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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 

[00:00] Czy kłębią Ci się czasami w głowie pytania typu:  

  

• Jak ruszyć w odpowiednim kierunku i pozbyć się poczucia, że niby wiem, czego chcę,  

ale ciągle kręcę się w miejscu i nie czuję spełnienia na co dzień? 

• Jak mam podejmować decyzje, aby były rzeczywiście moje, a nie pod dyktando ludzi? 

• To jakie w końcu są moje wartości i mocne strony? 

  

Być może czasami czujesz, że coś Cię uwiera, ale nie wiesz tak dokładnie, co. Niby chcesz zmian, 

ale nie wiesz, od czego zacząć i ciągle stoisz w miejscu. Może próbujesz wielu rozwiązań 

podpatrzonych u innych, ale czujesz, że u Ciebie nie działają…  

  

A przede wszystkim masz dość zakładania masek, działania pod dyktando innych, akceptowania 

rzeczy, które Ci nie służą. 

  

Wiesz, że nadeszła pora, aby dokonać trwałej zmiany, dzięki której będziesz wreszcie działać  

w zgodzie ze sobą w życiu osobistym i zawodowym. 

  

I wtedy często pojawiają się dodatkowe pytania: Ale jaki jest pierwszy krok? Od czego zacząć? 

  

I na tym etapie wielu z nas się blokuje i pozostaje w sferze pomysłów, dywagacji, analiz, po to,  

by szybko odpuścić, odłożyć zmianę na “wieczne nigdy”, zakopać na dnie tobołka z napisem 

“WAŻNE, ALE NIE TERAZ…” 

  

I w końcu ten uwierający kamyczek w bucie tak urośnie, że aż nie będziemy mogli się swobodnie 

poruszać. Albo powoli i koślawo będziemy zmierzać do celu okrężną drogą po to tylko, by stwierdzić, 

że w sumie chyba nie o ten cel nam  chodziło… 

  

W tym programie właśnie o tym, co jest warunkiem trwałej zmiany i w jaki sposób stworzyć 

realistyczną wizję kariery lub biznesu.   

  

INTRO 

[02:11] 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.  

[02:56] Dziś dowiesz się między innymi: 

•  jakie trzy kroki warto podjąć, by w końcu wprowadzić trwałą zmianę - model 3S 

• że zamiast marnować energię i skupiać się na tym, co nie działa, warto poznawać jeszcze 

lepiej siebie i innych 

• że warunkiem spełnienia jest spójne działanie, czyli życie w zgodzie ze swoimi wartościami 

i mocnymi stronami oraz mądre zarządzanie słabymi stronami  
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• w jaki sposób użyć narzędzia, które pomogło mi i moim klientom stworzyć wizję kariery  

i biznesu 

• że niesamowicie ważne jest, by wizja została przekuta w działanie  

• co to znaczy mądrze wizualizować i dlaczego afirmacje wykonywane w nieprawidłowy 

sposób mogą zaszkodzić,  

• że jeśli się mądrze zabierzesz za budowę solidnych fundamentów, to nawet trudne decyzje 

okażą się proste! 

Przygotuj 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  

[04:36] Zapraszam Cię do Skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

PROCES 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - SPOKÓJ 

[04:47] Gdybym miała podać prosty przepis nie tylko na to, jak ruszyć z miejsca, ale też jak 

określić kierunek marszu, by nie zbłądzić oraz w jaki sposób podejmować mądrze decyzje,  

gdy staniesz na rozdrożu dróg, to położyłabym nacisk na trzy aspekty:  

• pogłębianie samoświadomości,  

• działanie w zgodzie ze sobą  

• oraz podejmowanie decyzji, które nie są dyktowane przez innych lub podejmowane   

pod wpływem naszych emocji albo niewspierających nas przekonań.  

Spróbuję omówić pokrótce te trzy etapy, a potem podzielę się z Tobą bardzo ważnym narzędziem  

do samodzielnej pracy, dzięki któremu sprytnie podejdziesz do tworzenia wizji.  

Etap 1: SAMOŚWIADOMOŚĆ: POZNAJ SIEBIE!  

  

[05:53] Na tym etapie należy pogłębiać samoświadomość i dzięki temu budować dobrą relację  

ze sobą.  

  

Najważniejsze jest, by wykonać audyt tego, w jakim miejscu jesteś teraz, czyli określić, swoje 

mocne strony, wartości osobiste i zawodowe oraz zastanowić się nad kluczowymi kwestiami:  

  

• Na ile na skali od jednego do dziesięciu działasz w zgodzie ze sobą? (1 = wcale,  

10 - zawsze). W jakich sferach życia żyjesz autentycznie, a w których zakładasz maski?  

• Na ile wykorzystujesz świadomie swój potencjał i mądrze zarządzasz swoimi słabymi 

stronami?  

• Czy dbasz o swoje wszystkie role życiowe? Które są zaniedbane? 

• Czy masz zdefiniowane dokładnie swoje wartości osobiste i zawodowe?  

