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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00]Co dla Ciebie oznacza autentyczność? Czy czujesz, że żyjesz w autentyczny sposób? 

Jak czujesz się z osobami, które według Ciebie nie są autentyczne? Po czym to rozpoznajesz? 

W tym programie zastanowimy się co oznacza autentyczne życie, co cechuje autentyczną osobę i 

jakie elementy składają  się na AUTENTYCZNOŚĆ. Wykonamy kilka prostych ćwiczeń oraz 

polecę Ci - jak zwykle - kilka ciekawych materiałów, po które warto sięgnąć.  

INTRO  

 
[00:00:42] 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!  

[00:01:21] Dziś dowiesz się między innymi: 

• jakie elementy składają się na autentyczność, 

• że nie warto być marną kopią kogoś innego,  

• z jakiego powodu warto być autentycznym, 

• jak pogłębiać samoświadomość, 

• po jakie materiały i ćwiczenia dotyczące autentyczności warto sięgnąć.   

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. 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:02:11] Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Zadam Ci na początek takie pytanie: Co dla Ciebie oznaczają takie wyrażenia jak "człowiek 

autentyczny" i "życie autentyczne"? Co pierwsze przychodzi Ci do głowy?  

Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, gdy zadałam sobie to pytanie to to, że człowiek, który 

prowadzi autentyczne życie, to człowiek, który nie czuje potrzeby imponowania innym na siłę. To 

człowiek, który nie czuje potrzeby wyróżniania się za wszelką cenę, takiego krzykliwego 

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
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zwracania na siebie uwagi. No chyba, że jest to z nim bardzo zgodne, bo ma po prostu z natury 

żywiołową osobowość. Ale wtedy również czujemy, że jest to autentyczne i ta osoba jest spójna.  

Chodzi mi raczej o taką przerysowaną osobę, która zakłada maskę. Równie dobrze ktoś może 

założyć maskę tajemniczego, wycofanego, niedostępnego człowieka, który ma gdzieś wszystko  

i wszystkich.  

Dla mnie to taka osoba, która w byciu sobą jest tak spójna, że przyciąga do siebie innych właśnie 

dlatego, a nie dlatego, że stworzyła siebie na nowo. To trochę jak z budowaniem marki osobistej. 

Jestem zwolenniczką podejścia, w którym człowiek najpierw mocno poznaje swoje wartości i mocne 

strony, cieszy się z tego, kim jest, a potem uczy się je jeszcze lepiej komunikować  światu za pomocą 

różnych narzędzi dobranych odpowiednio do tej osoby. Narzędzia przekazu powinny być także 

dopasowane do osobowości danego człowieka i do jego systemu wartości.  

Podczas mojego szkolenia online ktoś napisał w komentarzu: "Warto być autentyczną osobą, 

ponieważ wtedy jesteśmy jedyni w swoim rodzaju". To niesamowicie celne stwierdzenie! Ktoś inny 

podczas tego samego szkolenia napisał: “Gdy jesteśmy autentyczni, to po prostu się nie męczymy 

udając kogoś innego".  

Zupełnie nie rozumiem podejścia, w którym budowanie marki osobistej, to tak naprawdę robienie  

z człowieka jakiegoś sztucznego tworu. Tak, jakby ktoś kazał Ci się zachowywać w jakiś sposób, 

wyrażać w jakiś konkretny sposób, zmienić styl ubierania, fryzurę itd. Człowiek wtedy jest 

sztucznie wykreowanym pajacem, przebranym za kogoś. Jakże trudno wtedy o zachowanie 

spójności. Ileż energii kosztuje utrzymywanie tego wymyślonego wizerunku.  

Lubię też słowa Pablo Picasso: “Wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów”. Warto zastanowić się, 

czy chcemy być marnymi kopiami kogoś innego, czy jednak wolimy sięgać głębiej, mocno poznać 

siebie, budować poczucie własnej wartości i komunikować tę wartość światu? 

Warto pamiętać o następującym rozróżnieniu: budowanie marki osobistej to co innego, niż 

budowanie wyłącznie wizerunku, czyli tego, co widać, tego, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez 

innych. Jeśli chcemy budować silną markę osobistą, to bez autentyczności ani rusz! 

Jest taki cytat, który dobrze oddaje to, z jakiego powodu warto być autentycznym. Cytat ten jest 

przypisywany różnym autorom (np. Fritz Perls, dr Seuss - Theodor Seuss Geisel).  

