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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

 
SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i zachowania innych ludzi?  

 

[00:06] 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.  

 

W tym cyklu chcę Ci w tym pomóc, mając głęboką wiarę w to, że nie warto się wiecznie naprawiać 

i szukać dziury w całym, nie warto wiecznie się z kimś porównywać, nie warto ciągle skupiać się 

na tym, w czym jesteśmy słabi, nie warto tracić energię na zajmowanie się czymś, w czym mimo 

naszych wysiłków będziemy co najwyżej przeciętni.  

 

To co zatem warto robić? Poznawać jeszcze lepiej siebie i innych, działać w zgodzie ze swoimi 

wartościami i mocnymi stronami, zarządzić słabymi stronami i zadbać o swoją odporność 

psychiczną oraz - co jest bardzo ważne - pokochać to, że się między sobą różnimy. 

 

Moje przesłanie do każdego z Was, to: doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy! Dodajmy literkę 

“D” do słowa OCENIAM. Skupmy się, na tym, co w nas piękne, a potem mądrze zarządzajmy tym, 

co się w nas nam mniej podoba lub bardzo tego w sobie nie lubimy, albo nie pozwala nam to budować 

zdrowych relacji z innymi. 

 

[02:37] Dziś dowiesz się między innymi: 

 

• dlaczego czasami tak trudno nam zrozumieć zachowania innych, 

• co jest kluczem do budowania lepszych relacji, 

• jak bardzo różnimy się pod względem naszych głównych motywatorów i stresorów,  

• co zrobić, gdy ktoś zachowuje się w trudny dla nas sposób, 

• że ludzie są różni, ale przewidywalnie różni i można ich zrozumieć! 

•  

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  

 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

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

dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 
 
Lubimy ludzi podobnych do siebie 

 

[03:36] Czy zdarza się czasami tak, że mówisz do kogoś, a tu "jak grochem o ścianę”? Wydaje Ci 

się, że NIKT Cię nie rozumie, a przecież tak bardzo starasz się wyjaśnić o co Ci chodzi? A może 

uznajesz, że niektórzy ludzie są “jacyś tacy dziwni”, a z innymi od razu łapiesz kontakt  

i nadajesz na tej samej fali?  

 

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
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Zazwyczaj darzymy sympatią osoby, które są do nas w jakiś sposób podobne. Często postrzegamy 

ludzi, którzy się od nas znacząco różnią pod względem zachowania i sposobu komunikacji jako 

“trudnych”, których nie potrafimy zrozumieć, a co dopiero się z nimi porozumieć! I dziś właśnie  

o tym, że mimo iż się między sobą różnimy, to możemy się nawzajem zrozumieć i porozumieć.  

I że zamiast oceniania innych warto zacząć ich doceniać i spróbować zrozumieć co ich motywuje 

i  stresuje, a to wszystko po to, by wszystkim żyło się lepiej!  

 

Co jest kluczem do lepszego zrozumienia siebie i innych?  

 

[04:49] W skrzynce z narzędziami podpowiem Ci, co jest kluczem do lepszego zrozumienia siebie 

i innych. Warto zacząć od podstaw teoretycznych tego, o czym dziś chcę Ci powiedzieć. Dr William 

Moulton Marston - amerykański psycholog, twórca prototypu wykrywacza kłamstw  

i superbohaterki Wonder Women - w 1928 roku napisał książkę “Emocje normalnych ludzi”,  

w której zaprezentował swoją teorię, do której dziś się odwołam. 

 

Sam Marston to niezwykle ciekawa postać, a więcej na jego temat możesz dowiedzieć się z filmu: 

„Professor Marston & the Wonder Women”. W opisie do tego odcinka umieszczę link do zwiastuna 

filmu o Marstonie. Jedno jest pewne, znał się bardzo dobrze na emocjach!  

 

Marston wyróżnił cztery podstawowe typy ludzkich zachowań, o których zaraz Ci opowiem. 

Według niego, nasze emocje są widoczne w naszych zachowaniach, na które to z kolei wpływ ma 

też sytuacja, w której się znajdujemy. Stworzył on model czterech zachowań DISC, o którym za 

chwilę, a na podstawie teorii Marstona zaczęto tworzyć narzędzia diagnostyczne, wspierające 

rozwój efektywności w działaniu oraz budowanie lepszych relacji z życiu osobistym i zawodowym. 

 

Model DISC jest niezwykle praktycznym narzędziem, które obecnie nazywamy “językiem 

zachowań”, gdyż bardzo ułatwia nam zrozumienie różnic między ludźmi, lepsze dostosowanie 

naszej komunikacji do różnych typów zachowań, jak również dostrzeżenie, jaka intencja kierowała 

zachowaniem danej osoby.  

