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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 
[00:00] W cyklu SUPERMOCE mówię o tym, czym są mocne strony, co się na nie składa,  

z jakiego powodu warto je odkrywać i jak realizować ważne dla nas cele, właśnie w oparciu o mocne 

strony. Przyświeca mi idea, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko być może nie wszyscy  

z nas jeszcze potrafią je zidentyfikować, nazwać i ich używać.  

 
[00:32] W tym odcinku powiem o trudnych zachowaniach osób o stylu zachowania I, czyli osób 

niezwykle inspirujących i wpływowych. Jak zwykle podam Ci kilka wartościowych wskazówek, 

które pomogą Ci budować lepszą relację z takimi osobami.  

 
Jeśli jeszcze nie wysłuchałaś/eś odcinka na temat czterech stylów zachowania DISC, to proszę zrób 

to. Jest to odcinek szósty z cyklu SUPERMOCE, pod tytułem “Jak lepiej zrozumieć siebie i innych 

ludzi?".  

 
Myślę, że warto także posłuchać wywiadów z cyklu SUPERBOHATER,  w których rozmawiam  

z ludźmi o ich motywatorach, wartościach, stylach myślenia i właśnie stylach zachowania i tym, 

w jaki sposób objawiają się one w domu i w pracy.  

 
Będę mówić w tym i kolejnych odcinkach o tym, co zrobić, by zrozumieć i złagodzić trudne 

zachowania innych. A może zauważysz jakieś z tych zachowań u siebie?  

 
Powtarzam jak mantrę, że moje główne przesłanie w tym cyklu jest takie: doceniajmy siebie  

i innych, a nie oceniajmy! Dodajmy literkę “D” do słowa OCENIAM.  

 
Bo warto skupić się, na tym, co w nas piękne, bez naprawiania i wiecznego szukania dziury  

w całym! Gdy docenimy nasze supermoce, to wtedy możemy też mądrze zarządzać tym, czego 

bardzo w sobie nie lubimy, albo nie pozwala nam to budować zdrowych relacji z innymi. 

 
Czyli w przypadku trudnych zachowań, postarajmy się najpierw zrozumieć, co za takim 

zachowaniem stoi i jaką intencję ma dana osoba.  

 

INTRO  
[02:23] 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!  
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[03:06] Dziś dowiesz się między innymi: 

• z jakiego powodu niektóre osoby chcą zagadać Cię na śmierć lub stroją “głupie żarty” 

• w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej osobom, które są bardzo wrażliwe i biorą 

wszystko do siebie 

• że uśmiech, komplementy i publiczne pochwały mogą zdziałać w niektórych przypadkach 

cuda  

• dlaczego warto dać optymistycznej i entuzjastycznej osobie przestrzeń do wypowiedzi  

• że nie warto torpedować pomysłów optymisty 

• jak pomóc osobie mającej tendencje do rozpraszania się i chaotycznego działania.  

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

i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do tego 

odcinka na mojej stronie internetowej: www.klaudiakalazna.com/podcast  

Pamiętaj, że możesz pobrać karty pracy w edytowalnych plikach PDF zarówno do tego odcinka, jak 

również do poprzednich podcastów, w których mówiłam o stylu zachowania D lub m.in. o zmianie 

krzywdzących nas przekonań, czy o pewnym nastawieniu, które rujnuje nam życie.  

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, 

dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

[04:36] W skrzynce z narzędziami podam Ci trzy ważne wskazówki, które pomogą Ci lepiej 

współpracować z osobami o stylu I. Pamiętaj, że nie jesteśmy jakimiś literkami, kolorkami itd. Nie 

szufladkujmy ludzi! Każdy z nas nosi w sobie różne style zachowania DISC, w różnym 

natężeniu. Posłuchaj i zastanów się, czy znasz osoby, które noszą w sobie styl I lub może w sobie 

też ten styl zachowania czujesz?  

 
Na początek zapytam: czy znasz osobę, która optymistycznie podchodzi do większości spraw, jest 

niesamowicie przyjazna i towarzyska? Ta osoba uwielbia dużo mówić i zwracać na siebie uwagę, 

często żartuje, rzuca co rusz jakimiś pomysłami i trudno jej przerwać.  

 
Zanim się spostrzeżesz, to usłyszysz o jej psie, chorobie sąsiada oraz ostatnich zawodach 

miłosnych, poznasz najnowsze dowcipy, a jej zadania będą leżeć odłogiem, ponieważ dla tej osoby 

pogawędka jest często ważniejsza, niż realizacja zadania.  