"Bądź tym kim jesteś i mów to, co czujesz, ponieważ ci, którzy mają z tym problem nie są ważni, 
a ci, którzy są ważni nie mają z tym problemu".  

Jaką masz refleksję, gdy słyszysz te słowa? U mnie od razu budzi się radość i lekkość, że przecież 

nie chcę mieć wokół siebie ludzi, którzy kochają swoje wyobrażenie mnie, a nie mnie. Przecież mam 

blaski i cienie, mam supermoce i superwady. I co najważniejsze, mam prawo prowadzić takie życie, 

jakie mi służy, a nie dostosowywać się do wyobrażeń innych ludzi na mój temat. Ta świadomość 

jest potrzebna, zwłaszcza gdy za bardzo przejmujemy się opinią innych ludzi.  

Rodzimy się po to, żeby być autentycznymi. Jest to nasz naturalny stan. Przypomnijmy sobie 

czasy dzieciństwa, to, co kochaliśmy wtedy robić, gdy mogliśmy w nieskrępowany sposób wyrażać 

siebie. Oczywiście mamy różne sytuacje - dla niektórych z nas dzieciństwo nie było usłane różami 

- natomiast chodzi mi to, że gdy dziecko ma możliwość bezpiecznego wyrażania siebie, to robi to 

bardzo naturalnie. Dzieci są bardzo autentyczne.  
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ELEMENTY AUTENTYCZNOŚCI 

[00:07:20] W dużym skrócie możemy powiedzieć, że człowiek autentyczny, to człowiek szczery 

wobec siebie w każdym momencie. Chciałabym dziś powiedzieć Ci o podejściu pana Stephena 

Josepha, autora książki: "Autentyczność. Jak być sobą i dlaczego to jest ważne". Otóż wyróżnił on 

takie trzy podstawowe filary bycia autentycznym: 

1. znajomość siebie, 

2. zdolność do samostanowienia o sobie,  

3. bycie sobą.  

 

Za chwilę omówię każdy z tych trzech elementów. Aby jak najlepiej skorzystać z tej wiedzy, 

pobierz proszę karty pracy, które przygotowałam do tego odcinka. Oceń na skali od 1 do 10 (gdzie 

1 = wcale, 10 = lepiej być nie mogło) na ile czujesz, że dany element autentyczności jest obecny 

w Twoim życiu. Podaj przykłady i zapisz co możesz zrobić, by poprawić wynik.   

 

Wiesz, że jestem przeciwniczką wiecznego inspirowania się, napychania sobie głowy wiedzą, 

cytatami, czy też ciekawymi opowieściami, bez wdrażania w życie tego, czego się nauczyliśmy. 

Zatem zachęcam Cię do słuchania i działania!  

Pierwszy element autentyczności: ZNAJOMOŚĆ SIEBIE 

[00:08:39] Chodzi tutaj o znajomość swoich mocnych i słabych stron, znajomość tego, co nas 

zapala do działania, znajomość swoich pasji i pragnień. Innymi słowy jest to nieustannie 

pogłębiana samoświadomość - bycie coraz bardziej świadomym tego, w czym tkwi nasza siła, jak 

również tego, w czym nie do końca jesteśmy mocni.   

Przy tej okazji chciałabym także zarekomendować Ci wysłuchanie odcinka, w którym omawiałam 

narzędzie pomagające odkrywać samego siebie, stworzone na podstawie modelu: Okno Johari. Jest 

to odcinek pt. “Jak poznać siebie i skutecznie wykorzystać zebrane o sobie informacje? Pozyskuj 

wartościowe opinie”. 

Nie będę tego modelu szczegółowo teraz omawiać, powiem tylko w skrócie, że jest to taki model 

pogłębiania samoświadomości, który ma cztery elementy. 

Po pierwsze będzie to taka część nas, o której sami dobrze wiemy i ludzie to bardzo dobrze o nas 

wiedzą. Czyli na przykład jestem gadułą, jestem tego świadoma i otoczenie też o tym wie, widzi, 

że lubię dużo mówić.  

Po drugie, istnieje taka część nas, o której nasze otoczenie nie wie, np. mamy jakąś tajemnicę,  

z jakiegoś powodu coś ukrywamy, nosimy maskę. Często kryjemy coś zupełnie niepotrzebnie, 

obawiając się z różnych powodów to ujawnić.  

