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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00] Co dla Ciebie oznacza wiarygodność? Kim jest według Ciebie człowiek wiarygodny? 

Uważasz siebie za takiego człowieka?  

W tym odcinku mówię o WIARYGODNOŚCI i polecę Ci ciekawe materiały do poczytania, powiem 

też o tym  jak rozpoznać kłamcę oraz podpowiem, co badania mówią na temat opinii o danym 

produkcie, czy usłudze, czyli społecznym dowodzie słuszności. 

Dziś dowiesz się między innymi: 

• co się składa na wiarygodność, 

• jak sprawdzić, na ile jesteś osobą wiarygodną, 

• jak możesz zadbać o swoją wiarygodność, 

• że nie warto ukrywać tego, w czym jesteśmy słabsi, 

• jak przekuwać słabości w mocne strony, 

• z jakiego powodu ważny jest społeczny dowód słuszności. 

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. 

INTRO  

 
[00:01:27] 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!  

Zatem zapytam raz jeszcze: 

 

[00:02:11] Co dla Ciebie oznacza wiarygodność? Kto to jest według Ciebie człowiek wiarygodny? 

Gdy zadaję to pytanie podczas warsztatów, czy szkoleń, otrzymuję takie odpowiedzi:  

• dotrzymywanie słowa, 

• naturalność, 

• autentyczność,  

• spójność ze sobą, ze swoimi wartościami.  

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


  
  

Akademia GroWings 3 www.klaudiakalazna.com 

A teraz przypomnij sobie sytuację, w której na Twojej drodze stanął człowiek, który nie był według 

Ciebie wiarygodny. Co się wtedy wydarzyło? Jak się czuła/eś? Jakie zachowania Ci się nie 

podobały?  

Zastanów się, bardzo uczciwie sam/a ze sobą, kiedy to Ty zachowujesz się podobnie. Podaj 

konkretne przykłady takich sytuacji. 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:03:15] Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Dziś użyjemy narzędzia, które nazwałam “DRZEWO”. Stworzyłam je na podstawie książki 

Stevena M.  R. Coveya, czyli syna Stevena R. Coveya, autora takiej bestsellerowej pozycji jak  

“7 nawyków skutecznego działania” i wielu innych,  np. “Najpierw rzeczy najważniejsze”. 

Książka, do której się dziś odwołuję to “Szybkość zaufania”,  a wiarygodność, o której jest ten 

odcinek, jest jednym z kluczowych elementów tego, że komuś ufamy.  

Stevena R. Covey używa pięknej metafory drzewa, pisząc o tym, że wiarygodność składa się  

z kilku elementów i porównuje ją do różnych części drzewa, o czym za chwilę. Dziś chciałabym Cię 

zaprosić do refleksji na temat tego, w których dziedzinach czujesz się osobą wiarygodną,  

a w których jeszcze nie i być może warto się temu konkretnemu aspektowi bardziej przyjrzeć. 

Oczywiście pomogą Ci w tym karty pracy, które pobierzesz w opisie do tego odcinka na stronie: 

www.klaudiakalazna.com/podcast 

KORZENIE - PRAWOŚĆ   

[00:04:41] Pierwszy element wiarygodności to nasze korzenie. Junior Covey  powiedział, że 

korzenie symbolizują prawość. Pierwsze co nam się nasuwa to, że prawość - to uczciwość. Covey 

twierdzi jednak, że to nie tylko uczciwość, tylko to coś więcej. To podejście jest bardzo bliskie mojemu 

sercu, bo właśnie dotyczy życia w zgodzie z własnymi wartościami i tego, że człowiek prawy to 

człowiek solidny, to człowiek, który dotrzymuje słowa. Człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą  

i czyni to w co wierzy. 

I zapytaj teraz siebie: Jak bardzo jesteś uczciwa/y sama/y ze sobą na co dzień? Jak często zdarza 

się, że ściemniasz innym i robisz swoje, że wykręcasz się, że unikasz odpowiedzi, czy też 

odpowiedzialności?  Zresztą w słowie odpowiedzialność mamy słowo “odpowiedź”. Jak zatem 

odpowiadasz na daną sytuację?  

Zastanów się i oceń na skali od jednego do dziesięciu (1= wcale, 10 = lepiej być nie mogło!), jak 

bardzo prawym człowiekiem jesteś? Pamiętaj, że przecież korzeni nie widać. One są ukryte pod 

powierzchnią. Dlatego tak bardzo cierpimy, kiedy natkniemy się na człowieka, który wydawał 

nam się wiarygodny, a potem się na nim zawiedziemy.  

