
  

Akademia GroWings 1 www.klaudiakalazna.com 

SŁUCHAJ 

I DZIAŁAJ! 

AKADEMIA GROWINGS 

PODCAST #5 

TRANSKRYPT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DR KLAUDIA KAŁĄŻNA 
 



  
  

Akademia GroWings 2 www.klaudiakalazna.com 

Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00] Dziś zapraszam Cię do odsłuchania rozmowy ze mną, która odbyła się podczas spotkania 

na żywo w grupie na Facebooku: "Świadome życie, świadomy biznes", którą prowadzą dwie 

wspaniałe kobiety: Katarzyna Ostasz i Agata Jagodzińska. Katarzyna Ostasz, rozmawiała  

ze mną o tym: Z jakiego powodu warto odkrywać mocne strony.  

Dowiesz się między innymi: 

• co to są mocne strony i dlaczego warto je odkrywać, 

• z jakiego powodu warto poznać swoje dominujące style zachowania, 

• jak możemy samodzielnie spróbować zidentyfikować nasz styl zachowania DISC, 

• w jaki sposób znajomość modelu DISC pomaga w realizacji celów. 

Serdecznie zapraszam Cię też do grupy "Świadome życie, świadomy biznes", w której znajdziesz 

więcej wartościowych rozmów z ciekawymi gośćmi.  

Grupa ta jest skierowana do osób chcących prowadzić świadome życie oraz do pracujących nad 

rozwojem świadomego biznesu. Członkowie grupy dzielą się tam swoimi usługami, ofertami, dają 

się bliżej poznać oraz rozmawiają o biznesie od kuchni. Co więcej, każdy członek grupy może 

dzielić się wskazówkami rozwojowymi na temat życia, pracy, biznesu po to, aby każdy tam 

obecny zainspirował się do kreowania świadomego życia i biznesu. Każdy dzień tygodnia w tej 

grupie ma swoje hasło tematyczne. W grupie dostępne są też dodatkowe materiały, narzędzia 

związane z jej misją. Każda osoba w grupie ma możliwość zaprezentowania tam siebie, swojej 

marki, produktu czy usługi. Jednym słowem warto dołączyć do tej grupy! 

Zapraszam Cię do odsłuchania tego wywiadu i z góry przepraszam za małe zakłócenia na linii, 

natomiast myślę, że najważniejsza jest merytoryka i dobra energia, które znajdziesz w tej 

rozmowie.  

 

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!  
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KATARZYNA OSTASZ 

[02:59] Dzień dobry, dobry wieczór w zależności od tego, w jakim kraju czy na świecie nas 

oglądacie, bo obowiązuje nas oczywiście różna pora.  

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Katarzyna Ostasz i wraz z Agatą 

Jagodzińską współtworzę grupę "Świadome życie, świadomy biznes". Obok mnie dzisiaj kolejny 

wspaniały gość, kolejna wspaniała ekspertka - Klaudia Kałążna. 

Klaudio, witam Cię bardzo serdecznie bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, aby dzisiaj być 

ekspertką naszego spotkania. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[03:32] Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo mi miło, że spędzę wartościowy wieczór w takim 

zacnym gronie. 

KATARZYNA OSTASZ 

[03:40] Mamy Klaudię, słuchajcie i ja już się Wam przedstawiłam. Oprócz tego, że współtworzę z 

Agatą Jagodzińską tę grupę, na co dzień można by powiedzieć, że - podobnie jak Klaudia - również 

wspieram swoich klientów w odkrywaniu ich potencjału, także śmiem twierdzić, że dzisiaj obok 

mnie siedzi moja koleżanka po fachu, aczkolwiek każda z nas oczywiście zajmuje się troszeczkę 

innymi niszami. Każda z nas ma inne grupy docelowe, ale dla nowych osób szczególnie, które 

chciałabym przede wszystkim dzisiaj tutaj powitać, które dołączyły ze względu na obecność tutaj 

Klaudii i dołączyły ze względu tego, że chcą być z nami w tej grupie, to tym bardziej Was witam 

bardzo serdecznie. 

Dzień dobry, mamy Martę, mamy Joasię, mamy Darię, czyli wszystko działa! O matko! Klaudia, 

lecą serca w naszym kierunku, bardzo się cieszymy! Kochani, ekspert dzisiaj nie byle jaki, zresztą 

jak każdy ekspert w tej grupie, więc nie byłabym sobą, gdybym Wam Klaudii tutaj dość 

szczegółowo i dokładnie nie przedstawiła. Zatem Wy tutaj się zbierajcie, a ja w międzyczasie Wam 

powiem kto tu dzisiaj tym naszym gościem będzie i dlaczego to właśnie ta osoba będzie nam 

opowiadała o mocnych stronach. 

