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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00] Dziś znowu odcinek z cyklu  SUPERMOCE, w którym skupiamy się na mądrym 

odkrywaniu mocnych stron i wartości, a to wszystko po to, byśmy mogli realizować ważne dla 

nas cele w zgodzie ze sobą.  

Moją misją jest to, by każdy zidentyfikował swój zestaw supermocy i świadomie ich używał,  

a dzięki temu ruszył z miejsca, w swoim tempie, w kierunku, w którym chce iść.   

Pamiętaj, że nie warto się wiecznie naprawiać i szukać dziury w całym, nie warto się wiecznie  

z kimś porównywać. Nie warto skupiać się na tym, w czym jesteśmy słabi. Nie warto tracić energii 

na zajmowanie się czymś, w czym mimo naszych wysiłków będziemy co najwyżej przeciętni. 

A w zamian warto poznawać siebie, po to, by  działać w zgodzie ze swoimi wartościami i mocnymi 

stronami oraz mądrze zarządzać tym, co w nas słabsze. Marzę o tym, by każdy z nas potrafił się 

skupić na tym, co w nim oraz w innych ludziach piękne i by każdy mądrze zarządzał tym,  

w czym nie jest najmocniejszy.  

I powtórzę jedno z moich ulubionych zdań: doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy! Dodajmy 

literkę “D” do słowa OCENIAM. 

Dziś dowiesz się między innymi: 

• dlaczego czasami nam się wydaje, że ktoś nas nie rozumie, mimo że przecież mówimy 

jasno i wyraźnie,  

• jak nasze wartości wpływają na proces decyzyjny,   

• jak różnica w wartościach może spowodować katastrofę, 

• jak rozmawiać o różnicach, by się rzeczywiście zrozumieć i porozumieć, 

• z jakiego powodu ważne jest, by zajrzeć głębiej, a nie zatrzymywać się na tym, co widoczne, 

czyli na poziomie zachowań, 

• że nie warto zmieniać innych ludzi i co w zamian warto robić. 

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. 

Jeśli chcesz mądrze pogłębiać samoświadomość i zrozumienie zachowań innych ludzi, możesz 

wykonać badanie kompetencji DISC 4D. Wyjaśnię Ci tak dokładnie wszystkie jego aspekty, że nie 

będzie ono po zrobieniu leżeć w szufladzie. Wiesz, że uważam, że bez działania nic się nie zmienia 

i należy używać wiedzy o swoich zachowaniach, stylach myślenia, wartościach i postawach  

w praktyce.  

Może masz już na koncie mnóstwo badań, “testów”, może kursów - jeśli jednak nie wiesz jak je 

czytać i z nich skorzystać, to mogą one stać się  bezużytecznie. Często słyszę - “A  ja zrobiłam/em 

w pracy jakieś takie testy. Ale wiesz co, nic a nic pamiętam”, “Coś tam było, ale w sumie nie za 

wiele pamiętam”, koleżanka namówiła nie na zbadanie “Takim testem, ale chyba nie wiem,  

co z tego wynika”. Pamiętaj, praca z badaniem dopiero się zaczyna po jego zrobieniu!  

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
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
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Możesz wskoczyć na moją stronę i kliknąć w zakładkę DISC 4D. 

INTRO  
[00:05:09] 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. 

Dlaczego nikt mnie nie rozumie?  

[00:05:53] Masz czasami tak, że łapiesz się za głowę i myślisz o kimś: 

• Jak on/a tak może się zachowywać?  

• Mówię i mówię, a tutaj jak grochem o ścianę! 

• Przecież to jest logiczne, dlaczego on/a tego nie pojmuje?  

• Ale o co mu/jej chodzi? To jasne jak słońce, że tak powinno się zrobić. 

• Jak można w ogóle nie brać tego pod uwagę? 

• Nie cierpię takich ludzi, oni nie zwracają uwagi na…  

I mogłabym tak kontynuować. Każdy z nas patrzy na świat przez swoje okulary, każdy z nas 

nosi na sobie grubszą lub cieńszą skorupę rozmaitych przekonań. I każdy z nas ma pewien zestaw 

wartości osobistych i zawodowych, które są w nas mocno zakorzenione i są częścią naszej 

tożsamości.  

