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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 

Znasz może osobę, która wiecznie unika odpowiedzi na Twoje pytania, a poproszona o coś nie 

wywiązuje się ze swojej obietnicy?  

A może masz w swoim otoczeniu kogoś, kto uwielbia stosować tzw. “ciche dni”? Zdarzyło Ci się 

kiedyś czuć bardzo źle z kimś, mimo że wszystko wydawało Ci się na pierwszy rzut oka  

w porządku?  

A może czasami czujesz się gorsza/y lub masz poczucie winy z niezrozumiałego do końca dla 

Ciebie powodu? To tylko niektóre z bogatego repertuaru TOKSYCZNYCH ZACHOWAŃ 

pasywnych agresorów! 

W tym programie powiemy o bardzo niebezpiecznej formie przemocy, czyli o PASYWNEJ 

AGRESJI.  

 

INTRO  

 
[00:00:52] 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. 

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

Czyli SŁUCHAJ I DZIAŁAJ!  

[00:01:36] Dziś dowiesz się między innymi: 

• co to jest zachowanie - pasywno agresywne, 

• jakie mogą być jego przyczyny, 

• jak rozpoznać zachowania pasywno agresywne u siebie i u innych, 

• jak radzić sobie z pasywnymi agresorami, 

• po jakie materiały warto sięgnąć, by pogłębić ten temat.  

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. 

 

 

 

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
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SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:02:24] Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Dziś powiemy o bardzo niebezpiecznej formie przemocy, czyli pasywnej agresji. Jest to niezwykle 

toksyczne zachowanie, które na dodatek czasami trudno nam dostrzec! 

Zastanów się raz jeszcze, czy spotkała/eś w swoim życiu kiedyś człowieka, który na przykład 

wiecznie coś obiecuje, ale tego nie dotrzymuje? Albo przyłapujesz tę osobę na kłamstwie, ponieważ 

boi się powiedzieć Tobie coś prosto w oczy? Albo na przykład rzuca jakieś sarkastyczne, złośliwe 

komentarze. Niby wszystko jest w porządku, niby to tylko żarty, ale czujesz, że coś jest nie tak. 

Czy kiedyś może spotkała/eś się z taką sytuacją?  

A może sam/a coś takiego robisz? W jakich sytuacjach?  

Może zdarzyło Ci się używanie tak zwanej "unikologii stosowanej", czyli unikasz bezpośredniej 

konfrontacji z kimś, unikasz przykładowo proszenia bezpośrednio o pomoc?  

Ja zauważyłam, że zaczynałam stosować formy agresji pasywnej, gdy długo przebywałam  

z kimś, kto się tak zachowywał, a ja straciłam czujność i dałam się wciągnąć w grę tej osoby. 

Zauważyłam, że wtedy zaczynałam niejako odbijać takie toksyczne zachowania i bardzo źle się 

z tym czułam. Teraz niezwykle szybko się na tym łapię i staram się na nowo wrócić do poprawnej, 

asertywnej komunikacji. 

Myślę, że chyba każdemu z nas zdarzyło się spotkać człowieka, który - jak to się mawia - "napsuł 

nam trochę krwi". Wielu moich klientów przychodzi do mnie w momencie, gdy - cytuję jednego  

z nich - “obudzili się z ręką w nocniku”. Nie zauważyli, jak to się stało! To taki syndrom gotującej 

się żaby. Czytałam kiedyś świetny artykuł na ten temat, do którego też zostawię link w opisie do 

tego odcinka podcastu.  

Na czym polega ten syndrom? Gdy wrzucamy żabę do wody, żaba przystosowuje się do 

temperatury wody, a potem woda zaczyna być podgrzewana. I albo żaba zrozumie, że woda jest już 

tak gorąca, że może się ugotować, i zdąży wyskoczyć, albo po prostu już tam zostanie i się ugotuje.  

I my często tkwimy w takich toksycznych relacjach jak ta żaba. To znaczy nie zauważamy 

momentu, w którym rzeczywiście będzie już za późno, żeby wyskoczyć. Mimo że jestem bardzo 

świadoma takich zachowań, również doświadczyłam takiej sytuacji i prawie się ugotowałam! 

Skąd bierze się pasywna agresja?  

[00:05:32] Przypomnę, że mamy komunikację asertywną, czyli bezpieczną, pełną szacunku dla 

siebie i innych. Mamy komunikację agresywną, czyli na przykład ktoś na kogoś krzyczy, czy 

stosuje przemoc fizyczną. Mamy też komunikację pasywną, czyli  kładziemy uszy po sobie, 

zgadzamy się na coś.  

No i mamy taką pozornie nieszkodliwą pasywną - agresję, o której dziś właśnie.   

Andrea Brandt autorka książki: “8 Keys to Eliminating Passive-Aggressiveness”, ("Osiem 

sposobów, by wyeliminować pasywną agresję"). Pisze o tym, w jaki sposób zmienić nasz ukryty 
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gniew, który jest u podstaw agresji pasywnej, w odpowiedni wzorzec komunikacji. Autorka pisze  

o tym, że takie zachowania pasywno – agresywne są dylematem współczesnych czasów.  

Co to znaczy? W dużym skrócie, w dzisiejszych czasach bardzo mamy takie nastawienie na 

ukrywanie emocji, czyli zawsze jesteś "happy", zawsze jesteś szczęśliwy. I właściwie okazywanie 

gniewu jest czymś złym. Gniew jest napiętnowany. Nie wypada się zezłościć. Nie wypada być 

osobą, która pokazuje złe emocje. Znasz takie powiedzenie: “Złość piękności szkodzi”? 

Ta badaczka zarządzania gniewem - Andrea Brandt - uznaje ukrywanie gniewu jako jedną  

z podstawowych przyczyn tego, że duża część społeczeństwa zaczyna wręcz “chorować” na 

pasywną agresję.  

I ona podkreśla również, że jest to jedno z najtrudniejszych zachowań. Ja też się z tym zgadzam, 

bo po pierwsze jest to bardzo trudno u kogoś zauważyć, ale po drugie jest to bardzo trudno u siebie 

zauważyć. Więc dzisiaj też powiemy o tym, że warto zaczynać od siebie. 

Jeśli już ktoś pasywną agresję wobec nas stosuje, to my jesteśmy jak ta gotująca się żaba, o której 

powiedziałam wcześniej, i często bardzo długo nie zauważamy takiej sytuacji. Nie chodzi nam 

przecież o to, żeby stać się paranoikami, którzy wszędzie węszą podstęp i wszędzie widzą 

pasywnych agresorów. Chodzi po prostu o to, żebyśmy potrafili zauważać pewne zachowania  

i obserwować siebie, i zastanowić się co z tym dalej zrobić. 

Podczas jednego z moich szkoleń uczestniczka napisała "Są bardziej lub mniej toksyczni, 

najważniejsze, żeby jak wezmą palec, by nie oddać im ręki. Ja też już mam radar, aczkolwiek im 

bardziej jest się świadomym, tym bardziej spotyka się ludzi, których toksyczne zachowania są 

niuansami”.  

Czyli mówimy dzisiaj tak naprawdę o jednym z największych dylematów współczesności i o tym, 

że często ukrywamy gniew. 

I teraz podam Ci przykład z książki Pani Brandt, zmienię tylko imiona bohaterów.  Wyobraź sobie 

sytuację Magdy i Tomka. Magda wraca z pracy, jest piątek wieczór. Jest bardzo zmęczona, wręcz 

wykończona, bo tyle godzin pracowała i marzy tylko o jednym. Marzy o tym, że jak przyjedzie 

do domu, to jej ukochany Tomek weźmie ją - tak jak jej obiecał - o godzinie najpóźniej dwudziestej, 

na wycieczkę. Pojadą do miłego hotelu i ona sobie o tym rozmyśla wracając z pracy.  

Wchodzi do domu, a w domu pustka. Na stole leży karteczka, a na karteczce: "Cześć jestem  

u kolegi, u sąsiada". No to nasza bohaterka, zaczyna się pakować, bo ciągle ma w głowie plany 

wyjazdu. Pakuje się coraz bardziej już sfrustrowana i zła. Mija kilka godzin jest godzina 23:00. 

Tomek wraca. Jest zadowolony, po kilku piwkach.  

I co się wtedy dzieje? 

Oczywiście to ma być przykład zachowania pasywno - agresywnego, więc nasza bohaterka Magda 

mruczy pod nosem: "No dobra, właściwie nic się nie stało". On mówi: "Kochanie słuchaj! Jak Ci tak 

bardzo zależy, to jutro rano możemy jechać. Teraz wiesz już nie dam rady, piwko wypiłem".  

