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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 

[00:05] Ten odcinek jest o tym, że nasz mózg nieustannie się zmienia i powinniśmy pracować 

nad zmianą naszego NASTAWIENIA, ponieważ ta jedna zmiana może wpłynąć na całe nasze 

życie. 

 

Dzisiaj zastanawiamy się m.in.: 

 

• Czym jest nastawienie na trwałość? 

• Z jakiego powodu warto je zmienić? 

• Jak wypracować w sobie nastawienie na rozwój? 

• Czy TALENT jest przereklamowany? 

• Co trzeba zrobić, by osiągnąć w czymś mistrzostwo? 

  

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

i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego 

odcinka na mojej stronie internetowej. 

 

INTRO  

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

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

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

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

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!  

Czym są dwa rodzaje nastawienia? 

 

[01:46] Chciałabym na początku wyjaśnić, czym są dwa rodzaje nastawienia, o których przed 

chwilą wspomniałam, a autorką tego konceptu (czyli nastawienia na trwałość lub na rozwój) jest 

pani psycholog Carol Dweck, która jest także profesorem Uniwersytetu Stanforda.  

 

Myślę, że warto zacząć od tego, że wiele lat trwała  debata naukowa na temat tego, co decyduje  

o naszym sukcesie: geny, wychowanie, czy może jakieś inne czynniki środowiskowe. No i teraz 

już większość naukowców jest zgodna co do tego, że mają one na siebie wzajemnie wpływ.  

To znaczy nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że tylko wychowanie, czy tylko geny, czy też 

inne czynniki środowiskowe decydują o całym naszym życiu, o  naszych powodzeniach  

i niepowodzeniach.  

 

Jeżeli chodzi o panią Carol Dweck, to mówi ona o tym, że oczywistym jest, że bardzo się od siebie 

wzajemnie różnimy, czyli mamy różne osobowości, temperamenty, style zachowania, zdolności 

itd., natomiast podkreśla ona też to, że jesteśmy w stanie nasze poszczególne cechy kształtować, 
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czyli rozwijać się, ale tylko wtedy, kiedy się odpowiednio do tego przyłożymy. Słowo 

“przyłożymy” jest tutaj kluczowe! Chodzi tutaj - w dużym skrócie -  o to, że nad zmianą trzeba 

pracować, a samo nic się nie zrobi.  

 

Pani Dweck wyróżniła dwa rodzaje nastawienia: na trwałość i na rozwój. Napisała na ten temat 

książkę, którą nazwała “Mindset”, czyli w wolnym tłumaczeniu “nastawienie”. W Polsce książka 

ta została wydana pod tytułem: “Nowa psychologia sukcesu”.  

 

Jest to pierwsza pozycja na rynku światowym, która w tak kompleksowy sposób zajmuje się właśnie 

tematem nastawień, czyli pewnych zespołów przekonań, które wpływają na nasze życie. W tym 

miejscu chciałabym przypomnieć, że nagrałam dla Was odcinek podcastu na temat pracy nad 

ograniczającymi nas przekonaniami. To odcinek numer dwa, który jest zatytułowany: 

“FAŁSZYWE PRZEKONANIA: Jak pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań?” - 

jeśli jeszcze go nie znasz, zachęcam Cię do odsłuchania oraz do pobrania kart pracy i wykonania 

ćwiczeń, które pomagają w pracy nad zmianą krzywdzących przekonań.  

 

Książka jest napisana w  prosty i ciekawy sposób, a autorka powołuje się nie tylko na badania  

i różne teorie, ale opiera się też w bardzo dużej części na praktyce. Pani Dweck przywołuje przykłady 

z życia, ze swojej kariery wykładowcy, kiedy to uczyła studentów, podaje przykłady badań  

z dziećmi, eksperymenty oraz pisze o warsztatach dla dzieci. Każdemu kto ma dzieci polecam  

tę książkę jeszcze bardziej, gdyż dzięki niej możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie wtrącasz 

swojego dziecka w koleiny nastawienia na trwałość, z których trudno mu będzie przez długie 

lata  się wydostać. 

 

Obecnie naukowcy wiedzą o tym, że nasz mózg ma większe możliwości rozwoju niż nam się  lata 

temu wydawało, czyli mitem jest to, że nasz mózg się rozwija tylko w dzieciństwie albo do lat 

wczesnej dorosłości. Otóż u każdego z nas, dorosłych, mogą wytwarzać się nowe połączenia między 

neuronami, mogą się one wzmacniać, mogą zanikać. W naszym mózgu zachodzi szereg 

różnych  procesów, które powodują, że my po prostu lepiej, szybciej myślimy i zmieniamy nasze 

ścieżki neuronalne.  Innymi słowy, zmieniając sposób myślenia, zmieniając nasze 

przekonania,  również “wydeptujemy” niejako nowe ścieżki neuronalne w mózgu. Dlatego pani 

Dweck mówiła o “przyłożeniu się” do zmiany, o pracy nad sobą.  

 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

 

[06:14] Zapraszam Cię do “Skrzyni z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie!  

 

Nastawienie na trwałość 

 

[06:25] Pierwsze jest to nastawienie na trwałość. Ludzie, którzy mają takie nastawienie, uważają, 

że ich cechy są stałe i nie da się ich zmienić. Ten sposób myślenia implikuje to, że ci ludzie są 

bardzo wrażliwi na krytykę, boją się porażki i podejmowania wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli 

na ich drodze dzieje się coś niepokojącego, jeżeli spotykają przeszkodę, jeżeli dotyka ich jakaś 

krytyka, to zagraża to bardzo mocno ich  poczuciu wartości.  

 

Czują się wręcz zobligowani, aby non stop udowadniać światu, że są wartościowymi ludźmi, że po 

prostu są np. dobrzy w czymś. Podam Ci przykład: dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, że jest 

najlepsze w klasie, zawsze jest najlepsze w tym i w tym, a ta osoba zawsze jest głupsza. Jest zawsze 

sprytniejsze, a kolega jest nierozgarnięty.  
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Trzeba zwrócić uwagę na zachowania swoich dzieci, wsłuchać się, w jaki sposób mówią o sobie  

i o innych i stopniowo starać się z nimi wyrabiać to inne nastawienie. I przede wszystkim należy 

zastanowić się, czy to aby my sami nie kształtujemy w dzieciach postawy porównywania się do 

innych, rywalizacji polegającej na ocenianiu siebie i kogoś jako lepszych lub gorszych na podstawie 

jakiegoś niepowodzenia.  W tej książce znajdziesz też bardzo ciekawe przykłady rozmów  

z dziećmi, które przychodzą ze szkoły i w taki sposób się komunikują z rodzicami.  