Klaudia Kałążna jest strategiem, przedsiębiorcą, doktorem nauk humanistycznych, trenerem, 

doradcą biznesowym, wykładowcą, coachem kariery i tak wiele mogłabym o Klaudii tutaj mówić, 

ale teraz troszeczkę, że tak powiem nie będę szła głębiej w to, ponieważ Klaudia będzie troszeczkę 

dzisiaj nam opowiadała o swojej ścieżce kariery, ale co chce szczególnie zaznaczyć, bo to dzisiaj 

właśnie będzie m.in. rozmowa o tym, że Klaudia jest autoryzowanym dystrybutorem  

i konsultantem zaawansowanych narzędzi psychometrycznych, specjalizuje się w szkoleniach 

opartych na kwestionariuszach DISC 4D oraz MTQ.  Klaudia popraw mnie jeśli źle przeczytam: 

Mental Toughness Questionnaire (Kwestionariusz Odporności Psychicznej), z języka 

angielskiego, dla kadry zarządzającej, w zakresie budowania zespołów i doskonalenia kompetencji 

przywódczych (w tym komunikacyjnych) oraz dla innych pracowników, w celu podniesienia ich 

efektywności i wzmocnienia współpracy zespołowej. 

Co ja bardzo sobie cenię w Klaudii pracy i w jej ofercie, ponieważ będę Wam dziś opowiadała, że ja 

też owego czasu z jej usług korzystałam, to to, że Klaudia pokazuje nam jak warto jest zbudować 

swoje relacje, sposób komunikacji swojej firmy, właśnie w oparciu o swoje mocne strony. My wcale 
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nie potrzebujemy się naprawiać jako ludzie i to bardzo ze mną rezonuje, ale warto odkrywać siebie 

na co dzień po to właśnie, aby te mocne strony uwypuklać w naszym życiu. 

Jak widzicie trochę mi zabrało czasu, żeby Wam o Klaudii powiedzieć, ale to nie wszystko 

zapewniam Was, bo ona dzisiaj Was na pewno tutaj zaskoczy nie tylko swoją osobowością, ale  

i ekspertyzą. 

[06:36] Klaudia, ja tu mam taką swoją trochę prywatę zawsze na tych moich spotkaniach z moimi 

wspaniałymi gośćmi, bo wiesz, zastanawiałam się dzisiaj, skąd to my się znamy i kiedy to ja 

Ciebie poznałam i doszłam do wniosku, że to było już trochę czasu temu i kiedy tak zagłębiałam 

się w tą swoją pamięć (popraw mnie, bo może się mylę), ale wydaje mi się poznałyśmy się jakieś 

pięć lat temu na jednym ze spotkań networkingowych w centrum Dublina i pamiętam, że ja wtedy 

byłam z brzuchem i to musiała być moja córka Oliwka w tym brzuchu. Czy ja dobrze pamiętam, 

że wtedy się poznałyśmy? 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[07:06] Tak, idealnie! Pamiętam też, że jakaś nasza wspólna znajoma nas przedstawiła sobie, ja 

w ogóle nie wiedziałam kim jesteś, to było takie szybkie spotkanie. Potem spotykałyśmy się  

w czasie, różnych warsztatów, prowadziłaś warsztaty, razem prowadziłyśmy w zasadzie w tym 

samym hotelu obok siebie, sala w salę. Znajomość się rozwijała, a potem już chyba była współpraca 

warsztatowa. 

KATARZYNA OSTASZ 

[07:33] Potem już była tak współpraca warsztatowa u Ciebie, no i oczywiście potem związana  

z tym konsultacja, o której też dzisiaj będę tutaj opowiadała. Także widzicie nasze drogi się łączą, 

łączy nas tak naprawdę, można by powiedzieć, też znajomość internetowa, bo jednak media 

społecznościowe w jakiś sposób łączą ludzi, też staramy się tutaj wspierać i polecać. Klaudio jeszcze 

raz witam Cię bardzo serdecznie. 

O matko! Ile nam się tutaj osób zebrało! Klaudio przejdźmy do meritum sprawy, bo zarówno ja jak 

i ty lubimy rozmawiać. Zawsze się śmieję z tego, kiedy mówimy o tym, że my troszeczkę sobie 

tutaj lubimy pogaworzyć, a temat jest naprawdę bardzo ciekawy pomimo tego, że mamy trochę 

czasu wydaje mi się, że pora już zacząć. 