Gdy ktoś “nadepnie” na naszą wartość, niemal natychmiastowo budzi się w nas złość, frustracja, 

strach, niechęć, czy też smutek. Czujemy wtedy często ucisk w brzuchu lub w klatce piersiowej, 

czujemy, że coś jest nie w porządku. A gdy do tego okazuje się, że inni nie podzielają naszej 

wartości, to katastrofa gotowa! Bo zdeptanie naszych wartości jest dla nas równoznaczne z 

atakiem na to, kim jesteśmy. Po prostu nie możemy tego znieść! 

Oczywiście, że wiele nieporozumień bierze się z niejasnej, nieprecyzyjnej, czy też nieuczciwej 

komunikacji. Bez dwóch zdań, komunikacja jest niesamowicie ważna! Natomiast wiele konfliktów 

bierze się z czegoś, co znajduje się dużo głębiej, co jest niewidzialne dla oczu, czyli m.in z poziomu 

wartości i zaraz o tym powiem więcej.  

By potrafić rozmawiać o różnicach w wartościach i potrafić się zrozumieć oraz porozumieć, warto 

poznać różne style komunikacji oraz stresory, które stoją za trudnymi zachowaniami ludzi.  

W skutecznej i bezpiecznej komunikacji bardzo pomaga zapoznanie się z modelem DISC 4D. Tutaj 

odsyłam Cię do odcinka szóstego: “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?" oraz 

do kilku innych odcinków, w którym omawiam poszczególne typy zachowań, w tym komunikacji, 

z modelu zachowań DISC, którego autorem jest Dr William Moulton Marston, autor książki 

“Emotions Of Normal People”.  

DISC nazywamy często “językiem zachowań” i jest bardzo praktycznym narzędziem, ponieważ 

bardzo ułatwia nam zrozumienie różnic między ludźmi, dając nam niejako instrukcję obsługi 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.goodreads.com/book/show/6827443-emotions-of-normal-people
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siebie i innych. Dzięki zrozumieniu tego modelu znajdziesz klucz do lepszego zrozumienia siebie 

i innych! 

W moich audycjach mówię o tym, że ludzie są różni, ale możemy ich zrozumieć i dzięki temu 

przewidzieć ich zachowania. Daję konkretne wskazówki, jak możemy poradzić sobie z trudnymi 

zachowaniami innych ludzi. Warto też posłuchać wywiadów z cyklu SUPERBOHATER,  

w których osoby,  z którymi rozmawiam mówią, w jaki sposób działają i myślą, jak wykorzystują 

swoje mocne strony i zarządzają słabymi.  

Jeśli słuchasz moich programów, to wiesz, że często mówię o tym, że jesteśmy jak taka góra lodowa 

- to, co jest widoczne nad poziomem wody, to są nasze zachowania (czyli właśnie poziom DISC), 

pod taflą wody znajduje się TEAMS, czyli nasze style myślenia. 

To, w jaki sposób myślimy powoduje, że wybieramy pewnego rodzaju zadania chętniej i łatwiej 

przychodzi nam ich wykonywanie (mówiłam o stylach myślenia TEAMS w odcinku 

siedemnastym: “Jakie zadania w pracy lubisz wykonywać? Dopasuj pracę do stylu myślenia i 

więcej się nie męcz!”.  

Głęboko pod wodą znajduje się niewidzialna część góry lodowej -  nasze wartości i postawy, czyli 

potocznie mówiąc, nasze pasje/głębokie motywatory.  

Za chwilę przyjrzymy się temu, jak wartości wpływają na nasz proces decyzyjny i jakie może 

mieć to konsekwencje dla naszych relacji.  

W kolejnych odcinkach zajmę się pozostałą częścią góry lodowej, czyli poziomem naszych postaw 

(BAI) oraz postaram się rozszerzać wątki związane z różnymi wymiarami DISC 4D.  

Zaczynamy!  