 

Pamiętam sytuację, w której syn mojej znajomej wrócił ze szkoły z bardzo dobrą oceną ze 

sprawdzianu. Powiedział: “Mamo, otrzymałem najwyższy wynik ze sprawdzianu. Dobrze, że się 

nauczyłem.”. Jego mama przy nim powiedziała do mnie: “Wiesz, on jest zdolniacha, zawsze 

najlepszy, inni to ledwo za nim nadążają. Wszystko mu tak łatwo przychodzi.” Na to jej syn się 

wtrącił i powiedział: “Mamo, proszę nie mów tak. Otrzymałem najlepszą ocenę, bo rzeczywiście się 

nauczyłem, a czasami Tomek ma lepsze wyniki, a Zosia świetnie napisała sprawdzian w tamtym 

miesiącu. Nawaliłem za to z matematyki, bo mi się nie chciało przygotować, a Ania rozwiązała 

zadanie, którego nikt nie potrafi. Nie lubię jak mnie porównujesz do innych, bo każdy z nas może 

być w czymś dobry. Oni nie są ode mnie gorsi. Już mnie wkurzasz jak tak mówisz.” 

 

Wyobraźcie sobie moją minę! Serce mi się radowało, jaki mądry i dojrzały jest ten chłopiec. On dał 

nie lada lekcję swojej mamie. Oczywiście duża w tym zasługa irlandzkiego systemu edukacji, 

gdyż ta sytuacja miała miejsce w Irlandii.  

 

Zobacz, jeżeli ktoś żyje przez lata w takim nastawieniu na trwałość i uważa, że jest: po prostu od 

urodzenia mądry, sprytny, zdolny, łatwiej mu coś przychodzi od innych, to każda niesprzyjająca 

sytuacja, każde jego potknięcie podważa jego poczucie własnej wartości. Taki człowiek jest bardzo 

nastawiony na wynik i myśli tylko w kategoriach tego, co mu pasuje do wyobrażenia o sobie 

samym, czyli bardzo zwraca uwagę na najlepsze oceny, na najlepsze wyniki.  

 

Jeśli tylko coś pójdzie nie tak, to oznacza to dla takiego człowieka tylko jedno: jednak jestem głupi, 

nieogarnięty i gorszy od innych. Taka osoba bardzo wiąże swoje konkretne działanie i sukces  

w jakiejś dziedzinie (lub jego brak) z tym, jakim jest człowiekiem. Dlatego często wpada w nigdy 

niekończący się wyścig szczurów, mając wewnętrzny imperatyw ciągłego udowadniania innym 

i sobie, że jest “najlepsza”. Coś ciągle szepcze tej osobie do ucha: “Coś mi nie pójdzie, to znaczy,  

że jestem do niczego!”.  

 

Nastawienie na rozwój 

 

[11:02] Człowiek nastawiony na rozwój również zwraca uwagę na to, żeby osiągać lepsze wyniki, 

ale rezultaty nie są głównym elementem, na którym się skupia. Taki  człowiek uważa, że ma 

zestaw pewnych cech, czy umiejętności, które nieustannie może rozwijać i bardzo wiele zależy 

właśnie od tego.  

 

Nie zrozum mnie źle! Beethovenem, Picassem, czy Einsteinem nie każdy z nas się stanie, ale 

chodzi o to, że obecnie wiadomo, że nie znamy granic naszego potencjału. Człowiek nastawiony na 

rozwój zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wiemy, gdzie kończy się możliwość naszego 

rozwoju, w którym momencie jest granica. Nikt tego tak naprawdę nie wie.  

 

Zatem osoba skupiająca się na rozwoju, na co dzień wyciąga wnioski z każdej, nawet trudnej 

sytuacji. Docenia niepowodzenia, ponieważ traktuje je jako lekcje, które warto przyjąć. Nieustannie 

się uczy, wiedząc, że każdy podjęty wysiłek, każdy trening, czy też nauka czegoś nowego 
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przyczynia się do rozwoju, niezależnie od tego, czy dane działanie zakończy się spektakularnym 

sukcesem.  

 

W którym świecie chcesz żyć? 

 

[12:30] Można by w tym miejscu użyć porównania do dwóch światów. Carol Dweck  twierdzi, że to 

do nas należy wybór, do którego świata chcemy przynależeć. Zastanów się zatem:  Czy chcesz 

należeć do świata, w którym jeden z drugim się ściga, udowadnia na lewo i prawo, że jest lepszy, 

skupia się tylko na wynikach i obawia się każdej sytuacji, która może pójść nie po jego myśli?  

W takim świecie człowiek, którego spotyka coś nieprzychylnego np. krytyka, zamyka się w sobie 

lub popada w doła. Nie potrafi też proaktywnie zadziałać i często się szybko poddaje.  

 

A może  wolisz ten drugi świat? To świat ludzi, którzy nie boją się podejmować wysiłku i nie czują 

potrzeby porównywania się do innych, ale skupiają się na własnym rozwoju i pobieraniu 

codziennych lekcji od życia.  To ludzie, którzy nie dość, że sami się uczą, uczą też innych,  

i pomagają innym odkrywać różne rzeczy. Są coraz silniejsi i kształtują  aktywnie swoje cechy 

poprzez docenianie różnych sytuacji, które przydarzają się im na co dzień. Jeżeli zdarza się im 

porażka, jeżeli zdarza się coś niedobrego, to proaktywnie potrafią szukać rozwiązania i potrafią się 

cieszyć po jego znalezieniu, bo czują, że się czegoś nauczyli, czyli stali się mądrzejsi. Nie stają  

w miejscu tylko dlatego, że droga do celu usłana jest potencjalnymi niepowodzeniami.  

 

Bardzo dużo można by mówić o tych dwóch nastawieniach, a ja chciałam w dużym skrócie 

przedstawić na czym one polegają, ponieważ  w części nazywanej przeze mnie “Skrzynka 

narzędziowa”, chciałabym powiedzieć więcej o konkretnych przykładach. 

 

Jak te nastawienia przejawiają się w życiu?  

