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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 

[00:00] Czy zdarza Ci się tak, że czasami chcesz wejść w jakiś projekt, podjąć działanie, 

wprowadzić zmianę, ale nagle coś Cię paraliżuje, a wewnętrzny głos próbuje sabotować wszelkie 

Twoje zamiary?  

  

A może czasami próbujesz podjąć ważną decyzję, ale odkładasz ją w nieskończoność? 

  

Zdarza Ci się, że planowana zmiana nie dochodzi do skutku, bo odpuszczasz już na starcie?  

  

Przyczyn takich niepowodzeń może być wiele, a najczęstszymi winowajcami są nasze strachy  

i lęki.  

  

Być może czasami masz wrażenie, że ich obecność jest dobrą wymówką, by nie robić nic w ważnej, 

ale trudnej dla Ciebie kwestii. Może czujesz się jak w potrzasku i nie masz pojęcia jak sobie z nimi 

poradzić? 

  

Myślę, że ten odcinek będzie bardzo przydatny wielu osobom w grudniu i w styczniu, kiedy  

to wielu z nas podsumowuje, projektuje i planuje swoje działania.  

  

Przypomnę, że mój pierwszy odcinek podcastu: PROJEKTOWANIE NOWEGO ROKU: Jak 

planować w oparciu o swoje wartości, czyli w zgodzie ze sobą? Dotyczy mądrego projektowania 

dłuższych okresów (nie tylko roku) poprzez wartości i role życiowe. Często jednak nasze cele 

pozostają niezrealizowane, bo to nasze strachy i lęki nas blokują. 

  

Ale zanim o tym, to przypomnę, że rok temu nagrałam także odcinek świąteczny, w ramach akcji 

#PODMAS, do którego odsłuchania, jeśli go jeszcze nie znasz, serdecznie zapraszam.  Jak uniknąć 

świątecznych kłótni i wybrnąć z trudnych sytuacji przy wigilijnym stole? O mocy uważnej 

obserwacji zachowań ludzi i umiejętności adaptacji (#POLSKIPODMAS) 

 Dziś dowiesz się między innymi: 

• czym różni się strach od lęku, 

• dlaczego strach jest nam potrzebny, 

• jak okiełznać wewnętrznego oposa, czyli jak oswoić swoje strachy, 

• jakie cztery strachy najczęściej utrudniają nam efektywne działania, 

• jakie proste techniki pomogą Ci radzić sobie z każdym z nich, 

• że da się oswoić strach i przezwyciężyć swoje lęki  

• jakie książki rekomenduję dla każdego, kto chce lepiej działać pomimo strachu,  w świecie 

pełnym niepewności, 

• jakie ważne pytanie warto sobie zadać, gdy strach zagląda Ci głęboko w oczy.  

  

  

[03:13] INTRO 

] Witaj w Akademii GroWings! To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do 

ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą, dzięki odkryciu swoich 

mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu “możesz wszystko!’” i "samo się zrobi". 

Prowadząca - Klaudia Kałążna - jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-1/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-1/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-31/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-31/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-31/
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przekuć wiedzę w działanie! Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by 

ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie.  

I pamiętaj! Od samego słuchania nic się̨ nie zmienia, dlatego proszę̨: wdrażaj zdobytą wiedzę. 

Czyli SŁUCHAJ I DZIAŁAJ! 

Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami  

i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt oraz karty pracy, które możesz pobrać  

w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej: www.klaudiakalazna.com/podcast 

Akademia GroWings zaprasza także w odwiedziny na profil na Instagramie (klaudiakalazna)  

i kanał YouTube. 

[03:56] Strach a lęk  

  

Na początek szybko wyjaśnijmy, czym różni się w psychologii strach od lęku. Strach jest 

niezwykle potrzebną emocją, ostrzega nas przed realnym niebezpieczeństwem, pomaga się 

zmobilizować w obliczu zagrożenia, czy podejmować decyzje biorąc pod uwagę rozmaite ryzyka. 

Gdyby nie strach, pewnie lata temu zjadłyby nas dzikie zwierzęta, a wiele decyzji 

podejmowalibyśmy niezwykle pochopnie.  

  

Zatem strach jest adekwatną reakcją na coś, co rzeczywiście się wydarza, natomiast lęk jest 

nadmierną, irracjonalną reakcją na jakąś sytuację, którą postrzegamy jako niebezpieczną. 

Czasami jest ona wyolbrzymiona - reagujemy niezwykle silnie na coś, co się jeszcze  

nie wydarzyło, np. zamartwiamy się na zapas.   

  

[04:48] Każdy ma swojego OPOSA 

  

Strach kojarzy mi się z jakimś przerażonym zwierzątkiem, jak dziki królik, który trzęsie się  

i czmycha czym prędzej do swojej norki, gdy tylko usłyszy niepokojący odgłos. I jest to prawidłowa 

reakcja, która pomaga działać efektywnie oraz chronić swoje życie i zdrowie. Na potrzeby 

dzisiejszego odcinka przywołam innego zwierzaka: oposa.  