Napisałam też artykuł pt.: “Jak nie dać się nabrać, czyli co może się kryć pod płaszczykiem 

wiarygodności – uważaj na te 3 pułapki!”, który znajdziesz na mojej stronie w zakładce 

“Czytelnia”.  

Wracając jeszcze do prawości, to często jest tak, że gdy pytam kogoś: “No dobra, a co znaczy dla 

ciebie wiarygodność?”, to w odpowiedzi słychać duży nacisk na kompetencje, na umiejętności. 

www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.klaudiakalazna.com/jak-nie-dac-sie-nabrac/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-nie-dac-sie-nabrac/
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Czasami ludzie mówią coś takiego:  “Lekarz musi być dobrym specjalistą, nieważne jakim jest 

człowiekiem, nie musi być miły. Mnie tam nie obchodzi, co on robi jako człowiek”.   

A jeżeli pójdę do tego lekarza i okaże się on człowiekiem nieuczciwym? Jak to się może dla mnie 

skończyć? Pamiętam czasy, gdy często kończyło się to np. łapówką albo brakiem dostępu do opieki 

medycznej, bo ktoś inny, kto odpowiednio zapłacił, miał pierwszeństwo. I oczywiście nie musi tak 

być i nie dotyczy to wyłącznie opieki medycznej, a w zasadzie każdej sfery życia, jeśli osoba,  

z którą mamy jakąś relację, nie jest osobą prawą.  

Wiarygodność to są takie sygnały, które wysyłamy do świata, a inni ludzie je odbierają. Są to 

sygnały dotyczące naszych kompetencji, ale też tożsamości.  I tutaj jest problem, często sygnałów 

ukrytych, tych korzeni, nie potrafimy odczytać,  ten sygnał do nas często nie dociera, nie wiemy 

jakim systemem wartości dana osoba się kieruje. Nie zauważamy tego, co jest pod spodem. 

Zastanów się raz jeszcze, na ile czujesz się prawym człowiekiem? Uczciwym, mówiącym wprost, 

bez wykrętów, nazywającym rzeczy po imieniu, biorącym odpowiedzialność za swoje czyny? 

PIEŃ - INTENCJE  

[00:08:19] A teraz przejdźmy do pnia. Są nim nasze INTENCJE. Zastanów się: jakie masz intencje 

myśląc o innych ludziach? Co myślisz o ludziach w pracy lub w życiu prywatnym?  Zwróć uwagę 

na to, że my często oceniamy innych ludzi biorąc pod uwagę ich zachowanie a nie ich intencje.  

 

Gdy nawalimy, to często myślimy o sobie:  “No przecież miał/em dobre intencje, tylko mi nie 

wyszło!”.  Ale jeżeli komuś innemu nie wyjdzie, to co robimy? Myślimy np. “No znowu nawalił!” 

albo “Na złość mi to chyba robi!”, czyli z automatu oceniamy inną osobę.  

W tym momencie chciałabym Ci przypomnieć, że w odcinku szóstym mojego podcastu,  

pt. “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?", powiedziałam właśnie o różnych 

typach zachowań i intencjach, które za nimi stoją. Jeśli jeszcze nie miała/eś okazji go posłuchać,  

to serdecznie Cię do tego zapraszam.   

A teraz na  skali od jednego do dziesięciu zaznacz, na ile zwracasz uwagę na intencje innych 

ludzi. Zadaj sobie pytanie: “Na ile staram się zrozumieć, jaka intencja stoi za zachowaniami 

innych ludzi?”.   

Jeden oznacza, że od razu ich oceniasz, a dziesięć oznacza, że starasz się najpierw innych docenić 

i zastanawiasz się nad intencją stojącą za danym zachowaniem, i chcesz ją zrozumieć. Innymi 

słowy, oceniasz teraz swoją intencję, swoją dobrą wolę w dostrzeganiu intencji stojących za 

zachowaniami innych osób. Dzięki temu możesz chcieć z nimi porozmawiać, by zrozumieć dane 

zachowanie i - co ważne - porozumieć się z tą osobą. 

Zastanów się, czy nie jest przypadkiem tak, że zakładasz, patrząc na drugiego człowieka,  że on 

ma złe intencje, chce cię oszukać albo naciągnąć. Miałam kiedyś w swoim otoczeniu wiele takich 

osób. Gdy tylko je spotykałam, słyszałam: “Patrz on mi robi przysługę, pewnie znowu ode mnie 

czegoś chce”, albo “Ona mi się narzuca z tą swoją pomocą, ciekawe co znowu kombinuje” i moje 

ulubione: “Ja tam już nikomu nie wierzę, bo pewnie znowu ktoś mnie będzie chciał okantować”. 