Ona mówi: "No dobra! Właściwie to my nigdzie nie musimy jechać! Mi tam wcale nie zależy". Cała 

jej mowa ciała, wszystko co tam się dzieje mówi o tym, że Magdzie ta sytuacja się nie podoba, 

macha ręką, robi dąsy, właściwie stwierdza, że nigdzie nie musi jechać i tak dalej. 
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Spójrzmy na to oczyma Tomka. 

Tomek siedzi często wieczorami sam w domu. Dlaczego? Dlatego, że jego żona zarabia bardzo 

dobrze, dużo lepiej niż on i wiecznie pracuje. Pracuje po dwanaście godzin dziennie. Więc on 

wymyśla sobie różne zajęcia na wieczór. I w ten piątek również siedział sam.  

I mówi do siebie: "Kurcze, zanim ona wróci, to może pójdę do kolegi". Zostawia karteczkę, wychodzi 

do kolegi. No i jak to jest u kolegi, po dwóch piwkach są kolejne, oglądają mecz. I wraca do domu  

i rozgrywa się ta sytuacja, o której przed chwilą mówiliśmy. 

Co z kolei zrobił Tomek? 

Tomek przez te wszystkie miesiące, gromadził w sobie ten gniew i frustrację na swoją żonę. Wcale 

mu się nie chciało jechać do tego hotelu. Uważał, że jest to generalnie strata pieniędzy, natomiast 

skoro żona tak dobrze zarabia, a też miał z tym problem, i sama za to wszystko zapłaci, no to cóż? 

To może pojedziemy?  

Natomiast Tomek przez ten cały czas nigdy nie porozmawiał ze swoją żoną na temat tego, jak 

bardzo czuje się samotny. Jak coraz bardziej jest zły na to, że praca kradnie ich życie prywatne. 

Jak właściwie nie wie czego może oczekiwać od swojej żony, gdyż czasami wraca wieczorami, 

czasami wraca w środku nocy. 

Przypomnij sobie różne podobne sytuacje w swoim życiu. Podałam przed chwilą taki przykład, 

gdzie dwie strony stosują pasywną agresję. Nie mówią do siebie wprost. Nie mówią do siebie 

używając asertywnej komunikacji.  

I zastanów się teraz nad sobą. 

Co Ty byś zrobił/a w tej sytuacji?  

Czy byłaby to agresywna wypowiedź? Np.: "Ty idioto! Jak zwykle nie pamiętasz, o tym, że mamy 

gdzieś wyjechać!"  

Czy może powiesz: "Ok, dobra, spoko nic się nie stało". Czyli machniesz ręką, przyjmiesz totalnie 

pasywną postawę. A potem za jakiś czas być może wbijesz tej osobie z satysfakcją szpilę. 

A może spróbujesz załatwić sprawę w sposób asertywny: "Ok, nie podoba mi się to i to. Umówiliśmy 

się tak i tak. Czuję się zraniona. Czy możemy porozmawiać?". I zobacz, jak to prosto brzmi, jaki to 

jest modelowy, książkowy przykład wypowiedzi asertywnej.  Natomiast, gdy przychodzi co do 

czego, to często w naszych codziennych sytuacjach emocje wymykają się spod kontroli. 

Podam kolejny życiowy przykład zachowania pasywno - agresywnego. Kolega zjadł 

współlokatorowi jego przysmak. No i ten drugi osobnik, którego to był przysmak, mówi: "Co się  

z tym stało?". Ten pierwszy mu odpowiada: "No ja zjadłem, sorka".  

I zamiast normalnie o tym porozmawiać, no to ten pokrzywdzony, któremu ten przysmak został 

zjedzony mówi: "No co Ty! No nic się nie stało, coś innego sobie zjem na śniadanie". Przy czym 

robi trzy razy głupią minę, mruczy pod nosem, idzie po coś innego na śniadanie.  
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I co robi? I zabiera z lodówki jedyną rzecz, którą ten drugi współlokator uwielbia. Czyli na przykład 

jego ulubiony jogurt. Ta osoba wraca wieczorem, chce sobie ten jogurt zjeść,  i ten pasywny agresor 

zaciera ręce i mówi: "Hahahaha! Przecież mówiłem rano, że sobie wezmę z lodówki coś innego". 

Zobacz, w tym przykładzie ktoś faktycznie chce skrzywdzić tę drugą osobę, pod przykryciem po 

prostu machania ręką na coś, i mówienia że: "Wszystko jest w porządku". Czyli jest to 

manipulacyjne zachowanie, którego celem jest zrobić komuś przykrość.   

To jest tak zwane "niebezpośrednie karanie". Jedną  z form takiego karania jest na przykład 

milczenie i cisza. Nieodzywanie się do kogoś.  

Skąd się biorą takie zachowania pasywno - agresywne? Jaka jest przyczyna? 

[00:14:40] Możemy szukać przyczyn takiego zachowania np. w naszym dzieciństwie. Czyli na 

przykład: jest dwójka rodziców, gdzie jeden rodzic jest dominujący, a drugi rodzic właśnie ma taką 

postawę pasywną, która z czasem przeradza się, gdy nagromadzi mnóstwo frustracji i gniewu,  

w agresję pasywną. Czyli dziecko obserwuje od początku takie toksyczne zachowania. Powiedzmy, 

że mama jest pasywną osobą, a ojciec dominujący. 

Czasami dzieje się coś takiego, że jeden rodzic próbuje nawiązać sojusz ze swoim dzieckiem i mówi 

tak: "Słuchaj, słuchaj! Nie mów tacie, no nie mów tacie! My tu zbroimy, coś zrobimy, ja Ci coś 

kupię, ale tacie to Ty nie mów!". Ta mama z tego przykładu uczy już dziecko od małego, jak  

w praktyce ma stosować zachowania manipulacyjne, ponieważ sama je stosuje wobec swojego 

partnera. 

Dlatego dla każdego, kto ma dzieci, to jest bardzo cenna uwaga, ponieważ jeśli nie zaczniemy od 

siebie, jeśli nie zaczniemy u siebie zauważać takich zachowań i nad nimi pracować, no to z bardzo 

dużym prawdopodobieństwem przekażemy je naszym potomkom.  

Pamiętam też z mojego dzieciństwa, że czasami były takie sytuacje, się mówiło: "nie mów mamie, 

nie mów tacie". To oczywiście sporadycznie się pewnie może u kogoś zdarzać, natomiast jeśli jest to 

nagminne, no to już wtedy warto zapalić lampkę alarmową.  

Co jeszcze może spowodować, że już od dziecka zaczynamy wykształcać takie zachowania? Na 

przykład za wysokie wymagania naszych rodziców. I obojętnie czego dotyczące. Czy to będzie 

dotyczyć szkoły, czy to będą teksty typu: "Musisz być grzeczną, zawsze miłą dziewczynką", czy 

"Musisz być zawsze uśmiechniętym chłopcem". Albo masz być "taki, siaki i owaki".  

Dziecko chcąc doskoczyć do tych wygórowanych, często zupełnie też nierealnych wymogów swoich 

rodziców, w pewnym momencie, gdy nie daje rady doskoczyć, zaczyna się chwytać innych metod. 

I zaczyna po prostu manipulować, zaczyna stosować pasywno - agresywne zachowania, przybiera 

maskę i udaje, że wszystko jest w porządku.  

Takie dziecko nie dotrzymując zobowiązania, bo na przykład nie daje rady, woli okłamać, woli 

udać, że jest wszystko w porządku, niż rzeczywiście bezpośrednio przyznać się na przykład do 

błędu. Albo powiedzieć po prostu czego potrzebuje. 

Bardzo często zachowania pasywno - agresywne stosują osoby w poczuciu bezsilności. Bez poczucia 

mocy, bez poczucia sprawczości. Na przykład widzą, że jest jakiś silny szef lub że ktoś ma nad 

nimi władzę. I te osoby rzeczywiście po prostu nie widzą wyjścia. 
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I zacytuję ponownie słowa osoby uczestniczącej w moim warsztacie: "Wszystkie tego typu problemy 

wynikają z tego, że ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać. Zamiast mówić wprost o co chodzi, to się 

boją nie wiadomo czego". I właśnie ten cytat dotyka kolejnego problemu. Ludzie boją się 

konfrontacji, boją się konfliktu. 

Uznajemy, podobnie jak w przypadku emocji, jaką jest gniew, że konflikt jest czymś złym.  

A przecież każda różnica opinii, to już jest konflikt. Mamy różne rodzaje konfliktów.   

Szczególnie osoby o stylu zachowania S w profilu DISC, które dążą za wszelką cenę do harmonii, 

panicznie boją się konfliktu. Natomiast nic straconego, bo to są nasze zachowania, nad którymi 

możemy pracować. Gdy wiemy, że mamy takie tendencje, no to po prostu zaczynamy się sobie 

bardziej przyglądać. Proszę, posłuchaj odcinka dotyczącego modelu zachowań DISC  

( “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?") oraz odcinka o zachowaniach osób  

o stylu S (“SUPERMOCE: ABC obsługi niezdecydowanych! Jak zmobilizować spokojne i 

małomówne osoby?”). Oczywiście nagrałam też odcinki o pozostałych stylach zachowań, linki do 

tych odcinków umieszczę w opisie do tego programu.  