• Doceniasz siebie, czy wiecznie oceniasz, szukając dziury w całym? 

  

file:///E:/000%20GROWINGS%20nowe/00.%20PODCASTY%20SZCZĘŚLIWE/SZABLON%20PODCASTY%20GROWINGS/www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
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I jeszcze dopowiem kilka słów na temat tego, że warto siebie doceniać, a nie oceniać.  

  

Znasz następujące stwierdzenia? 

  

• "Aby do czegoś dojść, musisz ukrywać swoje wady." 

• "Nie wolno Ci się przyznawać do słabości." 

• "Nie wolno się chwalić, bo jesteś wtedy osobą egoistyczną/narcystyczną/chwalipiętą/nikt 

Cię nie będzie lubić/obrośniesz w piórka." 

• "Bądź lepszy, niż inni. Inni mogą, a Ciebie na to nie stać?" 

• "Praca nad sobą to nieustanne naprawianie siebie." 

  

Podobne zdania wypowiadane przez bliskie mi osoby mocno utkwiły mi w głowie, a następnie 

zamieniły się w przekonania, które nosiłam przez lata wyryte w sercu.  

 

Tak bardzo w nie wierzyłam... 

  

Wiele lat temu, gdy miałam z pozoru świetnie rozwijającą się karierę, stanęłam przed lustrem  

i odważnie spojrzałam sobie w twarz. Postanowiłam być w końcu uczciwa sama ze sobą  

i dostrzegłam, że nie działałam w pełnej spójności. Zrozumiałam, że wielka pora coś z tym zrobić. 

  

Właśnie wtedy mocno mi zadźwięczało w głowie coś, co jest do dziś jedną z najważniejszych moich 

życiowych zasad: SKOŃCZ SIĘ W KOŃCU NAPRAWIAĆ! Skończ szukać dziury w całym, 

przestań się porównywać do innych. 

  

Skup się na tym, w czym jesteś dobra/y. Skończ “uwieszać się” na słabościach, a doceń to kim 

jesteś, naucz się działać z tym, co masz, nazwij i swoje wartości i mocne strony,  

bo to są fundamenty wszystkiego, co robisz. 

  

[09:04] Wielu z Was wykorzystało w procesie pogłębiania świadomości wielowymiarowe badanie 

DISC 4D, które pomaga zdiagnozować nasze mocne strony i trudne zachowania, style myślenia 

oraz wartości i motywatory. Jeśli jeszcze go nie znasz, to wskocz proszę na moją stronę i sprawdź 

na czym ono polega i w jaki sposób pomaga budować lepszą relację ze sobą oraz z innymi ludźmi.  

  

Możesz obejrzeć na moim kanale na YouTube wywiady z serii SUPERBOHATER, w których 

omawiamy też profile moich gości i to, w jaki sposób wykorzystują wiedzę o sobie w życiu, w pracy 

zawodowej, w tym w biznesie. Wywiady też znajdziesz w formie podcastu.  

  

Etap 2: SPÓJNOŚĆ: DZIAŁAJ W ZGODZIE ZE SOBĄ!  

  

[10:15] Na tym etapie warto sprawdzić, czy wyznaczasz cele w zgodzie ze sobą, jednocześnie 

budując zdrowe relacje z innymi i dbając o swoje granice.  

  

Masz czasami tak, że chwytasz się różnych pomysłów, szukasz na własną rękę jakby tutaj 

odkryć mocne strony, podnieść poczucie własnej wartości, przestać się porównywać z innymi, 

zacząć działać w zgodzie ze sobą? 

  

Nie rozumiem, dlaczego planując swoje wydatki lub zarządzając projektami działamy krok  

po kroku, procesowo, sprawdzamy dokładnie różne dane, a jeśli chodzi o nas samych, to działamy 

po omacku, bez żadnego "systemu", który pomógłby nam poukładać wiedzę o samych sobie. 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.youtube.com/akademiagrowings
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• Bo wystarczy pójść na kilka wydarzeń "motywacyjnych". 

• Bo wystarczy przeczytać kolejną książkę, odsłuchać kolejny podcast, znaleźć fajne 

filmiki na YouTube. 

• Bo wystarczy sobie zrobić kolejny "test" osobowości. 

• Bo wystarczy zwizualizować sobie świetlaną przyszłość i czekać, aż się spełni. 

  

I okazuje się, że "motywacja" trwa tylko przez kilka dni po wydarzeniu, a na półce rośnie cała 

kupka książek - przeczytanych, a jakże! 

  

Jednak ta wiedza jakoś nie chce się zamienić w działanie! 

  

Kolejny "test" i tak ląduje w szufladzie, bo w zasadzie nic z niego nie wynika, nie wiesz jak z niego 

zrobić użytek. 

  

Podcasty i filmiki dają Ci mnóstwo inspiracji, ale jakoś ta inspiracja nie mobilizuje Cię do 

rzeczywistych zmian. 