 

Zatem zaraz omówię cztery rodzaje zachowań,  a dzięki zrozumieniu tego modelu znajdziesz 

klucz do lepszego zrozumienia siebie i innych! Dlaczego? Ponieważ pomimo tego, że jesteśmy różni, 

to dzięki uważnej obserwacji samego siebie i innych, możemy częściowo przewidzieć zachowania 

innych ludzi oraz usprawnić naszą komunikację z nimi. 

 

Chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że będę omawiała cztery  modelowe  style zachowania, ale 

proszę pamiętaj, że każdy z nas nosi w sobie wszystkie cztery style zachowania, o których dziś 

mówię , ale w różnym natężeniu. Niektóre z nich dominują, niektóre nie. Oczywiście zdarza się, 

że ktoś ma jeden dominujący styl zachowania i znam takie osoby.  

 

W zależności od natężenia i kombinacji różnych stylów zachowania działamy w określony sposób 

w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Ktoś może mieć w sobie dwa style, które są dominujące, 

a np. ja mam w sobie trzy dominujące style zachowania, z których jeden rzeczywiście jest 

najbardziej widoczny dla innych.  

 

Proszę podczas omawiania tych stylów zastanawiaj się, ile każdego z nich widzisz w sobie. Możesz 

też pobrać karty pracy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć model DISC, o którym dziś mówię.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r991pr4Fohk
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.youtube.com/watch?v=r991pr4Fohk
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Cztery style zachowania  

 

STYL D: dominujący, stanowczy, nastawiony na zadania i osiąganie celów 

 

MOCNE STRONY 

 

[08:15] Wyobraź sobie człowieka, który idzie przez życie nieustannie wyznaczając sobie cele  

i szukając nowych wyzwań. Napędza go świadomość tego, że osiąga to, co zaplanował. Jest bardzo 

szybki, dynamiczny i nie ma problemu z podejmowaniem decyzji.  Zrobi wszystko, za co tylko 

się nie zabierze.  

 

Czy znasz taką osobę? Może twój szef/przyjaciel albo partner są niezwykle szybcy  

i skoncentrowani na wykonaniu zadania? Ta osoba ma w sobie prawdopodobnie styl D.  

 

UWAGA! 

 

Nie lubi, gdy mówisz do niego o błahych sprawach, zamiast o sednie problemu. Nie znosi owijania 

w bawełnę, plotkowania za plecami oraz za długiego rozmyślania o jakiejś sprawie zamiast 

działania. Męczą go ludzie powolni lub niezdecydowani.  

 

Przypomnij sobie, czy czasami miała/eś problem z osobą, która denerwowała się, że nie potrafisz 

szybko podejmować decyzji lub coś Ci za wolno idzie? Pewnie ta osoba miała w sobie styl D.  

 

TRUDNE ZACHOWANIA 

 

W sytuacjach, w których odczuwa obawę przed tym, że ktoś go wykorzysta, zaczyna kontrolować 

wszystko i wszystkich oraz naciska na realizację celu za wszelką cenę. Może stać się również 

wybuchowy i stawiać nierealne wymagania. Ludzie za nim nie nadążają, a on tego nie potrafi 

zrozumieć.  

 

Pamiętam jednego z moich przełożonych, którego wiele osób się bało, a nawet uważało go za 

“nieludzkiego”, pozbawionego uczuć człowieka - robota. On po prostu był tak skupiony na zadaniu, 

że nie znosił pogawędek o pogodzie, czy planach na weekend. Wiele razy też nie zwracał uwagi na 

swój ton głosu i tempo wypowiedzi, które były dość oschłe, a niektórzy ludzie uważali go za 

aroganckiego.  

 

Styl D w skrócie: 

 

TEMPO DZIAŁANIA: szybkie 

KONCENTRACJA: na zadaniu 

MOTYWATOR: realizacja celów 

DOMINUJĄCY STRACH: wykorzystanie przez inne osoby 

 

A Ty? Działasz raczej szybko, czy wolno? Skupiasz się na ludziach, czy zadaniu? A może to 

zależy od sytuacji?  
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STYL I: inspirujący, wpływowy, motywujący, nastawiony na ludzi 

 

MOCNE STRONY 

 

[12:00] Wyobraź sobie człowieka, który idzie przez życie ciesząc się z każdej napotkanej na swojej 

drodze osoby. Ze wszystkimi stara się porozmawiać, jest niezwykle zabawny, towarzyski, 

entuzjastyczny i pełen pozytywnej energii. Mobilizuje innych do działania, rzuca ciekawymi 

pomysłami i jest świetnym mówcą.  

