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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 

[00:00:00] Witaj w siódmym odcinku PODMASU, do świąt pozostało 18 dni! 

  
Podmas to wspólne podcastowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Otóż codziennie,  

aż do świąt, zaangażowani w akcję podcasterzy i podcasterki będą publikować w ramach swoich 

podcastów bonusowe odcinki, w których w swój autorski, wyjątkowy sposób poruszą świąteczną 

tematykę.  

  
Znajdziecie tu inspirujące historie, przydatne porady i mnóstwo ciekawostek. Mamy nadzieję,  

że podmas pomoże Wam poczuć świąteczną atmosferę, ale będzie też dobrą okazją do poznania  

i polubienia nowych słuchowisk.  

  
Odcinki podmasu znajdziecie pod hashtagiem #polskipodmas w aplikacjach do słuchania 

podcastów i w mediach społecznościowych oraz na playliście Polski Podmas 2021 na Spotify  

i Youtube! 

  
Serdecznie zapraszamy! Dziękuję także Razem Lepiej Podcast za organizację tak pięknej akcji, 

która łączy podcasterskie grono.  

  
Wczorajszy odcinek podmasu, o tym co ląduje na stołach Norwegów podczas świąt, znajdziesz  

u “Niuniu Podcast”, a już jutro w “Biznes bez spiny” usłyszysz o tym, jak bez spiny przygotować 

swoją firmę do świąt, czyli o tym, że warto wszystko wcześniej zaplanować, wysłać klientom 

życzenia i zacząć święta trochę wcześniej, niekoniecznie zamykając komputer w Wigilię. 

  
A dziś odcinek “ściąga” na temat tego, jak sprawić, by nasze święta i przygotowania do nich 

przebiegły w ciepłej atmosferze, a nie zamieniły się w koszmarek i zmęczenie naszymi 

najbliższymi.  

[00:02:00] Dziś dowiesz się między innymi: 

• jak nie pokłócić się podczas przygotowań do świąt, 

• jak wybrnąć z trudnych sytuacji przy wigilijnym stole lub podczas świątecznych wizyt 

u bliskich,  

• jak dzięki uważnemu skupianiu się na intencjach najbliższych nam osób, łatwiej 

dostosować do nich swoją komunikację i dzięki temu łatwiej ich zrozumieć i się z nimi 

porozumieć, nawet gdy atmosfera robi się gorąca,  

• dzięki jakim trikom można poradzić sobie z trudnymi pytaniami przy świątecznym stole. 

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. 

 

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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INTRO 

[00:03:38] 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. 

[00:04:23] Okres przedświąteczny to czas wzmożonych przygotowań, które niejednokrotnie 

kończą się niepotrzebnymi nerwami, nieporozumieniami lub poważnymi kłótniami. Tak bardzo 

zależy nam na wspaniałej atmosferze, a często kończy się jak zwykle… czyli fochami podczas 

przygotowań  

i naburmuszonymi minami.  

  
Nie lepiej jest często podczas świąt - staramy się zachować dobrą minę do złej gry, gdy wujek  

lub kuzynka po raz kolejny dopytuje o nasze osobiste sprawy. Czasami wdajemy się też  

w przepychanki słowne. 

  
Podzieliłam ten odcinek na dwie części. W pierwszej przyjrzymy się naszym zachowaniom  

i podpowiem Ci, w jaki sposób możemy złagodzić potencjalne konflikty podczas przygotowań  

do świąt, przede wszystkim zaczynając od uważnej obserwacji i zmiany własnego zachowania.  

  
W drugiej części podam Ci kilka sposobów, by poradzić sobie z niewygodnymi pytaniami, 

jednocześnie nie psując dobrej atmosfery.  

 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:05:35] Zapraszam Cię do Skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

Jak się nie pozabijać przed świętami?  

  
[00:05:45] Tutaj dużo zależy od tego, czy: 

  
1. jesteśmy świadomi własnych trudnych zachowań, 

2. staramy się zrozumieć intencje najbliższych nam osób, 

3. potrafimy zmodyfikować nasz sposób komunikacji, by wszystkim żyło się lepiej.  

  
Przypomnę w tym miejscu, że jakiś czas temu nagrałam serię odcinków dotyczących naszych 

trudnych zachowań. Umieszczę linki do nich w opisie do tego podcastu na mojej stronie 

internetowej.  

  
Warto rozpocząć od odcinka “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?" i potem 

posłuchać o różnych stylach komunikacji (DISC) oraz o tym, jak sobie radzić z osobami, które 

zachowują się w trudny dla nas sposób.  

  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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A na potrzeby dzisiejszej audycji, przypomnę pokrótce, w jaki sposób działają osoby o różnych 

stylach zachowania według modelu DISC, którego autorem jest Dr William Moulton Marston.  

I umieszczę te zachowania w kontekście przygotowań przedświątecznych. 

  
I jeszcze ważna uwaga: pamiętaj, że większość z nas nosi w sobie dwa lub trzy style zachowania  

w różnych natężeniach, dlatego bardzo uważnie obserwuj siebie i innych, by zauważyć, który  

z nich staje się dominujący.  