 

[14:31] Pierwszy przykład z brzegu  to nasze dzieciństwo. Pani Carol Dweck wspomina, że była 

dzieckiem wychowanym w duchu nastawienia na trwałość i gdy przeniosła się do innej klasy, 

bała się nawet zapytać nauczycielki o pomoc w prostych rzeczach. Dweck pisze, że  była wycofana, 

nie czuła nawet, że ma prawo zapytać o pomoc. Podaje przykład tego, że kiedyś  mieli się z grupą 

spotkać w jakimś miejscu w celu wyruszenia na szkolną wycieczkę. Przyszła na miejsce spotkania  

i okazało się, że nauczyciele i dzieci oddalały się już z tego miejsca. Ona stanęła jak wryta i nie 

walczyła o to, żeby do nich dołączyć, nie była w stanie do nich się odezwać, krzyknąć, żeby 

zwyczajnie na nią zaczekali.  

 

Drugi przykład dotyczy naszej reakcji na trudne sytuacje. Podam ci przykłady, a Ty się 

zastanów, co byś zrobił/a w podobnej sytuacji? Pobierz też proszę karty pracy, w których możesz 

zanotować swoje refleksje na ten temat.  

 

Jesteś na studiach, bardzo Ci zależy na wyniku jakiegoś egzaminu, jest on dla Ciebie bardzo 

ważny - dostajesz wynik: “trója” i mówisz “O! trója, kurczę no nie jestem zadowolona/y” i tak sobie 

coś tam pod nosem mówisz, wychodzisz z uczelni. Przychodzisz na parking, a tu mandat, bo źle 

zaparkowała/eś. Już całkowicie tym wszystkim powalony idziesz do domu. Postanawiasz,  

że zadzwonisz do kumpla, i się pożalisz. No i kumpel nie chce z tobą gadać, generalnie Cię zbywa.  

 

To jaka byłaby Twoja reakcja w takiej sytuacji? Powiem Ci teraz, w jaki sposób odpowiadali 

studenci. Pani Carol Dweck zapytała połowę studentów, których już wcześniej zidentyfikowała, że 

są osobami nastawionymi na trwałość, o to, co pomyśleliby, co czuliby i co zrobiliby w takiej 

sytuacji. Zadała im takie pytania: Co myślisz w takiej sytuacji? Co czujesz? Co robisz? Cytuję, co 
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odpowiedzieli jej studenci: „Poczułbym się odrzucony”, „Jestem zupełnym nieudacznikiem”, „Jestem 

idiotką”, „Jestem do bani”, „Poczułabym się bezwartościowa i głupia, gorsza od wszystkich”, „Jestem 

zerem”. Czyli zobacz, oni powiązaliby te wydarzenia z tym, jakimi są ludźmi, potraktowaliby je 

jako miernik ich kompetencji i wartości.  

 

Potem Dweck zapytała o to, co by pomyśleli o własnym życiu w takiej sytuacji. I znowu zacytuję 

ich odpowiedzi: „Moje życie jest żałosne”, „Nie mam prawdziwego życia”, „Ktoś tam na górze mnie 

nie cierpi”, „Cały świat się przeciw mnie sprzysiągł”, „Ktoś chyba chce mnie zniszczyć”, „Nikt mnie 

nie kocha, wszyscy mnie nienawidzą”, „Życie jest niesprawiedliwe i wszystkie moje wysiłki idą 

na marne”, „Życie jest do bani. Jestem głupia i nigdy nie przydarza mi się nic fajnego”, „Jestem 

największym pechowcem na świecie”. 

 

A jeszcze gorsze odpowiedzi padały, gdy doszło do pytania: no dobra, no to jak sobie poradzisz  

z tymi sytuacjami? I znowu podam Ci serię odpowiedzi:  

 

„Przestałbym poświęcać tyle czasu i wysiłku w celu uzyskania dobrych wyników”. „Nie robię nic”, 

„Leżę w łóżku”, „Upijam się”, „Objadam się”, „Przy najbliższej okazji na kogoś nakrzyczę”, „Jem 

czekoladę”, „Naburmuszona słucham muzyki”, „Chowam się w garderobie”, „Wdaję się w kłótnię”, 

„Płaczę”, „Rozbijam coś”, „Co w ogóle można zrobić w takiej sytuacji?”, „Co można zrobić?”. 

 

Czy widzisz już ten wzorzec? Czy widzisz chęć unikania wysiłku i rozwiązania sytuacji? Czy 

zauważasz te bierne zachowania, ucieczkę od zmierzenia się z problemem, chęć unikania 

wyzwania, żeby tylko nikt, w tym my sami, nie osądził nas źle? Zauważasz u siebie takie 

zachowania? W jakich sytuacjach? Zapisz proszę swoje spostrzeżenia w karcie pracy, którą możesz 

pobrać w opisie do tego odcinka.  

 

Pewnie ciekawi Cię, co na to druga grupa studentów czyli ci, którzy mają nastawienie na rozwój. 

Przeczytam Ci ich odpowiedzi:  

• “Muszę się przyłożyć do nauki i bardziej uważać, gdzie parkuję auto – a mój przyjaciel 

chyba miał zły dzień”. 

• „Uznałbym trójkę za sygnał, że muszę przysiąść fałdów – ale przecież mam jeszcze cały 

następny semestr na poprawienie oceny”. 

• „Postanowię, że będę się lepiej (albo inaczej) przygotowywał do kolejnego sprawdzianu  

z tego przedmiotu, zapłacę mandat, a przy następnej rozmowie z przyjacielem wszystko 

sobie wyjaśnimy”. 

• „Zastanowię się, jakie błędy zrobiłem podczas sprawdzianu, obiecam sobie, że się poprawię, 

zapłacę mandat i zadzwonię do przyjaciółki, aby jej wyjaśnić, że wcześniej byłam w złym 

nastroju”. 

• „Przyłożę się do następnego sprawdzianu, porozmawiam z wykładowcą, będę bardziej 

uważać, gdzie parkuję, albo zakwestionuję zasadność mandatu i dowiem się, co się dzieje  

z moim przyjacielem”.” 

 

Zobacz, jakie to proste! Człowiek z nastawieniem na rozwój ma na końcu języka dość prostą 

odpowiedź, bo wie, że to nie o to chodzi, że kumpel go nienawidzi i że teraz już nie warto się uczyć, 

no bo ten nauczyciel jest głupi i dał mu znowu tróje.  