 

Znasz kogoś takiego? Masz w swoim otoczeniu kogoś niezwykle przyjaźnie nastawionego do 

innych i starającego się “widzieć szklankę do połowy pełną”? Jeśli tak, to pewnie jest osoba o stylu 

zachowania I.  

 

UWAGA! 

 

Człowiek o stylu I nie lubi, gdy go ignorujesz, nie jesteś przyjazna/y i otwarta/y. Nie znosi, gdy 

usiłujesz go wpasować w jakiś system i każesz zajmować się szczegółami jakiegoś zadania. Męczą 

go osoby wiecznie narzekające, rozsiewające negatywną energię. Często mówi o mało istotnych 

sprawach, byle tylko podtrzymać miłą atmosferę. Uwielbia być w centrum uwagi. 

 

Przypomnij sobie, czy czasami zdarza się tak, że ktoś nie dopuszcza Cię do głosu, nie daje Ci 

przestrzeni, abyś mogła/mógł powiedzieć coś o sobie? Może taka osoba jest niezwykle towarzyska 

i miła, ale czasami, po długim przebywaniu w jej towarzystwie masz uczucie przytłoczenia oraz 

tego, że ta osoba jest trochę chaotyczna i się już gubisz w tym, o czym mówi? Być może ta osoba 

ma w sobie styl I.  

 

TRUDNE ZACHOWANIA 

 

W sytuacjach, w których odczuwa obawę przed odrzuceniem zaczyna być hałaśliwy, stroi głupie 

żarty, a wszystko po to, by przyciągnąć uwagę. Zaplanowane zadania mogą leżeć odłogiem, gdyż 

on woli skupić się na ludziach, niż na zadaniu. Może również rozpraszać innych i przytłaczać ich 

swoją intensywnością.  

 

Znam mężczyznę, który jest niezwykle przemiły, towarzyski i empatyczny, natomiast  

w sytuacjach, w których trzeba dobrze rozłożyć siły i zaplanować dobrze zadania, wpada w totalny 

chaos. Optymistycznie zgadza się na wszystko, czego od niego wymagają szefowie i inne działy, 

prowadzi z nimi długie rozmowy, ale niestety wiele zadań zaniedbuje i nadrabia je noc przed 

terminem.  

 

Styl I w skrócie: 

 

TEMPO DZIAŁANIA: szybkie 

KONCENTRACJA: na ludziach 

GŁÓWNY MOTYWATOR: uznanie 

DOMINUJĄCY STRACH: odrzucenie przez innych  

 

A Ty? Jeśli działasz szybko i do tego bardzo zależy Ci na relacjach i kreowaniu dobrej, często 

zabawnej atmosfery, to być może masz w sobie styl I. W jakich sytuacjach go zauważasz? 
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STYL S: stały, opanowany, nastawiony na współpracę i bezpieczeństwo 

 

MOCNE STRONY 

 

[16:09] Wyobraź sobie człowieka, który idzie przez życie w spokojnym tempie, dbając o potrzeby 

wszystkich osób, które go otaczają. Uwielbia pracować w grupie i wspierać innych. Dzięki jego 

przyjaznemu usposobieniu i temu, że jest świetnym słuchaczem, świetnie się z każdym dogaduje. 

Ceni harmonię i balans we wszystkim co robi. 

 

Znasz kogoś, kto uwielbia pracę w zespole, zawsze jest skory do pomocy, każdy go lubi i czujesz, 

że Cię rozumie, bo jest uważnym słuchaczem? No i na dodatek ma chyba wielkie zapasy 

cierpliwości, bo trudno go sprowokować do kłótni. Ta osoba ma w sobie pewnie styl S. 

 

UWAGA!  
 

Nie lubi, gdy ktoś stawia go przed faktem dokonanym nie zasięgając uprzednio jego opinii. Długo 

przyzwyczaja się do zmian, dlatego bardzo źle się czuje, gdy ktoś podejmuje szybko dotyczące go 

decyzje, na które nie jest przygotowany. Bardzo przeżywa wszelkie nieporozumienia z innymi  

i unika konfliktu jak ognia.  

 

Przypomnij sobie, czy czasami zdarza się sytuacja, że należy szybko zadziałać lub podjąć ważną 

decyzję, a ktoś Ci znajomy odsuwa to w czasie? A na dodatek jest mistrzem “unikologii stosowanej” 

i nie chce na rozmawiać na trudny dla niej temat?  