  
Każdy z nas ma wspaniały zestaw supermocy, jednak gdy ich nadużywamy, możemy  

zacząć się zachowywać w sposób trudny dla innych ludzi. Przeginamy, zwłaszcza gdy jesteśmy 

w stresie i pod presją czasu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był gorszą wersją 

siebie w niekomfortowej dla siebie sytuacji.  

  
Przypomnę po raz kolejny, że możesz pobrać też karty pracy, by w nich zanotować swoje obserwacje 

oraz pomysły na usprawnienia w swojej komunikacji. 

  
Osoba o DOMINUJĄCYM stylu zachowania (D) 

 
[00:08:07] Zastanów się, czy masz w swoim otoczeniu kogoś, kto szybko działa, łatwo podejmuje 

decyzje i jak ma cel przed oczyma to pędzi, by go osiągnąć? Być może ta osoba ma w sobie wysokie 

natężenie stylu D (dominującego) w modelu DISC.  

 
Masz wrażenie w okresie przedświątecznym, że wszystko dla tej osoby jest zadaniem, które ma 

być odhaczone. Być może Twoja partnerka lub partner zaczyna zarządzać wszystkim, co jest 

związane ze świętami i tonem nieznoszącym sprzeciwu szybko rozdziela zadania: masz kupić 

choinkę do wtedy, pozapraszać rodzinę do wtedy, wytrzepać dywany na wczoraj, kupić prezent 

dzieciom…  

 
Zaczynasz czuć, że ta osoba ma wszystko pod kontrolą, co w sumie jest w porządku, ale trochę 

czujesz się czasami jak w wojsku. Masz wypełniać szybko zadania i cała magia świąt zdaje się 

gdzieś ulatniać. 

 
Zauważasz także, że ta osoba prawie Cię nie słucha, gdy próbujesz coś powiedzieć na temat 

wystroju mieszkania lub po prostu wyrazić opinię na temat planowanych potraw.  

 
W sumie Ci z tym wszystkim dość wygodnie, ale prawdziwy problem zaczyna się wtedy, gdy coś 

nie idzie po myśli tej osoby, np. coś dzieje się wolniej, niż zaplanowała. Zaczyna się wtedy 

denerwować, a nawet podnosi głos. W niektórych przypadkach może zrobić aferę o jakąś drobnostkę, 

np. „Tyle razy Cię proszę, a Ty nadal nie wyszorowała/eś podłogi/nie kupiła/eś pierników” itd.  

 
I co gorsza, taka osoba też zaczyna czasami zrzędzić „Jak się sam/a za to nie zabiorę, to nie będzie 

zrobione”. Często po prostu zakasa rękawy i się wtrąca. Znasz to?  
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A jak jest u Ciebie? 

 
Zaraz… zaraz! A może to Ty tak robisz? Hmm? Jeśli tak, to w imię wyznawanej przeze mnie 

zasady, zacznij od siebie: 

 

• Pytaj, zamiast oznajmiać, np. zamiast: “Idź kupić choinkę!”, spróbuj:  “Kiedy możesz 

zakupić choinkę”?  

• Słuchaj, zamiast wyłącznie mówić — wystarczy czasami dać domownikowi przestrzeń  

i bardzo możesz się zdziwić, że powie Ci o ciekawych pomysłach, np. na prezenty.  

• Pozwól innym realizować zadania w ich własny sposób — nie zawsze szybko oznacza 

dobrze. Przypomnij sobie sytuacje, w których Twoje decyzje były podjęte zbyt pochopnie.  

 
Jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami osoby o  stylu D? Pamiętaj o  jej intencji i doceniaj za 

efekty! 

 
[00:11:34] Jeśli chodzi o docenianie, to warto chwalić tę osobę za szybkość działania i mierzalne 

efekty jej działań, np. „Naprawdę szybko załatwiła/eś te zakupy i do tego oszczędziła/eś prawie 

200 zł!”, „Widzę, jak bardzo dbasz o to, by o wszystkim pomyśleć i do tego planujesz konkretnie 

zakupy i robienie porządków”.  

 
Gdy widzisz, że ta osoba się według Ciebie niepotrzebnie irytuje, to znak, że obawia się, czuje,  

że traci kontrolę i według niej coś nie będzie odpowiednio załatwione. Pokazuj jej na spokojnie,  

że cele będą osiągnięte i wytłumacz, z jakiego powodu coś może być zrobione inaczej, natomiast 

będzie to miało pozytywny wpływ na ostateczny efekt.  

 
Przykładowo, możesz powiedzieć:  “Wiesz, jeśli dasz mi dodatkowy dzień, to sprawdzę promocje  

i porównam ceny, bo być może kupimy ten prezent taniej i starczy nam nawet na lepszą wersję tej 

rzeczy w tej samej cenie”.  