Również dzieci molestowane fizycznie, psychicznie czy seksualnie mogą być predysponowane do 

tego, by wykształcić wzorzec zachowań pasywno - agresywnych. Część z tych dzieci może stać się 

też, jak ich prześladowcy agresorami. A część z takich dzieci wykształca inny mechanizm 

przystosowawczy i przyjmuje także potem w dorosłym życiu  mentalność ofiary i w dorosłym 

życiu boi się zawalczyć o swoje, boi się wyrażać siebie, i nie potrafi nawet tego zrobić, bo boi się, że 

spotka je kara.  

Oprócz strachu przed konfliktem, niektórzy z nas boją się okazywać swoje emocje. Czasami 

wszelkie negatywne emocje spychamy do podziemia i wydaje nam się, że nie mamy prawa ich 

okazywać. I jedną z takich emocji jest właśnie gniew, czy chociażby niezadowolenie.   

Wymieniłam tylko kilka potencjalnych przyczyn powstawania zachowań pasywno - 

agresywnych, a łączy je właśnie nagromadzony w nas gniew, którego nie potrafimy w odpowiedni 

sposób wyrażać.  

Jakie przekonania mogą stać za zachowaniami pasywno - agresywnymi? 

[00:20:14] Powinniśmy zacząć przyglądać się naszym przekonaniom na temat gniewu. Skąd 

się bierze to, że uznajemy, że nie możemy wyrażać siebie w pełni? Bardzo  zachęcam Cię do 

przesłuchania mojego odcinka na temat przekonań właśnie. Jest to odcinek numer dwa.    

Zapisałam sobie kilka najpopularniejszych przekonań. Zastanów się, czy u Ciebie w głowie też 

któreś z nich się pojawiają. Na przykład: "Musisz być miły czy też miła, bo cię nie będą lubić".  

I zobacz, jeśli ktoś jest nieustannie miły i uśmiechnięty, często robi to w niezgodzie ze sobą, 

przytakuje innym, to ludzie zaczynają się zastanawiać: "Co ten człowiek tak naprawdę myśli?".  

I przestają mu ufać. Zaczynają widzieć, że coś im nie gra, że coś jest nie tak, że tam jest pewna 

niespójność. W tym człowieku jednocześnie narasta frustracja, bo ileż można być ciągle miłym? 

Ludzie czują, że to,  co ten człowiek pokazuje jest w jakiś sposób niespójne z tym, kim on tak 

naprawdę jest. 

W tym momencie chciałabym też przypomnieć, że nagrałam dwa odcinki, które również warto  

w tym kontekście odsłuchać:  Bądź uczciwy sam ze sobą, działaj spójnie ze swoimi wartościami i 

zostań człowiekiem wiarygodnym! oraz Zakładasz maskę, aby ukryć coś przed światem? Bądź 

autentyczny i nie męcz się udając kogoś innego! 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-11/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-20/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-20/
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Drugie ciekawe przekonanie, któremu warto się przyjrzeć: “Gniew jest niebezpieczny bo możesz 

kogoś zranić i potem możesz żałować tego, co powiedziała/eś”. Oczywiście, że tak może być, 

natomiast my  możemy wyrażać nasz gniew, jeśli wiemy jak zarządzać naszym gniewem. Jeśli 

wiemy w jaki sposób mamy go wyrazić. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, lepiej go mądrze 

wyrazić, w odpowiedni sposób, asertywny sposób, niż dopuścić do tego, że jak taka bomba  

z tykającym zapłonem, będzie tam się gromadził i wybuchnie. 

Kolejne takie przekonanie, które może nas skrzywdzić to: "Nie ma niczego dobrego w gniewie". No 

i tutaj to podobnie jak z konfliktem. Niekoniecznie tak będzie, ponieważ każda emocja jest 

potrzebna. Jeśli nie umiem wyrazić gniewu bezpośrednio, to manipuluję. Coś tam zrobię, kogoś 

ukarzę, kogoś obgadam, komuś, szpilę wbiję, bo w taki sposób dam upust swojemu gniewowi.  

Jeśli się złościmy na coś, no to jest to dla nas bardzo ważny sygnał. I tutaj można powiedzieć gniew 

jest dla nas dobry, bo nam coś wskazuje. Pokazuje nam, że czegoś potrzebujemy, że gdzieś jest 

problem. Pomaga nam bardziej dotrzeć do naszych potrzeb. 

No i jeszcze często spotykam się z takim przekonaniem, gdy pracuję z klientami, że: “Jeśli wyrażę 

gniew, no to na pewno on czy ona mnie zostawi. Na pewno ten przyjaciel mnie w tyłek kopnie, na 

pewno brat czy siostra się do mnie nie odezwą”. Innymi słowy, gniew w naszej głowie może 

oznaczać utratę relacji. To przekonanie jest o tyle problematyczne, że to właśnie dzięki wyrażeniu 

w odpowiedni sposób swojej emocji, czyli w tym wypadku gniewu, jesteśmy w stanie pogłębiać nasze 

relacje, bo jesteśmy w stanie porozmawiać na temat naszych problemów, dojść do tego co tak 

naprawdę jest problemem i naszą relację mądrze rozwijać. 

Symptomy zachowań osoby pasywno - agresywnej  

[00:23:52] Powiem zaraz o kilkunastu symptomach, na które warto zwrócić uwagę u siebie i u 

innych.  

NIEZGODNOŚĆ SŁÓW I TEGO, CO CZUJEMY I WIDZIMY 

[00:24:03] Pozwól, że zacytuję jedną z uczestniczek mojego szkolenia na temat pasywnej 

agresji  "Myślę, że pasywnego zachowania najczęściej używam. Mój mąż nazywa to szpilą”.  

To wbijanie szpili, czy też sarkazm  stosujemy, bo nie chcemy inaczej wyrazić naszej frustracji, 

czy też ukrytego, nagromadzonego gniewu.  

Ja znam brzydsze wyrażenie, uwaga zatkaj uszy dzieciom, bo leci brzydkie słowo! Znam takie 

powiedzonko, że ktoś “podaje gówienko przez bibułkę”, czyli że niby coś komuś powie miłego, ale 

mu przy okazji szpilę wbije, czyli uraczy go jakimś niebezpośrednim przytykiem. Czyli tak jakby 

ta osoba pokazuje nam dwie twarze.  

Podam Ci przykład, który znam od uczestniczki mojego szkolenia: "A w pracy mamy kolegę, 

którym mruczy pod nosem, wyzywa i wie, że go rozumiemy. Albo sapie współpracując  z kimś  

i cały czas jest na nerwie. A zapytany mówi, że nic do nas nie ma". Skomentowałam wtedy tę 

wypowiedź tak, że pewnie ta osoba niebawem wybuchnie, bo nie wytrzyma. I tak się zresztą 

rzeczywiście jakiś czas później stało.  

Często coś widzimy - np. uśmiech, ale też czujemy, że coś jest nie tak. Czujemy się coraz bardziej 

niepewnie w towarzystwie takiej osoby. I to wynika z tego, że właśnie osoby pasywno - agresywne 

nie mówią tak naprawdę o tym, co czują. Czyli nie mówią, tego co tak naprawdę czują, tylko mówią 
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to, co myślą, że trzeba powiedzieć. Czyli mają niezintegrowane myślenie z emocjami. Czyli myślę, 

że powinnam/powinienem tak powiedzieć, np. "Wszystko w porządku", a cała moja mowa ciała 

mówi zupełnie co innego. Albo ktoś trzaśnie drzwiami i powie: "No dobra, nic się nie stało" i buch!  

Wypisałam sobie kilka takich "milutkich", niebezpośrednich przytyków. Na przykład: "Ale masz 

ładną sukienkę, no jak na taką figurę, to rzeczywiście Ci się udało coś znaleźć". Komplement? Nie 

sądzę.  

Następne: “Masz na serio świetną pracę, jak na takie wykształcenie!". Albo: "No nie chcę Cię obrazić, 

ale..." Na pewno nie chcesz go obrazić? To po co mówisz? To skąd się ten początek bierze? 

Zastanówmy się ile razy ktoś nam tak mówi.  

A! I moje ulubione: „No nie bierz tego do siebie, ale...". Tutaj podałam kilka takich przykładów. Niech 

każdy z nas z ręką na sercu się zastanowi nad tym. 

Osoby pasywno - agresywne często też stosują sarkazm: "No przecież wiesz najlepiej, co ja się będę 

wypowiadać" albo "No nie, żeby mi na tym wyjeździe zależało!” albo “No nie, żebym czekała tyle 

lat, co Ty!". W takiej sytuacji widzimy już ewidentnie, że ta osoba po prostu nas atakuje tymi 

sarkastycznymi uwagami. 