  

I mimo tego, że usilnie wyobrażasz sobie, że jesteś pewną swojej wartości osobą oraz/lub 

wizualizujesz sobie wspaniałą przyszłość, to w zasadzie po takim bujaniu w obłokach czujesz się 

jeszcze gorzej, bo widzisz, jak szara, a nie świetlana, jest rzeczywistość. 

  

[12:39] Widzisz już w czym tkwi pułapka? 

  

Możesz słuchać, czytać, oglądać, pakować do głowy dużo wiedzy i "inspiracji", pisać coraz lepsze 

CV, podkręcać swoją komunikację. Jednym słowem możesz próbować różnych materiałów, 

afirmacji… 

  

....ale ciągle nie ruszysz z miejsca, jeśli nie będzie postawionych solidnych fundamentów  

i odpowiedniego, poukładanego procesu w zamian za urywkowe działania, które tylko na chwilę 

dają Ci wiatru w skrzydła, ale nie pomagają wprowadzać długotrwałych zmian. 

  

Dlatego na tym etapie sprawdź proszę: 

  

• Na ile działasz w sferze swojego wpływu, a na ile narzekasz na cały świat, obwiniasz 

innych i działasz bardzo pasywnie? 

• Na ile dbasz o swoje wartości? A może pozwalasz, by ktoś je naruszał? Jak je pielęgnujesz na 

co dzień? 

• Na ile ulegasz wpływom innych ludzi, mówisz TAK, kiedy myślisz nie?  

• Na ile wbijasz szpile, unikasz, manipulujesz, zamiast mówić wprost?  

• Potrafisz poradzić sobie z własnymi trudnymi zachowaniami, czy oceniasz innych, 

widząc drzazgę w ich oku, a belki we własnym nie? Polecę w tym miejscu odcinek  

o naszych trudnych zachowaniach: "SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych 

ludzi?" 

• Czy Twoje cele są wyznaczane w zgodzie z szerszą wizją? Za chwilkę opowiem Ci więcej  

o narzędziu, które pomoże Ci taką wizję opracować.  

  

 

 

 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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Etap 3: SPOKÓJ: PODEJMUJ MĄDRZE DECYZJE!  

 

[15:02] Na tym etapie należy zrozumieć na czym polega proces decyzyjny i  unikać wpadania  

w pułapki myślowe.  

To bardzo niepokojące, że chcąc pomóc innym podkreślamy ich mocne strony, doceniamy za małe 

rzeczy, wspieramy i pytamy co dla nich jest WAŻNE. 

Tak łatwo radzimy innym, by "szli za głosem serca"... 

...a jeśli chodzi o nas samych, to jesteśmy często niezwykle samokrytyczni, ostro się oceniamy, 

porównujemy się z innymi i boimy się działać w zgodzie ze sobą. 

Nie umiemy podejmować decyzji i często wpadamy w pułapki myślowe. 

Nie wiemy, o co się oprzeć przy podejmowaniu decyzji, przez co podejmujemy je na oślep i później 

żałujemy. 

Dlatego właśnie ostatnim etapem - często najtrudniejszym - w procesie budowania fundamentów 

trwałej zmiany jest świadoma decyzja na temat kierunku, w którym chcesz iść! 

Decyzja, która jest NAPRAWDĘ Twoja, a nie dyktowana fałszywymi przekonaniami  

czy potrzebami ludzi z Twojego otoczenia. 

Na tym etapie warto zastanowić się:  

• Czy rozważasz odpowiednią liczbę opcji? Czy jest ich za dużo lub  za mało? 

• Czy potrafisz podejmować decyzje zachowując dystans emocjonalny? Jakie techniki 

zastosujesz? 

• Kto lub co wpływa na Twoje decyzje? Czy one są rzeczywiście Twoje? 

• Czy na pewno bierzesz pod uwagę różne perspektywy? Tutaj polecam odcinek dwudziesty 

siódmy: Jak podejmować trudne decyzje? Zmiana perspektywy myślenia uratuje sytuację! 
Za chwilę opowiem Ci o pewnym narzędziu, które pomaga spojrzeć na Twój cel także z kilku 

perspektyw.  

• Jak na Twoje decyzje wpływa strach? Polecę w tym miejscu mój artykuł: Jak łatwiej 

podejmować decyzje? Przestań utrzymywać rodzinę Strachów! Jak Twoje wybory wpłyną 

na Twoje wartości i role życiowe?  

[18:03] Zanim powiem Ci, jak stworzyć wizję biznesu lub kariery, to podpowiem, że jeśli chcesz 

przejść te trzy wymienione przeze mnie przed chwilką etapy w prosty sposób w ramach 

uporządkowanego, procesu 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - SPOKÓJ, możesz sprawdzić 

mój najnowszy kurs do samodzielnej pracy, który pomoże Ci ruszyć z miejsca w życiu osobistym 

i zawodowym.  

  

Ostatnia część tego kursu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem z Waszej strony, bo właśnie  

w niej omawiam pułapki myślowe w procesie decyzyjnym - to taka pigułka dla każdego,  

kto nie wie, jak mądrze i łatwiej podejmować nawet trudne decyzje.  