  

“Opos na całym świecie znany jest ze względu na swój instynkt samozachowawczy. Zwierzęta te 
kiedy czują się zagrożone spowalniają tętno, padają na ziemię i w całkowitej sztywności ciała 
imitują swoją śmierć”. (Źródło: https://myanimals.com/pl/zwierzeta/opos-wszystko-o-nim-

wiedziec/). 

  

Dobrze mieć wewnętrznego oposa - problem pojawia się wtedy, gdy nasz OPOS wymyka się spod 

kontroli i wymaga okiełznania - tak jak nasze emocje należy wyregulować, by nam służyły,  

a nie działały niszczycielsko.  

  

Akronim OPOS pasuje jak ulał do dzisiejszego odcinka, ponieważ będę mówić o czterech strachach, 

których pierwsze litery układają się w akronim OPOS.  

  

OPOS - Strach przed:  

Odpowiedzialnością 

Porażką 

Opinią 

Stratą 

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
https://myanimals.com/pl/zwierzeta/opos-wszystko-o-nim-wiedziec/
https://myanimals.com/pl/zwierzeta/opos-wszystko-o-nim-wiedziec/
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[06:33] SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

Zapraszam Cię do Skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, 

dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Zacznijmy zatem omawiać poszczególne oposy, czyli nasze wewnętrzne straszki, które często 

skutecznie hamują nasze działania.  

  

[06:55] „O” jak ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  

Twój wewnętrzny opos niestrudzenie szepcze:  

“Nie bierz sobie tego na głowę, bo będziesz musiał ponieść konsekwencje. Po co Ci to? Mało masz 
problemów? Nie wychylaj się! Po co teraz o tym decydować, jakoś to się rozwiąże. A jak Ci się  
nie uda, to będzie na Ciebie…” 
 

Jak go okiełznać?  

Ten rodzaj oposa ewidentnie próbuje powstrzymać Cię przed aktywnym działaniem, wmawiając Ci, 

że dzięki temu będziesz się czuć bezpieczniej.  

 

Może i będziesz… ale czy naprawdę o to chodzi? Czy chcesz mieć wrażenie - najczęściej złudne - 

bezpieczeństwa, stopniowo tracąc poczucie sprawczości i tym samym, kontrolę nad swoim życiem?  

 

Nie przyjmując odpowiedzialności, np. odwlekając ważną decyzję, często po cichu liczymy, że ona 

sama się podejmie, albo że ktoś inny zrobi to za nas.  

 

Wiadomo, że jeśli nie przyjmiesz odpowiedzialności za swoje decyzje, to trzeba będzie ponieść ich 

konsekwencje - zarówno negatywne, jak i pozytywne. Zatem, po co ryzykować?  

 

Pamiętaj jednak, że przejmując odpowiedzialność za swoje decyzje masz większą kontrolę  

nad swoim życiem i odzyskujesz poczucie sprawczości. 

  

Pewnie znasz powiedzenie, że „Sukces ma wielu ojców, porażka zawsze jest sierotą”.  

  

Zatem zastanów się nad tym, czy jeśli podejmiesz działanie i przejmiesz w pełni odpowiedzialność 

za swoje życie/karierę jesteś gotowy na to, by nie obwiniać innych ludzi w razie niepowodzenia? 

  

Popatrz na drugą stronę medalu: człowiek odpowiedzialny to ten, który aktywnie kreuje swoją 

rzeczywistość i odnosząc sukces również będzie potrafił się z niego zasłużenie cieszyć i być 

dumny. 

  

Taki człowiek nie pozwala, by spadały na niego przypadkowe sytuacje, a decyzje podejmowali  

za niego inni ludzie lub los. 

  

Zatem najlepszą metodą oswojenia tego strachu jest wyrobienie sobie nawyku pamiętania o tym, 

że warto na co dzień być aktywnym i odpowiedzialnym człowiekiem, ponieważ taka postawa  

Ci służy i Cię wzmacnia. 
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Podzielę się z Tobą czymś. Mam taki nawyk, że codziennie rano zadaję sobie pytanie: Co dziś 
zależy ode mnie, a na co nie mam wcale wpływu? - i tym sposobem skupiam się na tym, by ubrać 

przeciwdeszczową kurtkę i wypatrywać tęczy, zamiast narzekać na irlandzką pogodę.  

  

Innymi słowy codziennie przypominam sobie: Klaudia, pamiętaj, by działać na 100% w swojej 
sferze wpływu, a zrezygnować z “szarpania się z życiem”, czyli chęci kontrolowania tego,  

na co nie mam bezpośredniego wpływu.  