I oczywiście, że świat nie jest różowy jak landrynka lub polukrowany i słodziutki, i że są ludzie, 

którzy zechcą nas oszukać, czy skrzywdzić. Nie o naiwność mi tutaj chodzi, a raczej o to, czy 

masz w sobie nawyk myślowy, który mówi: stop, zanim ocenisz, pomyśl o intencji, zapytaj tej 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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osoby o intencję, porozmawiaj, jeśli można. Nie ma złotych recept, czy magicznych trików, bo 

każda sytuacja jest inna, ale przykładowo możesz zamiast oceny powiedzieć:  

“Zaciekawiło mnie Twoje zachowanie, pozwól mi zrozumieć, co jest dla Ciebie ważne w tej sytuacji?” 

- to pytanie otwiera drogę do zrozumienia i prawdziwego porozumienia. 

A jak jest u Ciebie? Możesz też zapytać o informację zwrotną swoich przyjaciół, czy kogoś  

z rodziny. Bo może oni zauważyli jakieś Twoje tendencje do nadmiernego krytykowania 

zachowań innych ludzi lub przyczepiania im łatek. Jeśli jeszcze nie wykonała/eś ćwiczeń 

dotyczących pogłębiania informacji o samym sobie, to serdecznie zapraszam Cię do posłuchania 

odcinka trzynastego mojego podcastu,  pt.: “Jak poznać siebie i skutecznie wykorzystać zebrane o 

sobie informacje? Pozyskuj wartościowe opinie”. 

GAŁĘZIE - MOCNE STRONY  

[00:12:40] Omówiliśmy pień, przechodzimy zatem do gałęzi. Symbolizują one nasze 

umiejętności, czyli to, że potrafimy coś wykonać od A do Z. Ja bym nawet poszła dalej i zapytała 

Cię o trzy elementy mocnych stron, czyli nie tylko o to, w jaki sposób rozwijasz swoje umiejętności, 

ale też w jaki sposób wykorzystujesz na co dzień swoje talenty i czy zdobywasz nową wiedzę  

w zakresie, w którym chcesz się rozwijać. Mocna strona to taki koncept, składający się z wiedzy, 

umiejętności i talentu. 

I teraz zadaj sobie następujące pytania: “Na ile wykorzystuję mój potencjał, czyli rozwijam moje 

umiejętności, zdobywam wiedzę i używam moich talentów?” -  oceń to na skali od jednego do 

dziesięciu, gdzie jeden oznacza “wcale”, a dziesięć - “lepiej być nie mogło”. 

Spójrz szczerze na to, co potrafisz i czy się rozwijasz, czy przypadkiem nie zaniedbujesz swojego 

rozwoju. A może narzekasz, że się nie rozwijasz w pracy, że biznes Ci nie idzie? Co zaniedbałaś/eś? 

Co możesz jeszcze zrobić? Jak Ty dbasz o swój rozwój? Czy bierzesz go w swoje ręce? 

OWOCE - REZULTATY 

[00:14:00] Na drzewie mogą rosnąć jeszcze owoce. Mówimy na przykład: “Po owocach ich 

poznacie”,  zatem owoce są symbolem rezultatów naszych działań. A teraz pomyśl o różnych 

dziedzinach życia, które są dla Ciebie teraz ważne i oceń na skali od jednego do dziesięciu, jak 

oceniasz efekty Twoich działań w tych dziedzinach? Jak oceniasz swoje osiągnięcia? Pamiętaj, że 

to właśnie owoce ludzie najbardziej widzą, a nie Twoje intencje, czy system wartości.  

Zastanów się na ile Twoje słowa lub niewypowiedziane zamiary są poparte czynami? Na ile to tylko 

czcza gadanina, a  na ile rzeczywiste efekty? Pewnie spotkała/eś kiedyś osobę, która opowiadała 

na lewo i prawo o swoich pomysłach, ale żadnego nigdy nie zrealizowała? Albo przechwalała się 

czymś, natomiast nie miało to zupełnie odzwierciedlenia w rzeczywistości?  

