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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00] Masz czasami tak, że próbujesz rozwiązać jakiś problem i masz wrażenie, że kręcisz się 

w miejscu? Może czujesz, że potrzebujesz spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, natomiast nie 

wiesz, jak to zrobić? A może masz po prostu ochotę pobiec do kogoś po poradę, bo już masz totalny 

mętlik w głowie?  

Niby wiesz, że to Ty masz podjąć decyzję, a w głębi duszy chcesz, by ktoś podjął ją za Ciebie… 

Bijesz się z myślami, masz dość tej szarpaniny.  

W tym odcinku podzielę się z Tobą przydatnym narzędziem, którego sama używam w procesie 

analizy problemu i podejmowania decyzji.  

To jedno z moich ulubionych podejść. Pamiętam moją klientkę, która miała tylko kilka dni na 

podjęcie bardzo trudnej decyzji zawodowej. Miała zdecydować czy przyjąć ciepłą posadkę za dobre 

pieniądze, czy zostać w stresującej pracy,  w której mogła się nieustannie rozwijać w swojej branży.  

Czas nas gonił, a ona miała serce podzielone na pół. Nie mogła zdecydować. Wtedy przeszłyśmy 

przez narzędzie, które dziś Ci zaproponuję, a po trzech godzinach dogłębnej analizy ta klientka 

wyglądała, jakby spadł z niej kilkunastotonowy ciężar. Czy to ja jej doradziłam? Nie!  

Czy to ja podpowiadałam rozwiązania? Absolutnie nie! Ja tam byłam, by przeprowadzić ją przez 

kolejne etapy narzędzia i stać na straży tego, czy każdemu z nich poświęciła odpowiednią ilość 

czasu i energii.  

I dziś właśnie o tym podejściu Ci opowiem. Nie jest ono jakimś cudownym środkiem, który zamieni 

Cię teraz w osobę podejmującą pewnie każdą decyzję, natomiast myślę, że warto sobie dołożyć to 

podejście do swojej skrzynki z narzędziami i spróbować je z niej wyciągać, gdy zajdzie potrzeba.  

Dziś dowiesz się między innymi: 

• że zanim podejmiesz decyzję warto spojrzeć na problem z kilku perspektyw,  

• jak w praktyce wykorzystać narzędzie pomagające zanalizować problem z różnych 

perspektyw,  

• że każdy z nas zwraca uwagę na inne aspekty w procesie podejmowania decyzji, 

• że różnimy się tempem, w którym decyzje podejmujemy i w zależności od naszego sposobu 

podejmowania decyzji czyhają  na nas różne pułapki, 

• jakie inne narzędzie pomoże Ci mądrze podejmować decyzje, przy uwzględnieniu tego, co 

podpowiada Ci Twoja głowa i serce. 

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. 

 

 

file:///E:/000%20GROWINGS%20nowe/00.%20PODCASTY%20SZCZĘŚLIWE/SZABLON%20PODCASTY%20GROWINGS/www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
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INTRO  
[00:03:44] 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 

przekuć wiedzę w działanie! Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by 

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

[00:04:27] Temat podejmowania decyzji jest ważny chyba dla każdego z nas. Osoby, z którymi 

współpracuję indywidualnie lub podczas programów grupowych często podkreślają: “Mam problem 

z podejmowaniem decyzji”, “Nie umiem podejmować decyzji”, “Odkładam podejmowanie decyzji”, 

“Zbyt pochopnie podejmuję decyzje”, “Pragnę, by moja decyzja była dobra”.  

 

Pragnienie podejmowania tzw. “dobrych decyzji” ma chyba każdy z nas. A przynajmniej ja jeszcze 

nie spotkałam osoby, która chciałaby podejmować złe, czyli niesłużące jej decyzje.  