Chciałabym, abyś nam na początku powiedziała, bo mnie bardzo osobiście inspiruje twoja historia 

i twoja ścieżka kariery, jak wyglądała ta Twoja ścieżka kariery i rozwoju, bo to jest też ważne, do 

momentu, w którym teraz jesteś. Znając tę Twoją ścieżkę kariery myślę sobie, że ona doprowadziła 

Cię też do tego w czym obecnie pomagasz swoim klientom. Także zamieniamy się w słuch  

i słuchamy twojej historii. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[08:42] Postaram się krótko. Pierwsze co mi teraz przyszło do głowy, gdy zadałaś to pytanie,  

to że ta moja ścieżka kariery to było to takie trochę odbijanie się od ściany do ściany. Takie 

chodzenie od ściany do ściany, albo spadanie z różnych szczebelków drabiny i to takie ostre 

lądowanie czasami. Dlaczego o tym mówię? Bo te osoby, które tutaj być może dzisiaj oglądają już 

wcześniej mnie gdzieś poznały, czy też czytają moje materiały w Internecie, być może wiedzą,  

że posługuję się metaforą drabiny bardzo często i nawet mam takie zdjęcie, że idę po drabinie.  
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No i to nie chodzi o to, że ja pokazuję tę drabinę, bo to są jakieś szczeble kariery, absolutnie nie  

o to tutaj chodzi.  

Odwołuję się do takiego Coveyowskiego porównania, że my czasami wspinamy się na tę drabinę 

wspinamy, tylko po to, żeby dostrzec za chwilę, że to nie była ta ściana, na którą my rzeczywiście 

chcieliśmy wejść. Byłam tą osobą, która tak się ileś razy wspinała. Skracając trochę tę moją 

wypowiedź, a jednak, oddając meritum sprawy, chciałam powiedzieć, że w pewnym momencie 

doszłam do tego, że już znalazłam tę moją ścianę, natomiast raczej - się uśmiecham czasami - 

zbudowałam ją na nowo.  

Czasami też na różnych kobiecych spotkaniach, mówię o tym, że czułam przez wiele lat, że moja 

dusza jest taką duszą artystyczną, przedsiębiorczą, ale też duszą badacza. Kiedyś wydawało mi 

się, że te wszystkie trzy kawałki mojej duszy to trzeba tak porozdzielać. Artystka nie za bardzo, 

bo nie wyżyjesz itd. A dlaczego mówię o tej duszy? Bo ta moja ściana została przeze mnie dopiero 

wtedy zbudowana, gdy zrozumiałam, że ta moja dusza jest całością i wszystkie te kawałki trzeba 

z powrotem pozbierać, zintegrować i przestać je w końcu wkładać do jakiejś szuflady. Włazić do 

szuflady, przycinać się z każdej strony i siedzieć sobie w tej szufladzie badacza, być może 

przedsiębiorcy i tak dalej. 

Mówię bardzo metaforycznie o tej ścieżce kariery. Ona się rozpoczęła od mojego doktoratu, który 

pisałam w zakresie handlu międzynarodowego usługami. Robiłam różne, ciekawe badania. 

Napisałam też na ten temat artykuły naukowe, byłam współautorką książek, ale nie do końca mi 

pasowała ta szuflada. 

Potem, gdy przyjechałam do Irlandii, to tak kroczek po kroczku zaczęłam się zbliżać do tej mojej 

prawidłowej, prawdziwej, solidnej ściany, jeszcze nie wiedząc w zasadzie czego ja tak naprawdę 

chcę. Już zaczynałam czuć, że pewne moje mocne strony zaczynają się coraz bardziej pokazywać, 

ale nie rozumiałem jeszcze tego mechanizmu, że warto łączyć a nie dzielić rzeczy. 

Następnie pracowałam dla sektora żywnościowego, edukacyjnego, jako marketer, byłam 

odpowiedzialna za sprzedaż i marketing też w sektorze lotniczym, w firmie takiej, bardzo mało 

znanej - Ryanair. Zanim poszłam do tej firmy to już byłam jedną nogą we własnym biznesie, 

już tę ścianę stawiałam. Często o tym nie mówię, ale teraz powiem, że ja naprawdę już zakładałam 

tę moją działalność gospodarczą, firmę konsultingową - szkoleniową, bo już wcześniej zdobyłam 

różne certyfikaty coachingowe, gdyż interesowałam się rozwojem.  

Pewnego dnia wpadło mi w ręce ogłoszenie, że szukano menedżera do spraw marketingu  

i sprzedaży na siedem rynków Europy Środkowej i Wschodniej, więc mówię, dobra spróbuję, 

zobaczymy i tak zaczęłam pracę na etacie. Pamiętam też takie sytuacje, gdzie pewnego dnia się 

budziłam w jakimś hotelu i nie wiedziałam, gdzie ja jestem czy Budapeszt, Bukareszt, i tylko 

wyciągałam z torby notatki, bo tam była konferencja prasowa, patrzyłam co mam napisane  

na pierwszej stronie i mówię: "Boże Bukareszt, o Jezu dobra to już wiem, o czym mówię".  