W sferze kariery możesz się np. sam/a siebie zapytać: “Czy gdybym pokazał/a komuś moje CV to 

bym był/a z siebie dumna/y? Czy wolał(a)bym je ukryć?”; bądź przy tej okazji dla siebie 

sprawiedliwa/y i weź pod uwagę sytuacje z innych sfer życia, jak np. urlop macierzyński, czy 

jakieś losowe wydarzenia, które od Ciebie nie były zależne. Zwróć raczej uwagę na to, co było 

kwestią Twojego wyboru podczas kształtowania ścieżki zawodowej, kiedy zdecydowała/eś się pójść 

na łatwiznę, albo zaakceptowała/eś pracę, która była zupełnie niezgodna z Twoimi wartościami lub 

mocnymi stronami.  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-13/
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Albo możesz zapytać siebie, czy zdarza się tak, że nosisz w głowie lub w sercu jakiś pomysł,  

a potem odczuwasz zazdrość, bo ktoś inny go zrealizował? A może nawet masz poczucie, że “ktoś 

ukradł” Twój pomysł? Co robisz w celu jego realizacji? Jak każdy dzień przybliża Cię do tego celu? 

Zachęcam, żeby ze spokojem usiąść do takiej głębokiej refleksji, żeby co pewien czas zrobić sobie 

taki audyt. I pamiętaj o podejściu holistycznym, o tym drzewie, by zawsze zadbać zarówno o to, co 

ukryte, i o to, co widoczne. Pamiętajmy, że to właśnie z dobrze zadbanych korzeni wyrasta 

rozłożyste drzewo, które może obrodzić w dorodne owoce.  

[00:16:50] W drugiej części skrzynki narzędziowej powiem o podejściu: “Przekuj swoje słabości  

w mocne strony”. Wielokrotnie ludzie zadają sobie pytanie, co powinni zrobić, gdy popełnili błąd, 

bo przecież chcą być uznawani za ludzi wiarygodnych, a tutaj nagle robią coś, z czego nie są 

dumni.  

Przede wszystkim należy się do niego przyznać i przeprosić. I niektóre badania mówią o tym, że 

jeszcze bardziej wtedy będziemy wiarygodni. Mówi się też o czymś takim jak “niepewny ekspert”, 

czyli jeżeli jakiś specjalista - ekspert nie jest czegoś pewien, to nie umniejsza mu to, że powie “Nie 

wiem, sprawdzę to i wrócę z tym do Ciebie”. Jest wręcz odwrotnie - ludzie jeszcze bardziej będą ufać 

temu człowiekowi. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że go szanują za to, że powiedział że „nie wie”.  

Chodzi o to, że zazwyczaj oczekujemy, że eksperci są święcie przekonani o słuszności swojej opinii, 

zatem intryguje nas, gdy zasieją jakąś dozę niepewności. Takie połączenie wiedzy eksperta z jego 

wahaniem zwiększa moc komunikatu i wzbudza większe zaufanie u jego odbiorców.  

Załóżmy, że dobrze Ci idzie, jesteś uznawany/a za osobę wiarygodną i rzeczywiście chcesz też 

tak się w pełni czuć. Masz jednak problem ze swoimi mocnymi i słabszymi stronami. Nie ukrywaj 

ich! Warto zrobić wręcz odwrotnie, o czym mówi Robert Cialdini w książce “Pre - swazja”.  

Cialdini radzi, że warto po prostu najpierw bezpośrednio powiedzieć o swojej słabości. Przykładowo 

prawnik, który pierwszy powie w sądzie coś negatywnego, rzucającego podejrzenie na jego klienta, 

jest odbierany jako bardziej uczciwy i - w rezultacie - często wygrywa bo jest odbierany 

rzeczywiście jako uczciwa osoba.  

Innym przykładem może być polityk, który powie coś dobrego o swoim przeciwniku lub przyzna 

się do swoich porażek. W niektórych reklamach też możesz zauważyć, że jest wspomniana wada 

jakiegoś produktu.  

Czyli po pierwsze wspomnij o swojej słabości, nie ukrywaj jej! Ale uwaga!  Potem od razu powiedz  

o Twoich mocnych stronach. Podam kolejny przykład z książki “Pre - swazja”. Otóż Elżbieta I, 

królowa Anglii i Irlandii doskonale zastosowała tę technikę powiedzenia najpierw o słabości a potem 

o mocnych stronach czekając na inwazję hiszpańską w 1588. Powiedziała: “Wiem, że mam ciało 

kruchej i słabej kobiety, ale mam też serce króla, i to króla Anglii!”, czyli odwołała się do swojej 

słabości, do podstawowego zarzutu walczących mężczyzn, że jest słabą kobietą. 