 

Co to znaczy jednak “dobra decyzja”? To temat na osobny odcinek, a ja podzielę się w skrócie, moją 

osobistą definicją:  

 

“Dobra decyzja to decyzja podjęta w zgodzie z Tobą, czyli w zgodzie z Twoimi wartościami, podjęta 
świadomie, czyli  tak, że bierzesz pełną odpowiedzialność za wszelkie jej konsekwencje. To decyzja 
podjęta mądrze, czyli w sposób niwelujący pułapki myślowe, biorący pod uwagę wszelkie dostępne 
opcje i pozwalający nabrać zdrowego dystansu emocjonalnego.” 
 

Jeśli chodzi o proces decyzyjny, to mamy mnóstwo pułapek myślowych, o których często mówię  

w moich szkoleniach, czy podczas warsztatów, ale dziś nie o nich. Na nasze decyzje wpływają też, 

często na zupełnie nieświadomym poziomie, nasze wartości. Mówiłam o tym w poprzednim 

odcinku: Jak zrozumieć innych ludzi, mimo tylu różnic? Rozmawiajcie o Waszych wartościach! 

 

[00:06:24] Każdy z nas podejmuje decyzje na swój własny sposób, niektórzy robią to bardzo 

szybko, inni potrzebują czasu na przemyślenia. Jedni biorą pod uwagę głównie jakość zadania, 

nad którym pracują lub termin jego wykonania, inni sprawdzają w pierwszej kolejności, jak dana 

decyzja wpłynie na ich relacje prywatne, czy zawodowe. Mówiłam o czterech typach zachowania 

(model DISC) w odcinku szóstym mojego podcastu: "SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i 

innych ludzi?" i bardzo zachęcam Cię do jego odsłuchania.  

 

Zatem w dużym skrócie powiem Ci, w jaki sposób podejmują decyzje osoby o poszczególnych typach 

zachowania. Pamiętaj proszę, że mamy w sobie wszystkie cztery typy DISC w różnym natężeniu 

i dlatego warto uświadomić sobie, w jakich sytuacjach jakiej kombinacji używamy.  

 

Osoby o DOMINUJĄCYM stylu zachowania (D) podejmują decyzje pewnie i szybko. Jednak 

powinny uważać na to, czy aby nie podejmują ich zbyt pochopnie i czy wzięły pod uwagę wszystkie 

ważne dane. Powinny zastanowić się nad wpływem swojej decyzji na innych ludzi i czy aby na 

pewno nie chcą dążyć do celu za wszelką cenę.  

 

Osoby o INSPIRUJĄCYM stylu zachowania (I) podejmują decyzje spontanicznie, często pod 

wpływem chwili. Są bardzo optymistyczne, co do efektów swoich decyzji. Jednak czasami czynią 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-26/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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zbyt optymistyczne założenia, mogą nie doszacować ryzyka. Powinny też zastanowić się nad 

długoterminowymi konsekwencjami swoich decyzji.  

 

Osoby o STAŁYM stylu zachowania (S) podejmują decyzje w sposób przemyślany  

i w wolniejszym tempie, niż osoby o STYLU D lub STYLU I. Jednak powinny uważać na to, by nie 

odkładać decyzji w czasie w nieskończoność. Decyzja sama się nie podejmie!  

 

Osoby o SUMIENNYM stylu zachowania (C) podejmują niezwykle przemyślane decyzje, czują się 

komfortowo z daną decyzją dopiero wtedy, kiedy zdobędą wszelkie informacje na temat danego 

problemu. Powinny jednak wziąć pod uwagę, że nie zawsze zdobycie wszelkich szczegółów jest 

możliwe lub jest na to czas i wtedy trzeba działać z tym, co jest dostępne.  

 

Jeśli znasz swoje dominujące style zachowania DISC oraz masz zidentyfikowane swoje wartości, 

to na pewno będzie Ci łatwiej zrozumieć, w jaki sposób usprawnić swój proces decyzyjny. Możesz 

spróbować je określić zapoznając się z moimi materiałami, w tym z odcinkiem szóstym, o którym 

wspomniałam. 

 

Jeśli to nie wystarczy i chcesz precyzyjnie określić natężenia poszczególnych stylów to zachęcam 

Cię do sprawdzenia tego, co dla Ciebie przygotowałam, czyli badania DISC 4D wraz z nagraniami 

przeprowadzającymi Cię krok po kroku przez wszystkie poziomy badania.  