 
Śmieje się w głos (czasami za głośno), jest niesamowicie entuzjastyczna i spontaniczna (może 

być krzykliwa), nie lubi sztywnych reguł i procedur, może się spóźniać, może podejmować 

nieprzemyślane działania. Czasami przytłacza Cię swoją intensywnością i czujesz, że Cię wcale 

nie słucha, koncentrując się bardzo na sobie.  

 
Tak jak mówiłam w odcinku pt. “Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?", dr William Moulton 

Marston,  amerykański psycholog, wyróżnił cztery podstawowe typy ludzkich zachowań  

i stworzył model zachowań DISC.  

 
Według badaczy, jedenaście procent społeczeństwa ma styl I (inspirujący, wpływowy). Są to osoby 

bardzo relacyjne, o rozwiniętych umiejętnościach werbalnych, pełne entuzjazmu i podchodzące  

do wszystkiego optymistycznie. Cenią dobrą atmosferę i lubią być w centrum uwagi.  

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
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Zatem przejdźmy do rzeczy! 

WSKAZÓWKA 1 
NIE OCENIAJ - DOCENIAJ! 

 
[07:00] Osoby o stylu I bardzo przeżywają krytykę i biorą ją często zbyt osobiście. Zatem jeśli 

chcesz udzielić takiej osobie  negatywnej informacji zwrotnej, np. że powinna coś poprawić, bądź 

przygotowany na to, że ta osoba będzie uciekać od tematu i zagadywać Cię.  

 
A gdy usłyszy coś niekorzystnego dla siebie, może zareagować zbyt emocjonalnie, np. wpaść  

w rozpacz i nawet się rozpłakać. Może też stać się defensywna i zacząć się tłumaczyć lub stroić 

fochy.  

 
Skup się zatem na pozytywnych aspektach i najpierw doceń starania tej osoby i jednocześnie 

wskaż jej delikatnie co poprawić. Poza tym nie zapominaj, żeby tę osobę często chwalić za to, jaki 

ma wpływ na innych ludzi oraz za to, że kreuje wspaniałą atmosferę, gdziekolwiek się nie pojawi.  

 
Pamiętaj, że osoba o stylu I w przeciwieństwie do wielu innych ludzi uwielbia być chwalona 

publicznie. Czuje wtedy, że rozkwita i jeszcze bardziej chce się jej pracować. No i pozwól jej 

zabłysnąć!  

 
Ludzie o stylu I zgłaszają się często na ochotnika do wszelkich wydarzeń w firmie, podczas 

których trzeba wystąpić na scenie, czy też poprowadzić jakieś spotkanie. Wykorzystaj to - będzie 

i wilk syty i owca cała. Spożytkuj mądrze pozytywną energię osoby o stylu I.  

 
Poza tym, pamiętaj, że taka osoba może pociągnąć za sobą tłumy, bo ma dar przekonywania i do 

tego wszyscy ją lubią. Nie ciosaj jej kołków na głowie za jakieś drobne niedociągnięcia, a w zamian 

staraj się dawać tej osobie innego rodzaju zadania, które pomogą jej wykorzystać swój dar 

zjednywania sobie ludzi.  

 
PRZYKŁAD 

 
Kiedyś moja koleżanka, właścicielka firmy, udzielała przy mnie informacji zwrotnej swojej 

pracownicy o wysokim stylu I. Dziewczynie zaszkliły się oczy, mimo że moja koleżanka nic 

takiego strasznego w moim i jej odczuciu nie powiedziała.  

 
Poprosiła pracownicę, by ustawiała w inny sposób pewne rzeczy w gabinecie. Dodała, że bardzo jej 

przeszkadza, gdy pracownica wpada na ostatnią chwilę do pracy, często kilka minut spóźniona.  

 
To był koniec! Ta dziewczyna zaczęła płakać, trząść się i szlochając mówić, że przecież ona “tak 

bardzo się stara”, że często zostaje po godzinach, że przecież chciała dobrze poukładać te rzeczy  

w gabinecie.  

 
Mina mojej koleżanki była bezcenna. Zapytała mnie po tej sytuacji: to co ja mam z nią zrobić?  