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:11:32] Zapraszam Cię do Skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

W skrzynce z narzędziami chciałam na początek zaprosić Cię do pewnej zabawy. 

Jaka jest Twoja pierwsza myśl?  

[00:12:00] Wyobraź sobie, że w pracy szef prosi Cię o zostanie po godzinach w piątek, a być może 

nawet trzeba będzie przyjść do pracy w sobotę. Umówiliście się wcześniej, że praca w weekendy nie 

wchodzi w grę, chyba że jest to bardzo wyjątkowa sytuacja i wszyscy wtedy zostają i ratują firmę.   

Proszę pobierz karty pracy do tego odcinka (znajdziesz je w opisie do tego odcinka na stronie: 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy), by móc wykonać to ćwiczenie. 

Zaraz opiszę te reakcje, a Ty proszę zapisz w swoich kartach pracy odpowiedzi na następujące 

pytania: 

• Która z tych reakcji jest Ci najbliższa? Dlaczego? Zapisz swoje refleksje. 

• Która z tych reakcji jest dla Ciebie obca/dziwna/niezrozumiała? Innymi słowy, po prostu 

nie jest w Twoim stylu? Zapisz swoje refleksje. 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
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• Znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto podobnie reaguje jak Ty?  

• Znasz kogoś z kim masz nieporozumienia, gdyż reaguje w zupełnie inny sposób  

w podobnych sytuacjach?  

[00:13:57] Pierwsza reakcja  

Pomyślisz: 

“Rzeczywiście umówiliśmy się, że w podbramkowej sytuacji lojalnie zostaniemy po godzinach, 

zakasamy rękawy i zadbamy o to, by projekt dla kluczowego klienta był zrobiony na czas. Skoro 

wszyscy są na pokładzie i działają, bo taka była nasza umowa, to również pomogę, w końcu jestem 

odpowiedzialną osobą”. 

Jeśli czujesz, że jest Ci bliskie takie podejście, to znaczy, że nosisz w sobie wartość LOJALNOŚĆ. 

Dotrzymywanie słowa jest dla Ciebie święte, czujesz się osobą odpowiedzialną i bardzo 

zaangażowaną w to, co robisz. Nie chcesz nikogo zawieść.   

[00:14:46] Druga reakcja 

Pomyślisz: 

“W weekendy nie pracuję, natomiast jest trudna sytuacja, zatem tym razem pomogę, tak jak 

każdy inny członek zespołu, natomiast w następnym tygodniu odbiorę sobie te nadprogramowe 

godziny w postaci wolnego dnia. Zastanawia mnie, czy aby na pewno każdy z nas zostanie tyle 

samo godzin”. 

Jeśli czujesz, że jest Ci bliskie takie podejście, to znaczy, że nosisz w sobie wartość RÓWNOŚĆ. 

Szanujesz poglądy i uczucia innych ludzi i wymagasz dokładnie takiego samego szacunku dla 

siebie.  Starasz się zabezpieczyć swoje interesy, a w następnej kolejności również interesy członków 

zespołu. Oczekujesz relacji, w których będziesz mógł/mogła pozostać sobą.  

[00:15:41] Trzecia reakcja 

Pomyślisz: 

“Czy to mi służy? Przecież ciągle zaznaczam, że nie pracuję w weekendy i zostawanie po godzinach 

nie jest moim obowiązkiem. Jakoś tego nie widzę. Chyba asertywnie odmówię, chyba że rzeczywiście 

pomoże mi to jakoś w realizacji moich celów”. 

Jeśli czujesz, że jest Ci bliskie takie podejście, to znaczy, że nosisz w sobie wartość 

NIEZALEŻNOŚĆ. Starasz się podejmować takie decyzje, które służą Twojemu emocjonalnemu 

bezpieczeństwu oraz Twoim celom i lubisz robić rzeczy po swojemu.  

[00:16:26] Czwarta reakcja 

Pomyślisz: 

“Chyba nie każdemu w zespole będzie na rękę to, by zostać po godzinach lub pracować w weekend. 

Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś złoty środek i takie rozwiązanie, które będzie dla każdego 

dobre. Może zapytam ludzi o ich nastroje i zorganizuję spotkanie, na którym dojdziemy do 

jakiegoś uczciwego porozumienia i się podzielimy obowiązkami”. 
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Jeśli czujesz, że jest Ci bliskie takie podejście, to znaczy, że nosisz w sobie wartość UCZCIWOŚĆ. 

Zawsze starasz się szukać jakiegoś rozwiązania, które będzie akceptowalne dla wszystkich stron. 

Zależy Ci na dobru całego zespołu, dlatego będziesz gotowa/y na ustępstwa i tego też oczekujesz 

od innych.   

Wartości 

[00:17:19] To, co przed chwilą zrobiliśmy to była próba określenia Twoich dominujących wartości, 

czyli naszych instynktownych reakcji na daną sytuację. To poziom Values, który warto 

zdiagnozować obok stylów zachowania DISC oraz stylów myślenia TEAMS. Mierzy on to, co 

wpływa na Twoje decyzje. Innymi słowy Values pokazuje, jak reagujesz w różnych sytuacjach ze 

względu na to, jaka wartość jest dla Ciebie ważna.  

Zastanów się teraz proszę nad tym, w jakich sytuacjach dostrzegasz tę wartość lub wartości? 

Zaznaczę, że podobnie jak w przypadku stylów zachowań DISC, czy stylów myślenia TEAMS, 

możemy mieć jedną lub kilka dominujących wartości.  

Zachęcam Cię w tym miejscu do odsłuchania w formie podcastu lub obejrzenia na moim kanale na 

YouTube odcinków z cyklu SUPERBOHATER, w których osoby, które goszczę, opowiadają m.in. 

o swoich wartościach i tym, w jaki sposób używają ich w praktyce. Link do odcinków 

opublikowanych do tej pory zamieszczam w opisie do tego odcinka. 

Badanie Values 

[00:18:52] Badanie Values zostało opracowane we wczesnych latach dziewięćdziesiątych,  

a pierwsze badania i analizy zostały opublikowane w 1993 r. przez doktora Sanforda Kulkina  

we współpracy z firmą AT&T. Badanie to jest wykorzystywane od połowy lat dziewięćdziesiątych 

w procesach rekrutacyjnych, budowaniu zespołów oraz wspomaga rozwój kompetencji liderskich.  

A od siebie dodam, że widzę, jak bardzo pomaga także w budowaniu lepszych relacji w związkach 

oraz w przyjaźniach, czy rodzinach.  

Profil Values wchodzi też w skład czterowymiarowego narzędzia psychometrycznego DISC 4D 

Report (Four Dimensional Report).  

Myślę, że po omówieniu przeze mnie wartości już czujesz, które są Ci najbliższe, a za pomocą 

diagnozy DISC 4D można precyzyjnie określić ich natężenia. 

Zrozumienie trzeciej warstwy badania DISC 4D pomaga dostrzec, czy i gdzie mogą pojawić się 

nieporozumienia z innymi ludźmi oraz czy dana osoba pasuje do kultury firmy, czy raczej będzie 

się męczyć w danym zespole. Z mojego doświadczenia wynika, że konflikt wartości na tym 

poziomie również bardzo widać w związkach, z którymi pracuję.  

Czy różnorodność to siła w budowaniu trwałych relacji, czy raczej gwóźdź do trumny? 

[00:20:37] Często moi klienci zastanawiają się nad tym, jakie relacje mają największe szanse na 

przetrwanie i jak dobierać partnerów biznesowych, ludzi w zespole, czy budować trwałe relacje w 

życiu prywatnym.  

Myślę, że każdy z nas się nad tym głowi, zwłaszcza, gdy znowu coś nam nie poszło i mieliśmy 

nieporozumienie z kimś z zespołu, rozstaliśmy się z kolejnym partnerem/partnerką, pokłóciliśmy 

się ostro z partnerem biznesowym, czy zakończyliśmy z hukiem jakąś inną relację.  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
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Dlatego chciałabym dziś powiedzieć na ten temat kilka słów.   