 
Zawsze wracaj do tej osoby z terminem, by czuła, że też poważnie podchodzisz do sprawy. Unikaj 

mówienia w trzeciej osobie, np. „To się zobaczy, to się sprawdzi kiedyś”. Lepiej powiedzieć: „Sprawdzę 

te choinki do piątku, a listę zakupów uzupełnię do jutra, co Ty na to? Czy to będzie wystarczający 

czas”? 

 
Po prostu zamiast wchodzić w konfrontację i krytykować, spróbuj mówić do tej zadaniowej osoby 

jej językiem. Zobaczysz, jak szybko ta osoba przestanie na Ciebie naciskać, bo poczuje, że też 

rozumiesz powagę sytuacji i również angażujesz się w takim samym stopniu w organizację świąt. 

  
Osoba o INSPIRUJĄCYM stylu zachowania (I)  

 
[00:13:43] Czy u Ciebie w domu ktoś jest niezwykle entuzjastyczny, szybko wpada na pomysły, 

z radością zaraża nimi innych i od razu przechodzi do ich realizacji? Być może ta osoba ma w sobie 

wysokie natężenie stylu I (inspirującego) w modelu DISC.  

 
Masz wrażenie, że dla tej osoby już od listopada liczy się głównie wymyślanie tego, z kim spędzicie 

święta, kogo zaprosicie, jakie zabawy zorganizujecie, jakie ozdoby wykonacie lub kupicie? 
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Może ta osoba chodzi za Tobą i pyta: ”Czy to już? Czy już można ubierać choinkę/nosić świąteczne 

sweterki/słuchać świątecznych piosenek itd.”? Odpowiadasz z anielską cierpliwością, że w sumie 

jeszcze trochę wg Ciebie za wcześnie i próbujesz negocjować, by zacząć celebrację na początku 

grudnia. Ta osoba robi wtedy duże oczy kota ze Shreka i mówisz: „Dobra, no niech będzie druga 

połowa listopada…”. 

 
W pewnym momencie udziela Ci się jej entuzjazm, widzisz oczyma wyobraźni wesołe grono 

przyjaciół i rodziny oraz piękne, kreatywne ozdoby, jednak masz poczucie, że w sumie już dużo 

wymyśliliście, pośmialiście się, snujecie piękne wizje, nawet podejmujecie pierwsze kroki, ale za 

chwilę dany pomysł gdzieś znika i pojawia się nowy. Zastanawiasz się, który pomysł jest 

aktualny, a który już przepadł. Szczerze mówiąc, już się totalnie gubisz w tym szaleństwie.  

 
Być może marzysz o spokojnych świętach przy kominku, z dobrą książką i lampką wina. Lubisz 

rodzinne święta, ale chcesz mieć trochę czasu dla siebie, by odsapnąć od rozgardiaszu i zatrzymać 

się na chwilę w tym pędzącym świecie.  

 
Doceniasz ten entuzjazm, ale prawdziwy problem zaczyna się, gdy czujesz przytłoczenie 

intensywnością i szybkością działań tej osoby. Masz ochotę krzyknąć „STOP!” i pragniesz 

odzyskać przestrzeń.  

 
I – co gorsza – ta osoba zaczyna się smucić, a nawet może płakać, gdy dostrzeże, że sceptycznie 

podchodzisz do jej pomysłów. 

 
 A jak jest u Ciebie? 

 
Hej, a może rozpoznajesz w tych zachowaniach siebie? Jeśli tak, to najpierw zacznij od pracy nad 

swoimi zachowaniami: 

 

• Pytaj innych domowników, w jaki sposób chcieliby spędzić święta. Nie każdy lubi 

nieustanny gwar i wielkie zloty rodzinne; zapytaj, zanim kogoś zaprosisz. 

• Zaproś innych do generowania pomysłów; możesz np. poprosić, by każdy zapisał  jakiś 

pomysł na urozmaicenie świąt na kartce, wrzucić te pomysły do kapelusza i zrobić 

losowanie; to będzie świetna zabawa, włączysz w nią domowników, natomiast  

Ty z pewnością pomożesz wylosowane pomysły dopracować. 

• Nie zostawiaj zakupów prezentów na ostatnią chwilę, postaraj się je dopasować do danej 

osoby, wysłuchaj jej uważnie, poobserwuj — nie zawsze spontan jest najlepszym 

rozwiązaniem.  

 
Jak sobie poradzić z trudnymi zachowaniami osoby o stylu I? Pamiętaj o  jej intencji i doceniaj za 

dbałość o relacje, dobrą atmosferę i pomysłowość! 

 
[00:17:13] Pamiętaj, że ta osoba najbardziej na świecie chce zadbać o dobrą atmosferę i zależy jej  

na tym, by każdy był zadowolony. Zatem komplementuj jej pomysły, doceniaj jej wysiłki, 

podkreślaj, że wiesz, że chodzi jej o to, by każdy się wspaniale czuł. Z drugiej strony, jasno pokazuj 

Twoje granice, zakomunikuj, gdy wolisz inaczej podejść do sprawy.  