To mi bardzo mocno zaczęło pokazywać, jak ważna była ta pierwsza intuicja, którą miałam,  

ta która mówi: "Łącz te rzeczy, nie dziel, nie biegnij dlatego, że tylko wyższy szczebel widzisz 

przed sobą". Dało mi mocno to wszystko do myślenia. Zatrzymałam się i teraz jestem w tym 

miejscu, w którym jestem i pomagam innym drabinę do ściany odpowiedniej przystawiać albo 

budować nową. Solidne fundamenty w oparciu o mocne strony, wartości no i zdrowe przekonania. 

Mam nadzieję, że odpowiedziałam w dużym skrócie. 
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KATARZYNA OSTASZ 

[13:18] W dużym skrócie, dokładnie, bo ja też oczywiście tę twoją historię już chyba słyszę drugi 

albo trzeci raz, bo też ostatnio nawet oglądałam wywiad, który będę też chciała tutaj oczywiście 

polecić, ale to już po naszym wywiadzie. Dobrze Klaudia, no to powiedzmy w końcu tutaj naszym 

słuchaczom czym są te mocne strony no i dlaczego warto je poznać, no bo to jest tak naprawdę 

dzisiejszy temat naszego spotkania. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[13:42] To jest bardzo zasadne pytanie, bo mamy tutaj takie niezłe zamieszanie terminologiczne. 

Czasami ludzie mówią o mocnych stronach, a tak naprawdę mówią o jakimś wycinku. Na 

przykład mówią o swoich umiejętnościach albo o talentach, no i mieszają te różne pojęcia ze sobą  

i nie do końca wiedzą co tak naprawdę należy odkryć, nad czym się pochylić. Dla uporządkowania, 

obaliłabym na początku taki pierwszy mit.  

Moi drodzy, podzielcie się wszelkimi refleksjami, które tutaj będą Wam przychodzić do głowy 

podczas naszej rozmowy. Zastanówcie się czy czasami macie też tak, że macie kolejne skończone 

kursy, może jakieś rozwojowe, może pracodawca wysyła Was na jakiś kurs, może czytacie kolejną 

książkę i dokładacie sobie cegiełka po cegiełce dodatkowych umiejętności.  

Można powiedzieć, że gdybyśmy teraz wzięli CV kogoś tutaj z wirtualnej sali, no to mielibyśmy 

całą taką listę różnych umiejętności i czasami właśnie tak się zdarza. Gdy pytam na warsztatach, 

czy podczas pracy indywidualnej: "Powiedz mi, jakie masz mocne strony?", no to ktoś zaczyna 

mi wymieniać: to umiem, to umiem, tamto umiem - to jest normalnie taka lista jak podczas 

przepytywanki w czasie rozmowy rekrutacyjnej, jakbyśmy słuchali wycinka  z CV... 

Pierwszy mit, który należy tutaj obalić w związku z mocnymi stronami - TO NIE JEST LISTA 

UMIEJĘTNOŚCI – czyli metodą eliminacji dojdziemy do tego co to są te mocne strony. Tutaj podam 

przykład, bardzo lubię analizować rynek, pracowałam jako marketer, robiłam badania rynku dla 

firm z sektora żywnościowego i jestem w tym świetna! Natomiast tego nienawidzę! Jeśli miałabym 

wymieniać moje umiejętności to oczywiście, że otrzymałabym szybko pracę tylko wypaliłabym 

się tym równie szybko. Dlatego mamy tak często duża rotację w miejscach pracy. Gdy uczestniczę 

np. w procesach rekrutacyjnych, no to staram się zadawać takie pytanie, żeby rzeczywiście  

o te mocne strony pytać, a nie prowokować odpowiedzi, które skupiają się tylko na umiejętnościach. 

Druga sprawa, czasami jest też tak (zauważyłam to często w różnych komentarzach, na różnych 

grupach, też podczas warsztatów), że ludzie wymieniają swoje cechy, czyli mówią: jestem cierpliwy, 

jestem analityczny, jestem taki przebojowy, taki, taki, i taki. Dają sobie taką etykieteczkę: jestem 

taki i kropka, a ja mogę zapytać: "I co dalej?" O co mi tutaj chodzi? Że mocne strony TO NIE JEST 

LISTA UMIEJĘTNOŚCI, to też nie jest lista przymiotników, cech. 

Nasze mocne strony demonstrują się, objawiają się w aktywnościach codziennych,  

w czynnościach. TO JEST CZASOWNIK, czyli od tego zacznijmy. Czasownik, czynność. 