 

TRUDNE ZACHOWANIA 

 

W sytuacjach, w których odczuwa obawę przed utratą bezpieczeństwa, zaczyna się wycofywać  

i unika bezpośrednich odpowiedzi. W niektórych przypadkach może stosować zachowania pasywno 

- agresywne. Może przekładać podjęcie decyzji w nadziei, że ta “się sama podejmie” lub ktoś inny 

zrobi to za niego. Chce zadowolić wszystkich wokół i pyta ich w nieskończoność o zdanie. Trudno 

mu ruszyć z miejsca, nawet gdy ma ciekawy pomysł.  

 

Znam osobę o stylu S, która za każdym razem, gdy ktoś zapyta o jej opinię odpowiada: “Eeee, to 

nie ma znaczenia, nie noooo, będzie tak jak chcesz.” Dostosowuje się do innych za każdym razem. 

Po pewnym czasie zazwyczaj jednak dochodzi do sytuacji, w której ta osoba wybucha, bo frustracja, 

która się w niej nagromadziła przez cały ten czas dostosowywania się do innych, w końcu musi 

znaleźć jakieś ujście.  

 

Ta osoba obecnie pracuje nad swoją asertywnością po to, żeby nie dopuszczać do zachowań pasywno- 

agresywnych, czyli takich, kiedy nie mówi wprost o co jej chodzi, ale gdy już nie wytrzymuje, 

potrafi nawet bardzo nieładnie o kimś mówić bądź narzekać na kogoś za jego plecami.  

 

Styl S w skrócie: 

 

TEMPO DZIAŁANIA: wolne lub średnie 

KONCENTRACJA: na ludziach 

GŁÓWNY MOTYWATOR: życie w harmonii z innymi 

DOMINUJĄCY STRACH: utrata bezpieczeństwa  
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A Ty? Jeśli zależy Ci na harmonijnym funkcjonowaniu w grupie, i potrzebujesz czasu na 

przemyślenie swoich decyzji, to pewnie masz w sobie styl S. W jakich sytuacjach go zauważasz? 

 

STYL C: dokładny, sumienny, nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania   

 

MOCNE STRONY 

 

[20:52] Wyobraź sobie człowieka, który idzie przez życie wykonując wszystkie zadania  

z niezwykłą dokładnością. Jeśli coś robi, to zwykle będzie to bliskie ideału, bo dba o jakość 

wszystkiego, nad czym pracuje. Jest dociekliwy oraz dostrzega najdrobniejsze szczegóły i dzięki 

temu często widzi więcej niż inni ludzie.  

 

Znasz kogoś, kto opiera się głównie na faktach, zawsze jest przygotowany, dba o szczegóły  

i skrupulatnie wszystko sprawdza? Ta osoba ma pewnie w sobie styl C.  

 

UWAGA! 

 

Nie lubi niedoróbek oraz tego, gdy ludzie opierają się na swoich opiniach a nie faktach. Nie chce 

działać zbyt szybko, bo to grozi niedokładnością. Drażnią go ludzie łamiący zasady i naginający 

procedury. Męczą go projekty oparte na domysłach i rozmytej wizji, a nie rzetelnej analizie danych 

oraz precyzyjnym planie działania. 

 

Przypomnij sobie, czy czasami masz wrażenie, że ktoś się czepia nieistotnych szczegółów i zbyt 

sztywno trzyma się procedur? A może wykonujesz coś na bardzo dobrym poziomie, a ta osoba i tak 

wytknie Ci niedociągnięcie? Prawdopodobnie to osoba o stylu C.  

 

TRUDNE ZACHOWANIA 

 

W sytuacjach, w których odczuwa obawę przed krytyką zaczyna sam krytykować innych ludzi 

i wytykać im błędy. Staje się jeszcze bardziej dokładny i trudno mu dokończyć zadanie, gdyż 

ciągle chce gromadzić dodatkowe informacje lub chce po raz kolejny coś sprawdzić. Zaczyna 

skupiać się na problemach, zapominając o szukaniu też pozytywnych stron danej sytuacji.  

 

Znam pewną osobę, która wszystko musiała mieć zrobione dobrze za pierwszym razem, i dbała 

obsesyjnie o jakość. Ta osoba zawsze dojrzy najmniejszy szczegół i sprawdzi każdy fakt, czy 

dane. Przez lata walczyła z perfekcjonizmem i chęcią krytykowania innych za źle wykonaną 

(oczywiście w jej oczach) pracę. Tą osobę znam bardzo dobrze, bo to jestem ja!  

 

Na szczęście rozprawiłam się z potworem perfekcjonizmu, ale często czuję, że nadal próbuje przejąć 

nade mną kontrolę. Zrozumiałam też, że krytykowałam innych,  bo sama się bardzo bałam 

krytyki. Nadal jej nie lubię, ale już oswoiłam ten strach.  