  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-27/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac-decyzje/
https://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac-decyzje/
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MOCNY START DO TRWAŁEJ ZMIANY - model 3S:  

SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - SPOKÓJ 

Zdobądź w jednym miejscu wartościową wiedzę i niezbędne narzędzia, aby wprowadzić w swoim 

tempie zmiany, których pragniesz i osiągać lepsze efekty.  

➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart  

  

***KOD ZNIŻKOWY NA 15% NA PAKIET PODSTAWOWY I ROZSZERZONY 

- HASŁO: PODCAST 

  

W ramach tego procesu przeprowadzę Cię za rękę przez wspomniane 3 etapy niezbędne do trwałej 

zmiany i postawisz pierwszy krok!  

  

A jeśli pragniesz kontynuować pracę i otrzymać indywidualny raport DISC 4D diagnozujący 

Twoje style zachowania i myślenia oraz wartości i motywatory wpływające na Twoje decyzje, 

sprawdź proszę PAKIET ROZSZERZONY. Otrzymasz  w nim:  

  

• Kurs: "Mocny start do trwałej zmiany! Model 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - 

SPOKÓJ  

• Narzędzie diagnostyczne - BADANIE KOMPETENCJI DISC 4D: 

DISC/TEAMS/VALUES/BAI  

• Kurs: "Zrozum siebie i innych! Jak zacząć doceniać zamiast oceniać?"  

 

Dla uważnych słuchaczy podcastu przygotowałam kod promocyjny - zniżka 15% na oba 

pakiety.  Wystarczy wpisać w koszyku zamówienia hasło: PODCAST.  

 

METODA WALTA DISNEYA  

 

[21:15] Dzisiaj podzielę się z Tobą prostym narzędziem, które pomoże Ci skonstruować 

realistyczną i jednocześnie odważną, długoterminową wizję Twojej kariery lub biznesu.  

 

Pewną bardzo kreatywną osobą był z pewnością pan Walt Disney. Disney został wyrzucony  

z pracy z powodu tego, że był za mało kreatywny, a potem - jak wiemy - stworzył olbrzymie 

imperium.  

 

Metoda, o której dzisiaj opowiem nazywa się właśnie metodą Walta Disneya, z tego prostego powodu, 

że u niego w firmie tak się właśnie pracowało. Dzielił miejsce pracy na trzy pomieszczenia,  

w których rozmieszczał swoich pracowników.  

 

W pierwszym pokoju Disney umieszczał marzycieli, w drugim pokoju realistów, a w trzecim 

krytyków. I chodzi o to, aby każda z tych grup najpierw pracowała niezależnie, a potem, by się  

te trzy pokoje ze sobą dogadały i doszły do porozumienia.  

 

Posługując się jego podejściem, możemy również sami opracować dla siebie wizję czy to biznesu, 

czy to naszej kariery zawodowej.  

 

Nasza wizja powinna być odważna (po to marzyciele), ale też ma stać twardo "na ziemi". Ma też 

wziąć pod uwagę  możliwości, które rzeczywiście mamy, nasze zasoby, którymi dysponujemy  

(po to realiści).  

 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart
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A oprócz tego wiadomo, że w każdym projekcie, w każdej odważnej wizji znajdują się jakieś 

"dziury" i po to właśnie nam są potrzebni krytycy, żeby te "dziury" znaleźli i wytknęli nam słabe 

strony naszej wizji.  

 

Powiem Ci, w jaki sposób możesz to ćwiczenie sam/a dla siebie zrobić. 

 

MARZYCIEL  

 

[23:10] Biorąc pod uwagę pierwszy pokój, czyli MARZYCIELA, ważne jest to, żebyś Ty też  

na chwilę stał/a się takim marzycielem.  

 

To znaczy znajdź sobie jakieś miejsce w przestrzeni, powiąż z fizyczną przestrzeń z Twoim 

stanem bycia marzycielem - znajdź sobie odpowiednie miejsce. Może być to duże okno, może być 

to na łonie przyrody, jakaś otwarta przestrzeń. Możesz leżeć na łóżku, tak jak Ci wygodnie  

(w takiej pozycji, w jakiej najlepiej Ci się marzy). Otwarta przestrzeń lub wygodna pozycja  

na pewno sprzyja takim marzeniom.  

 

No i pozwól sobie na takie oderwanie od Ziemi.  

 

Zacznij marzyć! Co Ci w sercu gra? Jak Twoja przyszła firma miałaby wyglądać, gdyby 

wszystko było możliwe? Gdybyś wszystko mogła/mógł osiągnąć, to jak by się potoczyła się Twoja 

ścieżka kariery?  

 

Wyobraź sobie siebie za pięć, dziesięć, piętnaście lat. Wyobraź sobie kolory, które tam widzisz ludzi, 

którzy Cię otaczają. Jakie zapachy czujesz? Co słyszysz? Użyj wszystkich zmysłów. Pozwól sobie 

na odrobinę szaleństwa, fantazji.  