Trzeci element Okna Johari dotyczy takiej sytuacji, w której nasze otoczenie coś zauważa, my 

natomiast nie jesteśmy tego świadomi. Bardzo często, nasze ciemniejsze strony pokazujemy  

w sytuacjach stresujących. Lekiem na tą nieświadomość jest pytanie innych o informację zwrotną. 

Pytanie odważnie właśnie o to, w czym jesteśmy mocni ale też o to, jakie nasze zachowania 

powinniśmy zmienić, bo być może wpływają one negatywnie na nasze otoczenie. 

Czwarty element Okna Johari to jest taka ciemna, nieodkryta dla nas strefa - inni ludzie, nie 

wiedzą o jakiejś naszej cesze, ale my również nie jesteśmy jej świadomi. Często pewne nasze mocne, 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
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czy słabe strony objawiają się w pewnych nowych, czy też kryzysowych sytuacjach, dlatego ważne 

jest, by nieustannie się rozwijać i siebie obserwować. Pamiętaj, że dopiero w działaniu możemy 

dostrzec nasze supermoce, a w sytuacjach stresujących najczęściej ujawniają się nasze ciemne 

strony.  

Tak, jak mówiłam, możesz wrócić do  odcinka, w którym omawiam Okno Johari, a ja dodam jeszcze, 

że w przypominaniu sobie kim jesteśmy, w porządkowaniu wiedzy o sobie, w nazywaniu naszych 

wartości, motywatorów, stresorów, czy zachowań oraz sposobu myślenia są pomocne różne 

narzędzia psychometryczne. Omawiam w odcinku szóstym “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć 

siebie i innych ludzi?" cztery style zachowań wg modelu DISC, a w kolejnych tłumaczę, jak radzić 

sobie z trudnymi zachowaniami i skąd one wynikają.  

Warto też sięgnąć do odcinka siedemnastego: SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz 

wykonywać? Dopasuj pracę do stylu myślenia i więcej się nie męcz!. Będę w kolejnych programach 

mówić więcej o różnych poziomach osobowości, a także o badaniu DISC 4D, które diagnozuje nasze 

kompetencje.  

Drugi element autentyczności: ZDOLNOŚĆ DO SAMOSTANOWIENIA O SOBIE 

[00:12:25] Co to oznacza? Ten element dotyczy tego, czy rzeczywiście świadomie dokonujemy 

wyborów. Jeżeli ten pierwszy omówiony przed chwilą element, czyli znajomość siebie nie jest przez 

nas głęboko rozwijany, to niestety zadbanie o ten drugi element, czyli dokonywanie wyborów, 

również nie będzie możliwe.  

Jeśli nie jesteśmy świadomi naszych potrzeb, wartości, czy mocnych stron, nie jesteśmy w stanie 

podejmować decyzji w pełni świadomie. Chciałabym Ci przypomnieć, że w odcinku drugim mojego 

podcastu, pt. "Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań?", pokazałam, w jaki 

sposób możesz popracować nad zmianą ograniczających przekonań. Często działamy 

automatycznie, zupełnie nie zastanawiając się nad tym, czy kierujemy się przekonaniami, które 

wynieśliśmy z domu, które przejęliśmy od partnera, czy przyjaciół. Warto przyjrzeć się dokładnie 

naszym przekonaniom w różnych sferach życia.  

I jeszcze warto byłoby wspomnieć o tym, że taka osoba która dokonuje wyboru świadomie, bierze na 

siebie odpowiedzialność. Czyli jest gotowa ponieść konsekwencje swojej decyzji. Chodzi tu o całą 

sferę działania w kręgu swego wpływu - tam gdzie mamy nad czymś kontrolę działamy mocno, 

a odpuszczamy w tych momentach, w których nad czymś nie mamy kontroli.  

To bardzo duża sztuka. Bo gdy weźmiemy za coś pełną odpowiedzialność, nie będzie nam łatwo 

już zwalać winy na kogoś za swoje niepowodzenia. Będzie nam też łatwiej przyznawać się do 

swoich osiągnięć, będziemy się czuć także bardziej sprawczy.  

Trzeci element autentyczności: BYCIE SOBĄ 

[00:14:20] No i trzeci element: bycie sobą. Co to znaczy być sobą? Trzeci element autentyczności 

wiąże się z naszą relacją z otoczeniem. Zdarza się, że ulegamy naciskom otoczenia. A osoba żyjąca 

w sposób autentyczny jest odporna na naciski otoczenia. Nie da się jej przekonać do tego, aby np. 

powiedziała nieprawdę, skoro widzi prawdę.  