 
Jeśli niezbyt podoba Ci się jej pomysł, możesz powiedzieć: “Bardzo doceniam Twoje podejście, bo wiem 

jak bardzo chcesz zadbać o świetny klimat świąt i ciepłą atmosferę”. Potem wskaż, co w tym 
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pomyśle jest cudowne, a następnie dodaj od siebie, co chcesz usprawnić, byś jeszcze bardziej poczuć 

magię świąt i zadbać o relacje.  

 
Gdy powiesz, że np. modyfikacja sposobu spędzania świąt spowoduje, że jeszcze wspanialej 

poczujesz się Ty, inni domownicy, czy krewni lub przyjaciele, to osoba o stylu I z pewnością  

z radością weźmie Twoje sugestie pod uwagę.   

 
Osoba o STAŁYM stylu zachowania (S)  

 
[00:18:44] Czy ktoś z Twoich bliskich jest bardzo spokojną osobą, tzw. “do rany przyłóż”, zawsze 

gotową do tego, by wesprzeć innych i podejmującą działania biorąc pod uwagę ich wpływ na innych 

ludzi? Być może ta osoba ma w sobie dużo stylu S (stałego) w modelu DISC.  

 
Widzisz, że ta osoba podchodzi do przygotowań świątecznych w bardzo przemyślany sposób, chce 

zadbać o każdego domownika, przygotowuje długo prezenty, ważąc wszelkie za i przeciw, a przede 

wszystkim chce, by te prezenty były jak najbardziej dostosowane do danej osoby.  

 
Wydaje Ci się, że tej osoby nie da się wyprowadzić z równowagi, jest niezwykle ugodowa i dzięki 

temu okres przedświąteczny oraz święta miną w cudownej atmosferze.  

 
Jednak zaczyna drażnić Cię to, że czasami masz wrażenie, że ta osoba chce wszystko robić w jeden 

sposób, wydaje się nie być otwarta na dodatkowe pomysły, a do tego zauważasz coraz częściej,  

że odkłada trudniejsze decyzje, tak jakby czekała, by kto inny brał za nie odpowiedzialność.  

 
Pytasz tej osoby: „To który sweter kupujemy tacie? Ten z kaszmirem, czy może lepiej ten tańszy, 

ale w jego ulubionym kolorze?” - a ona bardzo długo się zastanawia, próbując niejako przerzucić 

decyzję na Ciebie, pytając: „A Ty co myślisz? Zdecyduj, ja się na wszystko zgadzam”.  

 
Po czasie zauważasz, że w zasadzie ze wszystkim tak jest: z zakupami, porządkami, prezentami 

itd.    

 
Niby wszystko jest w porządku, no bo ta osoba bardzo dba o harmonię i unika konfliktu jak ognia, 

ale im bliżej świąt, tym bardziej masz wrażenie, że bierze na siebie za dużo, jest przemęczona  

i czasami chodzi ze skwaszoną miną.  

 
Gdy pytasz: „Czy coś się stało? O co Ci chodzi? Wyglądasz, jakby coś Ci nie pasowało?”, 

otrzymujesz odpowiedź: „Wydaje Ci się, nic mi nie jest!”. No i zachodzisz w głowę, czy to Tobie coś 

się wydaje, czy rzeczywiście ta osoba po prostu nie mówi Ci o swoich potrzebach. 

 
Mówisz o swoim pomyśle zaproszenia przyjaciół, ta osoba uważnie słucha, godzi się, by po kilku 

dniach chodzenia jak struta wypalić nagle: „I znowu stawiasz na swoim i zapraszasz tych ludzi, 

a ja ich nawet nie lubię...” Szczena Ci spada i mówisz: „To dlaczego się zgodziłaś/eś?” i zaczynasz 

się obwiniać, że znowu coś źle robisz.  

 
I co gorsza, czasami ta osoba nawet wbija Ci tzw. szpilę. No niby to nic takiego, ale jednak widzisz, 

że coś tutaj nie gra. Przykładowo mówi: „No tak, może bym i z Tobą obejrzała ten film, ale jestem 

taka przygnieciona tymi zakupami”. Zachodzisz w głowę, o co chodzi, no bo przecież ze sto razy 

zaproponowała/eś pomoc w zakupach. 
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Albo np. wchodzisz do kuchni, chcąc pomóc w gotowaniu, pozmywać naczynia lub posprzątać,  

a Twoja teściowa lub mama rzuca się jak lwica w obronie swojego terytorium, mówiąc: „Kochanie,  

ja to zrobię, naprawdę nie trzeba, usiądź spokojnie moje dziecko”. Po czym słyszysz, gdy narzeka 

cioci: „Jestem taka zmęczona, bo stałam przy garach, a potem te gary zmywałam i tak w kółko”.  

 
 A jak jest u Ciebie? 

 
A może czujesz, że też się zachowujesz w podobny sposób? Jeśli tak, to może najpierw warto przyjrzeć 

się temu, co możesz zmienić w swoich zachowaniach i sposobie komunikacji: 

 

• Zacznij mówić o swoich potrzebach; zanim zgodzisz się na kolejny pomysł, czy zanim 

weźmiesz znowu coś na siebie, daj sobie czas i zadaj sobie pytanie: „Czy mi to służy?” 