PROKRASTYNACJA  

[00:27:32] Podam Ci przykład, którym podzieliła się uczestniczka mojego szkolenia. "Mój były 

współpracownik na przykład nie wysyłał mi wiadomości. Nie kończył zadań na czas i nie 

informował mnie o tym. I uśmiechając się mówił, że nie wie dlaczego tak się wydarzyło".  

Kolejne zachowanie, oprócz tych przytyków niebezpośrednich, szpili i tak dalej, to jest 

prokrastynacja, na przykład taka osoba mówi: "Jutro to zrobię. No jutro to zrobię!". I tak przez 

tydzień albo miesiąc.  

Asertywnie prosisz, ta osoba tego nie robi. Albo przekłada różne ważne sprawy, spóźnia się. Taka 

osoba bardzo często robi takie maślane oczy, takiego kota ze Shreka i mówi: "Oh! Zapomniałem". 

Albo: "Naprawdę chciała/em Ci pomóc, no użyła/em moich dobrych intencji. Wszystko chciała/em 

dla Ciebie zrobić. No ale widzisz nie dałem rady. No nie dałam rady". 

Czegoś nie zrobi, i nagle uruchamia się cała litania wymówek. Czyli bardzo często taka osoba albo 

udaje, że nie pamiętała, wymienia swoje problemy: "Byłem chory/byłam chora". Albo na przykład: 

"No wiesz były za duże upały nie dałe/am rady". I wymyśla, wymówkę za wymówką. A my coraz 

bardziej stajemy się sfrustrowani, tracimy naszą energię, bo zamiast wykonanego zadania, na 

które się umówiliśmy, no to nie dość, że dostajemy od szefa po uszach, bo nasz współpracownik tego 

nie zrobił, to jeszcze wysłuchujemy  spraw, które nie są bezpośrednio związane z danym 

zadaniem.  

I bardzo często taka osoba, która przekłada swoje zadania, nie kończy ich, nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków, tłumaczy się też nadmiarem swoich ważnych spraw.  

No i podkreślę, że taka osoba często mówi: "Zapomniała/em". I zaraz Ci opowiem o moim koledze, 

przy okazji kolejnego symptomu. 

 



  
  

Akademia GroWings 10 www.klaudiakalazna.com 

MÓWIENIE ZAWSZE TAK  

[00:29:57] Osoba zachowująca się w sposób pasywno - agresywny rzadko mówi NIE. W zasadzie 

zawsze mówi TAK. To są tacy nałogowi przytakiwacze.  

Miałam takiego kolegę, który zawsze przytakiwał każdemu, ponieważ bał się odmówić. Właściwie 

nie chciał nikomu odmówić, bo tu miał to błędne przekonanie "Jeśli odmówię, czy będę niemiły, no 

to po prostu ludzie mnie nie będą lubić". Więc on każdemu mówił: "Wezmę udział w projekcie, 

przyjadę na tą imprezę, zrobię dla Ciebie to i tamto". Czyli to taki klasyczny przykład braku 

asertywności. A potem sabotował, bojkotował te wszystkie rzeczy, nie przychodząc, nie wywiązują 

się, i za każdym razem mówiąc: "Zapomniałem". Ja bardzo dobrze wiedziałam, że on o tym nie 

zapominał. W konsekwencji osoby, które go nie znały, po prostu zaczęły tracić do niego zaufanie.  

NIEUMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI  

[00:30:57] Następnym symptomem zachowań pasywno - agresywnych może być nieumiejętność 

podejmowania decyzji. Jest to związane ze strachem przed konfliktem i przed wzięciem pełnej 

odpowiedzialności za swoje decyzje.  

Przykładowo, ktoś chce jechać w góry, a Ty nad morze. No ale ten, kto chce w góry nie umie 

bezpośrednio Ci o tym powiedzieć i pojawia się paraliż decyzyjny. Taka osoba zamiast powiedzieć 

o swoich potrzebach i tym, dokąd ona by chciała pojechać, może np. mówić coś takiego:  "No… to 

dobry pomysł, w sumie się zastanowię”, a gdy dopytujesz za jakiś czas to odpowiada: “No, jeszcze 

się nie zastanowiłem/am. Jeszcze więcej czasu potrzebuję".  

I dzieje się tak do momentu, w  którym w końcu jedziecie jednak nad morze, a ta osoba czasami Ci 

dogryza, zrzędzi i okazuje Ci niezadowolenie, jednocześnie mówiąc, że “Przecież wszystko jest  

w porządku i o co Ci chodzi”? A Ty widzisz przecież, że coś jest nie w porządku i - co gorsza - czujesz 

się winna/y tej sytuacji.  

Pamiętam, miałam taką sytuację, gdy jedna z takich osób, z którymi współpracowałam, potrafiła 

przez trzy miesiące mi odpisywać, że: "Jeszcze czasu potrzebuję". A to były decyzje biznesowe,  

a z jej strony było cały czas odwlekanie, czyli właściwie brak odwagi powiedzenia o tym, że na 

przykład nie chce tego projektu robić, albo nie chce się za to zabierać, albo chce na sto procent tym 

się zająć. Ta osoba poproszona o podjęcie decyzji na temat dalszego jej zaangażowania, nieustannie 

omijała temat, nie odpisywała na maile, mówiła, że czuje się pod presją, przerzucała 

odpowiedzialność na mnie. Tak jakby chciała, by decyzja sama się podjęła.  

Cała sytuacja z odwlekaniem decyzji trwała prawie rok, a ja ciągle czułam się winna, że proszę  

o jakieś konkrety. Aż w końcu decyzję podjęłam ja i zakończyłam współpracę z tą osobą. Bardzo 

długo jednak zajęło mi przyznanie, że być może dałam się wkręcić w grę pasywnego agresora.  

UDAWANIE CHOROBY  

[00:33:32] Kolejnym symptomem może być to, że ktoś udaje wiecznie chorobę. Czyli zrzuca winę 

za swoje działania na swoje wyolbrzymione problemy zdrowotne. Mówisz o tym, że trzeba coś 

zrobić, a ta osoba zaczyna mówić, że ma poważne problemy zdrowotne. Albo dzielisz się z tą osobą 

tym, że coś u Ciebie się dzieje złego ze zdrowiem, a ta osoba wyskakuje z tekstem, że ona ma gorzej, 

bo… 
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Również miałam do czynienia z takimi zachowaniami, a doszło do tego, że ta osoba zaczęła się 

powoływać na pobyt w szpitalu, podczas gdy w rzeczywistości pojechała na wycieczkę 

zagraniczną. Wierzyłam wiele miesięcy w te trudności zdrowotne, aż zaczęłam zauważać ich 

korelację z liczbą spraw, które ta osoba miała załatwiać.  

ROBIENIE Z SIEBIE OFIARY 

[00:34:40] Kolejny symptom to wieczne robienie z siebie ofiary, czyli: “Ja mam gorzej, świat mnie 

nie kocha, łatwo Ci mówić, a u mnie jest okropnie” i tak dalej. To bardzo często zdarza się  

w sytuacjach zawodowych, czy biznesowych, ale najłatwiej chyba dostrzec to w sytuacjach 

prywatnych, np. dzwonisz do jakiejś cioci, która żeby zwrócić na siebie uwagę, albo pokazać swoją 

frustrację, będzie licytować się z Tobą na swoje choroby.  

Albo klasyka gatunku, gdy ktoś nam bliski nie powie, że zależy mu na tym, byśmy go 

odwiedzili, tylko opowiada jak mu ciężko, jaki jest chory, by wzbudzić w nas poczucie winy, czyli 

ukarać nas za to, że się np. tą osoba nie interesujemy w wystarczający sposób.  

Często słyszę też takie rozmowy kobiet, gdy mama deprecjonuje sukcesy koleżanki singielki, że 

gdyby miała tak ciężko jak ona (i tutaj: kupki, nieprzespane noce, heroiczne poświęcenie, 

niewspierający partner), to by pewnie nic z tej jej kariery nie było. No i na odwrót: singielka 

wrzucająca teksty o tym, że zazdrości siedzenia w domu i „nicnierobienia”  i co ona by dała za to, 

by mieć w końcu wolną głowę od tych raportów w pracy. 

Czyli tutaj często chodzi o to słynne: “Łatwo Ci mówić! Gdybyś…”: i tutaj mamy rozmaite 

warianty: miała dzieci, gdybyś miała dwójkę dzieci, gdybyś nie miała dzieci, gdybyś miał 

chorego rodzica, gdybyś też nie miał rodziców, gdybyś miał takich toksycznych rodziców jak ja, 

gdyby Twoja żona była taka, gdyby Twój mąż był taki…  

Podkreślę, żeby to wyraźnie wybrzmiało, że chodzi mi o takie zachowania, które pod płaszczykiem 

bycia miłym mają na celu skrzywdzenie kogoś, dogryzanie mu. Często stoi za tym właśnie 

gniew, rozczarowanie, czy też zazdrość.  