Pamiętajmy, że prężnie działający silny zespół budujemy wtedy, kiedy mamy w nim 

uzupełniające się role i osoby o różnych stylach zachowania. Zatem moja rada dla każdej osoby 

zarządzającej pracownikami: staraj się tak budować zespół, by ludzie różnili się na poziomie 

zachowań DISC i na poziomie stylów myślenia TEAMS. 

Naucz swoich ludzi bezpiecznej i skutecznej komunikacji w oparciu o nieoceniający język 

zachowań DISC, by budować trwałe relacje oparte na zaufaniu. Rozkładaj mądrze siły, 

przydzielając zadania zgodne z predyspozycjami, a do tego przyda Ci się bardzo znajomość stylów 

myślenia, czyli preferowanych ról zespołowych TEAMS.  

Nie potrzebujesz w swoim zespole ludzi takich samych jak Ty, nie potrzebujesz kolejnych kopii 

Ciebie, dlatego zadbaj o różnorodność. Natomiast z różnorodnością trzeba się umieć obchodzić i ją 

rozumieć.  

I teraz będzie ważna uwaga.  

Gdy dobierasz sobie pracowników lub partnerów biznesowych, zwróć uwagę na to, że warto różnić 

się na poziomie zachowań DISC i stylów myślenia TEAMS, natomiast warto zadbać o podobieństwa 

na poziomie wartości Values oraz postaw BAI. W mojej pracy z parami również zauważyłam tę 

regułę.  

Dlaczego? Bo to właśnie różnice pomiędzy naszymi wartościami powodują kłótnie i to, że nie 

potrafimy się dogadać. Nad zachowaniami, w tym komunikacją możesz pracować, natomiast 

wartości nie zmienimy, wartości trzeba zaakceptować i nauczyć się rozmawiać o nich.  

O naszych postawach BAI nagram osobny odcinek, a teraz tylko powiem, że dzięki podobieństwu 

na tym poziomie, wiemy że mamy podobne motywatory, że patrzymy w tym samym kierunku, 

chociaż możemy się różnić naszym stylem komunikacji, czy też myślenia. 

Uważaj na te pułapki! 

[00:23:43] Pamiętaj też, że bardzo ważne jest patrzenie na człowieka w całości i analiza stylu 

zachowania DISC powinna być w połączeniu z innymi wymiarami. Dlaczego? Bo nie warto oceniać 

książki po okładce - nie powinniśmy oceniać człowieka wyłącznie po tym, co widzimy, czyli nie 

powinniśmy zatrzymywać się tylko na poziomie zachowań.  

Nie warto szufladkować ludzi ze względu na to, że zachowują się bardziej lub mniej dynamicznie, 

bardziej lub mniej relacyjnie. Przecież my się nie składamy tylko z naszych zachowań, jakiś 

literek, kolorów itd.  

DISC jest wspaniałym i praktycznym narzędziem, bo pomaga w budowaniu relacji i lepszej 

komunikacji, jednak mamy przecież różne style myślenia, wartości i motywatory, które pomagają 

zrozumieć, z jakiego powodu w coś się angażujemy lub nie oraz w jaki sposób podejmujemy decyzje. 

Jak wiemy, nad zachowaniami można pracować i dostosowywać je do sytuacji, czy osoby. 

Natomiast wartości są głęboko w nas ukryte, niejako w nas wrośnięte. Po prostu nie możemy ich 

tak łatwo zaobserwować, ani też zmienić. Są one tym, co jest dla nas naprawdę WAŻNE, czyli 

odzwierciedlają to, w co wierzymy, są mocnymi, ukrytymi czynnikami motywującymi. 
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Wpływają one na nasz styl zachowania DISC. Prawie wszystko co robimy, wynika z naszego 

systemu wartości. 

 

Można w uproszczeniu powiedzieć, że DISC pokazuje nasze podstawowe potrzeby, z których wynika 

nasza motywacja do działania, a poziom Values pokazuje, jakie nasze wartości stoją za naszą 

motywacją. Zatem lepsze zrozumienie poziomu Values lepiej pomaga zrozumieć zachowania. 