  

Spróbuj codziennie zadawać sobie następujące pytania: 

 

• Co mogę zmienić w mojej sytuacji? 

• Na co mam rzeczywisty wpływ? 

• Co warto odpuścić, ponieważ nie jest to zależne ode mnie? 

• Jaką jedną małą rzecz mogę zrobić na drodze do zmiany? 

• Czy na pewno nie jestem w tej sytuacji osobą bierną? 

• Czy potrafię pogodzić się z faktem, że żyjemy w zmiennym świecie, pełnym niepewności?  

  

[10:28] „P” jak PORAŻKA 

  

Opos w Twojej głowie być może niepokojąco powtarza:  

“Co Ty! Myślisz że to tak łatwo? A co jeśli Ci się nie uda? Chcesz żyć z piętnem porażki? Nie rób, 
bo będziesz tego żałować. Wiem, że nic dobrego z tego nie wyniknie! Zastanów się raz jeszcze,  
bo tylko kot spada na cztery łapy!”   
  

Jak go okiełznać?  

Opos ostrzega Cię przed jakąkolwiek próbą działania, ponieważ “na pewno ci się nie uda”. A nawet 

jeśli jest duża szansa na sukces, to on zrobi wszystko, by skupić Twoją uwagę na porażce,  

a w dalszej konsekwencji – życiowej katastrofie! 

  

Warto rozpocząć pracę nad tym strachem od uświadomienia sobie, że czasem wygrywamy, a 

czasem przegrywamy. Nie wszystko w życiu jest czarno-białe. Wokół nas jest przecież wiele 

odcieni szarości i wiele kolorów! 

  

Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że żal mi ludzi, którzy nie mają na koncie porażek,  

bo to jasny sygnał, że nie próbują nowych rzeczy, nie stawiają sobie wyzwań, nie gromadzą 

różnorodnych doświadczeń.  

  

Mam wrażenie, że często to właśnie Ci ludzie, spychający swoje marzenia na dno szafy, 

zamiatający swoje pragnienia pod dywan, zasłaniający oczy, byle nie dostrzec stojącej przed nimi 

okazji, krytykują, ostro oceniają, czy wyśmiewają tych, którzy z odwagą podejmują działania. 

  

Spróbuj na dobry początek zaznaczyć na linii w skali od 1 do 10 na ile szacujesz Twoje szanse  

na odniesienie sukcesu (1: nikłe szanse; 10: sukces murowany). Z jakiego powodu tak 

wysoko/nisko je oceniasz? 
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Następnie zastanów się: 

 

• Jakie masz podejście do rozwoju i uczenia się? 

• Jakie masz przekonania związane z ponoszeniem porażek?  

• Czy traktujesz niepowodzenia jako okazję do rozwoju lub ważną lekcję?  

• A może traktujesz porażkę jako osobistą klęskę, która świadczy o tym, że “jesteś do niczego” 

i osłabia Twoje poczucie wartości? 

 

Zachęcam Cię gorąco do odsłuchania mojego odcinka podcastu na temat dwóch rodzajów 

nastawienia – na trwałość (każda porażka to katastrofa) i na rozwój (porażka to okazja  

do nieustannej nauki): Jak odważnie stawiać czoła trudnościom i działać bez porównywania się z 

innymi? (na podstawie książki C. Dweck: “Mindset – Changing The Way You think To Fulfil Your 

Potential”). 

  

Po oszacowaniu jakie jest prawdopodobieństwo poniesienia porażki oraz zastanowieniu się nad 

swoimi przekonaniami, spróbuj przejść do techniki: premortem. Jak wiesz, postmortem oznacza 

sekcję zwłok, a premortem ma w przypadku tej techniki oznaczać analizę przedśmiertną, czyli 

przewidywanie tego, co mogło by się nie powieść. 

  

Z całego serca polecam podejście stoików, którzy są przygotowani zarówno na dobry, jak i zły obrót 

sytuacji. Zgadzam się z podejściem R. Holidaya, autora książki “Przeszkoda czy wyzwanie? 
Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukcesy”, który bardzo celnie określił, to, czego 

rzeczywiście powinniśmy się obawiać: 

  

“Najgorsze, co Ci się może przytrafić, to wcale nie jest niepowodzenie, lecz taka porażka, która Cię 
zaskoczy. Dlaczego? Ponieważ niespodziewana porażka jest bolesna i działa zniechęcająco. Jeśli 
ktoś starannie zanalizował wszystkie możliwe scenariusze, nic go nie zaskoczy. Osoba, która jest 
przygotowana na rozczarowanie, nie dozna tego uczucia. Będzie miała w sobie wystarczająco dużo 
siły, aby to przetrwać.” 
  

Warto zatem przeanalizować różne czarne scenariusze wydarzeń! Wyobraź sobie, że jest już 

kolejny rok, a Twój projekt poniósł totalną klęskę i wszystko się posypało. Z jakiego powodu tak 

się stało? 