 

Takich przykładów w całej książce mamy mnóstwo. Zachęcam, by teraz też mocno zastanowić się 

nad sobą. Co robisz w takich sytuacjach? Jakie pierwsze myśli przychodzą Ci do głowy? Co wtedy 

czujesz?  
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Pewnie wielu z nas chciałoby teraz nagle stać się osobą nastawioną na rozwój. Mimo, że uważam, 

że nad tym pracuję, to przyłapuję się na stukaniu się w głowę i mówieniu do siebie: “O ty głupia! 

Coś ty tutaj znowu zrobiła…” lub “No wiadomo było, że mi się nie uda, czegoś ty znowu 

oczekiwała?” Niech tutaj pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto w podobny sposób nigdy do siebie nie 

powiedział. Praca nad zmianą nastawienia do jest proces, wymagający wysiłku i uważności na 

siebie, swoje słowa i myśli. Nie jesteśmy w stanie od razu tego nastawienia na rozwój przybrać, 

zwłaszcza, gdy znajdziemy się w jakiejś podbramkowej sytuacji.  

 

Chciałabym w tym miejscu poczynić ważną uwagę. Otóż badaczka nie pytała studentów o to, czy 

stało się coś naprawdę najgorszego, np. że: “Dostałeś pałę i nie przechodzisz z roku na rok” (zapytała 

o ocenę “trójkę”). Celowo im nie powiedziała: “Miałeś wypadek samochodowy, coś poważnego się 

stało”, a zapytała o zwyczajny mandat. Nie powiedziała też: “Pokłóciłeś się na śmierć i życie  

z przyjacielem, zerwaliście wszelkie kontakty”. Po prostu przyjaciel nie chciał z Tobą rozmawiać 

na dany temat.  

 

Mimo, że nie podała takich bardzo ciężkich sytuacji, w zasadzie jakiejś większej katastrofy nie 

było, to osoby nastawione na trwałość reagowały bardzo źle, w bardzo w destrukcyjny  dla nich 

sposób.   

 

Przykłady eksperymentów 

 

[23:20] Oprócz życiowych przykładów, czy też takich właśnie badań, jak te ze studentami, pani 

Dweck opisała też serię eksperymentów. I chcę Ci teraz przytoczyć kilka ciekawych wniosków  

z tych eksperymentów.  

 

Otóż warto wiedzieć, że czasami wystarczy pomóc komuś wejść w takie nastawienie na rozwój i on 

już sobie zaczyna lepiej radzić. Naprawdę powinniśmy popracować nad tym, aby pamiętać, żeby 

zmieniać nasz sposób myślenia na pewne tematy. Czasami oczywiście to wymaga zmiany 

właściwie całej naszej perspektywy, którą przybieramy patrząc na nasze życie. Ale z drugiej 

strony może być tak, że  jeżeli nam ktoś pomoże np. nauczyciel, partner albo przyjaciel i utwierdzi 

nas w tym, że coś jest możliwe i możemy się tego nauczyć, będzie nam łatwiej i będziemy osiągać 

lepsze wyniki.  

 

Przykładowo robiono eksperymenty z dziećmi, które słabo radziły sobie np. z matematyką.  

 

Wszystkie z nich poprawiły swoje wyniki z matematyki tylko dzięki temu, że wytłumaczono im, 

że mogą się tego nauczyć. Wprowadzono je w odpowiedni nastrój, właśnie w takie nastawienie na 

rozwój.  

 

Bardzo mądrze pracowano z tymi dzieciakami i tłumaczono im, że mózg działa tak, że jak 

dziecko się bardziej przyłoży, to w mózgu zmienią się pewne połączenia neuronalne i będzie lepiej 

działać i myśleć. Wykazano w czasie eksperymentów, że dzieci, które były właśnie w nastawieniu 

na rozwój, lepiej sobie radziły w szkole i sprawniej rozwiązywały łamigłówki.  

 

 

A co z dorosłymi? Inny - przytaczany przez Dweck w jej książce - badacz (Joseph Martocchi) 

przeprowadził ciekawy eksperyment, podczas którego wprowadzono grupę ludzi na trudny kurs 

komputerowy. Połowie z tych osób powiedziano, że  bardzo ważne są wrodzone zdolności do nauki 

takich rzeczy na komputerze, czyli wzbudzono w nich nastawienie na trwałość.  
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Drugiej grupie powiedziano, że wszystkiego się można nauczyć dzięki praktyce. Mimo tego, że obie 

grupy przychodziły z tym samym poziomem zaufania do swoich umiejętności, to ta grupa, która 

od początku  była w nastawieniu na trwałość, straciła pewność siebie, a grupa, która startowała 

w  nastawieniu na rozwój, zyskiwała stopniowo wiarę w swoje umiejętności, mimo popełnianych  

w czasie kursu błędów.  

 

Badanie fal mózgowych  

 

[26:04] Powiedziałam o życiowych przykładach i o eksperymentach z dorosłymi i z dziećmi, ale 

jeszcze warto wspomnieć o tym, że były też prowadzone ciekawe badania fal mózgowych. 

Zauważono, że kiedy dawano badanym z nastawieniem na trwałość dodatkowe podpowiedzi 

pomagające rozwiązać jakieś zadanie, to oni je ignorowali. Nie zwracali także uwagi na poznanie 

prawidłowej odpowiedzi, jeśli się pomylili. Na czym się zatem skupiali? Otóż zanotowano taką 

aktywność ich mózgów, która świadczyła o tym, że zwracali uwagę głównie na to, czy 

odpowiedzieli dobrze czy źle lub wtedy, kiedy komentarze badaczy odzwierciedlały ich 

umiejętności.  

 

Innymi słowy, brzydko mówiąc “olewali” wskazówki badaczy, możliwość dowiedzenia się czegoś 

nowego. Natomiast osoby z nastawieniem na rozwój cieszą się z tego, że mogą się dowiedzieć 

nowych rzeczy.  

 

Podam ostatni przykład z książki Carol Dweck. Otóż zadano następujące pytanie młodym 

ludziom w różnym wieku, poczynając od szkoły podstawowej: “Kiedy czujesz się mądry?”. Osoby 

z nastawieniem na trwałość podkreślały efekty i idealne wykonanie zadania, przykładowo:  

  

• „Kiedy nie popełniam żadnych błędów”. 

• „Kiedy zakończę pracę szybko i rezultat jest bez zarzutu”. 

• „Kiedy dla mnie coś jest łatwe, a inni sobie z tym nie radzą”. 

  

Natomiast osoby z nastawieniem na rozwój wskazywał na proces rozwiązywania problemów  

i uczenie się czegoś nowego.  