Ona mówi jak jest, nie manipuluje. Wiąże się to bardzo ze sferą asertywności i  z bronieniem swoich 

granic. Taka osoba nie będzie pozwalała wchodzić na swoje terytorium. Będzie go broniła i będzie 

przy tym bardzo prostolinijna. Taka osoba właśnie, jest bardzo często postrzegana przez otoczenie 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-2/
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jako osoba uczciwa, prawdziwa i wiarygodna. Jeśli chcesz, możesz posłuchać mojego odcinka na 

temat asertywności (to taki mini kurs z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami) oraz 

wiarygodności.   

Chciałabym jeszcze zadać Ci następujące pytanie: Z jakiego powodu jest trudno być 

autentycznym? Jakie masz refleksje na ten temat?  

Myślę, że głównym powodem może być to, że często tak bardzo chcemy być akceptowani  

i dostosowywać się do większości, że potrafimy w pewnym sensie zaprzedać naszą autentyczność. 

Chcemy być też lubiani. Pamiętasz cytat, który przywołałam na początku tego programu? Ten  

o ludziach ważnych dla nas?   

Bardzo często jest tak, że gdy ktoś rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, to wtedy zaczyna 

próbować przypodobać się każdemu. A ja uważam, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do 

niczego. Przecież nie każdy nas pokocha, nie każdy nas polubi. To jest najzupełniej normalne, nie 

jesteśmy pudełkiem czekoladek. Powinniśmy określić profil naszego idealnego klienta, który nam 

pasuje pod względem np. wartości, czy też zasobności portfela. Dobrze określić profil idealnego 

pracodawcy, który doceni nasze naturalne predyspozycje i wyuczone umiejętności oraz 

odpowiednio za to zapłaci.  

Zastanówmy się, w których momentach życia nie jesteśmy w stanie być sobą, nie jesteśmy  

w stanie w pełni siebie wyrażać, albo czujemy się zmuszeni do zakładania pewnych masek.  

Dla mnie takim życiowym sukcesem jest właśnie to, kiedy człowiek prowadzi autentyczne życie.  

Według Stephena Josepha, autora książki "Autentyczność (...)", o której wspominałam wcześniej, 

człowiek który prowadzi autentyczne życie, to człowiek który już nie czuje potrzeby imponowania 

innym. To człowiek, który nie czuje potrzeby wyróżniała się na siłę.  

Taki człowiek czuje satysfakcję z tego, że - po pierwsze -  w ogóle jest. Po drugie - jaki jest, i po 

trzecie - jest zadowolony z tego, że ludzie go w ten sam sposób postrzegają. W taki sposób, w jaki 

on rzeczywiście funkcjonuje. I tyle. 

I to jest najprostsza definicja autentyczności: "Bądź szczera/y sam ze sobą. W każdym momencie 

swojego życia". A po drugie - żyj autentycznie. Czyli tak, abyś był zadowolony z tego jakim 

człowiekiem jesteś, z tego, że w ogóle jesteś i z tego, że inni Cię w taki sposób widzą z Twoimi 

ciemnymi i jasnymi stronami.  

Zaraz zaproponuję Ci trzy ćwiczenia, do których inspirację zaczerpnęłam ze wspominanej książki 

Josepha. Możesz pobrać karty pracy, które Ci ułatwią wykonywanie tych ćwiczeń.  

Pierwsze ćwiczenie: Kiedy jesteś najbardziej sobą? 

[00:18:26] Zastanów się nad sytuacjami, w których czułaś/łeś, że żyjesz. Że żyjesz pełnią życia, 

że jesteś po prostu sobą. Że robisz coś, co Cię zapala. To jest to, w czym czujesz się silna/y, w czym 

czujesz się mocna/y.  Pomyśl o takich czynnościach. Może jest to spacer w lesie w czasie jesieni.  

A może są to inne sytuacje np. malujesz obraz i zapominasz o Bożym świecie. A może wtedy, kiedy 

bawisz się z Twoim dzieckiem. Zapisz te sytuacje. 

A teraz - dla odmiany - pomyśl o sytuacjach, które Cię osłabiają. O sytuacjach, które powodują, że 

zaczynasz czuć się po prostu źle, że nie czujesz się sobą. Czyli ta szczerość, o której wcześniej 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-18/
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mówiliśmy, szczerość z samym sobą, ulega zachwianiu. Czujesz: "Nie to nie ja, To mnie totalnie 

osłabia”. Pomyśl o tych sytuacjach, zapisz je.  