  

Wymień wszystkie potencjalne zagrożenia i przygotuj się na nie. Innymi słowy spisz plan 

działania! 

 

[15:08] „O” jak OPINIA  

  

Twój wewnętrzny opos nieźle argumentuje: 

“Z czym do ludzi? Co powiedzą? Przecież wiadomo, że rodzina i przyjaciele jak zwykle 
skrytykują, a co dopiero obcy ludzie? Lepiej za nic się nie zabierać, bo i tak potem będziesz siedzieć 
w kącie i beczeć, że jesteś do niczego. No, ale skoro się nie boisz, że się ośmieszysz…” 
 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-4/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-4/
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Jak go okiełznać?  

Ten opos udoskonalił sztukę wmawiania Ci, że różne osoby będą mówić złe i niesprawiedliwe rzeczy 

na Twój temat. Usiłuje Cię przekonać, że Ty też “siedzisz w głowach” innych ludzi i wiesz,  

co powiedzą i pomyślą. 

  

Jest to zniekształcenie poznawcze zwane “czytaniem myśli”, polegające na tym, że wyciągamy 

wnioski na temat tego, co myślą inni, zakładając automatycznie najgorszą opcję,  

bez bezpośredniego zapytania, co rzeczywiście myślą. 

  

Mam dla Ciebie pięć wskazówek:  

  

Po pierwsze, zdaj sobie w końcu sprawę z tego, że najczęściej to my siebie najsurowiej osądzamy. 

Dlatego pamiętaj, by kiedy przyjdzie Ci ochota na jakieś porównania z innymi, powiedzieć do siebie: 

“Jedyną osobą, z którą warto się porównywać, jestem ja sam/a. Nikt inny nie ma tych samych 

mocnych stron, wartości, doświadczeń i kontekstu, w którym funkcjonuję na co dzień”.  

  

Po drugie, przestań być “prorokiem” i zgadywać co inni ludzie “na pewno pomyślą”. To kolejne 

zniekształcenie poznawcze, zwane “przewidywaniem przyszłości”, czyli zakładaniem 

najgorszego bez żadnego oparcia w faktach.  

  

Możesz nawet postarać się wypracować w sobie nawyk zakładania, że każdy ma jak najlepsze 

intencje, bez bawienia się w interpretacje i domysły.  

  

Jeśli już się bawić we wkładanie ludziom do głowy swoich myśli, to ta metoda jest skuteczniejsza. 

Przykładowo: “Rodzice zwracają mi uwagę, bo im na mnie zależy”, “Sąsiad przypatruje mi się 

uważnie - pewnie go coś zaciekawiło”.  

  

Oczywiście nie warto być naiwniakiem i nie zauważać tzw. toksycznych zachowań. Odsyłam Cię 

w tym miejscu do moich dwóch odcinków:  

 

Czy umiesz dbać o własne granice? Jak budować swoją asertywną postawę - kształtuj swoją 

asertywność! 

  

Czy wiesz, że agresja, to nie zawsze krzyk? Poradź sobie z manipulantami - pasywnymi 

agresorami! 

  

Po trzecie, zastanów się z jakiego powodu tak bardzo zależy Ci na opinii innych ludzi? Co się 

stanie, gdy skrytykują Twoją pracę? Co najgorszego może się wydarzyć? Jak poradzisz sobie z 

sytuacją, gdy rzeczywiście zbierzesz nieprzychylne opinie? Przygotuj plan B! 

  

Po czwarte,  opinia innych o Tobie to jest ICH problem, nie Twój. Możesz powiedzieć “w głowie”: 

“Oddaję Ci (tutaj konkretny człowiek), odpowiedzialność za to, co o mnie myślisz, co mówisz  

i co czujesz w związku ze mną (np. za Twoją zazdrość, złość, rozczarowanie krytykanctwo, 

kąśliwe uwagi skierowane w moją stronę)”.  

  

Po piąte, pamiętaj, by po każdym działaniu zdobyć informację zwrotną na jego temat. Pytaj  

w umiejętny sposób, czyli najpierw o to, co było w Twoim działaniu bardzo dobre, a dopiero potem  

o to, co według Twojego rozmówcy należałoby poprawić i w jaki sposób. 

  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/?
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/?
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Możesz się zdziwić, jak wiele osób będzie miało bardzo dobre zdanie na temat Twoich działań! 

  

Możesz rozpocząć zbieranie opinii wykonując proste ćwiczenie: zapytaj pięciu osób o to, jakimi 

trzema słowami określiliby Ciebie jako osobę, jakie widzą Twoje trzy mocne strony oraz w czym 

uważają, że jesteś lepszy od innych. 