 

Pomyśl, że kiedyś jak byłaś/eś dzieckiem, to o różnych rzeczach marzyłaś/eś. Przywołaj sobie  

ten stan. Opisz dla siebie dokładnie swoje marzenie.  

 

Jak już Twój marzyciel skończy marzyć, to weź kartkę papieru i to wszystko zapisz. Dokładnie 

zapisz (na ile możesz), bo nasze marzenia i myśli są ulotne.  

 

REALISTA  

 

[25:26] Teraz weź tę kartkę i znajdź miejsce w swoim otoczeniu, w którym możesz zamienić się  

w spokojnego REALISTĘ, czyli osobę, która stoi twardo na ziemi i analizuje sprawy bardzo 

racjonalnie. Może być to Twoja pracownia, np. przy biurku. Miejsce, które kojarzy Ci się właśnie  

z analizą faktów.  

 

Możesz sobie też przypomnieć z przeszłości sytuacje, w których komuś doradzałaś/eś, kiedy  

to musiałaś/eś być bardzo skupiony na faktach i analizować wszelkie dostępne zasoby. 

Przykładowo, może masz kredyt na dom, czy na mieszkanie. I kiedyś trzeba było realistycznie 

analizować oferty banków.  

 

Na czym polega teraz Twoja rola? Bierzesz tę wizję MARZYCIELA i nie chodzi o to, żeby wytykać 

jej błędy!  Z perspektywy REALISTY zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby tę wizję 

urzeczywistnić, czyli z marzenia przekuć ją w coś realnego.  
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Analizujesz, jakie masz zasoby: 

 

• Jakie posiadasz zasoby finansowe? Masz jakieś dodatkowe możliwości finansowania? 

• Jakie masz doświadczenie, wiedzę? 

• Czy masz pomieszczenie, samochody, pracowników, ludzi wspierających Cię? 

 

Twoim zadaniem jest teraz usiąść nad kartką i zanalizować wszelkie zasoby, które już masz  

do realizacji tej wizji i zrobić wszystko, co możesz, aby wizję MARZYCIELA przekuć w działanie 

- czyli zejdź z chmur "na ziemię!". 

 

KRYTYK 

 

[27:31] No i ostatni element: szukasz sobie miejsca, dość ponurego, zamkniętego, skłaniającego 

do wyszukiwania słabych stron Twojego projektu.  

 

Możesz usiąść w rogu pokoju, w jakimś miejscu, którego za bardzo nie lubisz. Znajdź przestrzeń, 

która będzie sprzyjała wyszukiwaniu dziury w całym, ponieważ zamienisz się teraz  

w KRYTYKA.  

 

No i ten Twój KRYTYK niech szuka po prostu słabych stron wizji MARZYCIELA zweryfikowanej 

przez REALISTĘ. Nie na zasadzie KRYTYKANTA: "O, to się na pewno nie uda!" - nie o to chodzi.  

 

To taki konstruktywny KRYTYK! Niech szuka słabych stron Twojej wizji, Twojego projektu  

i wypisuje je krok po kroku:  

 

• "pieniędzy mam za mało na to..." 

• "może się okazać, że jest takie ryzyko..."  

• “sytuacja rynkowa wskazuje, że…” 

 

Czyli wypisujesz wszelkie ryzyka, wszelkie sprawy, o których MARZYCIEL nawet nie pomyślał, 

bo po prostu miał oderwać się od ziemi i marzyć.  O tym REALISTA  też może jeszcze nie pomyślał, 

bo analizował dostępne już zasoby. 

 

KRYTYK szuka tego co może Ci  przeszkodzić, jakie bariery możesz spotkać na swojej drodze.  

 

[29:00] Gdy skończysz analizę KRYTYKA, to nie koniec Twojej pracy, bo nadal mogą się 

KRYTYK z REALISTĄ i MARZYCIELEM nie za bardzo zgadzać. I być może czujesz, że to jeszcze 

nie jest to.  

 

Tak długo te trzy osoby mają ze sobą "rozmawiać" i "dyskutować", aż dojdą do porozumienia, aż 

znajdą "złoty środek", aż ta wizja będzie tak “dopieszczona", że będziesz z niej zadowolona/y  

i będziesz czuł/a, że to jest właśnie "to", że o to Ci chodziło.  

 

Nie ukrywam, że łatwiej jest to ćwiczenie wykonywać w grupie, gdy każdy ma przydzieloną rolę, 

bo wtedy mamy "obrońców" wizji MARZYCIELA, obrońców wizji REALISTY i mamy też osoby 

skoncentrowane bardzo mocno na wyszukiwaniu słabszych stron (KRYTYCY). No i później 

można w rzeczywistości usiąść wokół stołu i negocjować naszą wizję.  
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Mam nadzieję, że wypróbujesz tę metodą i dasz szansę MARZYCIELOWI. Zauważyłam, iż wśród 

moich klientów mamy zazwyczaj dwa problemy, kiedy robimy to ćwiczenie.  