• Pamiętaj, że jeśli nie zadbasz o siebie, to po prostu zepsujesz wszystkim święta, bo będzie  

po Tobie widać Twoje przemęczenie, niezadowolenie, czy też po prostu w końcu wybuchniesz; 

zadaj sobie pytanie: „Jak moje zmęczenie lub niezadowolenie wpłynie na innych ludzi?” 

• Poinformuj bliskich dużo wcześniej, że potrzebujesz z nimi przegadać Wasze plany, bo nie 

lubisz być stawiana/y przed faktem dokonanym; powiedz im, że dobrze się czujesz, gdy 

masz czas na podjęcie decyzji na temat zakupów, czy też zaproszenia gości.  

 
Jak sobie poradzić z trudnymi zachowaniami osoby o stylu S? Pamiętaj o  jej intencji i doceniaj za 

dbałość o innych ludzi i chęć pomocy! 

 
[00:23:41] Pamiętaj, że ta osoba najbardziej na świecie chce zachować harmonię i dlatego właśnie 

tak łatwo się zgadza na wszystko. Zależy jej na Tobie i innych najbliższych. Dlatego doceniaj jej 

wysiłek, powiedz jej o tym, że widzisz jej wkład w Wasze plany. Podkreślaj, że jej działania 

pomagają zadbać o dobro najbliższych. 

 
Nie podejmuj za nią decyzji, nawet gdy ona sama nie chce jej podjąć. Oddawaj jej odpowiedzialność 

za jej decyzje. Możesz zapytać: „Ile potrzebujesz czasu, by podjąć decyzję w sprawie zaproszenia 

mojego kuzyna na Wigilię? Kiedy możesz do mnie z tym wrócić?”. Pamiętaj, że to jest 

odpowiedzialność tej osoby, nie Twoja, by jasno wypowiedzieć się w danej sprawie.  

 
Nie przyciskaj osoby o stylu S, tylko po prostu powiedz je, jaki wpływ odwlekanie decyzji może 

mieć na innych. Np. “Kochanie, pytam Cię o to, czy chcesz spędzić pierwszy dzień świąt z moimi 

rodzicami, ponieważ z pewnością chcieliby wiedzieć wcześniej. Będą nam bardzo wdzięczni, gdy 

ich poinformujemy i będą mogli ze spokojem wszystko poplanować”.  
 

Zapewnij ją także, że nie będziesz jej zaskakiwać z dnia na dzień i Wasze pomysły będą wcześniej 

zaplanowane.  

 
Stanowczo odpowiedz, gdy poczujesz zachowania pasywno-agresywne, czyli docinki, wbijanie 

szpili, czy jakiś komentarz rzucony niby w powietrze, że inaczej widzisz tę sytuację.  

 
Powołaj się na fakty, np. „Czuję się bardzo źle, z tym co mówisz, bo zapytałam/em Cię dzisiaj trzy 

razy o to, czy potrzebujesz mojej pomocy z przygotowaniem sałatki/ze sprzątaniem mieszkania. 

Stanowczo ją odrzuciłaś/eś, dlatego teraz jest mi bardzo przykro, że uważasz, że nikt Ci nie 

pomaga. Proszę, byś kolejnym razem po prostu powiedział/a, czego potrzebujesz”. 
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Osoba o SUMIENNYM stylu zachowania (C)  

 
[00:26:05] Masz kogoś w rodzinie, kto każde święta organizuje w taki sposób, że “mucha nie 

siada”? Prezenty są przez tę osobę przemyślane ze dwa miesiące wcześniej, zakupione z miesiąc  

do przodu i zapakowane w połowie grudnia.  

 
Wiesz dokładnie co kiedy kupicie, ile wydacie pieniędzy, gdzie są najkorzystniejsze oferty, jakie 

potrawy zagoszczą każdego dnia na stole, z kim spędzicie okres świąteczny, w jakiej kolejności 

odbędzie się sprzątanie domu i ozdabianie go.  

 
Wszystko jest w porządku, bo wiesz, że nie zepsują Wam świąt jakieś przykre niespodzianki, 

prezenty jak zwykle będą trafione, a goście zadowoleni i zachwyceni Waszymi dekoracjami. 

Wiesz, że bombki będą pasować do innych ozdób, a nawet do Waszych kreacji i zastawy.  

 
Masz poczucie, że dzięki tej osobie masz w domu namiastkę luksusu i elegancji rodem z serialu 

„Downton Abbey”. Wino pasuje do potraw, a każdy gość jest zadbany i jeśli woli inne trunki  

lub ma specjalne wymagania dietetyczne, to również się nie rozczaruje.  

 
Jednak zauważasz, że trochę Ci przeszkadza to, że brak tam miejsca na spontaniczne decyzje,  

a gdy tylko coś nie pójdzie po myśli tej osoby, zaczyna ona wpadać w krytykanctwo. Krytykuje 

innych, a przy okazji jest bardzo surowa dla samej siebie.  