  

Wersja dla odważnych: zapytaj o trzy rzeczy, które należałoby usprawnić w Twoich działaniach. 

  

Serdecznie zapraszam Cię przy tej okazji do posłuchania odcinka na ten temat:  Jak poznać siebie 

i skutecznie wykorzystać zebrane o sobie informacje? Pozyskuj wartościowe opinie. 

  

[20:04] „S” jak STRATA 

  

Twój wewnętrzny opos nieustannie truje:  

“Po co Ci to? Po co ryzykować, przecież jest dobrze jak jest! Potem nie będzie już odwrotu. Aż tak Ci 
źle w tej sytuacji? A wiesz, co Cię czeka, jak ją zmienisz? Po co Ci ten stres? Wiesz, ja bym  
nie ryzykował, bo możesz więcej stracić, niż zyskać. Lepiej nie robić nic w Twojej sytuacji.”  
 

Jak go okiełznać?  

Ten opos jest mistrzem w odwodzeniu Cię od upragnionej zmiany! Przypomina Ci o tym, że aby 

wprowadzić jakąś zmianę należy zazwyczaj z czegoś zrezygnować. To bardzo dobrze, że zdajesz 

sobie z tego sprawę, ale niestety, on próbuje Cię przekonać, że lepiej stać w miejscu, niż zrobić chociaż 

najmniejszy krok ku temu, co chcesz osiągnąć. 

  

Pamiętaj, że sztuka wyboru, to właśnie sztuka rezygnacji. Często powtarzam zarówno sobie, jak  

i moim klientom, że efektywne działanie w pracy i w domu to również konieczność rezygnacji  

z pewnych zadań na rzecz innych. 

  

Tony Crabbe  w książce “Nareszcie mam czas” podkreśla, że nie jest możliwym posiadanie 

wszystkiego i robienie wszystkiego. Podaje on dwa pomocnicze pytania, które mogą Cię wesprzeć  

w sztuce rezygnacji: 

  

• Co chcecie (naprawdę) osiągnąć w waszej pracy lub w waszym życiu? (Bądźcie konkretni) 

• Co jesteście gotowi odrzucić na rzecz tego, co jest dla was rzeczywiście ważne? 

  

Innymi słowy, aby coś zyskać, należy zazwyczaj w tym samym czasie zrezygnować z innych 

działań, projektów, czy też relacji i skupić wszystkie swoje wysiłki właśnie na konkretnej, 

kluczowej dla nas w danym momencie sprawie. 

  

Jakiegoś rodzaju “strata” jest już niejako wpisana w każdą decyzję i zmianę w naszym życiu 

osobistym lub zawodowym. 

  

Jeśli jednak obawiasz się poważnych, nieodwracalnych konsekwencji już po podjęciu decyzji  

o zmianie, wypróbuj tę metodę: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, w skrócie FMEA 

(ang. failure mode and effect analysis), która jest prekursorką wspomnianej wcześniej metody 

premortem. Wspaniale opisują ją bracia Heath w książce “Decyduj – Jak podejmować lepsze decyzje 
w życiu i pracy”. 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
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Najpierw wskaż, co może pójść źle na każdym etapie wprowadzanej przez Ciebie zmiany. 

 

Następnie zadaj sobie trzy pytania i oceń każdą odpowiedź w skali od 1 do 10: 

 

• Jakie jest prawdopodobieństwo, że rozważane niepowodzenie nastąpi? 

• Jak poważne mogą być jego konsekwencje? 

• Jak duże jest prawdopodobieństwo, że nie będziemy w stanie wykryć problemu, gdy się on 

pojawi? 

  

Teraz pomnóż wartości liczbowe wszystkich trzech odpowiedzi. 

  

Te z najwyższymi wynikami powinny przykuć Twoją uwagę i to właśnie na nich należy się 

skupić opracowując plan zapobiegający ich wystąpieniu lub zniwelowaniu ich skutków, gdy jednak 

wystąpią. 

 

[24:03] Czy wszyscy mamy takie same oposy?  

  

Jeśli jesteś już ze mną od jakiegoś czasu to wiesz, że bardzo dużo mówię o stylach zachowania  

w modelu DISC na podstawie pracy Williama Moultona Marstona oraz naukowców, którzy 

kontynuowali jego dzieło.  

  

Otóż każdy z nas nosi w sobie mieszankę różnych stylów DISC i w zależności od tego, które w nas 

dominują, boimy się różnych rzeczy. Proszę, posłuchaj odcinka: "SUPERMOCE: Jak lepiej 

zrozumieć siebie i innych ludzi?", w którym wyjaśniam poszczególne style. Spróbuj też 

zidentyfikować, które z nich są Twoim dominującymi! 

  

Jak mają się te dzisiejsze OPOSy do zachowań ludzi o różnych stylach DISC? Przykładowo:  

  

Ludzie o stylu D (dominujący) obawiają się utraty kontroli i tego, że zostaną wykorzystani. 

