

https://rowinskabusinesscoaching.com/pokonac-strach-przed-dzialaniem/
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Dziękuję Ci 
serdecznie 
i do zobaczenia 
w kolejnych 
materiałach!