 

No i nie zostawiam Cię samej/samego, ponieważ co miesiąc organizuję spotkania grupowe online, 

w czasie których możesz zadawać pytania, czy też poprosić o dodatkową analizę profilu  

w zależności od Twojej sytuacji.  

 

Jeśli jednak chcesz jeszcze bardziej kompleksowo popracować, to podpowiem, że w ostatnim tygodniu 

października rusza mój ukochany program BOHATER, w którym stawiamy solidne fundamenty 

ściany, na którą warto się wspinać - zajmujemy się identyfikowaniem systemu wartości 

osobistych i zawodowych, analizą profilu DISC 4D  oraz tworzeniem planu działania. I co ważne! 

Wspieram uczestników częściej na żywo!  

 

Zostawię w opisie do tego odcinka link do obu propozycji. Możesz zerknąć, które podejście Ci 

bardziej pasuje.  

 

A teraz przechodzimy do skrzynki z narzędziami, w której omówię na przykładzie ważne 

narzędzie ułatwiające analizę problemu w procesie podejmowania decyzji.  

 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:11:05] Zapraszam Cię do Skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Z mojej skrzynki narzędziowej postanowiłam dzisiaj wyciągnąć kapelusz, a właściwie... aż sześć 

kapeluszy!  

 

Być może słyszałaś/eś o metodzie sześciu kapeluszy myślowych maltańskiego lekarza  

i psychologa, autora koncepcji myślenia lateralnego, Edwarda de Bono. W dużym skrócie, 

myślenie lateralne to umiejętność spojrzenia na problem z różnych perspektyw, by uniknąć tzw. 

sztywności myślenia, a w zamian za pomocą twórczych metod szukać ciekawych rozwiązań.  

 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4Dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4Dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
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Jeżeli słyszała/eś o narzędziu “Sześć kapeluszy myślowych” to świetnie, to będzie nam się łatwiej 

pracować, jeżeli nie, to zaraz opowiem Ci więcej, podając konkretny przykład. Wykorzystuję 

często  to narzędzie do pracy w grupie. Wtedy proszę uczestników, by przywdziewali różnokolorowe 

kapelusze, symbolizujące różne rzeczy, o czym za chwilę. Pomaga to spojrzeć na sytuację  

z zupełnie innej perspektywy.  

 

Możesz takie narzędzie wykorzystać mądrze dla siebie, bez całej grupy osób. Zaraz opowiem Ci 

jak. Mi ono pomaga dużo łatwiej podejmować decyzje na co dzień oraz decyzje zawodowe w moim 

biznesie.  

 

Zatem zaczynamy!  

 

[00:12:43] Na początek proszę, pomyśl o jakimś problemie, przed którym stoisz, o decyzji, którą 

powinieneś/powinnaś podjąć. Pomyśl o czymś, co faktycznie zatruwa Ci ostatnio noce, nie możesz 

spać i cały czas się zastanawiasz, jak "ugryźć" ten problem z innej strony.  

 

Teraz możesz pobrać karty pracy, które dla Ciebie tradycyjnie przygotowałam. Znajdziesz je  

w opisie do tego odcinka, na mojej stronie internetowej.  

 

BIAŁY KAPELUSZ 

 

[00:13:29] Zacznijmy od białego kapelusza. Co oznacza biały kapelusz? Wyobraź sobie, że go 

nakładasz na głowę, i że zaczynasz teraz myśleć tylko biorąc pod uwagę fakty.  

 

Biały kapelusz symbolizuje fakty, czyli nie nasze opinie, czy nasze uczucia. Po prostu suche 

fakty.  

 

Zadaj sobie pytania:  

• "Co już wiem na temat mojej sytuacji?"  

• "Skąd to wiem?"  

• "Na ile jestem pewna/pewien, że to jest prawda?"  