Zwróć też uwagę na odpowiadanie krótkimi słowami, czyli takimi "aha, yhym". I kręcenie nosem. 

Albo "okej, no dobra" lub "No co tam chcesz, no rób co chcesz". I widzimy, że przecież tej osobie wcale 

nie chodzi o to, że się z nami zgadza. Przecież jej wcale nie chodzi o to, że jest wszystko dobrze, bo 

nie jest.  

NEGATYWIZM 

[00:37:10] Może znasz osoby, które mimo że wszystko idzie dobrze, wiecznie widzą problem? To 

one widzą, że coś jest tutaj nie za bardzo. Czyli będą cały czas wymieniać rzeczy, które poszły źle. 

Według  modelu zachowań DISC, o którym wcześniej wspominałam, osoby sumienne, z wysokim 

wymiarem C, mają tendencje do negatywizmu, krytykanctwa i przerzucania winy na innych, 

ponieważ bardzo obawiają się krytyki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zrozumieć lepiej te 

zachowania, posłuchaj koniecznie tego odcinka: “SUPERMOCE: Jak komunikować się z 

perfekcyjnym pracownikiem? Doceń człowieka encyklopedię i poskrom zapędy krytykanta!” 

 

 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-12/
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NIEPRZYZNAWANIE SIĘ DO WINY 

[00:37:54] Jeśli nasz współpracownik, czy ktoś w rodzinie, kto ma tendencje do zachowań pasywno 

- agresywnych nawali, to przerzuca odpowiedzialność na kogoś innego, np. mówi: "Nie powiedziałeś 

mi" albo "No nie przypomniałeś mi, nie mogłeś mi przypomnieć". 

Albo ktoś mówi: "Nie wiem dlaczego tak się stało". To powoduje, że zaczynamy się czuć winni  

w takich sytuacjach. Albo wręcz takie osoby unikają kontaktu gdy się mają wywiązać z jakiejś 

przysługi. Czyli nagle nie odbierają maili, telefonu, nagle zapominają, nie ma ich, znikają.  

MÓWIENIE, ŻE Z TOBĄ JEST COŚ NIE TAK  

[00:38:35] Pasywni agresorzy mogą spowodować, że zacznie Ci się wydawać, że coś jest z Tobą nie 

tak. To znaczy zaczyna Ci się wydawać, że wariujesz. Zaczynasz szukać winy w sobie,  

i zastanawiasz się: “Może o czymś zapomniała/em, może rzeczywiście to ja zawiniła/em...  

I zaczynasz myśleć i w pewnym sensie tracić zaufanie do siebie.  

Zastanów się, czy jest w Twoim otoczeniu osoba, która powoduje, że tak się zaczynasz czuć. Że na 

przykład kiedyś czuła/eś się, czułeś się silna/y. A teraz nagle czujesz się słaba/y. Czuła/eś się 

pewna/y siebie, a teraz sam/a sobie nie wierzysz. Sam/a sobie nie ufasz.  

Być może te zachowania, które powodują, że ten ktoś się spóźnia, nie wywiązuje, symuluje, kłamie, 

ukrywa i tak dalej powodują, że Ty się zaczynasz obwiniać. Zaczynasz myśleć "co ze mną jest 

nie tak, może to ja wyolbrzymiam, może to ja powinnam/powinienem przepraszać". I cały czas 

przepraszasz po prostu tę osobę.  I tak jak powiedziałam, przestajesz ufać swoim osądom. 

Ważne, by zacząć rozmawiać z kimś nam bliskim na ten temat. Często czujemy wstyd, brakuje 

nam odwagi. Nie przyznajemy się, nie mówimy innym ludziom o naszym  problemie. Tym 

bardziej to ukrywamy, gdy zaczynamy się obwiniać i myśleć, że to z nami jest jakiś problem.  

Bardzo często agresor powie Ci, że dramatyzujesz, albo że sobie coś wymyślasz, że tworzysz teorie 

spiskowe. Jeśli spróbujesz takiej osobie powiedzieć w sposób asertywny o pewnych faktach, że na 

przykład się spóźniła, albo nie wykonała czegoś, albo że bardzo Ci coś przeszkadza, to ta osoba po 

prostu odbija piłeczkę. I zaczyna wmawiać wszystkim wokół, w tym Tobie, że się mylisz, że z Tobą 

jest coś nie tak. 

Może powiedzieć np. „No nie przeginaj!” lub "No przestań! No co ty! Na żartach się nie znasz?".  

I może to dotyczyć sytuacji faktycznie nieszkodliwej. Ale jeśli zdarza się to notorycznie  

w sytuacjach dla Ciebie ważnych, takie bagatelizowanie sytuacji dla Ciebie ważnych i robienie, jak 

to się mówi brzydko z Ciebie "głupka", zatrzymaj się, zastanów się, przeanalizuj to wszystko,  

z kimś porozmawiaj. Spróbuj uzyskać czyjąś perspektywę, ogląd sytuacji z zewnątrz.  

Pamiętam sytuację, gdy napisałam służbowego maila - neutralnego, podsumowującego projekt. 

Napisałam krok po kroku o tym co zostało wykonane, co nie zostało wykonane i otrzymałam taką 

litanię, że mam nie dramatyzować, mam przestać wymyślać,  że było inaczej. Ta osoba obróciła 

kota ogonem, przykrywając fakty pisaniem o tym, że przesadzam. Na szczęście nie tylko ja 

zobaczyłam, co się święci, natomiast w tamtej sytuacji rzeczywiście poprosiłam o przeczytanie tej 

korespondencji kilka osób, które się chwyciły za głowę, gdy to zobaczyły.  
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Zwróć uwagę na ten aspekt. Gdy piszesz lub mówisz o faktach, a otrzymujesz odpowiedź, która 

wszystko stawia na głowie i przede wszystkim odwołuje się do emocji, jest pełna oskarżeń.  Taka 

osoba po prostu już nie wie czego się chwytać. 

Warto zwrócić uwagę na komunikację pisemną takiej osoby. Taka osoba będzie pisać w taki 

rozmyty sposób - jakieś punkty, konkrety, to nie dla niej. Taka osoba będzie bardzo ważne sprawy 

wkładać w środek swojej wypowiedzi, pomiędzy sprawy mało ważne.  

Np. pytasz: "Kiedy oddasz mi pieniądze?", a w odpowiedzi mailowej będzie o różnych sprawach,  

a o pieniądzach gdzieś w samym środku, w jednym krótkim zdaniu. Pytasz o wyjaśnienie jakiejś 

sytuacji, a ten ktoś albo pomija ten wątek, albo gdzieś wciśnie pomiędzy dwa najmniej istotne 

zdania. Zwróć  też na to uwagę, ponieważ taka osoba nie ma odwagi nawet w komunikacji 

pisemnej, by powiedzieć prawdę, czy powiedzieć po prostu bezpośrednio o tym czego chce, czego 

potrzebuje i co tak naprawdę czuje. 

ROBIENIE WIELKIEJ TAJEMNICY ZE SWOJEGO ŻYCIA   

[00:43:12] Osoby o skłonnościach do pasywnej agresji mogą również robić wielką tajemnicę ze 

swojego życia. Nie chodzi o to, że ja mam nagle wskakiwać na wszystkie media społecznościowe  

i pokazywać wszystko co robię w życiu prywatnym. Ale takie osoby bardzo często chcą wiedzieć 

wiele o swoich znajomych. Zadają różne pytania, ale Ty zauważasz, że nie możesz się niczego 

dowiedzieć na temat ich odczuć, przemyśleń, życia, może przeszłości.  

Wyczytałam, że może być to spowodowane tym, że taka osoba nie chce, żeby odkryć jej prawdziwą 

naturę. Nie chce, żeby wiedzieć o niej więcej, żeby jej na przykład nie zranić. Natomiast drugim 

powodem może być to, że po prostu takim osobom jest łatwiej, gdy znają nas lepiej. Takim osobom 

jest łatwiej nami manipulować, bo znają nasze słabe punkty. 

Chodzi tu o ukrywanie podstawowych rzeczy, takich jak miejsce zamieszkania, posiadanie 

partnera, posiadanie rodziny, dzieci. To są takie sytuacje, o których zazwyczaj ludzie po prostu, 

normalnie rozmawiają.  

• "Cześć, jestem Zosia." 

• "Co robisz?" 

• "Mieszkam w Dublinie." 

• "A ja mieszkam w Poznaniu. I wiesz mam dwójkę dzieci." 