Zatem chętnie przejmują odpowiedzialność, nie boją się wchodzić w nowe projekty. Często uprawiają 

mikrozarządzanie, gdy boją się, że wyznaczony cel nie zostanie osiągnięty.  

  

Ludzie o stylu I (inspirujący), obawiają się odrzucenia. Stąd strach przed opinią jest u nich 

ogromny! Często przeglądają się w oczach innych ludzi, czują, że negatywna opinia i brak 

entuzjazmu dla ich projektów podcina im skrzydła.  

  

Ludzie o stylu S (stały) postrzegają zmiany jako zagrożenie - boją się utraty bezpieczeństwa. 

Strach przed stratą status quo jest u nich niezwykle silny. Z natury chcą odpowiedzialnie 

podchodzić do życia, zatem zanim podejmą jakąś decyzję, dłuuuugo ją analizują i często właśnie 

to strach przed odpowiedzialnością blokuje ich działania.  

  

Ludzie o stylu C (sumienny) najbardziej na świecie boją się krytyki - bardzo zależy im na jakości 

wykonywanej pracy, stąd strach przed porażką bardzo często hamuje ich działania. Wolą nie 

zabierać się wcale za coś, niż zrobić to byle jak. Przy czym “byle jak” w ich oczach to zrobienie 

czegoś na 99% a nie na 120%! 

  

Jeśli dotarłaś/eś do tego momentu i masz w sobie gotowość, by pogłębiać samoświadomość oraz 

poznawać tajniki natury ludzkiej, serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z kodu zniżkowego 

(15%) na pakiet podstawowy i rozszerzony: kursu z badaniem DISC 4D.  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
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Hasło OSWAJAM (do wpisania w koszyku zamówienia - 15% zniżki na pakiet podstawowy  

lub rozszerzony—>>> https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D  

  

Jeśli kieruje nami strach, wtedy zaczynamy nadużywać trudnych zachowań - omówiłam 

szczegółowo te trudne zachowania w następujących odcinkach:  

  

ODCINEK PODCASTU (STYL D): “SUPERMOCE: Jak poradzić sobie z "trudnymi ludźmi"? 

Oswój dominującego!” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL I): “SUPERMOCE: Jak lepiej współpracować z wrażliwymi 

gadułami? O trudnych zachowaniach” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL S): “SUPERMOCE: ABC obsługi niezdecydowanych! Jak 

zmobilizować spokojne i małomówne osoby?” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL C): “SUPERMOCE: Jak komunikować się z perfekcyjnym 

pracownikiem? Doceń człowieka encyklopedię i poskrom zapędy krytykanta!” 

  

Serdecznie zapraszam Cię do pogłębiania samoświadomości dzięki moim bezpłatnym i płatnym 

materiałom. 

  

[28:33] SKRZYNIA SKARBÓW 

 

A teraz zapraszam Cię do zajrzenia do mojej SKRZYNI SKARBÓW: jest ona pełna skarbów 

wyszperanych w Internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia - 

ciekawe i merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać 

się. 

  

Dziś polecę Ci dwie wartościowe książki.  

  

[29:00] KSIĄŻKA  

  

Osobom, które tak jak ja lubią rozumieć co się skąd bierze i jak skutecznie temu zaradzić dzięki 

zrozumieniu natury problemu,  do tego uwielbiają czytać, polecam książkę z Gdańskiego 

Wydawnictwa Psychologicznego, autorstwa wybitnego niemieckiego terapeuty Borwina 

Bandelowa, pt. “Nie bój się lęku. 5 sprawdzonych strategii”. 

  

Autor, profesor nauk medycznych i psychoterapeuta leczy od lat pacjentów z zaburzeniami 

lękowymi. W tej obszernej pozycji omawia źródła powstania lęku i twierdzi, że można się mu 

sprzeciwić, pozbyć i co więcej - “To nie jest wcale takie trudne”.  
  

Podoba mi się, że autor omawia różne sposoby pracy z lękiem: psychoterapię, środki 

farmakologiczne, jak i sposoby z zakresu medycyny naturalnej, czyli tzw. leki alternatywne. 

  

Cytat, który zapadł mi w pamięć na zawsze to:  

  

“Nie gódź się ze swymi lękami. Realna szansa poradzenia sobie z lękiem istnieje tylko wtedy, gdy 
mu się nie pozwoli zdominować swojego życia. Nie rezygnuj z pięknych rzeczy w swoim życiu 
tylko po to, żeby chronić swoje nerwy. (...) Nie pozwól, żeby lęk decydował o twoim życiu, lecz każ 
twojemu życiu decydować o lęku”.  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-9
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-9
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
https://www.klaudiakalazna.com/zacznij-tutaj/
https://www.klaudiakalazna.com/oferta/
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[30:32] KSIĄŻKA  

  

Drugą pozycją, którą bardzo polecam jest książka Susan Jeffers “Pewność w niepewności”. Autorka 

jest znana przede wszystkim z książki: “Feel the fear and do it anyway” (w Polsce wydana  

pt. “Nie bój się bać”).  