Dlaczego tak bardzo to podkreślam? Dlatego, że gdybyśmy teraz ten koncept mocnych stron chcieli 

krótko zdefiniować, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie robienie czegoś po mistrzowsku,  

w sposób bardzo systematyczny, czyli nie, że raz mi się coś tam, że tak powiem udało no  

i generalnie raz mi to wyszło, no i już czuję, że mam mocną stronę. To jest takie dążenie do mądrego 

mistrzostwa opartego właśnie na tym co przychodzi nam naturalnie, co lubimy (i to jest kolejny 

warunek - lubimy to robić), i wtedy możemy powiedzieć, gdy przez jakiś czas to systematycznie 

robimy, że jest to nasza mocna strona. 
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Dzieląc koncept mocnych stron na trzy elementy, pierwszym będzie nasza WIEDZA, drugim - 

UMIEJĘTNOŚCI, o których wspomniałam, czyli coś potrafię „od A do Z” zrobić np. pielęgniarka 

potrafi dać zastrzyk, dietetyk potrafi ułożyć jakiś program dietetyczny, natomiast jest jeszcze 

trzeci element - i z nim mamy często właśnie takie zamieszanie - tzw. TALENTY, albo ja bym  

to nawet doprecyzowała, że to jest to "W JAKI SPOSÓB COŚ ROBIMY I DLACZEGO?". 

Gdy spojrzymy sobie tak z boku teraz na ten cały koncept, na te trzy elementy, no to widzimy, 

że wiedza to rzecz nabyta, możemy się tego nauczyć, umiejętności również. Pierwsza rzecz, by 

zacząć prawidłowo mocne strony odkrywać, no to oprócz zrozumienia ich natury dobrze by było 

zacząć np. po naszym wywiadzie, zacząć sobie wypisywać na kartkach wszystkie dotychczasowe 

umiejętności, które zdobyliśmy w czasie edukacji formalnej i nieformalnej oraz całe nasze 

wykształcenie.  

To jest o tyle ważne, zanim przejdziemy dalej, bo czasami jest tak, że jak ludzie zmieniają ścieżkę 

kariery, bądź też zaczynają biznes np. to mają taką tendencję do wypierania tego co było - "Nie, 

no te studia to do niczego mi się nie przydały". Tak samo było z moim doktoratem, o którym 

wspomniałyśmy. Przez lata ukrywałam tu w Irlandii, że mam doktorat, bo: "Gdzie, no wstyd! 

Taki teoretyk". Myślałam, że jest mi to do niczego nie potrzebne.  

Natomiast też znam takie osoby, które zaczynają np. pracować w samorozwoju i mówią do mnie: 

"Wiesz te moje studia z filologii takiej a takiej no to do niczego mi się teraz nie przydają". Naprawdę 

do niczego? Teraz nie będziemy o tym dużo mówić, natomiast warto żebyśmy wszystko 

wypisały/li, bo też mamy Panów tutaj w grupie. Właśnie wypiszmy i to jest ten pierwszy ważny 

krok. 

Krok, który warto by zrobić jako drugi, to taki, żebyśmy zaczęli się mocno na co dzień 

monitorować, czyli założyli sobie taki pamiętnik, w którym zapisujemy trzy ważne sprawy: nasze 

zachowania, emocje i myśli, a przede wszystkim, zapisywali bardzo dokładnie wszystko to,  

co robimy w pracy.  

Jak daję takie zadanie ludziom pracującym w firmach, no to oni najpierw tak na mnie zdziwieni 

patrzą: "Ale, no jak to, ja mam wszystko wypisywać?”. Mówię wtedy: "Tak, wypisz sobie wszystko 

co robisz w ciągu tygodnia, każdą czynność taką, administracyjną czy inne, i zapisuj, co sobie 

wtedy myślisz, co czujesz". Potem możemy zacząć dostrzegać pewne wzorce. To jest ciężka praca, 

żeby zacząć naprawdę mądrze podchodzić do mądrego zidentyfikowania, w czym jesteśmy 

rzeczywiście mocni. 

Potem mamy jeszcze ten ważny element - wspomniałam o mistrzostwie, ale też należy dodać do 

tego element PASJI. Czyli należy zadać sobie pytanie, czy to coś, co my wykonujemy,   daje nam 

radość. To nie może być tylko umiejętność, to ma być umiejętność, która rzeczywiście nam 

przychodzi z radością, podczas której  wzrastamy, czujemy, że rozwijamy wtedy skrzydła. Jak 

kończymy jakąś czynność i czujemy, że jak to się mówi, bateryjki nam siadają, czujemy 

zniechęcenie, no to już tutaj widzimy, że to tą mocną stroną prawdopodobnie nie będzie. 

No i tu przechodzimy właśnie do Twojego pytania: "DLACZEGO? Warto odkrywać mocne strony?”. 