 
W nieskończoność wybiera prezenty, lampki, ozdoby świąteczne, bo wszystko musi być 

dopracowane do perfekcji. Gdy kupisz bombki niepasujące do reszty wystroju, awantura gotowa.  

 
Ta osoba ma też tendencje do szukania kozła ofiarnego i uczepienia się problemu jak rzep, np. 

“Wiedziałam, że tak będzie. Jakbyśmy się trzymali planu, to by nie wykupili tych klocków,  

o których marzy moja siostrzenica. No serio, już mogłaś tego dopilnować, tak jak prosiłam”.  

 
Często też gdy jest pod presją wraca do przeszłości i wytyka Twoje wszelkie błędy z przeszłości  

np.: “A pamiętam, jak w tamtym roku zaufałam Ci, że załatwisz świeże ryby od Jacka, a Ty jak 

zwykle za późno się za to zabrałeś” lub “No, jak zawsze nie pamiętasz, czym grozi…”.  

 
Poza tym masz co roku problem, co kupić te osobie, by sprostać jej wyśrubowanym 

wymaganiom.  W końcu ona na pewno już ma dla Ciebie idealny prezent.   

 
A jak jest u Ciebie? 

 
A może obserwujesz podobne zachowania u siebie? Jeśli tak, to zachęcam Cię, by w pierwszej 

kolejności przyjrzeć się właśnie sobie: 

 

• Przypominaj sobie, że nie zawsze zdobycie wszelkich szczegółów jest możliwe lub jest  

na to czas i wtedy trzeba działać z tym, co jest dostępne; zacznij planowanie bez pełnej 

listy gości, kup prezent, nawet jeśli nie ma możliwości sprawdzenia na 100%, czy jest 

odpowiedni — liczy się gest, a prezent można wymienić w razie czego a inny. 
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• Nie zawsze wszystko jest „wykute w betonie”, nie na wszystko masz realny wpływ;  

to naprawdę nie Twoja wina, jeśli coś się nagle zmienia i ma to wpływ na Twoje plany; Skup 

się na rozwiązaniach i przyszłości, a nie marnuj swojej energii na analizowanie  

w nieskończoność tego, co nie wyszło. 

• Pamiętaj, że są ludzie, dla których większe znaczenie niż idealnie dopasowana serwetka, 

czy punktualność ma to, że będzie ciepła atmosfera i dobra zabawa; zadbaj właśnie też  

o jakość relacji, a nie tylko o jakość wystroju, czy potraw. 

 
Jak sobie poradzić z trudnymi zachowaniami osoby o stylu C? Pamiętaj o  jej intencji i doceniaj  

za dbałość o jakość i oko do szczegółów! 

 
[00:30:30] Pamiętaj, że ta osoba najbardziej na świecie chce zadbać o jakość wszystkiego, co robi  

i właśnie dlatego tak ważne jest dla niej zebranie niezbędnych informacji i zaplanowanie 

wszystkiego z wyprzedzeniem.  

 
Przenigdy nie bagatelizuj wysiłku tej osoby włożonego w zapewnienie spójności i analizę sytuacji. 

Po prostu warto jej powiedzieć: “Bardzo doceniam, że wybrałaś/eś takie i takie dekoracje…”, “Bardzo 

mnie cieszy, że zaoszczędziła/eś nam stresu związanego z zakupem prezentów dla całej rodziny, 

bo ja zazwyczaj robię to na ostatnią chwilę”.  

 
Bardzo konkretnie wymieniaj te działania, które obserwujesz, niekoniecznie wychwalaj tę osobę 

wyłącznie za budowanie ciepłych relacji, a zwróć uwagę na te małe rzeczy, o które zadbała,  

a czasami inni ich po prostu nie zauważają.  

 
Warto powiedzieć tej osobie, że świat się nie zawali, gdy coś nie będzie dopięte na ostatni guzik. 

Gdy coś złego się wydarzy, a ona nie miała na to wpływu, możesz tej osobie pomóc i powiedzieć: 

“Zobacz, na to masz bezpośredni wpływ i możesz w to zainwestować swoją energię i to naprawić,  

a na to nie masz wpływu, zatem nie ma co rozpaczać nad rozlanym mlekiem”.  

 
Gdy ta osoba wywleka coś z przeszłości, bo jest jakaś kryzysowa sytuacja, koniecznie przekieruj 

tę osobę na rozwiązanie - rzeczywiście, tak było. Zróbmy tak, by to się nie powtórzyło. Pokaż jej, 

że rzeczywiście ją słyszysz i rozumiesz.  

 
Mam nadzieję, że powyższe wskazówki będą dla Ciebie przydatne! 

 
SKRZYNIA BIEGÓW 

  
[00:33:24] A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: "Jak włączyć wyższy bieg?" Czyli jak 

nadać skalę̨ 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? 