  

• „Kiedy zadanie jest naprawdę trudne i muszę się nad nim mocno napracować, ale w końcu 

zdołam zrobić coś, czego wcześniej nie potrafiłem”. 

• „Kiedy pracuję nad czymś przez długi czas i w końcu zaczynam rozumieć, o co chodzi”. 

  

Czy widzisz po raz kolejny te różnice? Różnice pomiędzy ludźmi nastawionymi na efekt  

i porównywanie się z innymi, a ludźmi, którzy chcą stopniowo zyskiwać nowe kompetencje i cieszą 

się z postępów?  

  

Człowiek z nastawieniem na trwałość np. czuje się mądry kiedy coś dla niego jest łatwe, a inni 

sobie z tym nie radzą. Czuje się wtedy od nich lepszy i często nie docenia wysiłku. Można 

powiedzieć, że brzydzi się zarówno samym wysiłkiem, jak i porażką, bo gdy się trzeba wysilać lub 

odniesie się porażkę, to znaczy, że nie ma się pewnych cech wrodzonych, czyli że jest się gorszym, 

głupszym itd.  

  

Zastanów się przez chwilę, jak Ty reagujesz w takich sytuacjach. Znam takie osoby, które 

zaczynają np. jakąś łamigłówkę albo rozpoczynają granie w grę lub chcą coś naprawić w domu  
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i gdy tylko coś nie pójdzie, to się poddają. Taka osoba denerwuje się lub opada jej energia, dosłownie 

opadają jej ręce i mówi, że się już za to nie zabiera. Nie chce wracać do danego działania.  

  

Spójrz na swoje otoczenie, na swoje dzieci. Jeżeli masz możliwość, obserwuj innych  i zastanawiaj 

się też nad sobą: jak Ty reagujesz w podobnych sytuacjach i kiedy Cię takie zniechęcenie ogarnia? 

Co wtedy robisz? Akceptujesz daną sytuację, wyciągasz wnioski  i nadal próbujesz działać? Czy 

po prostu machasz ręką i olewasz - brzydko mówiąc - nawet coś co jest dla Ciebie ważne.  

 

Jak pracować nad nastawieniem?  

 

[30:00] Zatem w jaki sposób możemy pracować nad nastawieniem? Najważniejsza jest uważność 

na siebie, swoje myśli, emocje i działania. Najlepiej prowadzić zapiski na ten temat. W swojej karcie 

pracy znajdziesz taką przykładową tabelę, którą możesz wypełniać przez kolejne dni. 

 

Carol Dweck daje taką pocieszającą wskazówkę, że już sama wiedza na temat istnienia tych dwóch 

nastawień już jest takim wielkim bonusem, czyli to, że dzisiaj mnie słuchasz, a  ja mówię cały 

czas o tych dwóch nastawieniach, to już pomaga Ci w zmianie Twojego nastawienia. Dlaczego? 

Ponieważ już sama świadomość tego, że istnieje coś takiego jak zestaw przekonań składających się 

na blokujące Cię nastawienie, powoduje, że zaczynasz się uważniej sobie przyglądać i chcesz 

szukać sposobów na zmianę.  

 

Pani Dweck pomaga zmieniać przekonania podczas warsztatów zwanych “Mózgologia”.  

Na tych warsztatach dzieciaki uczą się najpierw o tym, jak mózg działa, czyli mówi się: “Słuchaj, 

Ty masz wpływ na to, że tam między tymi komórkami Twojego mózgu, te połączenia się 

wzmacniają, myślisz dzięki temu szybciej. To jest pamięć podręczna, a to  jest pamięć tymczasowa 

i możesz się poprawiać, możesz się czuć i być mądrzejszy”.  Wszystkie dzieci biorące udział w tych 

warsztatach odnotowały jeszcze lepsze wyniki w nauce, a co ciekawe, obok w sali odbywały się 

warsztaty dla dzieci na temat tego, jak się uczyć.  

 

Okazało się, że niestety sama wiedza na temat tego jak się uczyć i nawet najlepsze metody 

nauczania, nie spowodowały u dzieci poprawy. Zatem nawet to, że przeczytasz tonę książek na 

temat tego, jak Twój mózg działa i tego, w jaki sposób się uczyć, nie zmienia faktu, że możesz mieć 

ciągle nastawienie na trwałość, które Cię będzie blokować.   

 

Pani Dweck proponuje ciekawe ćwiczenia, które teraz dla Ciebie przytoczę, dodając od siebie pewne 

dodatkowe pytania.  

 

Czy znasz jakąś osobę, która według Ciebie jest nastawiona na trwałość? Jak się zachowuje? W jaki 

sposób chce udowodnić swoją wartość? Zastanów się, skąd się to jej wzięło? Widzisz u siebie coś 

takiego? Zapisz swoje odpowiedzi w karcie pracy.  

 

Czy znasz jakąś osobę, która według Ciebie jest nastawiona na rozwój? Jak się zachowuje? W jaki 

sposób podchodzi do wyzwań? W jaki sposób Ty możesz zacząć wprowadzać zmiany w Twoim 

podejściu do trudnych sytuacji? Jaką radę dałaby Ci taka osoba? Możesz z nią porozmawiać? 

 

Jeżeli taką osobę z nastawieniem na rozwój masz w swoim otoczeniu, to możesz sobie po prostu  

z nią porozmawiać i zapytać o rzeczy, które cię najbardziej interesują, jeżeli chodzi o jej 

nastawienie.  
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Pięć taktyk profesor Dweck. 

 

[33:41] A na koniec  podpowiem Ci pięć taktyk, które właśnie Pani Carol Dweck daje, w jaki sposób 

mamy pracować nad swoim nastawieniem.  

 

Taktyka pierwsza: Przypomnij sobie taką sytuację, w której zrobiła/eś coś, co lubiła/eś robić 

(rozwiązywanie krzyżówek, śpiewanie). Pewnego dnia za to coś się zabierasz i zwyczajnie Ci się 

odechciewa. Denerwuje Cię to, chcesz to porzucić, chcesz machnąć ręką. Carol Dweck mówi o tym, 

żeby po prostu w takich sytuacjach, w których nam się po prostu czegoś odechciewa i chcemy się 

wycofać, zastanowić się nad tym, co się z nami tak naprawdę dzieje.  