• “O popatrz, ja też pochodzę z Poznania i mam dwa szkraby!” 

Osoby pasywno - agresywne będą o tę swoją prywatność dbać w taki wręcz chorobliwy sposób i może 

się to wydawać po prostu wręcz dziwne. Moja bardzo bliska znajoma ukrywała to, że ma partnera, 

prosiła mnie o to, bym ukrywała, że założyła rodzinę, bym nie mówiła, że się przeprowadziła. 

Alergicznie reagowała na jakiekolwiek normalne pytania innych ludzi, natomiast sama 

niestrudzenie wypytywała ludzi o ich intymne sprawy. Zresztą zdradzę Ci, że i mnie długi czas 

okłamywała, ukrywając poważne zmiany w jej życiu. Zupełnie nie mogłam tego wtedy 

zrozumieć! Zastanawiałam się, czy ze mną jest już coś nie tak,  czy może ja sobie sama uroiłam 

jakieś sytuacje.  
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IGNOROWANIE  

[00:46:12] Takie osoby czasami Cię ignorują. To znaczy karają Cię w ten sposób, że na przykład 

stoisz obok nich, a one udają, że Cię tam nie ma, albo mówią o Tobie w trzeciej osobie lub mówią do 

wszystkich cześć, a Ciebie pomijają. 

MILCZENIE  

[00:46:32] Podobną formą karania jest milczenie, czy na przykład nieodpowiadanie na maila. 

Bardzo podoba mi się cytat z książki "Wielka samotność" Kristin Hannah. 

"Krzyk jest jak bomba leżąca w narożniku. Widzisz jej tlący się lont, wiesz, kiedy bomba 

wybuchnie, masz jeszcze szansę uciec. Milczenie jest ukrytym zabójcą, który wyciągnie broń, 

kiedy śpisz." 

Zastanów się nad tym, czy w Twoich relacjach, zdarza się, że ktoś mówi do Ciebie "Nie odzywam 

się do Ciebie", albo nawet nie mówi, tylko po prostu karze Cię tak zwanym "nieodzywaniem się" 

przez cały dzień, czy tydzień. Słyszałam o sytuacjach gdzie ktoś się ponad tydzień potrafił nie 

odzywać do osoby, z którą mieszka.  

Jest to po prostu taka forma kary, aby ta druga strona się poddała. Czyli nie krzyczymy nie 

potrząsamy tą osobą, nie stosujemy innych form przemocy, ale stosujemy tą cichą szkodliwą formę 

przemocy i chcemy wykończyć tą drugą osobę żeby na przykład przeszła na naszą stronę, albo 

zaczęła nas przepraszać. 

ROBIENIE W CZASIE ROZMOWY Z TOBĄ CZEGOŚ INNEGO 

[00:47:59] Zainteresował mnie ten symptom z osobistego powodu. Miałam taką koleżankę, która 

za każdym razem kiedy spotykała się w towarzystwie brała telefon, trzymała w nim nos i nie 

zwracała na mnie uwagi.  

Pamiętam, że poszłam z tą osobą do restauracji, byłyśmy w towarzystwie (było nas razem czworo). 

Wszyscy czekaliśmy za posiłkiem, a ta osoba wyciągnęła telefon i ignorowała nawet bezpośrednie 

pytania, które w jej stronę padały mówiąc, że ma bardzo ważne sprawy do załatwienia. 

Albo umówiłam się z nią na obiad czy też na piwo. Ta osoba zdążyła w ciągu dwudziestu  minut 

kiedy piłam piwko wysłać kilkanaście SMSów, pod pozorem bardzo ważnych spraw do 

załatwiania,  

Skończyłam piwo, chciałam wyjść, a ta osoba na to: "O! Co ty! Już wychodzisz?" Pytałam w tych 

sytuacjach, czy aby na pewno ta osoba się chciała ze mną umówić na obiad, czy na to piwo. A ta 

osoba wzruszała ramionami i znowu używała tego, o czym mówiliśmy 

wcześniej:  “Dramatyzujesz! Przesadzasz! Przecież mam ważne sytuacje w moim życiu”. Cóż, 

widocznie nie byłam “ważną sytuacją” dla tej osoby. Tolerowałam długo te zachowania, ale miarka 

się przebrała i zrezygnowałam z tej znajomości. Okazało się, że ta koleżanka mistrzowsko 

stosowała prawie cały repertuar zachowań pasywno - agresywnych wobec mnie i innych ludzi.  

Sprawdź, czy aby na pewno nie jesteś otoczona/y takimi osobami, które nie potrafią Ci powiedzieć, 

że po prostu nie jesteś dla nich wystarczająco ważna/y i w zasadzie czekają, aż to Ty wyjdziesz 

na tego złego, który nie potrafi budować relacji. 
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Może być tak, że na przykład taka osoba wcale nie chce z Tobą spędzać czasu lub nie czuje się  

z Tobą dobrze. Ta osoba po prostu nie ma odwagi Ci o tym powiedzieć, albo tłumi w sobie jakieś tam 

żale, frustracje i nie umie sobie z tym poradzić i swoim zachowaniem celowo okazuje Ci brak 

szacunku, by Cię ukarać.  

Proszę nie myślmy, że ktoś jest pasywnym agresorem, bo sięgnął po telefon podczas posiłku, czy 

nam za dużo przytakuje. To nie o to chodzi! Omówiłam te zachowania po to, by być uważnym na 

siebie i na innych. Warto sprawdzić, czy aby na pewno w jakiejś relacji nie zauważamy 

nagromadzenia takich symptomów, które notorycznie się powtarzają. A może widzisz je u siebie?  

Jak sobie radzić ze swoimi zachowaniami pasywno - agresywnymi?  

[00:51:00] Przede wszystkim warto poszukać źródeł zachowań pasywno agresywnych. Dziś  

w drugiej części tego odcinka, zatytułowanej “Skrzynia Skarbów”, zarekomenduję Ci przydatne 

materiały, dzięki którym możesz lepiej zrozumieć, skąd się takie zachowania biorą.  

Są one - tak jak już mówiłam wcześniej, w dużym skrócie - wynikiem ukrytego gniewu, który 

nosimy w sobie i nie potrafimy go wyrazić w bezpieczny, asertywny sposób. Takie zachowania 

kształtujemy często już w dzieciństwie, jako mechanizm pomagający nam radzić sobie  

w sytuacjach,  w których się znajdujemy. No i potem latami często ten wzorzec po prostu 

utrwalamy i bardzo ciężko go zmienić.  

Wróć proszę też do mojego odcinka podcastu na temat asertywności: Czy umiesz dbać o własne 

granice? Jak budować swoją asertywną postawę - kształtuj swoją asertywność! 

Tak jak wspominałam, niezbędna tutaj jest także praca nad swoimi przekonaniami. Pomoże Ci  

w tym drugi odcinek mojego podcastu: "Jak pracować nad zmianą ograniczających nas 

przekonań?" 

Po pierwsze, rozpoznaj to zachowanie. Dzięki temu, że omówiłam już różne zachowania, wiesz na 

co zwracać uwagę u innych i u siebie. Jeśli czujesz, że być może sam/a zachowujesz się czasami  

w sposób pasywno - agresywny, zachęcam Cię do wykonania pewnego ćwiczenia - pobierz 

koniecznie karty pracy, do których link znajdziesz w opisie do tego odcinka na mojej stronie 

internetowej.  

"Kiedy kreuję potwora?”  

[00:52:44] Często mówimy, że inni ludzie są okropni, potworni i źle nas traktują. Sami z siebie 

robimy ofiary. Natomiast ja celowo nazwałam to ćwiczenie "Kiedy kreuję potwora?", żeby sobie 

nieustannie przypominać o tym, że to my często kreujemy pewne sytuacje lub jesteśmy w dużej 

mierze za nie odpowiedzialni. 

Pierwsze pytanie: W jakiej części to ja spowodowałam/em to zachowanie?  

Zawsze zastanów się spokojnie nad daną sytuacją. Weź odpowiedzialność za to, co Ty mówisz i 

robisz. Otwórz się na taką możliwość, że też tworzysz daną sytuację. Bądź ze sobą szczera/y.  

 

 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
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Drugie pytanie: Co tak naprawdę czuję?  

To jest bardzo istotne pytanie, bo my często zakładamy maskę, nie chcemy dopuścić do 

zintegrowania naszych emocji z naszym umysłem, i tak naprawdę nie docieramy głęboko do tego, 

co tak naprawdę czujemy w tej sytuacji. 

Nie bój się nazwać swoich emocji. Zastanów się, czy może czujesz gniew? Pamiętaj, że wszystkie 

emocje są potrzebne! Nazwij je.  

Trzecie pytanie: Czy powiedziałam/em bezpośrednio o co mi chodzi?  