Trzynaście lat później podczas ostatniej mowy do parlamentu, którego wielu członków nie miało 

do niej zaufania, powiedziała:  “I choć być może mieliście i będziecie mieli zasiadających na tym 

tronie wielu potężniejszych i mądrzejszych książąt, to jednak nigdy nie mieliście i nie będziecie 

mieli żadnego, który kochałby Was bardziej!”.  Znowu podała swoją słabość (inni być może byli 

bardziej potężni i mądrzejsi), ale zaraz potem odwołała się do tego, jak bardzo jest oddana swoim 

ludziom.  
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Zatem podajemy jako pierwszą naszą słabość, przyznajemy się do niej, a potem podkreślamy 

naszą mocną stronę. Nie ma sensu ukrywanie, czy manipulowanie. Nie chodzi o ściemnianie,  

a wręcz odwrotnie, o przyznawanie się do siebie, o branie odpowiedzialności zarówno za swoje 

sukcesy jak i porażki.  

SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:20:56] 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. 

Ze “Skrzyni skarbów” wyciągam dziś dwie książki i dwa artykuły.  

[00:21:24] Przede wszystkim chciałabym polecić Ci książkę, o której już dzisiaj 

wspominałam:   “Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukcesy w biznesie” 

(Stephen R. Covey, Rebecca R. Merrill).  

Wszystkie elementy wiarygodności są w niej szczegółowo omówione, znajdziesz też taki test, 

dzięki któremu dokonasz samooceny swojej wiarygodności. Cała książka naszpikowana jest 

życiowymi przykładami takimi z pracy i z życia prywatnego. 

Książkę czyta się  łatwo i  szybko. Jest to taki podręcznik lidera, podręcznik każdego z nas, kto 

chce świadomie budować całe swoje życie. Świadomie, czyli innymi słowy, w taki sposób, by brać 

sprawy w swoje ręce.  

Bardzo spodobało mi się w tej książce podkreślanie, że tracimy wiarygodność, bo nie bierzemy 

odpowiedzialności za nasze sprawy, decyzje, czy obowiązki. W książce jest przykład człowieka, 

który pracował w pewnej firmie. Jego pracownik miał wypadek podczas transportu towaru,  

a procedura wymaga, aby po każdym takim wypadku, który się przydarzy, wziąć od policjanta 

specjalny protokół. I ten pracownik o tym nie wiedział i oczywiście tego nie zrobił. Tym sposobem 

poważnie naruszył procedury firmy.  

Szef szefa tego pracownika bardzo się zdenerwował i powiedział, że skoro jego pracownik nie 

wypełnił tej procedury, to trzeba mu “dać po uszach”, trzeba też napisać raport na ten temat. Szef 

tego pracownika, który brał udział w wypadku, szczerze przyznał, że jego podwładny nie wypełnił 

tego obowiązku, ponieważ o tym obowiązku nie wiedział. A nie wiedział dlatego, że ten szef mu  

o tym nie powiedział.  

Szef chciał przyjąć odpowiedzialność i napisał raport, natomiast opisał w nim również swoją 

winę.  Przyznał się do swojego zaniedbania, wziął odpowiedzialność za tę sprawę. Poszedł  

z raportem do swojego szefa, a ten nie chciał przyjąć raportu. Jednak ten się postawił i podkreślił, 

że  to jest jego odpowiedzialność i nie ma zamiaru zrzucać winy na swojego pracownika.  

I takich przykładów mamy na co dzień mnóstwo. O ile życie byłoby prostsze, gdybyśmy brali 

odpowiedzialność za nasze sprawy. Z drugiej strony oddajmy tą odpowiedzialność innym 

ludziom, za pomocą skutecznego i efektywnego delegowania. Bo gdy będziemy oddawać ludziom 

odpowiedzialność, to oni wtedy będą się też stawać bardziej odpowiedzialni. Mam nadzieję, że ten 

przykład też może Cię zachęcić do sięgnięcia po tę lekturę.  
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Bardzo mi się też podoba w tej książce podkreślanie tego, że ludziom należy mówić o rzeczach 

wprost. Być może znasz człowieka, który mówi do Ciebie często coś w stylu: “Wiesz co, no nie 

wiem... nie mogę podjąć decyzji… nie mam do tego głowy” i ewidentnie unika podjęcia decyzji 

mówiąc: “Pomyślę o tym później”. Albo - co gorsza - w końcu podejmuje jakąś decyzję i na drugi 

dzień przed swoim przełożonym albo przed innymi  ludźmi, np. przy rodzinie, mówi zupełnie co 

innego niż powiedział Tobie. 