A ja jej podpowiedziałam, by zawsze, ale to zawsze, zaczynała od entuzjastycznego docenienia 

dotychczasowych wysiłków tej osoby. A poza tym nie zaszkodzi osobę o stylu I częściej chwalić na 

co dzień.  

 
Na szczęście moja rada zadziałała!  
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Możesz powiedzieć podczas udzielania informacji zwrotnej: 

•  „Bardzo doceniam Twoją inicjatywę, jest to naprawdę proaktywne podejście. Chciałbym Ci 

pomóc poprawić jeszcze jeden aspekt, byś jeszcze lepiej działał/a”,  

• „Podoba mi się, że tak szybko reagujesz i chcesz nas podnieść na duchu, a jeszcze lepiej by 

było, gdybyś mogła/mógł też dopilnować tego i tego.”, 

•  „Niesamowicie cenię Twój optymizm, zespół bez Ciebie by nie dał rady, natomiast myślę, 

że możemy razem wypracować lepszy sposób…”  

• „Zauważyła/em z daleka, jak pięknie zadbała/eś o wystrój sali i dobrą atmosferę, a żeby 

jeszcze lepiej to wszystko funkcjonowało, należy poprawić…”.  

 
WSKAZÓWKA 2 
NIE NARZEKAJ - OKAŻ ENTUZJAZM! 

 
[11:48] Człowieka o stylu I “zabija” czarnowidztwo, narzekactwo i drętwa atmosfera.  

Gdy spotykasz taką osobę uśmiechnij się i pokaż, że cieszysz się, że ją widzisz. Zainteresuj się 

nią, nie zbywaj jej. No i nie zaczynaj spotkania od narzekania na wszystko i wszystkich.  

 
Taka osoba zaczyna się bardzo źle czuć, gdy widzi, że ją ktoś ignoruje, np. się nie uśmiechnie.  

Po prostu bardzo boi się odrzucenia i zwyczajnie zależy jej na tym, by ją lubiano. 

 
Zaczyna czasami wtedy robić z siebie pajaca, np. może głupio żartować, by tylko zwrócić na siebie 

uwagę. Albo zaczyna gadać tak, że nie można jej przerwać. Okaż jej zainteresowanie,  

w przeciwnym razie nasili zachowania, które Ci przeszkadzają.  

 
Jeśli opowiada z entuzjazmem o jakimś pomyśle, pozwól jej się wypowiedzieć do końca,  doceń jej 

wysiłki. Nie zbywaj jej od razu (nawet jeśli nie do końca rozumiesz dany pomysł), bo wtedy 

podcinasz jej skrzydła. 

 
 Możesz wtedy powiedzieć: 

•  „Niesamowicie ciekawy pomysł! Jak na to wpadłeś?”,  

• „Masz bardzo niestandardowe podejście do tej sprawy. Pozwól mi zrozumieć, z jakiego 

powodu to jest dla Ciebie takie ważne?”. 

 

PRZYKŁAD: 

 
Mam kolegę, który tak bardzo obawia się odrzucenia, że nawet krzywe spojrzenie innej osoby lub 

czyjaś opryskliwa odpowiedź powodują u niego bardzo złe samopoczucie. Gdy ktoś nie jest dla niego 

uprzejmy, albo po prostu go ignoruje, on zaczyna stroić głupie żarty i coraz głośniej mówić, by 

zwrócić na siebie uwagę.  

 
Pamiętam sytuację, gdy kolega ten opowiadał przy swojej żonie i grupie przyjaciół o swoim pomyśle 

na biznes. Został potraktowany, jak to się mówi potocznie “z buta”, czyli jego przyjaciel ostro mu 

przerwał, kwitując: “totalnie beznadziejny pomysł! Chłopie, Ty się wczoraj urodziłeś?”.  

 
Ten kolega wyglądał jak zbity psiak. Aż zrobiło mi się go przez chwilę żal. Potem całą imprezę 

próbował żartować, tak jakby chciał odzyskać uznanie innych. Zachowywał się bardzo hałaśliwie 

i był po prostu dla niektórych ludzi uciążliwy.  
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Potem “truł” swojej żonie w domu, że jak tak można go było potraktować, nikt go nie docenia a ona 

to już na pewno powinna stanąć po jego stronie.  

 
Pamiętaj, że osoba o stylu I nie lubi też konfliktów, dlatego próbuje załatwić wiele spraw żartem  

i nie rozumie, dlaczego ludzie się kłócą. Ale gdy już wejdzie w konflikt, to reaguje emocjonalnie  

i czasami palnie coś nieprzemyślanego.  