 

Styl C w skrócie: 

 

TEMPO DZIAŁANIA: wolne lub średnie 

KONCENTRACJA: na zadaniu 

GŁÓWNY MOTYWATOR: wykonanie zadania jak najlepiej 

DOMINUJĄCY STRACH: krytyka  
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A jak jest u Ciebie? W jakich sytuacjach działasz wolno, z namysłem i do tego koncentrujesz się 

mocno na zadaniu i szczegółach? Czujesz w sobie styl C? 

 

SKRZYNIA BIEGÓW 

W tej części podpowiem, jak włączyć wyższy bieg, czyli jak lepiej wykorzystywać swoje mocne 

strony, nadać skalę swoim działaniom, usprawniać komunikację, pracować efektywniej i mieć 

zapas paliwa. A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg?  

 

[25:13] Można by dużo mówić o tym, w jaki sposób możemy lepiej się komunikować z osobami, 

które tak bardzo się od nas różnią, że aż trudno nam ich zrozumieć. To, o czym dziś wspomniałam 

to dopiero początek naszej podróży. 

 

Będę rozszerzać te wątki w kolejnych programach, a dziś w skrzyni biegów dam Ci kilka szybkich 

porad, które od zaraz możesz wcielać w życie.  

 

Jak budować lepsze relacje z poszczególnymi stylami? 

 

STYL D  

 

Człowiek o stylu D chce jak najszybciej wykonać zadanie i boi się utraty nad czymś kontroli  

i tego, że ktoś go wykorzysta. Zatem mów prosto, na temat i bądź bezpośredni. Nie owijaj  

w bawełnę! Nie przytłaczaj go szczegółami. Szukaj rozwiązań, by zrealizować cel, zamiast 

narzekać na problemy. Jeśli współpracujecie, pokaż mu, że jesteś po jego stronie i pomożesz mu 

zrealizować jego cele.  

 

STYL I 

 

Człowiek o stylu I pragnie Twojej akceptacji, bardzo boi się odrzucenia. Zatem okaż entuzjazm 

dla  pomysłów (jeśli rzeczywiście uważasz, że są dobre) i obdarzaj go szczerymi komplementami. 

Nie podcinaj mu skrzydeł skupiając się tylko na negatywach. Pozwól mu się wygadać. Staraj się 

nie przytłaczać go szczegółami.  

 

STYL S 

 

Pamiętaj, że człowiek o stylu S lubi harmonię i obawia się utraty bezpieczeństwa, zatem nie 

naciskaj na niego, daj mu czas, aby przemyślał sprawy, zanim podejmie decyzję lub zaangażuje 

się w coś. Bądź przyjazny, stwórz bezpieczną atmosferę. Mów spokojnie, nie prowokuj 

konfliktowych sytuacji i niepotrzebnych napięć.  

 

STYL C    

 

Człowiek z wysokim stylem C obawia się krytyki jego pracy, bo dąży do wykonania zadania jak 

najlepiej. Zatem doceniaj jakość wykonanej przez niego pracy.  Komplementuj go za zadanie, a nie 

za jego wpływ na ludzi. Bądź przygotowany do rozmowy z nim, sprawdź fakty i przygotuj 

statystyki. Nie próbuj mu “ściemniać”, mówić o emocjach zamiast o zadaniu. Nie spóźniaj się! 
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Refleksje końcowe 

 

[28:15] 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.  

 

Oczywiście, aby zrozumieć lepiej siebie i innych nie wystarczy zatrzymać się na poziomie 

zachowań, czyli modelu DISC. Warto przyjrzeć się też naszym stylom myślenia, wartościom  

i postawom. Będę o tym mówić więcej w kolejnych audycjach.  

 

Będę rozszerzać też wątki związane z lepszą komunikacją z osobami o różnych stylach 

zachowania, pokażę Ci, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami innych i zadbać o to, by 

samemu nie stawać się tzw. “trudnym człowiekiem”. A to wszystko w duchu doceniania naszej 

różnorodności, a nie oceniania, porównywania i krytykowania.  

 

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

 

OUTRO 

[29:25] 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 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER (zawiera badanie 

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

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

FILM (zwiastun): “Professor Marston & the Wonder Women” 

 

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

 

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.youtube.com/watch?v=r991pr4Fohk
https://www.amazon.co.uk/Emotions-Normal-William-Moulton-Marston/dp/0343195070/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.youtube.com/watch?v=r991pr4Fohk
https://www.amazon.co.uk/Emotions-Normal-William-Moulton-Marston/dp/0343195070/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