Po wielu moich  doświadczeniach z ludźmi, którzy nie brali odpowiedzialności ani za swoje porażki, 

ani za swoje sukcesy oraz unikali podejmowania jakichkolwiek trudniejszych decyzji, podjęłam 

decyzję, że “Mistrzom Unikologii” mówię wielkie NIE. Gdy spotykam osobę, która opracowała do 

perfekcji sztukę wykrętów lub zrzucania odpowiedzialności na kogoś lub na coś, to uciekam wtedy 

gdzie pieprz rośnie. Nie mam zamiaru mieć takich ludzi w moim otoczeniu.  

Każdy z nas niech sobie odpowie, czy w jego otoczeniu takie niewiarygodne osoby się pojawiają. 

Pamiętajmy, że przecież człowiek niewiarygodny, który nie dotrzymuje słowa,  zazwyczaj też nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

[00:25:39] Drugim moim skarbem na dziś jest książka pt. “Anatomia kłamstwa” (P. Houston, M. 

Floyd, S. Carnicero, D. Tennant). Bardzo ją lubię, mam zaznaczone na kolorowo mnóstwo 

fragmentów. Autorzy pracowali w CIA, a na okładce znajdziesz dopisek: “Agenci CIA pomogą Ci 

wytropić fałsz, zdradę, nielojalność, oszczerstwo i plotki”.  

Ktoś mógłby powiedzieć, że tak to amerykańsko brzmi, natomiast książka jest naprawdę 

wartościowa. Jest takim studium, tak jak mówi tytuł anatomią, takim rozbieraniem kłamstwa na 

czynniki pierwsze. Znajdziesz też tutaj cytaty z przesłuchań i potem analizę przesłuchań. 

Książka nie jest długa, czyta się ją jak dobrą powieść, albo podręcznik komunikacji. I bardzo fajne 

jest też to, że na samym końcu znajduje się dodatek, w którym znajdziesz praktyczne informacje 

na temat tego, jak rozmawiać w trudnych sytuacjach z kimś,  kogo podejrzewasz o kłamstwo, np. 

jeżeli podejrzewasz, że ktoś cię zdradza albo jeżeli podejrzewasz, że twoje dziecko bierze narkotyki.  

To bardzo konkretna książka, każde słowo jest w niej potrzebne, po prostu nie ma takiego „mydła  

i powidła”. Polecam ją każdemu i przeczytam Ci na zakończenie recenzję prof. dr. hab. Zbigniewa 

Nęckiego:  

“Z największym przekonaniem rekomenduję tę pracę wszystkim, którzy chcą podnieść swój 
poziom inteligencji społecznej i łatwiej wykryć kłamstwa w kontaktach w rzeczywistości realnej  
i wirtualnej.“ 

No i jeszcze odczytam opinię Jacka Santorskiego, psychologa biznesu:  

“Poważne badania psychologiczne wskazują, że każdy z nas - a więc także nasi partnerzy, dzieci, 
współpracownicy, życzliwa sąsiadka i miły pan w sklepie kłamie kilka do kilkunastu razy 
dziennie! Warto więc poznać całą prawdę o anatomii kłamstwa, jego wykrywaniu i... ukrywaniu”.  

Ta książka to taki papierowy wykrywacz kłamstwa. Oczywiście to nie jest taka recepta na 

wszystko, ale warto się zapoznać, jeżeli masz czas i chcesz coś poczytać dla przyjemności  

i dowiedzieć się czegoś ciekawego przy okazji, to polecam.   

[00:27:58] Polecę Ci jeszcze moje dwa artykuły, które znajdziesz na mojej stronie 

https://www.klaudiakalazna.com/czytelnia/.  

https://www.klaudiakalazna.com/czytelnia/
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Pierwszy  artykuł pt.: “7 lekcji od mieszkańców Andaluzji: jak się wyróżnić na rynku?” jest 

właśnie o tym, że spotkałam niezwykle uczciwych, miłych, profesjonalnych, jednym słowem 

wiarygodnych ludzi podczas mojej podróży po Andaluzji. Nauczyli mnie wiele i jeśli ciekawi Cię 

co to jest, wskakuj proszę do mojej “Czytelni”.  

Drugi artykuł ma tytuł:  “Co zrobić aby zdobyć zaufanie klienta? Zostać Agentem!” - możesz 

zapytać co ona znowu z tymi agentami? Otóż jeśli nie wiesz jak zdobyć klientów,  jak podbić 

rynek, po prostu należy wtedy zdobyć zaufanie. W dużym skrócie stań się agentem zaufania. 

Odwołuję się w tym artykule głównie do książki, która w Polsce została wydana pod tytułem: 

“Zaufanie 2.0. Jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę”.  