 
Pozwól jej się wtedy wygadać i wypłakać, okaż empatię i pamiętaj: ona szybko wpada w gniew, ale 

równie szybko jej przejdzie, gdy zobaczy, że chcesz ją zrozumieć.  

 
Możesz powiedzieć: 

 
 „Jest mi bardzo smutno, bo mnie obraziła/eś, ale wiem, że po prostu palnęłaś/palnąłeś głupotę,  

bo puściły Ci nerwy. Czy możemy zacząć od początku, bo naprawdę nie chcę się kłócić?”. 

 

WSKAZÓWKA 3 
NIE ZAMYKAJ W KLATCE - WESPRZYJ! 

 
[15:41] Pamiętaj, że ludziom o stylu I trudno przychodzi pamiętanie o szczegółach, więc może 

krótko je dla nich zapisz. Spróbuj też wspólnie z osobą o stylu I stworzyć jakiś system, który jej 

pomoże lepiej zadbać o różne procedury.  

 
To powinien być taki sposób planowania, który pomoże tej osobie dobrze działać, ale nie powinien jej 

ograniczać. Jeśli “obłożysz” taką osobę sztywnymi wymogami, to na pewno niczego nie zyskasz, 

a ta osoba zacznie znikać w oczach.  

 
Warto przeprowadzić też z nią rozmowę na temat tego, że powinna kilka razy zastanowić się, 

zanim się do czegoś zobowiąże. Podpowiedz jej, że powinna dać sobie czas do namysłu zamiast od 

razu ochoczo przytakiwać. 

 
Pamiętaj, że osoby o stylu I tak boją się odrzucenia, że chętnie zgadzają się na wszystko, o co się 

ich poprosi. Bardzo trudno im odmawiać, a do tego zbyt optymistycznie podchodzą do kwestii czasu 

(z reguły go nie doszacowują) i biorą na siebie czasami tak dużo, że potem się “nie wyrabiają”  

z pracą.  

 
Jeśli się tak wydarzy, nie chcą się przyznać, że “coś poszło nie tak” i tak boją się kogoś zawieść,  

że chcą za wszelką cenę się wywiązać z danego słowa lub próbują zamieść problem pod dywan,  

np. obracając całą sytuację w żart.  

 
Zatem podpowiedz osobie o stylu I, że warto popracować nad asertywną postawą, i że jest to wtedy 

lepsze także dla innych osób z nią współpracujących.   

 
Staraj się tej osobie umożliwić pracę z innymi ludźmi i w miarę możliwości nie przytłaczaj jej 

szczegółami, i nie wymagaj sztywnego podążania za procedurami. Raczej wykorzystaj 

pomysłowość tej osoby i to, że czuje się jak ryba w wodzie wśród ludzi.  

 

 



  
  

Akademia GroWings 7 www.klaudiakalazna.com 

PRZYKŁAD 

 
Osoba, z którą blisko współpracuję, ma bardzo wysoki styl I. Jest entuzjastyczna i optymistyczna, 

ma w sobie bardzo dużo ciepła i empatii. Miała kiedyś wiele świetnych pomysłów,  ale właśnie… one 

zostawały w większości w sferze pomysłów właśnie. Nie mogły doczekać się realizacji.  

 
Powiem Ci, że ta osoba działa naprawdę świetnie, gdy zrozumiała, że ma tendencje do ulegania 

różnym “przeszkadzaczom” i podjęła decyzję, że coś z tym zrobi. Zobaczyła, że jeśli opanuje 

sztukę skupienia na zadaniu i wykona je szybciej, będzie miała tym samym więcej czasu na 

zadbanie o siebie i relacje z bliskimi.  

 
Zauważyła, że  jej umiłowanie do wszelkiej maści pogaduszek oraz uleganie ludziom, którzy 

znienacka ją o coś proszą  może stanąć na drodze do spełniania jej marzeń i celów. Nauczyła się 

wprowadzać takie rozwiązania w pracy, które pomagają jej planować z wyprzedzeniem i nie zgadza 

się na zarzucanie jej dodatkowymi zadaniami przez klientów.  

 
Kiedyś brała na siebie bardzo dużo, bo właśnie nie chciała kogoś zawieść, bo komuś coś  obiecała.  

