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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 
[00:06] Skoro zaglądasz w te zakamarki Internetu, to być może chcesz dowiedzieć się, co ciekawego 

dla Ciebie przygotowałam w podcaście “Słuchaj i działaj!” Akademii GroWings.  

 

Stworzyłam to miejsce dla tych z Was, którzy pragną zmiany, czyli chcą rozwinąć skrzydła, 

dobrze ustawić nawigację i lecieć w odpowiednim kierunku. Czyli dla tych osób, które chcą szybciej 

osiągać mądrze wyznaczone cele i łatwiej podejmować decyzje osobiste, zawodowe, czy biznesowe.   

 

A ja nazywam się Klaudia Kałążna i na co dzień pomagam innym ruszyć z miejsca i realizować 

ważne dla nich cele w zgodzie ze sobą, czyli w oparciu o własne wartości i mocne strony.   

 

Może zastanawiasz się, o co chodzi z tą drabiną na okładce podcastu. Już spieszę z wyjaśnieniem, 

zanim uznasz, że ta zwariowana kobieta w szpilkach na drabinie nie ma niczego do zaoferowania.  

 

Otóż zaczerpnęłam tę “drabinową”  inspirację od Stevena Coveya, który mówił o tym, że czasami 

wspinamy się na jakąś drabinę tylko po to, by za jakiś czas zauważyć, że ta drabina była oparta 

o niewłaściwą ścianę.  

 

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! 

 

[02:16] Nie wiem jak jest u Ciebie, może nadal szukasz swojej ściany, a może już do dawna  

ją znasz, ale po prostu chcesz, by Twoja wspinaczka odbywała się na Twoich warunkach.  

 

Niektórzy, gdy używam tej metafory mówią mi: Wiesz… ja chyba nie mam nawet drabiny…  

 

Niezależnie od tego, w którym miejscu teraz jesteś, z pewnością znajdziesz u mnie coś 

wartościowego dla siebie! 

 

Sama przestawiałam moją drabinę od ściany do ściany przez wiele lat!  Moje ścieżki były kręte, 

ale doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz, czyli do SIEBIE.  

 

Nie chcę opowiadać tutaj całej mojej historii, ale w dużym skrócie powiem, że w przeszłości 

pracowałam naukowo, a w mojej pracy doktorskiej zajęłam się analizą międzynarodowego handlu 

usługami. Potem wyjechałam za granicę do Irlandii i pracowałam jako ekspert ds. marketingu  

i handlu międzynarodowego w firmach irlandzkich z branży lotniczej, żywnościowej oraz 

edukacyjnej.  
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Czuję, że łączę w sobie trzy natury: badaczki, osoby przedsiębiorczej i artystki. Dopiero, kiedy 

pozwoliłam im wszystkim "dojść do głosu", poczułam się spełniona zawodowo i prywatnie.  

  

Kiedyś próbowałam wleźć w szuflady, w których się dusiłam i czułam, że stopniowo znikam.  

 

A dziś wspinam się na odpowiednią ścianę. I  niosę ze sobą potężny bagaż doświadczeń, w tym 

tysiące godzin pracy szkoleniowej, wykładowej, doradczej i coachingowej. I tym właśnie chcę się  

z Tobą dzielić.  

 

Chciałabym, aby treści, które przekazuję, wspierały Cię w szukaniu ściany, na którą rzeczywiście 

warto się wspinać. Będę dzielić się z Tobą moją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami, które 

pomogą Ci również w budowaniu solidnych fundamentów Twojej ściany lub w jej generalnym 

remoncie. W zależności od Twoich potrzeb z pewnością znajdziesz tutaj coś dla siebie w tym 

podcaście.  

 

Uważnie obserwuję ludzkie zachowania, jestem uzależniona od czytania badań naukowych  

i odkrywania tajemnic ludzkiej osobowości. Uwielbiam stosować naukę w praktyce, przenosić  

na ziemię teorię, przekuwać wiedzę w działanie. Najpierw testuję na sobie, a dopiero potem na 

innych. 

 

[05:05] Otrzymasz zatem solidną dawkę wiedzy, umocowanej w nauce,  sprawdzone przeze mnie 

metody i narzędzia oraz dużą dozę inspiracji prowokującej do myślenia i - co ważne - działania!  

 

Będę się z Tobą dzielić m.in. wiedzą na temat tego jak:  

 

 

• mądrze odkrywać swoje mocne strony,  

• wzmacniać swoją odporność psychiczną, 

• działać uważnie, efektywnie i w zgodzie ze sobą,  

• budować trwałe i zdrowe relacje, 

• rozwijać silną wolę. 

 

Postaram się także co pewien czas zapraszać ciekawych gości, z którymi również porozmawiamy 

o naszych ścianach i drabinach.  Pracuję na co dzień również  z narzędziami psychometrycznymi, 

które pomagają pogłębiać samoświadomość na temat swoich mocnych stron oraz zrozumieć poziom 

swojej odporności psychicznej. I o tych badaniach diagnostycznych też będę w tym podcaście 

mówić.  

 

[06:10] Będę też dodawać do wielu moich programów karty pracy, które będzie można pobrać  

w formie edytowalnych plików pdf.  

  

Dla usystematyzowania, postaram się dzielić moje audycje solo, bez gości, na różne części: 

 

Skrzynka z narzędziami: w tej części podzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym 

możesz usprawnić swoje działanie!  

 

Skrzynia skarbów: w tej części programu podzielę się skarbami wyszperanymi w Internecie, 

księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia - ciekawe i merytoryczne 

materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać się.  
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Skrzynia biegów: w tej części podpowiem, jak włączyć wyższy bieg, czyli jak nadać skalę swoim 

działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa. Jak ruszać, by silnik nie zgasł? A może 

warto chwilowo wrzucić niższy bieg? 

 

[07:22] No i  na koniec, chcę zaznaczyć, że ten podcast na pewno nie jest dla osób, które nie chcą 

się zaangażować w pogłębianie samoświadomości i brzydzą się pracą, a w zamian szukają trików 

i łatwych rozwiązań oraz wierzą, że tylko droga na skróty doprowadzi ich do celu.  

 

Oczywiście nie ma niczego złego w ułatwianiu sobie życia, nie zrozum mnie źle, ale czasami 

spotykam takie osoby, które poszukują jednego magicznego eliksiru, który pomoże im rozwiązać 

wszystkie ich problemy.  

 

Ja raczej jestem z tych, którzy wolą dać wędkę i nauczyć się nią posługiwać, a nie wkładać 

każdemu rybkę do pyszczka. I potem ten pyszczek zamknąć, zostawiając daną osobę w poczuciu 

błogiego spełnienia, które trwa tylko chwilę, aż do kolejnego uczucia głodu.  

 

To na pewno nie jest też miejsce dla tych osób, które wierzą w bajki: “Możesz wszystko!” oraz 

wiecznie szukających inspiracji w imię zasady: “Zainspiruj się, a reszta się sama zrobi!”.   

 

Zatem witam Cię serdecznie w Akademii GroWings. I pamiętaj: Słuchaj i działaj!  

 

Bo bez działania nic się nie zmienia.  

 

[08:44] 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, a 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.   

 