 
[00:33:50] W tej części podam Ci siedem trików na to, by wybrnąć z trudnych sytuacji przy 

świątecznym stole, zachowując miłą atmosferę i nie wdając się w dyskusje. Uważam,  

że powinniśmy jasno informować ludzi o tym, gdy wchodzą w nasze granice, natomiast czasami, 
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w pewnych sytuacjach, jak np. święta, nie warto po prostu dać się uwikłać w trudne rozmowy,  

czy też lepiej je zbyć żartem, by nie robić afery przy świątecznym stole.  
Zachęcam, by do trudniejszych tematów, wrócić już na spokojnie, porozmawiać z daną osobą  

w cztery oczy i asertywnie wyjaśnić jej co i dlaczego Ci przeszkadza, jakich sytuacji  

nie akceptujesz itd.  

 
Tutaj z pewnością przydatne będą następujące odcinki mojego podcastu: „Czy umiesz dbać o własne 

granice? Jak budować swoją asertywną postawę - kształtuj swoją asertywność!” oraz odcinek „Czy 

wiesz, że agresja, to nie zawsze krzyk? Poradź sobie z manipulantami - pasywnymi agresorami!” 

 
7 trików, które pomogą Ci wybrnąć z trudnych sytuacji w święta 

 
[00:35:22] 1. ŻART - obróć niewygodne pytanie w żart.  
 

“Kiedy w końcu jakiś ślub weźmiesz? No tyle lat masz chłopaka…” 

 
“Nie martw się ciociu, na pewno Cię osobiście poinformuję, jak tylko ustalę datę!” 

 
[00:35:50] 2. ZAINTERESOWANIE INNYMI LUDŹMI - gdy widzisz, że ktoś pod pretekstem 

opowieści o innej osobie, usiłuje Ci wskazać Twoje niedociągnięcia, przerzuć uwagę na tę inną osobę.  

 
Dla przykładu, wyobraź sobie, że masz słabo płatną pracę, a na dodatek zdecydowałaś,  

że rozstaniesz się z chłopakiem. Nagle Twoja mama mówi:  

 
“No wiesz córciu, ta Kasia od kuzynki cioci Jadwigi - pamiętasz ją z dzieciństwa - niby taka mało 

przebojowa, a teraz zarabia kilkanaście tysięcy złotych i do tego założyła rodzinę. Niebawem 

urodzą się jej bliźniaki”.  

 
“Tak mamo, bardzo się cieszę, że Kasia tak świetnie sobie radzi. Wcale mnie nie dziwi, że tyle 

zarabia, bo na zawsze zapamiętam ją jako niezwykle ambitną dziewczynę. Na pewno będzie 

cudowną mamą. A kiedy ma termin? A imiona już wybrała?”.  

 
[00:37:24] 3. “TRUDNE SPRAWY” (metoda dla odważnych z zacięciem aktorskim) - zrób dramę 

i zrozpaczoną minę, aby osoba, która zadaje niewygodne pytanie poczuła się z tym głupio i dała 

Ci spokój.  

 
“Takiego fajnego miałaś chłopaka, a teraz sama jak palec… no to nie do pomyślenia, żeby taka 

dziewczyna nikogo nie miała!” 

 
Westchnij ciężko, a następnie powiedz rozdzierającym głosem:  

 
“O Matko! To dla mnie takie bolesne, że aż nie mam siły nic mówić…”. 

 

W zależności od sytuacji możesz także wyjść lub zacząć pociągać nosem, ukryć głowę w rękach, 

pamiętaj tylko, by nie wybuchnąć śmiechem, bo cały plan spali na panewce.  

 
 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-16/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-21/
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[00:39:14] 4. ŻELAZNA ZASADA - zastosuj, gdy ktoś porusza niewygodny dla Ciebie temat 

osobisty lub po prostu nie chcesz o czymś rozmawiać.  

 
“Mam żelazną zasadę, że: 

 

• nie mówię o innych ludziach źle. 

• nie rozmawiam o polityce w sytuacjach towarzyskich. 

• o pieniądzach rozmawiam tylko w pracy.  

• nie rozmawiam o moich osobistych sprawach w gronie większym, niż dwie osoby, w tym 

ja”.  

 
[00:40:04] 5. CIEKAWOŚĆ - możesz użyć tej techniki, gdy ktoś usiłuje Cię sprowokować  

i wciągnąć w dyskusję, a Ty zupełnie nie masz ochoty się w nią wikłać. Do tego być może się z tą 

osobą nie zgadzasz i czujesz, że podnosi Ci się ciśnienie.  

 
Przykłady: 

 
“Uważam, że kobiety powinny przestać tak się angażować w politykę”.  
“Facetom chodzi tylko o jedno i zawsze tak było i będzie.”  
“Ostatnia część “Władcy Pierścieni” była beznadziejna!” 
“Jak można kupić Toyotę? Przecież to jest najgorszy wybór!” 

 
“O, to niezwykle ciekawe! Powiesz mi o tym więcej? Chcę zrozumieć Twój punkt widzenia”.  

 

Nie musisz wtedy zabierać głosu, tylko starasz się zamienić w badacza, który rzeczywiście chce 

się dowiedzieć, co stoi za poglądami danej osoby.  