 

Podam Ci przykład: dwie osoby o tym samym stylu DISC mogą mieć częste spięcia, czy też 

poważniejsze konflikty. Mogą teoretycznie być do siebie podobne, ponieważ mają podobne tempo 

działania, podobny styl komunikacji. Mogą się polubić, bo często lubimy osoby do nas podobne,  ale 

gdy przyjdzie co do czego, to mogą nieźle drzeć koty, może nawet między nimi dojść do 

nieporozumień, które się nawarstwiają, aby wybuchnąć w najmniej spodziewanym momencie.  

 

Podam Ci przykład pierwszy z brzegu. Jeśli jakaś osoba ma wartość LOJALNOŚĆ, a ktoś inny 

NIEZALEŻNOŚĆ, to jeśli nie porozmawiają o tym, co dla nich ważne, będzie pomiędzy nimi 

nieustanne napięcie lub nawet wojna!  

 

Osoba z lojalnością będzie oczekiwać postępowania według tego, na co się z kimś umówiła, a osobie 

z niezależnością będzie łatwo przychodziło znajdowanie alternatywnych sposobów działania, które 

niekoniecznie będą w zgodzie z tym, co zostało ustalone.  

 

I uwaga, nie będzie tego robić na złość, tylko po prostu osoba z wartością NIEZALEŻNOŚĆ lubi 

działać po swojemu. Gdy według niej coś można osiągnąć łatwiej, czy innym sposobem, będzie tak 

działać.   

 

Bardzo często w zespołach lub w małżeństwach widzę problem właśnie na tej linii. I co z tego, że 

ludzie mają podobny styl działania DISC, skoro różnią się na poziomie wartości. 

 

Czyniąc założenia na temat danej osoby, oceniając ja ̨ powierzchownie, możemy popełnić poważny 

błąd! 

Jeszcze raz podkreślę, że dobrze, gdy różnimy się na poziomie DISC i TEAMS, ponieważ 

potrzebujemy w naszych zespołach ludzi do różnych zadań, o różnych stylach komunikacji,  

o różnym spojrzeniu na dany problem. W różnorodności jest olbrzymia siła, jeśli tylko potrafimy 

tę różnorodność zrozumieć i nią zarządzać, mieć odpowiednią strategię rozwoju potencjału 

pracowników. 

Na początek jednak warto zacząć od samego siebie, od pogłębienia świadomości na swój temat. 

Warto zidentyfikować swój dominujący styl zachowania DISC, w tym to, jak zachowujemy się, 

gdy jesteśmy pod presją, jak nasz styl komunikacji wpływa na innych, co warto wziąć pod 

kontrolę, gdzie marnujemy swój potencjał i co z tym zrobić. Warto sprawdzić też, czy wykonujemy 

pracę zgodną z naszym stylem myślenia TEAMS.  

I wreszcie, warto odkrywać te głębsze poziomy naszej góry lodowej, po to by zobaczyć, co wpływa 

na nasze decyzje, co powoduje, że chce nam się w coś angażować, a co podcina nam skrzydła.  
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SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:28:46] 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. 

Dziś powiem krótko: jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych, w opisie do tego odcinka znajdziesz 

link promocyjny do pełnego (trzydzieści cztery strony) badania DISC 4D.  

Nie lubię, gdy takie wartościowe badania lądują w szufladzie i nie są prawidłowo zrozumiane  

i wykorzystywane, dlatego przygotowałam nagrania z wyjaśnieniami oraz przykładami, które 

przeprowadzą Cię za rękę przez wszystkie poziomy i strony raportu. Nie zostaniesz z tym sam/a!  

I co ważne, co miesiąc, co najmniej do końca roku, organizuję także spotkania na żywo wyłącznie 

dla moich klientów, zatem jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz zapytać.  