 

Odsiej wszelkie swoje opinie, czy opinie innych ludzi. Odsiej przez chwilę, choć może być to bardzo 

trudne, Twoje emocje i zastanów się nad faktami.  

 

Podam Ci przykład. Grażyna ma problem w pracy i otrzymała właśnie propozycję wyjazdu na 

staż do Azji. Mogłaby zostać menedżerem pewnego projektu  i pracowałaby blisko rządu, w pewnej 

organizacji rządowej.  

 

Jakie zatem są fakty? Grażyna może założyć biały kapelusz i je zacząć wymieniać:  

 

• że jej umowa o pracę kończy się 31 marca, 

• że staż zaczyna się już w kwietniu, 

• że szef powiedział,  że nie będzie mógł zatrudnić nowych pracowników  przez dłuższy czas, 

itd.  

 

Zatem Grażyna powinna  uświadomić sobie,  jakie są konkretne sytuacje, fakty, daty. Jak jej 

sytuacja wygląda z perspektywy faktów.  

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
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Też pomyśl teraz o Twojej sytuacji przez pryzmat faktów. Zweryfikuj pewne informacje, jeżeli 

będzie trzeba i zapisz je.  

 

CZERWONY KAPELUSZ 

 

[00:15:46] A teraz pora na zmianę kapelusza! Weź coś czerwonego, bądź załóż coś czerwonego, bo 

będziemy mówić o emocjach. Czerwony kapelusz symbolizuje nasze serce, nasze odczucia, nasze 

emocje.  

 

Gdy założysz czerwony kapelusz, zadawaj sobie takie pytania:  

 

• "Co czuję?"  

• "Czy mnie coś niepokoi?"  

• "Jakie konkretnie emocje mi w tym momencie towarzyszą?"  

 

Spójrz głęboko w swoje serce. Zrób wgląd w siebie, staraj się zrozumieć co się w Tobie dzieje.  

 

Przykładowo: Grażyna odczuwa wielki niepokój związany z całą tą sytuacją, ponieważ chciałaby 

się czuć bezpiecznie finansowo. Boi się wyjazdu do Azji. Z drugiej strony czuje wielką ekscytację. 

Bardzo lubi niespodzianki, lubi nowe wyzwania, więc czuje taki pozytywny stres, pozytywny 

niepokój - ekscytację.  

 

Grażyna powinna teraz wypisać wszystkie te emocje. Czuje też niechęć do koleżanek z pracy. Czuje 

niechęć do zmiany departamentu, gdyby było to możliwe, ponieważ przy analizie faktów też 

zapisała, że istnieje możliwość zmiany departamentu,  a faktem jest też to, że kolega z tego innego 

departamentu zaproponował jej właśnie taką zmianę. I czuje niechęć do koleżanek  z tego drugiego 

departamentu. Czuje też olbrzymią nudę. Nie lubi swojej pracy.  

 

A teraz Ty przeanalizuj Twoje emocje związane  z sytuacją, w której się znajdujesz. Wypisz je 

wszystkie. 

 

ŻÓŁTY KAPELUSZ 

 

[00:18:08] A teraz bierzemy coś w kolorze żółtym! Żółty kapelusz symbolizuje optymizm.  

 

Pomyśl, jak Twoja sytuacja, którą rozważasz, mogłaby najbardziej optymistycznie się dla ciebie 

zakończyć.  

 

Co powinno się wtedy stać, żeby to był taki bardzo słoneczny, wesoły, pozytywny scenariusz? 

Pobaw się w optymistę! Postaraj się na chwilę odrzucić Twoje negatywne emocje, zamień się  

w niepoprawnego optymistę! W marzyciela! W kogoś,  kto puszcza wodze swojej fantazji!   

 

I tak np. Grażyna mogłaby powiedzieć:  

 

“Pojadę do ciepłego kraju w Azji, nabędę  tam wspaniałych, nowych umiejętności! Będę pracować 

przy rządzie, a na moim stanowisku pracy nie miałabym takich możliwości, a tam się rozwinę!  