Odkrywać mocne strony mamy po to, żeby przestać w końcu marnować energię. Przestać 

marnować energię na rzeczy, w których na pewno mistrzostwa nie osiągniemy. Przestać marnować 

energię na porównywanie się z kimś, szukanie: „Ojej tu jeszcze trzeba coś tam zaklajstrować, tu 

naprawić...".  
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Mam wrażenie, że ludzie noszą ze sobą taką skrzyneczkę narzędziową i sobie tak szukają dziury 

w całym: "Jeszcze to trzeba przepracować, no tutaj, no jeszcze nie jest dobrze". Dajcie znać tutaj, 

jeżeli macie jakieś komentarze czy u Was też się tak czasami zdarza, że mimo tego, że widzicie, 

że macie mnóstwo umiejętności, wiedzy i tak dalej, pojawia się taka myśl: "O nie! No nie! Z czym 

do ludzi? Ja jeszcze to i to mam do zrobienia". Albo pracodawca nas wysyła, zobaczcie, na jakie 

szkolenia? Jeżeli w czymś „kulejesz”, no to jedź się dokształć. 

KATARZYNA OSTASZ 

Z reguły tak jest. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Zamiast powiedzieć: "Zobacz w tym jesteś mocna/y, w tym się doszkalamy". Innymi słowy po to 

nam odkrywanie mocnych stron, żeby bardzo świadomie odpuścić pewne rzeczy i skoncentrować 

calutką swoją energię właśnie na tym, w czym jesteśmy rzeczywiście mocni. 

Wracając do tych trzech elementów, no to przykładowo taka prawidłowo skonstruowana mocna 

strona to będzie tak, jak w tym przykładzie o pielęgniarce. Pielęgniarka ma np. wiedzę na temat 

dawki zastrzyku, ma umiejętności, czyli wie po kolei jak ten zastrzyk ma wykonać, ale też ma 

taki talent bycia osobą empatyczną. Jeśli ona te trzy rzeczy ze sobą połączy, to może stworzyć 

sobie mocną stronę i opisać ją w taki sposób, że “potrafi dać każdemu zastrzyk w taki sposób,  

że pacjent nie zauważy, że ten zastrzyk otrzymał”.  

Gdy my sobie już to zrobimy, czyli tę wiedzę, umiejętności poobserwujemy, pozapisujemy, 

przeanalizujemy, to przychodzi taka praca jak układanie puzzli, że sobie trzeba tak te elementy 

rozpisać i zacząć składać ze sobą. Ta umiejętność z tym, ta wiedza z tym, to może z tego wyjdzie 

mi jakaś mocna strona. To jest taka praca bardzo mrówcza tak naprawdę, żeby to wszystko sobie 

poukładać.  

Myślę, że jeśli chodzi o ten ostatni element - talent - czyli to jak robimy rzeczy, o tyle jest to trudne 

dla nas, żeby to odkryć, że ludzie najczęściej to, co im łatwo przychodzi wcale nie postrzegają  

w kategoriach talentu czy też czegoś specjalnego. Mówią: "To jest w ogóle talentem?". 

Zastanawia mnie czy mamy jakieś komentarze z sali może? 

KATARZYNA OSTASZ 

[23:40] Mamy mnóstwo i właśnie chciałam się do nich odnieść wiesz, bo mamy bardzo dużo 

komentarzy a propos tego co Ty mówisz, w ogóle bardzo dużo jest pozytywnych komentarzy od 

osób, które już z narzędzia, o którym zaraz będziesz nam tu opowiadała, korzystały. Bardzo 

chwalą to narzędzie.  

Jest komentarz od osoby, która mówi, że też kiedyś takie właśnie cechy wymieniała jak Ty nam 

tutaj wspomniałaś, ale teraz już wie właśnie, że wiedza plus umiejętności i talenty to jest dopiero jej 

mocna strona, czyli zdała sobie sprawę. Powiem Ci szczerze, że również jestem świadoma tego,  

o czym Ty mówisz i bardzo mi się podobał ten przykład pielęgniarki i tego jak w bardzo fajny 

sposób kiedy połączymy tę naszą wiedzę z tą empatią, i z tym procesem krok po kroku dawania 

nam tego zastrzyku, jesteśmy w stanie opisać swoją mocną stronę. Wydaje mi się, że to był taki 

super przykład przez Ciebie podany, bo on jest nie tyle obrazowy, ale pokazuje nam właśnie 

dokładnie czym ta mocna strona jest. 
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Mamy tutaj mnóstwo komentarzy. Jest komentarz od Agnieszki, że potrafi w sposób opanowany 

uczyć różnych rzeczy. Marta pisze, że kiedy zrozumiesz, że mocne strony właśnie składają się  

z tych trzech elementów, okaże się, że każdy z nas ma mocne strony i to jest też niesamowite, 

prawda? Kiedy my podejdziemy do tego tak bardziej świadomie, tak jak Ty powiedziałaś. Zwykle 

to w czym jesteśmy dobrzy uznajemy za oczywistość.  