Na przykład, gdy w poniedziałek rano dzwoni budzik i czuję, że muszę biec na znienawidzony 

przeze mnie autobus. Albo przychodzi do mnie klient i muszę się uśmiechać, a ja tego tak 

nienawidzę! Klient - oczywiście niemiły klient - przychodzi do mnie, a ja po prostu muszę udawać. 

Albo dzwoni do mnie wujek z Ameryki, którego po prostu nie znoszę. Czuję się bardzo 

niekomfortowo w tej sytuacji, czuję, że po prostu każde jego słowo podcina mi skrzydła. Pomyśl  

o tych sytuacjach i zapisz je również.  

I teraz dalsza część tego ćwiczenia. Porównaj te sytuacje, czyli pomyśl najpierw o tych 

pozytywnych, tych w których czułaś/eś się sobą, a potem o tych, w których było wręcz odwrotnie  

i Cię osłabiały.  

I zadaj sobie takie pytania: Co dokładnie czułaś/eś w tych konkretnych sytuacjach? Co wtedy 

robiłaś/eś? Jakie myśli Ci towarzyszyły? Pisz jak najwięcej. Możesz sobie pozwolić wręcz na taki 

potok myśli, pisz jak najwięcej, porównuj te sytuacje. 

I gdy już skończysz  spójrz na to, co masz zapisane z lotu ptaka. Spójrz na te wszystkie sytuacje 

i zastanów się: Ok. Kiedy ostatnio robiłam/em coś takiego, co przynosiło mi takie uczucia, co 

powodowało we mnie takie emocje, co powodowało, że czułam/em się wzmocniona/y. Zastanów się, 

kiedy ostatnio przydarzyła Ci się odwrotna sytuacja.  

Teraz pora na ostatnią część tego ćwiczenia. Przygotuj plan działania! Czyli napisz konkretnie co 

i kiedy zrobisz, żeby takich pozytywnych sytuacji było w Twoim życiu więcej.  

To ćwiczenie jest dość proste, ale warto sobie je powtarzać, by zauważyć w porę, że się coraz bardziej 

niekomfortowo się czujemy. Być może w pracy sytuacja nie sprzyja naszemu rozwojowi  

i kompletnie nie potrafimy zidentyfikować skąd to nasze wypalenie się bierze. A czasem 

potrafimy, ale zapominamy o tym, że to wyłącznie my możemy coś próbować zmienić, 

samodzielnie dokonać wyboru i zaplanować w swoim życiu zmiany.  

Drugie ćwiczenie: Pytanie o cud 

[00:22:09] Wyobraź sobie, że pewnego dnia kładziesz się do łóżka i w nocy wydarza się cud. Czyli 

wszystkie Twoje marzenia zaczynają się spełniać. Otwierasz oczy kolejnego dnia i budzisz się  

w Twoim idealnym życiu.  

Zadaj sobie teraz pytania, które proponuje Stephen Joseph:  

1. Co poczujesz, kiedy się obudzisz? 

2. Co zrobisz w pierwszej kolejności?  

3. Odwiedza Cię przyjaciel i od razu zauważa pozytywne zmiany. Co rzuca mu się w oczy?  

4. Jak wygląda dalsza część Twojego dnia?  

Pozwól sobie pomarzyć, nie broń się przed tymi odpowiedziami, przecież obudziła/eś się, w idealnej 

wersji swojego życia. Dlatego powinno być Ci prosto na nie odpowiedzieć. A może nie? Brak 

odpowiedzi to też jest odpowiedź.   
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To pytanie o cud jest o tyle istotne, że często ludzie odpowiadają na nie mówiąc o lepszych 

samochodach, o tym, że rzuciliby pracę, o tym, że mieliby świetny dom z basenem, że 

podróżowaliby do miejsc, o których zawsze marzyli.   

A gdy ich zapytasz: “Co jeszcze? Co byś robił/a konkretnie?”, często zdarza się, że zapada cisza, 

że nie są w stanie odpowiedzieć. Że to pytanie o cud, jest dla nich bardzo trudnym pytaniem. To 

ćwiczenie warto dla siebie wykonać po to właśnie, żeby spojrzeć gdzieś głębiej. Żeby zadawać sobie 

trudne pytania, które spowodują, że dokopiemy się do naszych pokładów autentyczności, które być 

może zostały przykryte grubą skorupą pewnych powierzchownych pragnień takich jak dom, 

samochód, rzucenie pracy. 