 
[00:41:47] 6. WDZIĘCZNOŚĆ - technika użyteczna, gdy ktoś daje nieproszone rady lub opinie. 

 
“Wiesz wnusiu, ale Ty to naprawdę ładnie wyglądałaś w poprzedniej fryzurze. Może powiedz swojej 

fryzjerce, że wolisz wyglądać bardziej kobieco”.  

 
“Bardzo dziękuję babciu za Twoje słowa i jestem Ci bardzo wdzięczna, że się o mnie troszczysz. 

Powiem Ci, że mi się podoba ta fryzura i czuję się w niej niezwykle kobieco. Rzeczywiście,  

w poprzedniej fryzurze też wyglądałam ładnie, dlatego dziękuję, że mi o tym mówisz”.  

 
[00:42:42] 7. PARAFRAZA - technika, która asertywnie pomaga pokazać, że ktoś przekracza 

granice, a jednocześnie wykazać zrozumienie dla osoby pytającej nas o coś.  

 
“Dlaczego rozstałeś się z Asią? Przecież to była taka dobra dziewczyna” 

 
“Tato, rozumiem, że jesteś ciekawy, dlaczego rozstaliśmy się z Asią. To nie jest dobra pora, żeby 

ten temat analizować. Porozmawiamy kiedyś na spokojnie sam na sam.”  

 
To kilka sposobów, takich trochę pół żartem, pół serio. Może się przydadzą?  
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Pamiętaj też, że nie zaszkodzi przygotować kilka bezpiecznych, dyżurnych tematów,, najlepiej 

takich, które interesują daną osobę, przykładowo możesz zapytać wujka o jego hobby wędkarskie, 

ciocię o jej ukochaną pracę w przedszkolu, babcię o jej wypad do sanatorium.  

 
No i oczywiście obserwuj, jaki styl zachowania mają poszczególne osoby. Będzie Ci o niebo łatwiej 

zrozumieć ich intencje oraz zareagować prawidłowo na ich zaczepki, czy niewygodne pytania.  

Daj koniecznie znać, jeśli zastosujesz jakąś z tych metod! 

SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:44:18] 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. 

[00:44:41] A dziś w skrzyni skarbów zaproponuję Ci niespodziankę. Mikołajki za nami, a Święta 

przed nami. Możesz korzystając z kodu PODMAS2021 zakupić dla siebie dowolny pakiet  

z badaniem DISC 4D oraz nagraniami i comiesięcznymi sesjami grupowymi ze mną na żywo  

ze zniżką w wysokości 50 zł.  

 
Myślę, że jest to też świetny pomysł na prezent - jeśli kupisz pakiet w prezencie, napisz do mnie  

od razu po zakupie, byśmy mogli uzgodnić, na jaki adres mailowy mam nadać dostęp do nagrań. 

Wyślę Ci także wszelkie instrukcje drogą mailową.  

 
Ta oferta jest ważna do 21 XII 2021 do 23.59 (zniżka 50 zł), a dostęp otrzymasz w ciągu  

48 godzin od zakupu.  

 
UWAGA! Daj znać mailowo, jeśli rozważasz taki prezent dla pary np. dla przyjaciół lub dla siebie 

i swojego partnera lub partnerki. Przygotuję dla Ciebie korzystną ofertę. Myślę, że to świetny 

pomysł, bo wykorzystuję badanie DISC 4D także w pracy z parami, by mogły się jeszcze lepiej 

zrozumieć i budować zdrowe, oparte na zaufaniu relacje.  

 
Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu, dziękuję za Twoją obecność i to, że mogłam dziś mówić prosto 

do Twojego ucha. 

 
Życzę Ci cudownego grudnia oraz spokojnych przygotowań do świąt i do usłyszenia! 
 

OUTRO  

[00:46:45] 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 
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napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciał(a)byś, abym 

poruszała częściej w tej audycji.  

MATERIAŁY 

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

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PROGRAM BOHATER (zawiera badanie 

DISC 4D).  

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D - hasło, by otrzymać zniżkę w wysokości 50 zł, ważną  

do 21 XII 2021 (do 23.59): PODMAS2021 

PROGRAM BOHATER: Realizuj swoje cele w zgodzie ze sobą, dzięki odkryciu Twoich mocnych 

stron i wartości! 

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

 
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: SUPERMOCE: Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? Dopasuj pracę 

do stylu myślenia i więcej się nie męcz! 

 
ODCINEK PODCASTU:  Jak zrozumieć innych ludzi, mimo tylu różnic? Rozmawiajcie o Waszych 

wartościach! 

 
ODCINEK PODCASTU: SUPERMOCE: Co zrobić, aby pracować z pasją i żyć w zgodzie ze sobą? 

Sprawdź, co naprawdę Cię motywuje! 

 
ODCINEK PODCASTU: „Czy umiesz dbać o własne granice? Jak budować swoją asertywną postawę 

- kształtuj swoją asertywność!”  

 
ODCINEK PODCASTU: Czy wiesz, że agresja, to nie zawsze krzyk? Poradź sobie z manipulantami 

- pasywnymi agresorami! 
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