 

Pierwszy jest taki, że niektórym naprawdę bardzo trudno marzyć. Gdy mówię: "Słuchaj, wszystko 

jest możliwe!", to pojawia się problem...  

 

Mój klient czasami nie wie, jak marzyć, nie pozwala sobie na marzenia, na oderwanie się na chwilę 

od ziemi. Nie ma odwagi opisać, jak jego wymarzona firma, czy praca mogłaby wyglądać.  

 

Boi się marzyć, boi się spojrzeć dalej, niż poza czubek swojego nosa. Boi się spojrzeć za te kilka lat.  

 

Ale pojawia się też drugi problem. Niektórym osobom bardzo łatwo przychodzi takie "rozmarzenie 

się", ale gdy przychodzi do znalezienia słabych stron tego projektu, już jest słabiej. A najgorzej 

idzie tym osobom z pogodzeniem wizji MARZYCIELA z analizą REALISTY.  

 

Bardzo dobrze, jeśli znasz już wspomniany wcześniej przeze mnie profil DISC 4D, to od razu 

będziesz wiedzieć, która z tych trzech części może Ci sprawić największy problem.  

 

Jak już wykonasz tę analizę, zastanów się, co możesz zrobić już dziś? Jaki jeden mały krok możesz 

podjąć w celu realizacji tej wizji? Efektem tego ćwiczenia powinien być zarys planu działania,   

a nie zapisana kartka z pomysłami.  

 

Daj mi proszę znać mailowo, czy kiedyś podobne ćwiczenie wykonywałaś/eś.  

 

Ja dla siebie je zrobiłam kilkakrotnie - jestem bardzo zadowolona i co pewien czas sięgam do mojego 

MARZYCIELA, żeby sobie o nim przypomnieć i sprawdzić, czy nadal te moje marzenia są takie 

same, czy może ewoluowały. 

 

SKRZYNIA SKARBÓW 

 

[32:04] 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. 

 
Dzisiaj opowiem Ci o jednej książce, o jednym artykule i o jednym badaniu.  

 

KSIĄŻKA 

 

[32:35] Zacznę od książki. Wspominałam już pewnie jakiś czas temu, czy to na blogu,  

czy w czasie naszych spotkań podczas warsztatów o książce "Droga artysty" Julii Cameron.  

 

Chciałabym Ci z całego serca zarekomendować tę książkę, zwłaszcza jeżeli coś tworzysz. Nie musi 

być to jakieś wielkie dzieło malarskie. To jest książka właściwie dla każdego, kto zajmuje się 

tworzeniem czegoś.  

 

Możesz być fotografem/fotografką, możesz być artyst(k)ą, możesz być programist(k)ą, możesz 

tworzyć jakieś przedmioty użytkowe, aplikacje itd. Pewnie każdy z twórców bloga, czy podcastu 

wie, jak często borykamy się z brakiem tzw. "weny" twórczej.  

 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
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Książka "Droga artysty" została napisana przez osobę, która sama tworzy: pisze scenariusze 

filmowe, robi różne rzeczy w świecie sztuki, ale przede wszystkim uczy innych artystów, twórców, 

w jaki sposób wyjść z impasu, w jaki sposób "stanąć na nogi".  

 

Jak to pisze sama autorka: jak po takiej "kontuzji naszej kreatywności" na nowo ją uruchomić.  

 

Od 1978 roku Julia Cameron prowadziła warsztaty z twórcami. Obserwowała ich, dzieliła się  

z nimi swoimi technikami i po pewnym czasie zebrała to wszystko - za namową swojego 

przyjaciela - w skrypt z dwunastoma lekcjami ze swojego kursu. I powstała w ten sposób książka, 

którą dziś polecam. 

 

Uważam, że to rzeczywiście taki mały kurs, bardzo spójnie skonstruowany, podzielony  

na wynikające z siebie logicznie moduły.  

 

Cameron proponuje, by na początek zawrzeć ze sobą samym kontrakt, w którym zadeklarujesz, że 

w pełni zaangażujesz się w cały proces, że dotrzymasz sobie obietnic, które sobie dajesz i przejdziesz 

krok po kroku cały kurs, aby uruchomić na nowo swoje moce twórcze.  

 

Myślę, że warto wspomnieć o dwóch najważniejszych narzędziach, oprócz tego pierwszego: 

“Zawrzyj ze sobą kontrakt”. 

 

Pierwsze to tzw. "Poranne strony". Cameron mówi o tym, że warto codziennie po wstaniu,  

po otworzeniu oczu, wziąć jakiś notatnik i długopis i pisać wszystko, co przychodzi nam do głowy 

tak długo, aż na przykład zapiszemy trzy strony.  

 

Taka praca pomaga to nam się rozprawić z naszym wewnętrznym krytykiem - cenzorem, który 

nas powstrzymuje. Pomaga też pozbyć się natłoku "zamulających" myśli oraz po prostu wspiera 

nas w dobrym rozpoczęciu dnia.  

 

Wypróbuj sam/a i zobacz, w jaki sposób to dla Ciebie zadziała. Ważna jest tutaj systematyczność 

i to, by pisać bez cenzury - wszystko to, co Ci w duszy gra. 