 

Nastawienie na trwałość jest w takich sytuacjach w natarciu - ono nas atakuje i my musimy sobie 

zdać z tego sprawę i zacząć sobie wyobrażać, że rozbudowują się w mózgu nasze połączenia nerwowe 

i wtedy nam to ułatwi jakby powrót do tej czynności.  Czyli w dużym skrócie wyobraź sobie, że 

jak będziesz kontynuować daną czynność, którą niepotrzebnie chcesz w tym momencie porzucić, 

to Twoje połączenia będą się rozrastać, Twoje kompetencje wzrastać, a Ty zwyczajnie zwyciężysz  

z tym swoim nastawieniem na trwałość. 

 

Taktyka druga: Zastanów się nad tym, czy w Twojej przeszłości nie wydarzyło się coś, co 

spowodowało Twoją blokadę, np. ktoś dostał kiedyś jakąś bardzo złą ocenę ze sprawdzianu i do 

dzisiaj nie lubi nauczycieli albo boi się przemawiać, bo ktoś kiedyś go skrytykował.  

 

Po pierwsze, postaraj się przeanalizować całą tę sytuację i zastanowić się na ile miała/eś wpływ na 

to wydarzenie, jaka była w tym Twoja rola. I tak uczciwie oceń, czy była/eś odpowiedzialna/y na 

sto procent za to, co się zdarzyło? Zacznij się zastanawiać w podobnych sytuacjach, które Cię będą 

blokować, nad tym samym. Jeżeli się coś złego wydarzy, zastanów się, czego Cię ta sytuacja może 

nauczyć i jakie wnioski możesz z niej wyciągnąć.  

 

Spróbuj się wprawić właśnie w takie nastawienie na rozwój, czyli pomyśl sobie: “OK, to teraz myślę 

zupełnie inaczej o tej sytuacji i chcę ją potraktować jako szansę, a nie jako coś, co mnie znowu 

zablokuje”.  

 

Taktyka trzecia: Co robisz, gdy masz słabsze samopoczucie, wpadasz w przygnębienie? Machasz 

ręką, czy działasz? Dweck radzi, by wtedy znowu wprawić się w nastawienie na rozwój i pomyśleć 

o wysiłku jako ”o pozytywnej, konstruktywnej sile, zamiast dostrzegać w nim jedynie 

męczarnie”.  Dla siebie  stosuję taką metodę, że personifikuję ten wysiłek. Możesz sobie wyobrazić, 

że on jest taką wspaniałą siłą sprawczą, że ten wysiłek jest dla Ciebie dobry, że on jest fajny on Ci 

pomoże, a nie myśleć o nim, że będzie dla Ciebie katorgą.  

 

Taktyka czwarta: Czy jest coś, czego zawsze chciałaś/eś nauczyć się spróbować? No i Twoje zadanie 

brzmi po prostu: “Postanów, że się tego nauczysz”. A ja to zmodyfikuję po swojemu: “Zapisz datę, 

kiedy zaczniesz”.  

 

Taktyka piąta: Uważaj na ideały! Mamy często taką pokusę, żeby wszyscy inni widzieli nas jako 

kogoś idealnego. Mam wrażenie, że wielu z nas  w ogóle chce żyć w idealnym świecie: mieć 

idealnego partnera, idealnych znajomych i w ogóle taką nabożną atmosferę wokół siebie. Generalnie 

prosta podpowiedź od Carol Dweck: nie szukaj tych ideałów i odwrotnie - zacznij w końcu szukać 

nie pochlebców, tylko konstruktywnej krytyki. Może Ci to dawać fajną informację zwrotną, a nie 

tylko klepanie po plecach na zasadzie: “Ej, słuchaj! Wszystko jest wspaniale”, kiedy nie jest.  
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Gdy szukamy konstruktywnej krytyki, to też pozwala nam się oswajać z tym, że nastawienie na 

rozwój nie jest takie straszne.  

 

Człowiek, który ma nastawienie na trwałość bardzo się boi pytać innych ludzi o zdanie, boi się 

pytać o informację zwrotną, bo boi się, co usłyszy.  

 

I na koniec tej części programu powiem, że  ktoś wysłał do Carol Dweck pytanie: A co, jeśli ja lubię 

swoje nastawienie na trwałość? Znając swoje zdolności i umiejętności, wiem, na czym stoję i czego 

mogę się spodziewać. Dlaczego mam z tego rezygnować?” 

 

Odpowiedź Pani Profesor brzmi: “Jeśli je lubisz, to je sobie zatrzymaj. Ta książka, przedstawiając 

oba nastawienia i światy, które one kształtują, ma pokazać ludziom, że mają wybór. Chodzi o to, 

aby każdy z nas mógł zdecydować, w którym świecie woli żyć.” 

 

Powiem Ci droga Słuchaczko/Drogi Słuchaczu, ja już dawno zdecydowałam. Zanim podjęłam tę 

decyzję, to wydawało mi się, że krążyłam po omacku, robiąc sobie krzywdę, a teraz jestem już 

pewna, że więcej na to nie pozwolę  

 

SKRZYNIA SKARBÓW  

[39:52] 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.  

 

[40:16] Oczywiście cóż bym innego mogła polecić,  jak nie książkę właśnie Carol Dweck, pt. 

“Mindset”. Oczywiście wszystkie moje skarby znajdziesz w opisie do tego odcinka na stronie: 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast/.  

 

Jeśli na razie nie chcesz czytać książki, to podrzucam pomysł, by obejrzeć przemówienie Pani 

Dweck podczas konferencji TED. Ona w tym przemówieniu chyba mówi to wszystko, co ja tutaj  

w tak długim programie. No, może nie wszystko, ale przekazuje w bardzo przekonujący sposób 

swoje wnioski.  

 

[40:53] Chciałabym też polecić książkę Malcolma Gladwella “Poza schematem”.  Na marginesie, 

to jest autor, którego wszystkie książki Ci polecam. Natomiast na dzisiaj wybrałam “Poza 

schematem”, dlatego, że Gladwell zastanawia się w tej książce nad tym, czy talent jest 

przereklamowany. Zastanawia się właśnie nad tym, czy o tym, że ktoś osiąga sukces decydują 

tylko geny, tylko talent, albo może jest jakaś magiczna recepta na to? 

 

Można powiedzieć, że Gladwell nie docenia za bardzo roli talentu, ale za to wskazuje na dodatkowe 

czynniki wpływające na odniesienie  sukcesu. Na początku audycji mówiłam o tym, że kształtują 

nas i geny, i nasze nasze wychowanie oraz inne czynniki środowiskowe. Gladwell właśnie na te 

inne czynniki zwraca uwagę. A na jakie? Nie będę mówić o szczegółach, gdyż nie chcę psuć Ci 

niespodzianki, ponieważ tę książkę czyta się jak serię dobrych opowiadań. I serdecznie zapraszam 

Cię do zapoznania się z tą pozycją.  