I tutaj należy zacząć od początku, by takiej osobie pomóc. Należy jej wyjaśnić, że może dać sobie 

czas, zanim na coś się zgodzi, a jeśli komuś czegoś odmówi, to nie będzie przez to mniej lubiana.  

 
Pomóż takiej osobie zrozumieć, by oddzielała zadania od tego, kim jest. Bo jeśli nawali wykonując 

jakieś zadanie, a ktoś na ten temat jej coś powie, to będzie to nieustannie przeżywać myśląc,  

że ktoś ją z tego powodu odrzuca.  

 
Możesz powiedzieć: 

•  “Widzę, że świetnie idzie Ci to i to. Myślę, że jeszcze lepiej byś działał/a i wykorzystywał/a 

swoje mocne strony, gdybyś miał/a jakiś własny system, który będzie Ci przypominał 

 o priorytetach. Chcesz, by Ci w tym pomóc, czy wolisz samodzielnie go sobie opracować?”, 

• “Czy masz pewność, że wywiążesz się z tego zadania na czas? To jest w porządku, jeśli 

zarezerwujesz sobie na to więcej czasu lub mi powiesz, że w tym momencie nie możesz 

spełnić danej prośby”.  

 
[20:30] Pamiętaj, że aby zbudować zdrową relację z człowiekiem o stylu I, należy go doceniać, 

okazywać entuzjazm dla jego pomysłów oraz pozwolić mu się wypowiedzieć.  

 
I ważna uwaga! Jeśli masz w sobie styl I, to zwracaj uwagę na to, że możesz mimo dobrych intencji 

zamieniać się człowieka  “trudnego” dla innych. Być może warto jednak czasami dać innym trochę 

więcej przestrzeni i zamilknąć, by ich nie tylko słuchać, ale też usłyszeć?  

 
Pomyśl o tym, bo wtedy inni będą Cię jeszcze bardziej lubić i cieszyć się z Twojego towarzystwa.   
 

Pamiętaj, że nie nagrała  tego odcinka po to, by usprawiedliwiać trudne zachowania, czy też 

zwolnić osoby o stylu I z odpowiedzialności za umiejętność komunikacji z innymi.  

 
Chciałabym, byś starał/a się po prostu zrozumieć intencje danej osoby, bo wtedy łatwiej  

o zrozumienie czy też większą łagodność dla innych i nas samych.  

 
Nie dolewaj oliwy do ognia! W zamian zadbaj o to, by ułatwić wszystkim stronom życie.  
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Będę nagrywać na ten temat kolejne audycje o innych stylach zachowania, ale również o stylach 

myślenia, wartościach, postawach i odporności psychicznej.  

 
I powtórzę ponownie: pozostańmy w duchu doceniania naszej różnorodności, a nie oceniania, 

porównywania i krytykowania.  

[22:13] Jeśli chcesz wyruszyć w podróż i odkryć swoje wartości i mocne strony oraz poznać swój 

profil DISC 4D, serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do tegorocznej wiosennej edycji programu 

BOHATER https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater, w ramach której wykonasz badanie 

DISC 4D, otrzymasz trzydziestoczterostronicowy raport, nagrane kursy omawiające szczegółowo 

raport  

i spotkania ze mną w czasie grupowych sesji na żywo, podczas których odpowiadam na wszelkie 

pytania i wątpliwości oraz analizuję wybrane profile.  

Do najbliższego piątku (19 marca) możesz wskoczyć na pokład w niższej cenie! W poniedziałek 

22 marca startujemy! Już nie mogę się doczekać naszej wspólnej podróży.  

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skorzystać z badania DISC 4D dla siebie lub Twojego 

zespołu w innej formie, proszę napisz do mnie na info@klaudiakalazna.com, spotkajmy się  

i porozmawiajmy! 

 

POBIERZ KARTY PRACY: https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER (zawiera badanie 

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

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

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

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

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/ 

 
ODCINEK PODCASTU: “SUPERMOCE: Jak poradzić sobie z "trudnymi ludźmi"? Oswój 

dominującego!”; https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8  

 
ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak szukać pracy  w zgodzie ze sobą?" Przepytany: 

Marek Wicher, https://www.klaudiakalazna.com/podcast-7  

 
NARZĘDZIE PSYCHOMETRYCZNE: DISC 4D 
 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater,
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.amazon.co.uk/Emotions-Normal-William-Moulton-Marston/dp/0343195070/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-8
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-7
https://growings.ie/disc/