 

Prowadziłam “Poranne strony” wiele miesięcy i bardzo dobrze się z tym czułam. 

 

I drugie narzędzie, które Cameron proponuje, to jest to tzw. "Randka artystyczna". Przeczytam  

Ci teraz cytat:  “Czas spędzany sam na sam z wewnętrznym dzieckiem-artystą jest niezmiernie 

ważnym elementem dbania o siebie. Długi spacer na łonie przyrody, samotna wyprawa na plażę  

o wschodzie albo zachodzie słońca, wizyta w jakimś nietypowym kościele, żeby posłuchać pieśni 

gospel, czy odwiedziny w dzielnicy imigrantów, żeby posmakować egzotycznych widoków  

i dźwięków - każda z tych rzeczy może sprawić radość artyście".  

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta pozycja, poszukaj, możesz znaleźć ją także w formie e-booka. 

 

ARTYKUŁ 

 

[36:44] Drugi skarb w mojej skrzyni, to mój artykuł: “Jak przeprowadzić zmiany, by nie bolało?”, 

który omawia książkę, którą także z całego serca polecam: Chip Heath, Dan Heath, “Pstryk. Jak 

zmieniać, żeby zmienić”.  

  

http://www.klaudiakalazna.com/jak-przeprowadzic-zmiany/
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Jest to dość obszerna pozycja oparta na badaniach i wielu praktycznych przykładach. Jeżeli nie 

masz czasu z różnych powodów jej przeczytać lub nie chcesz jej kupować, to wskakuj do mnie  

na bloga:  w zakładce "Czytelnia" na www.klaudiakalazna.com znajdziesz wspomniany przeze 

mnie artykuł: okładka z takim słoniem i pstryczkiem.  

 

Autorzy książki mówią o tym, że warto zmobilizować swojego “słonia”, czyli nasz system 

emocjonalny, odpowiednio zająć się naszym systemem racjonalnym, czyli “jeźdźcem”, który 

kieruje tym “słoniem” oraz nie zapominać o tym, że wokół nas jest jeszcze otoczenie, na które też 

możemy mieć wpływ i to otoczenie autorzy nazywają "ścieżką".  

 

I w największym skrócie chodzi o to, żeby tę ścieżkę dobrze nasz słoń wraz z jeźdźcem wydeptali.  

 

Serdecznie zapraszam Cię do lektury mojego artykułu! 

 

BADANIE  

 

[38:11] I trzeci skarb na dziś, to  taka ciekawostka, oparta na badaniu. Często mówi się nam: 

"Wizualizuj coś, wizualizuj i wtedy osiągniesz sukces, łatwiej ci będzie realizować Twoje cele".  

 

Według pewnych badań poproszono studentów, aby od pięciu do siedmiu dni przed egzaminem 

wizualizowali sobie pozytywny efekt. To znaczy: "Dostała/em bardzo dobrą ocenę z tego 

egzaminu".  

Inną grupę poproszono o to, aby wizualizowała sobie proces przygotowań: w jaki sposób konkretnie 

będzie studiować, uczyć się do tego egzaminu.  

 

Trzecia grupa - kontrolna - to taka grupa, którą poproszono, żeby monitorowała swoje postępy  

w czasie przygotowań do egzaminu.  

 

I co się okazało? Otóż najlepsze wyniki osiągnęła grupa, która wizualizowała proces. Nie wynik 

ostateczny - świetną ocenę, lecz proces studiowania. Ci ludzie się czuli bardziej zmotywowani  

do tego, żeby faktycznie wykonywać po kolei te wszystkie zwizualizowane przez siebie kroki  

na drodze do osiągnięcia celu.  

 

Niestety najgorzej wypadła grupa, która wizualizowała sobie najlepszy wynik z egzaminu.  

 

Wiele innych badań również potwierdziło tę zależność, a naukowcy wyjaśniają ten fenomen w ten 

sposób: wyobrażanie sobie rezultatu prawdopodobnie “oszukuje” nasz mózg, który myśli, że 

wyznaczony cel został  już przez nas osiągnięty, zatem w konsekwencji motywacja do działania 

spada.  

  

Wizualizacja procesu osiągania zamierzonego rezultatu pomaga zatem planować naszą ścieżkę 

dochodzenia do celu, wzmacniać pewność siebie i obniżać strach przed podjęciem działania, 

natomiast wizualizowanie tylko efektu może nawet nam zaszkodzić. 

  

Zatem powiedzmy TAK wizualizacji, ale tej wykonywanej w mądry sposób, czyli skupiającej się 

na konkretnych czynnościach doprowadzających do osiągnięcia efektu, a nie tylko na bujaniu w 

obłokach i rozmarzaniu się.  
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A na koniec przypomnę, że otrzymujesz ode mnie *KOD ZNIŻKOWY NA 15% NA PAKIET 

PODSTAWOWY I ROZSZERZONY (HASŁO: PODCAST) na program:  

 

MOCNY START DO TRWAŁEJ ZMIANY - model 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ - 

SPOKÓJ:  ➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart  

  

W ramach tego procesu przeprowadzę Cię za rękę przez wspomniane 3 etapy niezbędne do trwałej 

zmiany i postawisz pierwszy krok! 