Zachęcam, żeby pogrzebać i poszukać jakich doświadczeń chciałabyś/yś mieć więcej w tym Twoim 

idealnym życiu? Czego nie chcesz żałować na łożu śmierci?  

To ćwiczenie przypomina mi również ćwiczenie, które też stosuję w pracy z klientami, którzy chcą 

zmienić swoją ścieżkę kariery, chcą awansować, czasami chcą rzucić pracę i założyć swój własny 

biznes. I w tym ćwiczeniu, o którym mówię, zadaję pytanie, na które należy odpowiedzieć w trzy 

sekundy: “Gdybyś jutro się obudził/a i mogła/mógł wykonywać jakąkolwiek wymarzoną pracę, 

to co by to było?” -  niektórzy odpowiadają w sekundę, a u niektórych te trzy nie wystarczają.  

I trzy minuty nie starczają.   

Tak, jak wspomniałam, brak odpowiedzi to też odpowiedź, by mocniej siebie poobserwować  

i przypomnieć sobie kim jesteśmy, co nas cieszy, co dodaje skrzydeł, które buty są nasze, a które 

pożyczyliśmy od kogoś.   

Trzecie ćwiczenie: Słuchaj swojego instynktu! 

[00:25:34] Zapraszam, Cię teraz do ćwiczenia, które podpowiada nam, aby słuchać swojego 

instynktu. Warto wsłuchiwać się bardzo mocno w swoje serce, nie tylko w to, co “mówi” głowa. 

Spróbuj to ćwiczenie wykonać razem ze mną.  

Rozejrzyj się teraz po swoim otoczeniu. Wybierz jeden przedmiot. Jeden przedmiot który wpada Ci 

pierwszy w oko. I teraz opisz ten przedmiot jednym, dwoma zdaniami.  

Druga część tego ćwiczenia polega na tym, żebyś zamienił/a trzecią osobę na pierwszą osobę. To 

znaczy jeżeli powiedziała/eś, że jakaś rękawiczka jest stara i jakaś tam jeszcze, to zamień to, dodaj 

pierwszą osobę. I teraz podam Ci przykład. Kobieta, która widziała podartą rękawiczkę powiedziała: 

"Jestem stara i brakuje mi drugiej połowy".  

Pytanie: Co  dla tej kobiety, to zdanie oznacza? Co ono mówi o jej prawdziwych pragnieniach i jej 

poczuciu wartości?  

Zastanów się co Twoje zdanie mówi o Tobie? Ważne jest instynktowne wybranie przedmiotu, 

opisanie go szybko, a później dopiero dopowiedzenie pewnych rzeczy.  

Joseph podaje też inny przykład. Otóż mężczyzna, który miał opisać lampę bo ją wybrał powiedział 

"Tkwię na półce całymi latami, całymi dniami i tylko czasami ktoś mnie włącza, żebym mógł 

zabłysnąć". 

Uczestnik w trakcie szkolenia napisał: "Ja na przykład widziałem komputer. Szary, poukładany 

w środku, sprawny i wydajny".  
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Praca z metaforą jest jedną z moich ukochanych technik pracy z klientem. Sama też z nią często 

pracuję i naprawdę coraz bardziej doceniam jej moc. 

Przykładowo,  w czasie tego ćwiczenia, zobaczyłam mój słój. Przezroczysty, pełen zebranych 

przeze mnie muszelek i kamieni. Pomyślałam: "Jest przezroczysty. Jest jeszcze w nim przestrzeń. 

Ma w środku różne rzeczy, niby jest nieład, ale tak naprawdę jest w tym nieładzie pewien 

porządek". Dla mnie to oznacza, że jestem transparentna, uczciwa, mam mnóstwo przestrzeni na 

nowe, powinnam być na to nowe bardziej otwarta. Mam w sobie dużo różnorodności, ale też 

spójności. 

Na zakończenie tych trzech ćwiczeń zastanów się: Czy masz w swoim życiu poczucie, że 

dokonujesz samodzielnie swoich wyborów? Czy masz poczucie, że w życiu masz prawo otwarcie 

wyrażać swoje opinie? I czy to rzeczywiście robisz?   