Bardzo fajny komentarz Małgorzata dała nam tutaj, także rzeczywiście jest mnóstwo 

komentarzy Klaudia, mi tutaj też one gdzieś uciekają już do góry, ale dużo jest właśnie 

komentarzy takich, które Ty nam właśnie rozświetliłaś i pokazałaś. Ta mocna strona to jest nie 

tylko to, że jestem cierpliwa, tylko na tą mocną stronę składają się te trzy elementy i wydaje mi 

się, że to jest kluczowe. Jak to wiemy, to tak jak nam powiedziałaś, wiemy dlaczego w tym 

momencie warto poznać te swoje mocne strony, więc ja bym w tym momencie zakończyła opis tego 

czym te mocne strony są. 

[25:36] Chciałabym, żebyś nam teraz powiedziała jak narzędzie DISC 4D, bo Ty tutaj się 

specjalizujesz teraz w tym wielopoziomowym narzędziu, pomaga nam właśnie w wykorzystaniu 

tych mocnych stron, na początku pewnie w odkryciu tych mocnych stron. Wiem to od Ciebie,  

bo ja jestem też tylko po tym pierwszym poziomie badania DISC. Chciałabym też żebyś odniosła 

się pokrótce do wyjaśnienia nam tych czterech poziomów, bo też wiem, że ty się w tym 

specjalizujesz, więc myślę, że teraz warto się wsłuchać, bo to jest tak naprawdę meritum dzisiejszego 

naszego spotkania. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[26:10] Właśnie się zastanawiam od czego zacząć, zacznę więc od początku. Gdy zaczynałam 

moją pracę z klientami i sama ze sobą, szukałam bardzo kompleksowego narzędzia, które pokaże 

mi kilka wymiarów właśnie. Nie tylko talent, tylko motywatory itd. Szukałam czegoś co mi da, 

jak gdyby w jednym miejscu narzędzie, za pomocą którego mogę sobie pomóc, ale też mogę pomagać 

moim klientom biznesowym czy indywidualnym.  

Mam taki wysoki styl "C",  później powiemy co to znaczy. Taki styl "C" “ryje” wszędzie po 

badaniach, po Internecie, sprawdza. Znalazłam w końcu takie narzędzie, które jest niezwykle 

rzetelnym narzędziem. Zaczęłam współpracować z firmą amerykańską, jestem tutaj 

przedstawicielem w Irlandii jeżeli chodzi o sprzedaż tego narzędzia i propagowanie go. To jest taka 

moja misja, żeby pokazywać, że powinniśmy mądrze budować samoświadomość. 

Wspomniałaś na początku o DISC, więc ja bym zachęciła, żebyśmy teraz wszyscy sobie wyobrazili 

górę lodową, taką która płynie sobie przez morza. Na czubeczku tej góry, tam co widać ten 

czubeczek, mamy to coś co nazywamy DISC, czyli nasze STYLE ZACHOWANIA, w tym style 

komunikacji, coś co my widzimy, gdy kogoś spotykamy. Na przykład gdy spotkałam Kasię no 

to ja już po tych wszystkich rozmowach wiedziałam, jaki styl DISC prawdopodobnie Kasia ma.  

Za chwilę też więcej powiemy i będę chciała, żebyście spróbowali sobie ten swój styl zidentyfikować. 

Tych którzy już znają to też się poproszę za chwileczkę o podzielenie się jak będę o to pytać, dobra? 

Czyli ten czubek góry lodowej to są nasze zachowania i dzięki rozpoznawaniu pewnych zachowań 

u innych, łatwiej nam się z nimi komunikować. DISC też mówi o naszych podstawowych 

motywatorach, które kierują naszymi zachowaniami i stresorach, strachach. O tych strachach też 

chwileczkę później, mam nadzieje możemy powiedzieć. Jak posiądziemy taką wiedzę, 

zidentyfikujemy, poznamy taki model, to już jest naprawdę połowa sukcesu. 
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Natomiast troszeczkę pod wodą gdy się zagląda, no to widzimy jakieś liście, kamienie, coś tam 

widać pod wodą i gdy mamy tą naszą metaforyczną górę lodową, to pod spodem, pod tymi 

zachowaniami (i to narzędzie też to będzie diagnozować, też zaraz o tym powiem więcej żebyśmy 

spróbowali sami sobie tutaj zdiagnozować) mamy STYLE MYŚLENIA. Styl myślenia mówi nam 

o tym (i po to nam ten poziom), jakie zadania powinniśmy sobie przydzielać, czy w pracy swoim 

pracownikom, a z czego po prostu zrezygnować, delegować, bo się po prostu do tego nie „garniemy”, 

tak bym powiedziała. Nie chodzi o to w tym poziomie, żeby powiedzieć, że nie umiemy. Umiemy! 