Chodzi o to, że należy budować wokół siebie taką armię ludzi, którzy Ci ufają. A można to zrobić 

po prostu będąc autentycznym, naturalnym będąc sobą,  będąc wiarygodnym. Znajdziesz tam 

również wzór na zaufanie, zaczerpnięty z książki “Zaufany doradca” (D. Maister, Ch. H. Green  

i R. M. Galford). W skład zaufania, według przytoczonej tam formuły wchodzi wiarygodność, 

rozumiana jako sygnały o kompetencjach i tożsamości wysyłane przez daną osobę. 

SKRZYNIA BIEGÓW 

[00:29:41] A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: "Jak włączyć wyższy bieg?" Czyli jak 

nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa. Jak ruszać by silnik nie 

zgasł? Zastanowimy się jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę zanim zapali się 

kontrolka. 

A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? 

W “Skrzyni biegów” powiem dziś o tzw. “społecznym dowodzie słuszności “, ponieważ jest to 

odcinek o wiarygodności, a my często wierzymy innym ludziom, jeśli duża liczba innych ludzi 

im także wierzy i wybieramy produkty lub usługi, gdy mają wiele pozytywnych recenzji.  

Opierając się na opinii innych bierzemy pod uwagę dwa aspekty: słuszność i wykonalność.  

 

[00:30:31] Najpierw powiedzmy o SŁUSZNOŚCI - uważamy, że skoro zdecydowało się na coś tak 

wielu ludzi, to pewnie dokonali oni mądrego wyboru.  

Gdy idę do sklepu i przedtem przeczytałam sto pięćdziesiąt pięć pozytywnych recenzji lub 

zerknęłam na jakąś stronę i zobaczyłam, że czterdzieści tysięcy ludzi zachwala ten produkt, to 

nawet nie czytając dokładnie ich opinii,  po prostu zakładam że ten produkt jest OK. Tak działa 

nasz mózg, który chce działać efektywnie i szuka skrótów, bo po prostu zwariowalibyśmy, 

gdybyśmy mieli wszystko samodzielnie analizować.  

Czyli ludzie zakładają że jeżeli większość coś robi, czy mówi, to w takim razie jest to słuszne, czy 

to z punktu widzenia moralnego, czy praktycznego.   

Jak możesz wykorzystać ten mechanizm? Pamiętaj, że gdy mówisz o swoich usługach, czy 

produktach podawaj ile osób Ci zaufało i co najchętniej kupują. Przykładowo jeżeli masz restaurację, 

to dobrze w tej restauracji napisać, które produkty są najczęściej wybierane, czyli są najbardziej 

popularne. Zwróć uwagę że jeżeli wchodzisz na jakąś stronę internetową np. na bloga, to też masz 

często pokazane najbardziej popularne artykuły.  

https://www.klaudiakalazna.com/jak-sie-wyroznic-na-rynku/
https://www.klaudiakalazna.com/czytelnia/
http://www.klaudiakalazna.com/jak-zdobyc-zaufanie-klienta/
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Albo gdy wchodzisz na strony sklepów online, np. Amazona, to są tam oczywiście recenzje 

produktów, ale także takie wskazówki jak: “Ten produkt jest najczęściej kupowany z tym”. Albo: 

“Osoby, które najczęściej kupują ten produkt, również kupują ten i ten”.  

Pomyśl o swojej usłudze , o produkcie, o twórczości, o wszystkim co robisz. Nawet w pracy pomyśl 

o różnych sytuacjach, w których chcesz zmienić postawę innych ludzi. Jak możesz wykorzystać 

społeczny dowód słuszności?  

Podam Ci teraz dwa przykłady. Pierwszy to właśnie restauracja.  Badacze chińscy w Pekinie 

zrobili  eksperyment w restauracjach i zaczęli w karcie wypisywać najczęściej niby 

wybierane  dania. 

Okazało się, że te wyróżnione dania były od trzynastu do dwudziestu procent częściej kupowane. 

Czyli społeczny dowód słuszności rzeczywiście  zadziałał. 

Zwróćmy uwagę na to,  że można to wykorzystać do czynienia dobra, na przykład w jakiejś 

kampanii społecznej. I tutaj podam drugi przykład.  

Badacze holenderscy postanowili wspomóc szkoły w tym, aby nastolatkowie zdrowo się odżywiali. 

W skrócie, chcieli namówić nastoletnich uczniów, aby jedli owoce i warzywa, co - jak wiemy - nie 

jest proste, żeby tak młodych ludzi przekonać za pomocą argumentów merytorycznych do jedzenia 

zdrowych rzeczy.  