I jeszcze chciałam dodać ostatnią rzecz w tej części programu. Podczas mojego szkolenia pewien 

uczestnik napisał: "Autentyczność to zaufanie". Rozszerzyłabym to, mówiąc, że to po pierwsze 

zaufanie do samego siebie, czyli działanie w zgodzie ze sobą, w pełnej szczerości ze sobą. A po 

drugie, to też zaufanie innych ludzi do nas: przyjaciół, rodzin, pracowników, szefa, klientów, 

partnerów biznesowych. Bo będąc autentycznymi po prostu wzbudzamy zaufanie.  

Dla mnie bycie autentycznym jest najistotniejsze w życiu. Czyli nie wchodzę w relacje z osobami, 

które manipulują, coś kręcą, ukrywają. Sama staram się, być osobą autentyczną. Powiedziałam, 

że widzę taki słój, który jest przezroczysty.  

Dla mnie przezroczystość to jest właśnie bycie transparentnym dla innych, aby inni wiedzieli, że 

nie ukrywam czegoś, co może rzutować na daną sferę w danej relacji, że jestem osobą, z którą warto 

wchodzić w relacje i można na mnie zwyczajnie polegać.  

Ten sam uczestnik dodał, że "Zaufanie to podstawa, kto będzie chciał podjąć z nami współpracę 

jeśli nie mamy jego zaufania. Nawet jeśli popełnimy błędy i przyznajemy się do tego". Też 

uważam, że lepiej przyznać się do błędu. I wtedy zyskujemy większy szacunek i właśnie jesteśmy 

sobą. Lepiej pokazać swoją wiarygodność, niż brzydko mówiąc ściemniać, iść w zaparte, 

usprawiedliwiać swoje działania, manipulować, kręcić po kątach itd. Zaczynamy też często sami 

siebie oszukiwać, zaczynamy wpadać w mechanizm samousprawiedliwiania, czyli mechanizm 

który powoduje, że my zaczynamy wierzyć we własne kłamstwo. Zaczynamy wierzyć w to, że 

robimy coś dobrze, mimo że wiemy, że nie jest to dobre, że nie jest to zgodne z nami.  

Takie samooszukiwanie na pewno nam nie sprzyja, żeby pogłębiać samoświadomość, dokonywać 

świadomych wyborów, czy też po prostu być w porządku dla innych ludzi.  

SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:31:36] 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. 
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[00:31:58] Dzisiaj, w związku z tym, że mówię o autentyczności, chciałabym polecić Ci książkę 

Stephena Josepha: "Autentyczność. Jak być sobą i dlaczego jest to ważne".  

W tej książce znajdziesz mnóstwo praktycznych ćwiczeń,  podobnych do tych, które przed chwilą, 

w takiej trochę zmodyfikowanej formie, Ci przedstawiłam. To taki kompleksowy przewodnik dla 

każdego z nas, na temat tego, dlaczego warto być osobą autentyczną i żyć w zgodzie ze sobą.  

[00:32:29] Następnie wyciągam z mojej skrzyni skarbów mój  artykuł: “Jak łatwiej podejmować 

decyzje? Przestań utrzymywać rodzinę Strachów!”. Rozprawiam się w nim z taką niechcianą, 

wredną rodzinką strachów, którą każdy z nas chyba czasami u siebie gości. 

Wprasza się do nas, a my ją utrzymujemy, siedzi na naszym garnuszku i trudno nam ją 

przegonić. W tym artykule pomagam rozprawić się  z pewnymi strachami, które blokują,  

a niekiedy nawet paraliżują nasze działania. Czasami działają w ten sposób, że po prostu boimy 

się w ogóle zacząć coś robić i rezygnujemy już na wejściu. 

Piszę tam także o wujku, członku rodziny Strachów, który właśnie jest “Strachem przed 

autentycznością”. Co zazwyczaj mówi do nas ten wujek Strach?  

“Nie warto pokazywać swojej prawdziwej twarzy! Myślisz, że jak będziesz sobą, to Cię wszyscy 
nagle polubią? Musisz udawać, bo jak dostrzegą, że taki z Ciebie słabeusz, to Cię zjedzą żywcem. 
Lepiej wybrać sobie jakiś wzór postępowania, założyć maskę i udawać kogoś innego. I trzeba siedzieć 
cicho – tak na wszelki wypadek!” 
  

Mam nadzieję, że Ci się ten artykuł spodoba. Możesz też pobrać na stronie z artykułem ćwiczenie: 

“Biorę pod pachy strachy na lachy i idę prosto do celu!”, które pomaga swoje strachy zidentyfikować. 