A jak wrócę, to założę własną firmę, wykorzystam jeszcze lepiej te umiejętności. 
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O! A może nawet jakiś handel międzynarodowy będzie? Rozkręcę jakiś biznes  pomiędzy Polską  

a tym krajem? A może wejdę jeszcze wyżej? Może spróbuję stworzyć  współpracę pomiędzy rządem 

tego kraju, a rządem polskim? A może pomogę biednym dzieciakom u nas z miasta  

po powrocie,  ponieważ założę podobną fundację do tej, przez którą  się zgłosiłam do pracy na staż 

w Azji.” 

 

Pomyśl bardzo szeroko. Jakie mogłyby być pozytywne skutki  tej sytuacji, w której się znajdujesz? 

Może odkryjesz zupełnie nowe rozwiązania! Czyli pobaw się w optymistę, zapisz swoje wnioski. 

 

CZARNY KAPELUSZ 

 

[00:20:12] No, a teraz przyjdzie nam dla odmiany założyć... czarny kapelusz. To jest kapelusz 

pesymisty.  

 

Pesymista w tym ćwiczeniu jest rozumiany jako ktoś, kto po prostu szuka dziury w całym. 

Uprawia czarnowidztwo i twierdzi: "OK, to może się nie udać, to się może nie udać!"  

 

Proszę, wypisz to wszystko, co się może nie udać, ale nie po to, by się dołować, lecz po to, by 

zidentyfikować najgorsze możliwe scenariusze, ryzyka, bariery, przeszkody, które mogą się 

pojawić na Twojej drodze.  

 

Grażyna mogłaby mieć wielkie pole do popisu  i wypisać:  

"Zachoruję na tropikalną chorobę, wyjazd wiąże się z ryzykiem utraty dotychczasowych 

kontaktów Polsce, nie wiem, czy się tam w ogóle odnajdę, mogą mnie od razu wyrzucić, bo nie dam 

rady w obcej kulturze, mogę zostać bez środków do życia i właściwie językowo, kulturowo mogę się 

nie przystosować, będę tęsknić za Polską".  

 

Pomyśl przez chwilę: Co najgorszego może się stać u Ciebie? Co byłoby takim czarnym 

scenariuszem? Zapisz dokładnie Twoje przemyślenia.  

 

ZIELONY KAPELUSZ 

 

[00:22:12] A teraz wyrzucamy nasz czarny kapelusz i zamieniamy go na zielony. Zieleń to 

kolor nie tylko nadziei. Zieleń to także kolor kreatywności, nie zapominajmy o tym! 

 

Przywdziej zielony kapelusz! Popatrz na coś zielonego w Twoim otoczeniu, może wyjdź nawet na 

spacer na łono natury. Spróbuj wymyślić rozwiązanie, które będzie bardzo kreatywne,  

o którym  może wcześniej nie pomyślała/eś.  

 

Ciekawe, co by Grażyna z naszego przykładu mogła wymyślić! Pewnie po tych analizach już  coś 

jej do głowy przychodzi… może mogłaby pracować online dla tej organizacji z Azji. A może 

zamiast wyjeżdżać do Azji, to ona od razu mogłaby rozpocząć jakiś biznes z tą swoją firmą,  

o której pomyślała, analizując wcześniejsze  scenariusze: optymistyczny, pesymistyczny.  

 

Pomyśl o tym, jakie trzecie rozwiązanie możesz znaleźć w swojej sytuacji.  

 

Zielony kapelusz - nie ukrywam - jest bardzo ciężkim kapeluszem, bo my często myślimy bardzo 

utartymi schematami, nie jesteśmy w stanie, zwłaszcza w ciężkiej dla nas sytuacji, przełamać się, 

pomyśleć w inny sposób.  
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I właśnie dlatego mamy zmieniać te różne kapelusze na głowie, aby tak się trochę zmusić do 

przeskakiwania pomiędzy naszymi różnymi stanami, żeby się nie tylko skupiać wyłącznie na 

jednej perspektywie, czy to faktach, czy to emocjach, czy optymistycznym lub czarnym 

scenariuszu.  