Jeśli chcesz usprawnić swoją komunikację, zerknij koniecznie na pakiet z kursem “DISCusja: Jak 

komunikować się bezpiecznie i skutecznie?”, który jest kompleksowym szkoleniem, pomagającym 

lepiej komunikować się z poszczególnymi typami DISC. Przygotowałam dla Ciebie instrukcję 

obsługi danego typu DISC, by uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych konfliktów oraz 

materiały, które pomogą Ci skonstruować strategię komunikacji z Twoimi najbliższymi, czy też 

współpracownikami lub szefem. 

Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu, najważniejsze na koniec: przygotowałam dla Ciebie 

niespodziankę: 100 zł zniżki, jeśli klikniesz w ten link, który jest w opisie na mojej stronie 

internetowej.   

SKRZYNIA BIEGÓW  

[00:31:07] ] A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: "Jak włączyć wyższy bieg?" Czyli jak 

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

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

kontrolka. 

A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? 

W tej części chciałabym Ci podpowiedzieć, co warto zrobić, jeśli czujesz, że różnisz się z kimś na 

poziomie wartości.  

Zanim o tym, chciałam podkreślić, byśmy pamiętali, że nasz styl zachowania, czy myślenia nie 

jest LEPSZY czy GORSZY - jest po prostu INNY. I jeśli użyjesz swojego stylu w odpowiednich 

warunkach, na stanowisku do Ciebie dopasowanym, będziesz działać w pełni swojego potencjału. 

Podobnie z wartościami, czy postawami - nie ma lepszych, czy gorszych. Każdy ma prawo inaczej 

patrzeć na świat.  

Gdy zaczniesz od siebie, gdy zaczniesz rozumieć siebie w pełni, wtedy łatwiej będzie Ci też 

zrozumieć innych i skupić się na docenianiu ich mocnych stron, na zrozumieniu, że ktoś może 

mieć inny punkt widzenia, zamiast na ocenianiu, krytykowaniu, czy też porównywaniu.  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/disc4dpromo
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I tutaj właśnie tkwi sedno: Nie oceniaj, a skup się na zrozumieniu!  

 

Pierwsza wskazówka 

 

[00:32:35] Zadawaj pytanie: “Dlaczego to jest dla Ciebie ważne?”; próbuj zrozumieć kogoś, o 

innych wartościach niż Twoje. Uszanuj jego/jej prawo do widzenia świata w inny sposób, niż Ty, 

pokaż tej osobie, że chcesz ją zrozumieć.  

 

Druga wskazówka 

 

[00:33:13] Powiedz innym, o swoich intencjach - pomóż innym zrozumieć, z jakiego powodu coś 

jest dla Ciebie WAŻNE.  

 

To, że to jest dla Ciebie ważne, nie oznacza, że jest to ważne dla innych! Warto innych 

poinformować, co jest dla Ciebie ważne, jakich zachowań oczekujesz i przede wszystkim dopytywać 

o to, jak inni widzą pewne rzeczy, zamiast zakładać, że Ty masz rację i Ty wszystko wiesz 

najlepiej.  

Refleksje końcowe 

[00:34:12] I na koniec chciałabym jeszcze raz podkreślić: Pamiętaj, że ludzie są różni, ale 

przewidywalnie różni! Zrozum co ich motywuje i czego się boją oraz postaw się w ich sytuacji po 

to, by łatwiej budować dobre relacje. W tym pomoże Ci między innym diagnoza stylu zachowania 

DISC. 

Przyjrzyj się też stylom myślenia, wartościom i postawom po to, by coraz lepiej poruszać się  

w skomplikowanym świecie relacji zawodowych i prywatnych.  

Poruszałam te wątki w poprzednich odcinkach, rozmawiam o tym z moimi rozmówcami  

i rozmówczyniami w cyklu SUPERBOHATER i jeszcze wiele razy będę o tym mówić.  

Po co? Po to, by lepiej rozumieć siebie i innych oraz nauczyć się doceniać naszą różnorodność. Po 

to, by budować świat, w którym skończymy z ocenianiem, porównywaniem i krytykowaniem. 

Dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku! 

OUTRO  

[00:35:17] 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.  
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POBIERZ KARTY PRACY: https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER 

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

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

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

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D 

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

 

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

do stylu myślenia i więcej się nie męcz! 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/DISC4D
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-17/
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