 

Moja książka jest pokolorowana mazakami, tak mnie zafascynowały niektóre ciekawostki, które 

tam wyczytałam.  Autor na przykładach ludzi, którzy osiągnęli w jakiejś dziedzinie sukces, 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
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pokazuje jak inne czynniki np. rok urodzenia, rodzina z jakiej pochodzimy, dziedzictwo kulturowe 

albo szczęśliwy splot okoliczności, mogą zadecydować o naszym sukcesie.  

 

 

Gladwell - jak i wielu innych przed nim - obala także mit IQ, pokazując, że może być dwóch 

geniuszy i jeden z nich osiągnie sukces, a drugi nie. Nie będę w szczegóły wchodzić, bo jak 

powiedziałam, nie chcę Ci psuć niespodzianki, jeżeli byś tę książkę czytał/a.  

 

Mnie chyba zainteresował rozdział, który dotyczy morderstw, mówiący o kulturze honoru i tego, 

że u imigrantów w Ameryce, m.in. z północnej Irlandii, było na porządku dziennym,  zabijanie 

się za jakąś nawet błahostkę w obronie honoru rodziny. Gladwell wyjaśnia w książce więcej takich 

różnych ciekawych zjawisk, np. mówi o tym (tu też nie chcę wiele zdradzić, więc powiem ogólnie), 

że sportowcy osiągają sukcesy, a czynnikiem na to wpływającym jest ich data urodzenia. To jest 

niesamowite! Gladwell w bardzo ciekawy sposób to argumentował.  

 

Gladwell dużo pisze o pracowitości, czyli o tym, że warto się przyłożyć i włożyć wysiłek w to, 

robimy. Przywołuje odkrycia Andersa Ericssona, który badał np. skrzypków oraz szachistów  

i wyciągnął wniosek, że dziesięć tysięcy godzin, to jest to minimum praktyki, które powinno nam 

pomóc w osiągnięciu mistrzostwa.  

 

Gladwell przywołuje te badania, mówiąc o tym, że dzięki regularnej praktyce np. Bill Gates 

osiągnął sukces, bo nie dość, że miał szczęście, czyli splot czynników naprawdę mu sprzyjających, 

jak bogaci rodzice, czy wczesny dostęp do najnowszych technologii, to jeszcze dzięki temu 

dostępowi do najnowszych technologii, Gates zdążył dość szybko “wyprogramować” te dziesięć 

tysięcy godzin.  

 

Gladwell przywołuje też przykład Beatlesów i tłumaczy, że na początku kariery, w ciężkich dla 

nich czasach, musieli jechać do Hamburga, by sobie tam dorobić. Grali tam “do kotleta” i “wyrobili” 

dzięki temu te dziesięć tysięcy godzin i wypracowali tam tak naprawdę własny warsztat. Nigdy 

w życiu tyle nie grali u siebie, a w Hamburgu się chodziło na całe noce i musieli po prostu grać.  

 

Takich ciekawostek w książce znajdziesz naprawdę sporo, wszystkie poparte faktami, czy 

badaniami.  Zachęcam Cię do zapoznania się z tą pozycją,  zwłaszcza że Gladwell pisze po części 

właśnie o tym, o czym mówi Carol Dweck, że na sukces, to oprócz talentu składają się też inne 

rzeczy. Często o nich się nie mówi, np.  o tym, że warto popracować nad sobą, albo że w wielu 

sytuacjach pomaga urodzenie w odpowiedniej rodzinie lub po prostu zbieg okoliczności, bo to nie jest 

to takie “romantyczne”.  

 

[45:35] Kolejnym skarbem, którym chcę się podzielić jest książka wspomnianego przed chwilą 

przeze mnie Pana Ericssona. Pan Anders Ericsson wydał książkę “Peak: Secrets from the New 

Science of Expertise”. Podaję ten tytuł od razu po książce “Poza schematem”, po pierwsze, dlatego, 

że Gladwell się powołuje na badania Andersa, a po drugie, dlatego, że Anders się po tym oburzył  

i wywiązała się niezła debata. Otóż Anders oskarżał Gladwella o to, że źle zinterpretował wyniki 

jego badań i tłumaczył, że tu nie chodzi tylko o trenowanie dziesięć tysięcy godzin, tylko o coś 

więcej.  

 

Otóż Ericsson mówi prawie o tym samym co Pani Carol Dweck przywoływana wcześniej, że nasz 

mózg po prostu wytwarza nowe połączenia. Niektóre połączenia traci, a niektóre wzmacnia, ale też 

zachodzi taki proces, który powoduje, że te połączenia się na siebie nakładają i jakby taka nowa 

warstwa wytwarza się na tych połączeniach nerwowych i tym sposobem nasze impulsy nerwowe 
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przepływają dziesięć razy szybciej. Możemy naprawdę poprawić nasze umiejętności właśnie 

wytrwale trenując. 

 

Ericsson  tutaj dopowiada, że Gladwell się myli z tego prostego powodu, bo oczywiście te dziesięć 

tysięcy godzin, praktyka i wysiłek są bardzo ważne, ale pod jednym warunkiem: że odpowiednio 

się uczymy i  wiemy, jak mamy się uczyć. Tu nie chodzi tylko o takie mechaniczne powtarzanie, 

ale o ciągłą refleksję i wyciąganie wniosków.  Potrzebny jest tutaj zazwyczaj odpowiedni 

nauczyciel czyli ktoś, kto jest w stanie odpowiednio nas  korygować oraz niezbędne jest także 

zrozumienie całego procesu uczenia się.  

 

Ericsson nazywa to podejście “celową praktyką”.  Innymi słowy, chodzi mu o to, żeby trenować coś 

wiele godzin, ale nie by praktykować tak, by coś bezmyślnie powtarzać.  Ćwiczmy “z głową”, czyli 

z odpowiednim zrozumieniem tego całego procesu.  

 

Według niego, jeżeli ktoś jest w stanie skoncentrować się na ćwiczeniu jednej rzeczy i włożyć w to 

cały wysiłek, to jest też w stanie bardzo wiele osiągnąć. Zaznaczył też, że nie zna za wielu osób, 

które chciałyby zrezygnować ze wszystkiego i położyć wszystko na jedną szalę, by trenować tylko 

jedną rzecz. Uważa, że nie jest niczym złym, że ludzie są po prostu przeciętni.  