 

NIEBIESKI KAPELUSZ 

 

[00:24:20] Gdy już przejdziesz przez te wszystkie kapelusze i zastanowisz się, co by tutaj można 

właściwie z tą całą sytuacją zrobić, przywdziej kapelusz niebieski. Jeżeli pracujesz w grupie to ten 

kapelusz ubiera osoba, która koordynuje prace tej grupy, czyli mówi:  

 

"OK, Ty masz żółty kapelusz, co Ty na to żółty kapeluszu?" "Ty masz zielony, co Ty na to?" I ten 

niebieski kapelusz to wszystko zbiera, koordynuje, podsumowuje. To jest niezbędna rola, aby to 

wszystko uporządkować, co pojawiło się w procesie analizy problemu.  

 

Jeżeli sam/a dla siebie robisz takie narzędzie, to niebieski kapelusz niech Ci posłuży też jako etap 

planowania, zbierania tego wszystkiego, co już sobie wypisała/eś i zaplanowania, co teraz 

należałoby z tym zrobić.  

 

Po pierwsze, zbieramy w niebieskim kapeluszu wszystko w jednym miejscu, a potem planujemy 

nasze działania, czyli przykładowo, jeśli powiedziała/eś,  że będzie takie, a takie ryzyko, to 

zastanów się, jaki masz na to "plan B", jaki masz na to "plan C", co możesz z tym zrobić.  

 

Jeżeli wymyśliła/eś jakieś kreatywne rozwiązanie, to czego potrzebujesz, żeby je wprowadzić  

w życie? Co jeszcze trzeba sprawdzić?  

 

Chciałabym podkreślić, że te wszystkie kapelusze  wymagają bardzo dużo czasu, żeby spokojnie 

na każdym się skupić. Znajdź przestrzeń i czas na wykonanie tego ćwiczenia. Zapisz swoje 

przemyślenia na kartce lub w kartach pracy.  

 

Napisz proszę do mnie, który kapelusz najtrudniej Ci było założyć, a który najłatwiej. Jestem 

bardzo ciekawa!  

 

Podpowiem też, że możesz poprosić kogoś komu ufasz, by Cię przez takie kapelusze przeprowadził, 

by był koordynatorem tego zadania, czyli by założył niebieski kapelusz. 

 

Pamiętam, że w czasie warsztatów niektóre osoby uwielbiały biały kapelusz,  bo na co dzień są 

bardzo skupione na faktach. Moi klienci często też uwielbiają czarny kapelusz, bo po prostu są  

w takiej sytuacji życiowej, że w tym czarnym najłatwiej im się chodzi.  

 

A ja? Ja mam łatwość w noszeniu białego, zielonego i czarnego. Czerwony i żółty są dla mnie 

najtrudniejsze, dlatego poświęcam im szczególną uwagę.   

 

Odkąd zaczęłam ubierać te kapelusze na zmianę i staram się o tym pamiętać, żeby przy 

podejmowaniu decyzji właśnie zmieniać perspektywę, to jest mi dużo łatwiej. I tego też Tobie życzę. 

Zmieniaj kapelusze płynnie, myśl z różnych perspektyw, szukaj rozwiązań!  

 

Przechodzimy do SKRZYNI SKARBÓW! 
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SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:27:32] 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. 

Z mojej SKRZYNI SKARBÓW, wyciągam dziś aż dwa skarby związane z podejmowaniem 

decyzji.  

 

[00:28:03] Pierwszy to książka Jonathana Herringa: „Podejmowanie decyzji. Co zrobić, kiedy nie 

wiesz, co robić”.  

 

Przeczytam Ci kawałek ze wstępu tej książki:  

 

"Z obawy przed podejmowaniem decyzji wiele osób pozostaje biernych, nie robią nic. Niektórzy 
nazywają tę przypadłość decyzjofobią. Nie daj się jej! Brak działania nigdzie Cię nie zaprowadzi. 
Zamiast tego zdecyduj się na podejmowanie decyzji. Przejmij kontrolę  nad swoim życiem".  
 