  

Susan Jeffers nie ma już z nami, odeszła w 2012 roku, ale jej przesłanie ciągle pozostaje aktualne. 

Rozsławiła powiedzenie: Bój się i rób! i przez lata pomogła milionom ludzi na świecie pokonać swoje 

ograniczenia oraz żyć spokojniej i piękniej.   

  

Susan Jeffers w swojej książce “Pewność w niepewności”, pisze:  

  

“Godząc się z niepewnością, możemy nareszcie odetchnąć z ulgą! (...) Z chwilą PODDANIA się 
zaczynamy doświadczać głębokiego spokoju, porzucamy bowiem próby wykonania rzeczy 
niemożliwej. (Każdy z nas wie, jak cudownie się czujemy, przestając walić głową w mur!”).  
  

Trzeba zrozumieć, że poddanie się, o którym mowa, nie oznacza bynajmniej rezygnacji  
z czynienia tego, co w naszej mocy. Oznacza ono tylko odstąpienie od prób kontrolowania czegoś, 
nad czym ni mamy żadnej kontroli…”. 
  

Pozycja ta jest wręcz “wypchana” ćwiczeniami, które możesz samodzielnie wykonać oraz napisana 

w sposób, z którego bije autentyczność. Za każdym razem, gdy biorę tę książkę do ręki ogarnia 

mnie spokój, jakby duch Susan opiekował się mną. Może to zabrzmi dziwnie, ale serio, przyznam, 

że to jedna z nielicznych książek, przy czytaniu której tak bardzo czuję obecność autora.  

  

[32:18] SKRZYNIA BIEGÓW  

 

A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: "Jak włączyć wyższy bieg?" Czyli jak nadać skalę̨ 

swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa. Jak ruszać by silnik nie zgasł? 

Zastanowimy się jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę zanim zapali się kontrolka. 

A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? 

 

Gdy strach zagląda Ci głęboko w oczy, proszę zadaj sobie jedno pytanie i szczerze na nie 

odpowiedz: 

  

[33:00] Co najgorszego może się wydarzyć? 

  

I teraz się zastanów… jak bardzo jest to prawdopodobne? Co zrobisz jeśli ten najczarniejszy 

scenariusz się wydarzy? Zapisz swoje przemyślenia! 

 

Po wykonaniu tego ćwiczenia wielkie oczy tego potwora powinny się zmrużyć. A kto wie, może 

żartobliwie nawet do Ciebie mrugnie i powie, no przecież wiem, że dasz radę, tylko żartowałem. 

Chciałem sprawdzić, czy się nabierzesz:) 

  

Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu! Życzę Ci powodzenia w oswajaniu strachów  

i odwagi do tego, by żyć w zgodzie ze sobą, czyli spójnie z Twoimi wartościami oraz w pełni Twojego 

potencjału! 
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Napisz proszę do mnie, jeśli masz jakieś dodatkowe przemyślenia na temat Twojego wewnętrznego 

oposa. Który jest najbardziej uciążliwy? Z którym próbujesz się rozprawić? 

  

Jeśli zabierzesz coś dobrego z tego odcinka dla Ciebie, daj proszę mi znać, będę też wdzięczna za 

posłanie tego odcinka w świat, czyli podzielenie się nim na Instagramie, Facebooku, czy przesłanie 

mailowo osobom, dla których może on być przydatny.  

  

Do usłyszenia w kolejnym odcinku! 

  

[34:34] OUTRO 

 

Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś Cię 

sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać! Zostaw dla mnie komentarz  

w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia 

zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego 

komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką/autorem tego 

komentarza. Spośród Tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał 

osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC 4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie  

to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. 

W dużym skrócie: bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli 

napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciał(a)byś, abym 

poruszała częściej w tej audycji. 

 

POBIERZ KARTY PRACY: https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

🔍 BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D: Chcesz zrozumieć lepiej siebie i innych? Pragniesz 

budować lepsze i trwałe relacje oparte na zaufaniu oraz bezpiecznej komunikacji?  Wskakuj TUTAJ 

➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo 

 

🔍 MOCNY START DO TRWAŁEJ ZMIANY - model 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - 

SPOKÓJ: Praktyczny kurs online, który pomoże Ci ruszyć z miejsca w życiu osobistym  

i zawodowym!  

Nie wiesz, od czego zacząć, by działać w zgodzie ze sobą? Zdobądź w jednym miejscu wartościową 

wiedzę i niezbędne narzędzia, aby wprowadzić w swoim tempie zmiany, których pragniesz  

i osiągać lepsze efekty. ➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart  

  

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

ODCINEK PODCASTU (DISC): "SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?" 