Może nie wyrażasz szczerze swoich próśb? Może zgadzasz się bezmyślnie na coś? Może uśmiechasz 

się szeroko, podczas gdy coś Ci nie pasuje i wprowadzasz inną osobę w błąd?   

“Mój gniew!” 

[00:54:30] Kolejne ćwiczenie, które możesz wykonywać pomoże Ci uświadamiać sobie swój gniew.  

Możesz kilka razy w tygodniu usiąść w spokojnym miejscu, w ciszy na piętnaście minut. 

Wyprostuj się, rozkrzyżuj nogi, ręce, zamknij oczy. Zacznij spokojnie liczyć na wdechu do 

czterech, to samo na wydechu. I tak kilkakrotnie.  

I zacznij się zastanawiać nad tym co czujesz, jakie masz emocje? Czy gdzieś w Tobie kryje się 

gniew albo jakaś frustracja? 

Potem spróbuj udać się w taką mentalną podróż. Włącz umysł i zacznij odbywać mentalną podróż 

po różnych sferach swojego życia, takich jak rodzina, praca, przyjaciele, hobby i tak dalej. 

I odbywaj tę podróż zastanawiając się czy jest tam, w którejś z tych sfer miejsce na gniew. Czy tam 

się gdzieś gnieździ jakaś taka emocja “gniewopodobna”? Jakaś frustracja? Jakieś napięcie?  

Potem otwórz oczy i zapisuj wszystkie obrazy, wszystkie słowa, które przychodzą Ci do głowy. 

Wszystko to, co Ci się przytrafiło w czasie takiej wędrówki. Możesz zapisać to w swojej karcie 

pracy.  

A potem już na spokojnie to zanalizuj i zastanów się, jak się czujesz. Czy czujesz jakiś 

dyskomfort? Co Ci to mówi? A może miała/eś czy miałaś jakieś odkrycie w tym czasie?  

Powtarzaj to ćwiczenie tak długo, aż zaczniesz mieć coraz większe takie poczucie tego, że umiesz 

bardzo szybko określić gdzie takie odczucia gniewu, napięcia, czy też frustracji się pojawiają.  

Jak poradzić sobie z pasywnymi - agresorami?  

[00:56:46] Ważne, by zacząć od siebie i pracy nad własną postawą, ale jak poradzić sobie  

z osobami, które zachowują się w sposób pasywno - agresywny? 

Przede wszystkim chciałabym zaproponować, byś wrócił/a do odcinka szesnastego mojego 

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

swoją asertywność!”. Pomoże Ci to bezpośrednio wyrażać swoje potrzeby i łatwiej rozprawić się  

z pasywnym agresorem, w którego sidła nie chcesz wpaść.  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
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Najważniejsze, żebyśmy po rozpoznaniu, że mamy do czynienia z zachowaniem pasywno - 

agresywnym podjęli jakieś działania.  

Najlepsze będzie na początek działanie miękkie, czyli postaranie się, żeby tej osoby nie 

przestraszyć, tylko spróbować pomóc jej w delikatny sposób zmienić zachowane. Bo gdy wskażesz 

tej osobie na przykład na jakieś konkretne fakty, albo na jej przewinienia, na oszustwa, na 

kłamstwa, to ta osoba zapewne wyciągnie pazury i zacznie drapać, zacznie się bronić. I nadal 

będzie stosować manipulację. Zatem spróbuj na początek miękkiego podejścia.  

Możesz zadawać otwarte pytania: "A dlaczego tak myślisz?". Albo jak kogoś ta osoba obgaduje, 

możesz powiedzieć: "A z jakiego powodu mi to mówisz? A co w tym jest takiego ważnego dla Ciebie? 

A jak się z tym czujesz?".  

Możesz próbować tę osobę zrozumieć, okazać empatię i szacunek i wtedy jest spora szansa, że osoba 

ta zacznie komunikować się bezpośrednio, być może poczuje się z Tobą bezpieczniej.  

Metoda DEBUG  

[00:58:31] Natomiast jeśli chcemy mocno bronić swoich granic i jeśli problem nie dotyczy osoby, 

która jest nam bardzo bliska, i na której nam bardzo zależy, a na dodatek nie zechce pracować nad 

swoją postawą to uważam, że wtedy warto zakończyć taką znajomość.  

Jeśli Twoje próby spełzły na niczym, to pakuj manatki i uciekaj jak najszybciej, jak najdalej. 

Zakończenie znajomości, jest tutaj czasami jedynym ratunkiem, żeby - tak jak powiedzieliśmy 

wcześniej - nie ugotować się jak ta żaba, która nie zauważa, że woda staje się gorąca.  

Chciałam przedstawić Ci o metodę radzenia sobie z pasywnymi agresorami:  DEBUG, którą 

zaczerpnęłam z książki “Overcoming Passive-Aggression: How to Stop Hidden Anger from 

Spoiling Your Relationships” (T. Murphy, L. Hoff Oberlin).  

Jest to akronim, zaraz powiem więcej na ten temat.  

Warto zapamiętać ten skrót i starać się stosować to w każdej trudnej dla nas sytuacji, w której 

mamy do czynienia z zachowaniami pasywno - agresywnymi.  

D jak "Do ignore."  

[00:59:36] Staraj się zignorować tę sytuację, staraj się puszczać mimo uszu wszelkie złośliwości, 

wbijanie szpili. Wiem, że to jest ciężkie, zwłaszcza, gdy jak ktoś robi dziwne miny, czy też 

przytyki. Ale staraj się to w pierwszej kolejności zrobić, bo czasami jest to jedyna metoda. Nie daj 

się wciągnąć w grę agresora. Z doświadczenia wiem, że gdy dasz się wciągnąć, to wpadasz w jego 

sidła jak w taki wir, z którego potem już trudno się wydostać.  

E jak "Exit or move away." 

[01:00:10] Wyjdź i oddal jak najszybciej od tej osoby i tej sytuacji. To chyba najprostsza metoda. 

Zanim stracisz energię lub wybuchniesz, po prostu oddal się fizycznie.  
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B jak "Be friendly."  

[01:00:26] Czyli to jest to wspomniane wcześniej miękkie podejście, żeby nie nakręcać jeszcze 

bardziej agresora. Nie dolewaj oliwy do ognia, staraj się w jakiś taki nieszkodliwy sposób z nim 

rozmawiać. Czyli nie atakuj go, bo tak naprawdę chcesz  po prostu wyjść z tej sytuacji.  

U jak "Use firm language."  

[01:00:48] Używaj stanowczego języka. Czyli jeśli już te poprzednie etapy za Tobą, jeśli jesteś 

jeszcze z jakiegoś powodu w tej sytuacji, nie wyszedłeś, nie wyszłaś, a toksyczne zachowania się 

nasilają, no to już przychodzi pora, żeby bardzo stanowczo odnieść się do zachowania agresora, 

używając komunikatów asertywnych.   

Jeśli trzeba, to należy głośniej mówić, bardzo ostro można powiedzieć wtedy, o tym, które 

zachowania nam nie odpowiadają, i że widzimy te zachowania. Stanowczo wtedy broń swoich 

granic i szczególnie dobrze sprawdza się wobec takiej osoby metoda zdartej płyty, czyli w kółko 

powtarzaj swoje zdanie, nie zmieniaj go!  

G jak "Get help." 

[01:01:38] Ostatnim, ale równie ważnym etapem jest: "Idź po pomoc". On jest o tyle ważny,  

że w różnych sytuacjach po prostu - jak to się potocznie mówi - “nie można już ujechać”. 

Przykładowo, warto udać się po pomoc w sytuacjach takich jak bullying, czy mobbing.  

Jeśli masz problem ze współpracownikiem, idź na przykład po pomoc do szefa, do psychologa  

w pracy, do działu HR. Czasem nie możesz iść do szefa. Idź wtedy do terapeuty, a może warto 

zasięgnąć konsultacji u prawnika. Jeśli zachodzi już taka sytuacja, że coraz gorzej się z tym 

czujesz.  

Oczywiście każda będzie inna, należy w każdym razie po tę pomoc iść, a ja na początek 

podpowiadam, by iść po pomoc do przyjaciół i rodziny. Powiedz innym o tej sytuacji, nie bądź  

z tym sam/a. Jak zaczniesz o tym mówić, to zaczniesz czuć wsparcie, dwa - przestaniesz czuć 

wstyd. To nie ty powinieneś/powinnaś czuć wstyd. A często to ofiary się wstydzą. I co ważne, 

zaczniesz coraz bardziej czuć, że jesteś w stanie sobie z tą sytuacją poradzić. 