Autor omawia w bardzo prosty, jasny sposób, pięć modeli podejmowania decyzji. Mówi, co wpływa 

na nasze decyzje, czym się powinniśmy kierować, a czym nie, na co powinniśmy uważać.  

 

Bardzo podoba mi się to, że zwraca uwagę na to, żeby słuchać głównie siebie. Pytać oczywiście  

o opinie innych osób, ale jak on to nazywa: "bez przesady". Dlatego zachęcam Cię do sięgnięcia  

po tę pozycję, oczywiście tak jak zawsze umieszczę jej tytuł w opisie do tego odcinka. 

 

[00:29:18] Chciałabym przeskoczyć płynnie do drugiego skarbu dlatego, że jednym z tych modeli 

opisywanych przez Jonathana Herringa jest model “Analizy pola sił”, który właśnie też chcę dziś 

polecić Twojej uwadze. Na co dzień stosuję to narzędzie w pracy, zarówno z moimi klientami, jak  

i w pracy nad sobą, tzn. kiedy mam do podjęcia jakieś ważne decyzje biznesowe, czy osobiste.  

 

Jeżeli jeszcze do tej pory nie pobrała/eś  z mojej “Czytelni” na stronie internetowej tego narzędzia, to 

umieszczę w opisie do odcinka link do mojego artykułu o tym narzędziu: “Jak ruszyć z miejsca? 

7 kroków do podjęcia dobrej decyzji o zmianie”. 

 

Podsumowując, pierwszym skarbem, który dziś polecam jest książka pana Jonathana Herringa   

o podejmowaniu decyzji.  

 

Drugim skarbem jest mój artykuł dotyczący podejmowania decyzji, omawiający bardzo 

szczegółowo  wykorzystanie narzędzia, które nazywa się "Analiza pola sił". Jest ono również 

rekomendowane przez Jonathana Herringa w jego książce.  

 

To jest to bardzo użyteczne narzędzie. Mówię z mojego osobistego doświadczenia, jak  i obserwując 

to, w jaki sposób,  dzięki takiemu bardzo prostemu podejściu, jak "Analiza pola sił", moim klientom 

otwierają się oczy i podejmują mądrzejsze decyzje.  Bo to narzędzie ma tak naprawdę łączyć głowę 

z sercem, czyli to, co my "na sucho" analizujemy, z tym co tak naprawdę czujemy, co w sobie 

nosimy.  

 

https://www.klaudiakalazna.com/jak-podejmowac-decyzje/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-podejmowac-decyzje/
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I tak, jak w przypadku kapeluszy myślowych Edwarda de Bono, to narzędzie łączy narzędzie 

różne perspektywy w jedną spójną całość.  

 

Daj mi proszę znać, jeśli zabierzesz dla siebie coś z tej audycji. Napisz do mnie lub wspomnij o mnie 

np. na Instagramie. Doda mi to wiatru w skrzydła!  

 

Do usłyszenia! 

 

OUTRO  

[00:32:07] 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.  

MATERIAŁY: 

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

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater (zawiera badanie DISC 4D) 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

PROGRAM BOHATER: Realizuj swoje cele w zgodzie ze sobą, dzięki odkryciu Twoich mocnych 

stron i wartości! 

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

 

KSIĄŻKA: J.  Herring, „Podejmowanie decyzji. Co zrobić, kiedy nie wiesz, co robić”, Samo Sedno. 

 

ARTYKUŁ I NARZĘDZIE ANALIZA POLA SIŁ: “Jak ruszyć z miejsca? 7 kroków do podjęcia 

dobrej decyzji o zmianie”. 

 

ODCINEK PODCASTU: SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? Dopasuj pracę 

do stylu myślenia i więcej się nie męcz! 

 

ODCINEK PODCASTU: Jak zrozumieć innych ludzi, mimo tylu różnic? Rozmawiajcie o Waszych 

wartościach! 

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4Dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-podejmowac-decyzje/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-podejmowac-decyzje/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-26/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-26/
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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!” 

 

 

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/