 

Podobne rozważania, możesz poczytać w różnych artykułach, niektórzy ostro dyskutują  

z Ericssonem, ale jednak największe nieporozumienie zaszło na linii Gladwell - Ericsson i ja też  

w opisie do odcinka podcastu zalinkuję te artykuły, gdyby ktoś by był zainteresowany 

sprawdzeniem, jakie argumenty padały po obu stronach. 

 

Dodam jeszcze, że w procesie “celowej praktyki” niezwykle istotna jest odpowiednia informacja 

zwrotna, otrzymywana od naszego nauczyciela.  To, co powiedział Ericsson pokrywa się  

z nastawieniem na rozwój propagowanym przez Panią Carol Dweck, czyli: ucz się odpowiednio, 

staraj się rozwijać, ale zbieraj z zewnątrz informacje zwrotne. Zbieraj i przetwarzaj informacje ze 

świata.  

 

Gdy będziesz odpowiednio podchodzić do rozwijania swoich umiejętności, to też się w Tobie wzmocni 

zaangażowanie i będziesz chcieć jeszcze bardziej to robić, a zwłaszcza, gdy zauważysz postępy.  

 

I ostatni skarb na dziś, to metaanaliza badań właśnie na temat tego co tak naprawdę wpływa na 

to, że my osiągamy sukces, czyli, że szybciej się uczymy. Akurat w tej metaanalizie są też takie 

argumenty, że niestety Ericsson być może nie ma racji, bo są też  takie badania, które jednak tego 

nie potwierdzają. Zapoznaj się, jeśli zainteresował Cię ten wątek.  

 

Podsumowując, sukces to mieszanka naszych umiejętności, wiedzy i naszych talentów,  

i pracowitości oraz innych, często niezależnych od nas czynników.  

 

Jeśli nie boisz się wysiłku i stawiania czoła wyzwaniom, to  jesteś naprawdę na dobrej drodze do 

sukcesu. Uczmy się cały czas, ponieważ nie znamy możliwości naszego mózgu, nie znamy 

możliwości naszego organizmu. Nie ograniczajmy się do postawy: “jestem utalentowany” i nie 

robiąc nic, będę lepszy niż reszta. 

 

Podczas badań z szachistami okazało się, że Ci, którzy na początku byli lepsi i spoczęli na laurach 

zostali daleko w tyle za tymi, którzy byli mniej zdolni, ale trenowali, poznawali różne taktyki  

i praktykowali.  
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Ericsson grywał w szachy z kolegą i zawsze go ogrywał. W pewnym momencie sytuacja się 

odwróciła i kolega zaczął wygrywać. Ericsson zastanawiał się nad tym i po prostu przestał  

w pewnym momencie pracować tak ciężko nad tym, żeby być dobrym w szachach. Wybrał 

natomiast, że zamiast szachami zacznie się zajmować odkrywaniem ludzkiego potencjału.  

 

[51:11] I Tobie życzę mądrego odkrywania swoich możliwości, wspaniałego rozwoju i korzystania 

jak najlepszy uczeń z każdej lekcji, którą przyniesie Ci życie.  

 

Dziękuję za Twój czas i pamiętaj, że warto pobrać karty pracy, aby jak najlepiej skorzystać z tego 

programu. 

[51:34] 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: 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater  

 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

 

PODCAST: “FAŁSZYWE PRZEKONANIA: Jak pracować nad zmianą ograniczających nas 

przekonań?” https://www.klaudiakalazna.com/podcast/ 

KSIĄŻKA: Carol Dweck, “Mindset - Updated Edition : Changing The Way You think To Fulfil 

Your Potential”, Little, Brown Book Group, 2017. 

Wystapienie TED Carol Dweck: https://www.ted.com/.../carol_dweck_the_power_of... 

KSIĄŻKA: Anders Ericsson, Robert Pool, “Peak: Secrets from the New Science of Expertise”, Eamon 

Dolan/Mariner Books, 2017 

KSIĄŻKA:  Malcolm Gladwell, “Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu”, Znak, Kraków 2010. 

BADANIA na temat wpływu praktyki na osiągnięcia: “The Role of Deliberate Practice in the 

Acquisition of Expert Performance”, Psychological Review 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406 

https://www.gwern.net/.../psych.../writing/1993-ericsson.pdf 

META - ANALIZA BADAŃ: Brooke N. Macnamara, David Moreau, David Z. Hambrick The 

Relationship Between Deliberate Practice and Performance in Sports, “Perspective on Psychological 

Science”, Volume: 11 issue: 3, 2016 ss. 333-350 

ARTYKUŁ: “A top psychologist says there's only one way to become the best in your field — but 

not everyone agrees”; http://uk.businessinsider.com/anders-ericsson-how-to... 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?fbclid=IwAR1KyvdgCxPHHZv-BjL9ePaH0iCC7EJ0CVTNCZUukALu0j6rIUkUOj_vOvs
https://www.gwern.net/docs/psychology/writing/1993-ericsson.pdf?fbclid=IwAR2HGCZyrjn_l9lkOG33KkPrNjWMrl9SBtiM3QtrscyPbS6NzuAvFtleNBE
https://www.gwern.net/docs/psychology/writing/1993-ericsson.pdf?fbclid=IwAR2HGCZyrjn_l9lkOG33KkPrNjWMrl9SBtiM3QtrscyPbS6NzuAvFtleNBE
http://uk.businessinsider.com/anders-ericsson-how-to-become-an-expert-at-anything-2016-6?r=US&IR=T&fbclid=IwAR27zYObJuwuaAQ1uUd_F_Khdf01VpPJYElvm-Q4cY9GjtNI54Ez7O_xihY
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?fbclid=IwAR1KyvdgCxPHHZv-BjL9ePaH0iCC7EJ0CVTNCZUukALu0j6rIUkUOj_vOvs
https://www.gwern.net/docs/psychology/writing/1993-ericsson.pdf?fbclid=IwAR2HGCZyrjn_l9lkOG33KkPrNjWMrl9SBtiM3QtrscyPbS6NzuAvFtleNBE
https://www.businessinsider.com/anders-ericsson-how-to-become-an-expert-at-anything-2016-6?r=UK
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ARTYKUŁ: “Can 10,000 hours of practice make you an expert?”, 

http://www.bbc.com/news/magazine-26384712 
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