Więc po prostu powiedziano im, że większość rówieśników, która wybiera produkty zdrowe, robi to 

właśnie ze względu na aspekty zdrowotne. I podkreślano to mocno cały czas, że większość 

rówieśników wybiera dane produkty ze względu na zdrowie. Okazało się, że aż o trzydzieści pięć 

procent wzrosło spożycie przez uczniów owoców i warzyw.  

[00:33:41] A teraz przejdźmy do drugiego aspektu, którym jest WYKONALNOŚĆ. Dzięki opinii 

innych ludzi eliminujemy niepewność co do tego, że np. jakieś zachowanie jest możliwe. Innymi 

słowy, zwracamy uwagę na to, czy coś jest wykonalne, zanim się w to zaangażujemy.  

Zespół badaczy przeprowadził w Kalifornii badanie, podczas którego wysyłano ludziom cztery 

rodzaje ulotek, które miały na celu podnieść poziom świadomości na temat  oszczędzania energii. 

Na ulotkach znajdowały się przekazy związane z następującymi aspektami: 

1. Jest to korzystne dla środowiska. 

2. Jest to społecznie odpowiedzialne. 

3. Pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. 

4. Większość okolicznych mieszkańców stara się oszczędzać energię w swoich domach.  

I tak na zdrowy rozum powiedzielibyśmy, że najbardziej ludzi przekona interes ekonomiczny 

czyli to, że zaoszczędzą pieniądze.   

No i badacze byli trochę zaskoczeni, że najbardziej korzystny wpływ na zachęcenie do 

oszczędzania energii miały ulotki z czwartej partii czyli te, które odwoływały się do tego, że 

większość mieszkańców oszczędza energię w swoich domach. Te ulotki spowodowały trzy i pół raza 

większe oszczędności energii niż pozostałe ulotki.   
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Co było tego powodem? No właśnie aspekt związany z wykonalnością. Jeśli usłyszę, że ludzie  

w okolicy oszczędzają, to pewnie mają w tym jakiś cel. I pewnie to też w konsekwencji przyniesie 

korzyści ekonomiczne.  

Mam nadzieję, że ten odcinek sprowokował Cię do refleksji i działania. Dziękuję za to, że słuchasz 

odcinka na temat wiarygodności i do usłyszenia w kolejnym!  

OUTRO  

[00:35:42] 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:  “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?"  

ARTYKUŁ: “7 lekcji od mieszkańców Andaluzji: jak się wyróżnić na rynku?”: 

http://www.klaudiakalazna.com/jak-sie-wyroznic-na-rynku/ 

ARTYKUŁ: “Co zrobić aby zdobyć zaufanie klienta? Zostać Agentem!”, 

http://www.klaudiakalazna.com/jak-zdobyc-zaufanie-klienta/ 

ARTYKUŁ: “Jak nie dać się nabrać, czyli co może się kryć pod płaszczykiem wiarygodności – 

uważaj na te 3 pułapki!”, https://www.klaudiakalazna.com/jak-nie-dac-sie-nabrac/ 

BADANIE: F. M. Stok, D. T. D. de Ridder, E. de Vet, J.  B. F. de Wit, “Don’t tell me what I should do, 

but what others do: The influence of descriptive and injunctive peer norms on fruit consumption in 

adolescents”, “British Journal of  Health Psycholy”, 19, 2014, s. 52–64. 

BADANIE: H. Cai, Y. Chen, H. Fang, “Observational Learning: Evidence from a Randomized 

Natural Field Experiment”, “American Economic Review”, 99 (3), 2009, s. 864 - 842. 

BADANIE: J. M. Nolan, P.W. Schultz, R. B. Cialdini, N. J. Goldstein, V. Griskevicius,  “Normative 

social influence is underdetected”, “Personality and Social Psychology Bulletin”, 2008 34(7), s. 

913-23 

KSIĄŻKA: R. Cialdini, “Pre - swazja”, Sopot 2017, GWP. 

KSIĄŻKA: R. B. Cialdini. “Mała WIELKA zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ”,  Sopot 

2016, GWP. 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
http://www.klaudiakalazna.com/jak-sie-wyroznic-na-rynku/?fbclid=IwAR1FzG45_JwHdzRmmLrzzum8RG0ekLkuOIIRq1N8x2qGAqfwqXr7EslZ6GE
http://www.klaudiakalazna.com/jak-sie-wyroznic-na-rynku/?fbclid=IwAR1FzG45_JwHdzRmmLrzzum8RG0ekLkuOIIRq1N8x2qGAqfwqXr7EslZ6GE
http://www.klaudiakalazna.com/jak-zdobyc-zaufanie-klienta/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-nie-dac-sie-nabrac/
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