  

Po skorzystaniu z tego programu: 

• zaprojektujesz zmiany osobiste i zawodowe, w tym stabilną karierę, czy biznes w zgodzie 

ze sobą, 

•  zrealizujesz ważne dla Ciebie cele w oparciu o swoje wartości i mocne strony, 

• zbudujesz lepsze relacje ze sobą oraz z innymi, 

• przestaniesz oceniać, a zaczniesz DOCENIAĆ siebie i innych, 

• będziesz łatwiej podejmować trudne decyzje. 

 

Serdecznie zapraszam Cię zwłaszcza do skorzystania z pakietu z badaniem DISC 4D - sprawdź 

proszę wideo opinie na temat tego badania na dole strony. 

 ➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart  

 

OUTRO 

 

[42:04] 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 

 

🔍  MOCNY START DO TRWAŁEJ ZMIANY - model 3S: SAMOŚWIADOMOŚĆ - SPÓJNOŚĆ 

- SPOKÓJ: Praktyczny kurs online, który pomoże Ci ruszyć z miejsca w życiu osobistym  

i zawodowym!  

 

Nie wiesz, od czego zacząć, by działać w zgodzie ze sobą? Zdobądź w jednym miejscu wartościową 

wiedzę i niezbędne narzędzia, aby wprowadzić w swoim tempie zmiany, których pragniesz  

i osiągać lepsze efekty. ➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart  

 

***Dla uważnych słuchaczy podcastu przygotowałam kod promocyjny - zniżka 15% na oba 

pakiety.  Wystarczy wpisać w koszyku zamówienia hasŁo: PODCAST.  

  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/mocnystart
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🔍 BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D: Chcesz zrozumieć lepiej siebie i innych? Pragniesz 

budować lepsze i trwałe relacje oparte na zaufaniu oraz bezpiecznej komunikacji?  Wskakuj TUTAJ 

➡️ https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo 

 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

 

ODCINEK PODCASTU: Jak podejmować trudne decyzje? Zmiana perspektywy myślenia uratuje 

sytuację! 

 

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

  

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

  

KSIĄŻKA: Julia Cameron, “Droga artysty”, Wyd. Szafa, 2017. 

 

KSIĄŻKA: Chip Heath, Dan Heath, “Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić”, Wyd. Znak, 2011.  

 

ARTYKUŁ: Klaudia Kałążna, “Jak przeprowadzić zmiany, by nie bolało?” 

 

ARTYKUŁ: L. B. Pham,  S. E. Taylor ,,From thought to action: Effects of process-versus outcome-

based mental simulations on performance”, “Personality and Social Psychology Bulletin”, 
25/1999, s. 250–260.  

 

KSIA ̨ŻKA: W. M. Marston, “Emotions of normal people”, Routledge, 1928. 

 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

 

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

 

ODCINEK PODCASTU (TEAMS): “SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? 

Dopasuj pracę do stylu myślenia i więcej się nie męcz!” 

 

ODCINEK PODCASTU (VALUES): “SUPERMOCE: Jak zrozumieć innych ludzi, mimo tylu 

różnic? Rozmawiajcie o Waszych wartościach!” 

 

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 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-27/
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https://www.klaudiakalazna.com/jak-latwiej-podejmowac-decyzje/
http://www.klaudiakalazna.com/jak-przeprowadzic-zmiany/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167299025002010
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167299025002010
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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: "SUPERBOHATER: Jak pracować w obszarze, w którym czujesz się 

najlepiej? Zmienić karierę! Przepytany: Michał Kasprzyk" 

 

ODCINEK PODCASTU:  “SUPERBOHATERKA: Mocne strony ujawniają się w działaniu! Jak je 

zidentyfikować i ich używać?” Przepytana: Judyta Kowalczyk" 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jak osiągnąć w pracy stan flow? Wykorzystuj 

świadomie mocne strony! Przepytana: Miriam Witych-Gusowska” 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jaką wartość niesie ze sobą zrozumienie siebie? 

Doceń to, co w Tobie najlepsze! Przepytana: Justyna Stańska (Italiana)” 

 

ODCINEK PODCASTU: "SUPERBOHATERKA: Jak wykorzystać różnorodność w biznesie? 

Poznaj dobrze siebie i innych! Przepytana: Agnieszka Gaczkowska" 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak żyć i pracować w zgodzie ze sobą? Zmień 

podejście i poznaj siebie lepiej! Przepytany: Krzysztof Mrozowicz” 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jak sobie radzić z przeszkodami na drodze 

życia? Siłę mamy w sobie! Przepytana: Joanna Kryger 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Jak działać na własnych zasadach w biznesie? 

Poznaj swoje mocne strony! Przepytana: Bogna Zielińska” 
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