Warto gdzieś zapisać sobie tę metodę, by mieć ze sobą taką mini ściągę przypominającą nam, że 

warto zaczynać z miękkim podejściem, potem próbować porozmawiać, a gdy sytuacja naprawdę już 

wymyka się spod kontroli należy pamiętać o tym, by się nie wstydzić, tylko pójść o pomoc. No  

i zawsze warto pamiętać, by zadawać sobie pytanie, czy ta konkretna relacja z daną osobą Ci 

służy? Jeśli nie, to po prostu spróbuj z niej zrezygnować, a jeśli to niemożliwe, to jak najbardziej 

ograniczyć kontakty.  

Jeśli jest to bliska osoba, to możemy próbować porozmawiać i podsunąć kilka książek lub artykułów. 

Zresztą zaraz o książkach i materiałach za chwilę powiem.   
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SKRZYNIA SKARBÓW 

[01:03:42] 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. 

[01:04:05] Chciałabym dziś polecić Ci książkę Tima Murphy, Loriann Hoff Oberlin, “Overcoming 

Passive-Aggression: How to Stop Hidden Anger from Spoiling Your Relationships. Career and 

Happiness”. (“Przezwyciężanie pasywnej agresji. Jak spowodować, żeby ukryty gniew nie niszczył 

naszych relacji, kariery i szczęścia". 

Autorzy mocno podkreślają to, że zezwalając na zachowania pasywno - agresywne pomagamy 

danej osobie utrwalać negatywny wzorzec. Myślę, że to bardzo mądra książka, która nie tylko 

stara się wyjaśnić źródła zachowań pasywno - agresywnych, ale także podpowiada, w jaki sposób 

można poradzić sobie ze swoim ukrytym gniewem oraz z osobami, które stosują zachowania 

pasywno - agresywne wobec nas. 

[01:04:55] Polecę Ci również drugą książkę, o której dzisiaj wspominałam - Andrea Brandt:  

“8 Keys to Eliminating Passive-Aggressiveness”, "Osiem sposobów, by wyeliminować pasywną 

agresję". Autorka oferuje praktyczne narzędzia, które mogą pomóc zmienić nawykowe zachowania 

pasywno - agresywne w zdrową postawę asertywną. Podaje osiem kluczy, których poznanie pomaga 

lepiej zrozumieć samego siebie i poradzić sobie ze swoim ukrytym gniewem, być uważnym na swoje 

emocje, myśli i sygnały z ciała.  

W obu poleconych przeze mnie książkach znajdziesz przede wszystkim strategie i narzędzia, które 

pomogą Ci poradzić sobie z Twoimi zachowaniami pasywno - agresywnymi. Znajdziesz także  

w obu z nich wyjaśnienia, skąd się takie zachowania biorą. Możesz zatem spróbować popracować 

samodzielnie nad swoimi trudnymi zachowaniami, albo nawet albo możesz podsunąć tę książkę 

komuś innemu. Możesz ją też przeczytać, aby lepiej zrozumieć osoby, które według Ciebie 

zachowują się w sposób pasywno - agresywny. 

Pamiętaj, że nie chodzi o to, by piętnować pasywnych agresorów, tylko o to, żebyśmy zrozumieli 

na czym taki mechanizm pasywnej agresji polega, i jak możemy sobie i tym ludziom pomóc. 

Jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, zdarzają się sytuacje, w których nie warto już się mieszać 

czyjeś życie, i chcieć pomagać, tylko warto uciekać jak najszybciej, żeby zająć się swoim życiem, 

a nie wiecznym znoszeniem humorów takiego pasywnego agresora. 

[01:06:35] Myślę, że warto także przeczytać artykuł "Syndrom gotującej się żaby, czyli kiedy 

tolerujesz coś zbyt długo”. To jest ten artykuł, o którym wspominałam wcześniej, więc nie będę  

o nim już mówić.  

[01:06:49] Polecam Ci także kanał dotyczący nauki języka angielskiego (English Jade - Learn 

English), a zwłaszcza polecam dziś odcinek (Passive-Aggressive Language), w którym autorka 

kanału  mówi o używaniu języka pasywnego - agresywnego. Czyli masz tutaj dwa w jednym - 

informacje na temat komunikacji pasywno - agresywnej i naukę języka angielskiego! 

[01:07:12] Kolejny artykuł, który Ci dziś podrzucę to:  “Milczenie – gdy używamy go jako kary”. 

Milczenie to bardzo niebezpieczna forma agresji, kiedy zamiast mówić, albo nawet się zdenerwować 

na kogoś, zaczynamy milczeć.  

https://pieknoumyslu.com/syndrom-gotujacej-sie-zaby/
https://pieknoumyslu.com/syndrom-gotujacej-sie-zaby/
https://www.youtube.com/watch?v=vbWOh5xjgg8
https://pieknoumyslu.com/milczenie-uzywamy-go-jako-kary/
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Zacytuję:   

"Oprócz nierozstrzygniętego sporu istnieje także otchłań, która może przekształcić się   
w prawdziwy inkubator trucizny. Milczenie tylko temu sprzyja".  

[01:07:43] No i ostatni artykuł na dziś “Ciche dni: psychologiczne nadużycie w przebraniu”.  

W tym artykule przytoczone są badania, które wykazały, że uczucie wykluczenia, bądź 

ignorowania, może powodować zmiany w mózgu. Innymi słowy, naukowcy udowodnili, że gdy 

ktoś zostaje narażony na ciche dni, uaktywniają się te same części mózgu, które są odpowiedzialne 

za ból. 

Niektóre z objawów osób, które cierpią przez zachowania pasywnego agresora, to problemy 

trawienne, czy też bóle głowy.  Wtedy też spada nasza odporność.  

Przypomina mi się, że w czasie kontaktu z jedną z takich osób, wiecznie miałam ból głowy. I doszło 

do momentu, w którym nawet zwyczajna korespondencja za pomocą emaila powodowała, że 

zaczynała się u mnie migrena, a ja miewam bardzo rzadko migreny. Ja nie ma zazwyczaj bólów 

głowy. Bardzo późno powiązałam moje dolegliwości z zachowaniami tej osoby. I przestałam 

pozwalać tej osobie na takie zachowania, no i ta osoba szybko zniknęła z mojego życia, a moje bóle 

głowy zniknęły jak ręką odjął!  

Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu, dziękuję za to, że pozwalasz mi mówić prosto do Twojego ucha! 

Możesz napisać do mnie (info@klaudiakalazna.com) i podzielić się swoimi refleksjami na temat 

pasywnej agresji. Jestem niezwykle ciekawa Twoich doświadczeń. A tymczasem do usłyszenia  

w kolejnym odcinku! 

OUTRO  

[01:09:19] 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 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER (zawiera badanie 

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

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

KSIĄŻKA: T. Murphy, L. Hoff Oberlin, “Overcoming Passive-Aggression: How to Stop Hidden 

Anger from Spoiling Your Relationships, Career and Happiness”, Da Capo Press. Kindle Edition. 

 

https://pieknoumyslu.com/ciche-dni-psychologiczne-naduzycie/
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
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KSIĄŻKA: A. Brandt, “8 Keys to Eliminating Passive Aggressiveness”, W. W. Norton & 

Company New York • London. Kindle Edition. 

 

ARTYKUŁ: "Syndrom gotującej się żaby, czyli kiedy tolerujesz coś zbyt długo”,  

 

YOUTUBE: Passive-Aggressive Language, 

 

ARTYKUŁ:  “Milczenie – gdy używamy go jako kary”,  

 

ARTYKUŁ: “Ciche dni: psychologiczne nadużycie w przebraniu”,  

 

ODCINEK PODCASTU: "Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań?" 

 

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

postawę - kształtuj swoją asertywność! 

 

ODCINEK PODCASTU: Bądź uczciwy sam ze sobą, działaj spójnie ze swoimi wartościami i 

zostań człowiekiem wiarygodnym! 

 

ODCINEK PODCASTU: “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” 

 

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!” 

 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pieknoumyslu.com/syndrom-gotujacej-sie-zaby/
https://pieknoumyslu.com/syndrom-gotujacej-sie-zaby/?fbclid=IwAR3DM1UnmvTLnzuaWuA8aBAeLeDD5ChMHRie7XD8CNqIxGOMCuhD6OLSar0
https://www.youtube.com/watch?v=vbWOh5xjgg8
https://pieknoumyslu.com/milczenie-uzywamy-go-jako-kary/
https://pieknoumyslu.com/milczenie-uzywamy-go-jako-kary/?fbclid=IwAR3F48YrssMWwEd6VxtxY98-_ELIYl1pL7PRndFc9VVetyi-GvhGMBn29g8
https://pieknoumyslu.com/ciche-dni-psychologiczne-naduzycie/
https://pieknoumyslu.com/ciche-dni-psychologiczne-naduzycie/?utm_medium=post&utm_source=website&utm_campaign=featured_post&fbclid=IwAR1bGcuFo3Qj7SwAgPGdm6Ccf-SZgdb74w6YwUPiaFuXBQSRtO_GeXeiTCc
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
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
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://growings.ie/disc/