  

ODCINEK PODCASTU (STYL D): “SUPERMOCE: Jak poradzić sobie z "trudnymi ludźmi"? 

Oswój dominującego!” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL I): “SUPERMOCE: Jak lepiej współpracować z wrażliwymi 

gadułami? O trudnych zachowaniach” 

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-9
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-9
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ODCINEK PODCASTU (STYL S): “SUPERMOCE: ABC obsługi niezdecydowanych! Jak 

zmobilizować spokojne i małomówne osoby?” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL C): “SUPERMOCE: Jak komunikować się z perfekcyjnym 

pracownikiem? Doceń człowieka encyklopedię i poskrom zapędy krytykanta!” 

ODCINEK PODCASTU: Czy umiesz dbać o własne granice? Jak budować swoją asertywną 

postawę - kształtuj swoją asertywność! 

ODCINEK PODCASTU: Czy wiesz, że agresja, to nie zawsze krzyk? Poradź sobie z manipulantami 

- pasywnymi agresorami! 

ODCINEK PODCASTU:  Jak poznać siebie i skutecznie wykorzystać zebrane o sobie informacje? 

Pozyskuj wartościowe opinie. 

ODCINEK PODCASTU: Jak odważnie stawiać czoła trudnościom i działać bez porównywania się 

z innymi? 

  

KSIĄŻKA: B. Bandelow, pt. “Nie bój się lęku. 5 sprawdzonych strategii”, GWP, 2016. 

  

KSIĄŻKA: S. Jeffers “Pewność w niepewności”, Świat Książki, 2004.  

  

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

POLECAM TAKŻE TE ODCINKI: 

ODCINEK PODCASTU (DISC): “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?"  

 

ODCINEK PODCASTU (TEAMS): “SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? 

Dopasuj pracę do stylu myślenia i więcej się nie męcz!” 

ODCINEK PODCASTU (VALUES): “SUPERMOCE: Jak zrozumieć innych ludzi, mimo tylu 

różnic? Rozmawiajcie o Waszych wartościach!” 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak szukać pracy w zgodzie ze sobą?" Przepytany: 

Marek Wicher 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Moc, jaką daje empatia - czy łagodność i 

umiejętność słuchania pomagają w spełnieniu zawodowym i życiu w zgodzie ze sobą?” 

Przepytana: Joanna Michułka; 

 

ODCINEK PODCASTU: "SUPERBOHATERKA: Dlaczego warto iść przez życie z optymizmem? 

Jak wykorzystać radość i entuzjazm w pracy?" Przepytana: Marta Liwak"; 

 

ODCINEK PODCASTU: "SUPERBOHATER: Jak pracować w obszarze, w którym czujesz się 

najlepiej? Zmienić karierę! Przepytany: Michał Kasprzyk" 

 

ODCINEK PODCASTU:  “SUPERBOHATERKA: Mocne strony ujawniają się w działaniu! Jak je 

zidentyfikować i ich używać?” Przepytana: Judyta Kowalczyk" 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/?
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/?
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-4/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-4/
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-26/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-26/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-7
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-7
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-10
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-10
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-10
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-15/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-15/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-22/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-22/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-25/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-25/
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ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jak osiągnąć w pracy stan flow? Wykorzystuj 

świadomie mocne strony! Przepytana: Miriam Witych-Gusowska” 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jaką wartość niesie ze sobą zrozumienie siebie? 

Doceń to, co w Tobie najlepsze! Przepytana: Justyna Stańska (Italiana)” 

ODCINEK PODCASTU: "SUPERBOHATERKA: Jak wykorzystać różnorodność w biznesie? 

Poznaj dobrze siebie i innych! Przepytana: Agnieszka Gaczkowska" 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak żyć i pracować w zgodzie ze sobą? Zmień 

podejście i poznaj siebie lepiej! Przepytany: Krzysztof Mrozowicz” 

ODCINEK PODCASTU:  “SUPERBOHATERKA: Jak sobie radzić z przeszkodami na drodze 

życia? Siłę mamy w sobie! Przepytana: Joanna Kryger 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jak działać na własnych zasadach w biznesie? 

Poznaj swoje mocne strony! Przepytana: Bogna Zielińska” 

 

ODCINEK PODCASTU: SUPERBOHATERKA: Jak uzyskać lepsze wyniki w biznesie? Żyj 

zdrowo i wykorzystaj swoje mocne strony! Przepytana: Karmena Łasicka 

 

ODCINEK PODCASTU: SUPERBOHATERKA: Jak działać efektywniej będąc mamą? Poznaj 

swoje mocne strony i zadbaj o energię! Przepytana: Mariola Olkowicz 
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