Oswoić je po prostu! Bo nie warto z nimi walczyć, a w zamian warto je zauważyć, sprawdzić, co 

mają do powiedzenia, zobaczyć, przed czym nas ostrzegają i świadomie zdecydować, że warto 

samodzielnie dokonywać wyborów, a nie żyć pod dyktando naszych strachów. Niech sobie siedzą 

w naszym pojeździe, ale to my decydujmy, w którym kierunku jedziemy.  

[00:34:31] Następny skarb, który chciałabym Ci polecić, to książka Anny Piwowarskiej 

"Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie". 

Książka jest niesamowita, ponieważ mówi o tym, w jaki sposób prawidłowo i autentycznie pisać  

o sobie. Pozwól, że zacytuję Ci słowa autorki:  

“Storytelling w duchu autentycznej komunikacji to sięganie po prawdziwe historie, opowiadanie 
ich z wykorzystaniem różnych metod, w różnych miejscach i za pomocą różnych środków wyrazu 
(słownie, wizualnie, graficznie, zdjęciowo) w sposób atrakcyjny i przyciągający. 

Ważna jest w tym również twoja intencja — chęć pokazania siebie w swoim potencjale, ale w sposób 

zgodny z prawda ̨, bez przekłamań i manipulacji. Po to, by osoby, które mogą odnieść korzyść ze 
współpracy z tobą, miały szansę cię poznać.” 

Pracując z moimi klientami, którzy chcą budować swoją markę osobistą, widzę jak trudno im się 

czasami oswoić z tym, że powinni napisać zakładkę "O mnie”, jako taką właśnie interesującą 

historię o samym sobie. Powinni pisać o sobie tak, by pokazywać swoją prawdziwą twarz, by 

pokazywać takie sytuacje, które ich ukształtowały w życiu. Warto podzielić się z odbiorcami 

momentami zwrotnymi w życiu, pewnymi porażkami, z którymi sobie poradziliśmy, czy też 

sukcesami, z których jesteśmy dumni. 

http://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac.../
http://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac.../


  
  

Akademia GroWings 11 www.klaudiakalazna.com 

Warto użyć idiomów, czy metafor, niejako narysować słowem przed odbiorcą swoje doświadczenie, 

profesjonalizm, czy też życie, w zależności od tego, co chcemy pokazać. Bardzo mi się podoba, że 

autorka książki bardzo prosto tłumaczy na czym polega autentyczne pisanie o sobie, jak również 

pokazuje na konkretnych przykładach, że takie napisanie swojego "Bio", czyli takiej krótkiej lub 

dłuższej notki, nie jest wcale takie straszne.  

Autorka przeprowadza czytelników za rękę przez ten proces, podpowiada też ciekawe pytania, które 

warto sobie zadać. Radzi, by pisać zwięźle i jasno, a jednocześnie podpowiada, by “malować słowem”, 

czyli uruchamiać u czytelnika wszelkie różne zmysły. Innymi słowy, warto tak pisać, aby 

człowiek czuł albo słyszał, pewne rzeczy, które mu chcemy przekazać. Mocną stroną tej książki 

jest również to, że znajdziesz tam mnóstwo przykładów, które pokazują gorszą wersję i lepszą 

wersję danego tekstu. 

[00:37:22] Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu, dziękuję za to, że pozwalasz mi mówić prosto do 

Twojego ucha! Możesz podrzucić mi mailem ( info@klaudiakalazna.com) Twoje refleksje na temat 

autentyczności. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku! 

OUTRO  

[00:37:43] 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: 

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

Pozyskuj wartościowe opinie" 

KSIĄŻKA: S. Joseph, “Autentyczność. Jak być sobą i dlaczego jest to ważne”, Rebis, 2017 

ARTYKUŁ: “Jak łatwiej podejmować decyzje? Przestań utrzymywać rodzinę Strachów!” 

KSIĄŻKA: A. Piwowarska, “Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym 

i porywającym przekazie?”, Helion, Gliwice 2015 

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

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
http://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac.../
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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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!” 

 

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: "SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? Dopasuj pracę 

do stylu myślenia i więcej się nie męcz!" 

 

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

- kształtuj swoją asertywność!" 

 

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

 

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

człowiekiem wiarygodnym!" 

 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

 

 

 

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/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-17/
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