Oczywiście! Ale tracimy mnóstwo energii na to. W momencie, gdy mamy te style myślenia i style 

zachowania, to są takie poziomy, które mniej więcej możemy nawet po zapoznaniu kogoś 

zidentyfikować. 

Natomiast gdy spojrzymy niżej, jest ciemniej już pod wodą i na tym poziomie, trzecim mamy 

WARTOŚCI. Wartości zawodowe. DISC 4D diagnozuje nasze cztery podstawowe wartości. Dlaczego 

to jest takie ważne? Wiem, że my często rozmawiamy o wartościach robimy ćwiczenia i tak dalej. 

Natomiast tutaj często (pewnie Kasia też się z tym mam nadzieję zgodzisz) to jest bardzo 

nieuświadomione tak naprawdę, jest głęboko. Takie narzędzie pomoże nam szybciej  te wartości 

wyciągnąć na światło dzienne. 

Ten poziom wartości jest najbardziej konfliktogenny. Pracuję nie tylko z zespołami, ale też  

z partnerami, czy z małżeństwami (takimi romantycznymi, intymnymi relacjami) i tutaj 

wykorzystuję to narzędzie. Dlatego je wykorzystuję, bo komunikację i zachowania możemy 

zmienić, ale wartości nie zmienimy. Trzeba po prostu umieć o nich rozmawiać i czasami niestety 

zachodzi sytuacja, że pracodawca zwalnia osobę, która ma inny system wartości niż zespół i to jest 

bolesne. Z drugiej strony, gdy poznamy wartości tego naszego pracownika czy swoje, jesteśmy  

w stanie się szybciej dogadać na ten temat i zrozumieć, dlaczego to jest ważne zadawać proste 

pytania takie jak: „Powiedz mi, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Chcę Ciebie naprawdę zrozumieć, 

nie chcę Cię oceniać”. 

I mamy jeszcze ostatni - czwarty poziom, całkiem przy dnie, który jest bardzo istotny  

i nazywamy go potocznie PASJĄ. Poziom ten określa takie nasze głębokie, wewnętrzne 

motywatory. Nazywamy to poziomem BAI - Behavioral Attitudes Index, który diagnozuje sześć 

podstawowych głębokich motywatorów, które zapewnione powodują, że chce mi się wstać z łóżka  

i działać. 

Teraz na tym przykładzie, żeby wyjaśnić i przejść do DISC powiem (bo nie będziemy o tych 

poziomach szerzej mówić), że jak ja sobie analizowałam tę moją ścieżkę kariery, o którą pytałaś  

i zaczęłam szukać podobieństw, zobaczyłam, że wszędzie była pewna wartość z tych czterech, czyli 

wartość szacunku do innego człowieka. Ta wartość nazywa się w DISC 4D Równość: po prostu 

uciekam z każdej pracy, w której szacunek do mnie czy do moich współpracowników, czy 

pracowników był bardzo naruszany. Jeśli chodzi o ten poziom motywacji, ten ostatni poziom,  

to moim motywatorem - pewnie się nie zdziwisz - jest Wiedza na pierwszym miejscu, więc gdy  

w jakiejś pracy już się niczego nie nauczę to odchodzę po prostu. 

KATARZYNA OSTASZ 

Tak, nie dziwię się znając Twój DISC, o którym pewnie zaraz i ja i Ty będziemy troszeczkę więcej 

opowiadać. 
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KLAUDIA KAŁĄŻNA 

I teraz zobaczcie, my czasami też tak karmimy kogoś czymś co nas karmi, czyli np. jak jesteśmy 

pracodawcami to chcemy dać podwyżkę bo myślimy, że pieniądz będzie kogoś mobilizował, albo 

wysyłać kogoś na szkolenia (ja bym wysłała na szkolenie, bo mnie motywuje Wiedza), a ten ktoś 

powie:  „Hej, ale ja nie chcę na szkolenie ja mam motywator Wewnętrzny Spokój, ja po prostu 

balansu potrzebuje, daj mi dzień wolny zamiast szkolenia”.  

Zobaczcie, te cztery poziomy są niezwykle istotne dla zrozumienia siebie i osoby, z którą jesteśmy 

blisko, czy to będzie partner, przyjaciel, czy partner biznesowy (bo też tak dobieram sobie partnerów 

biznesowych). Wszyscy moi partnerzy biznesowi są przebadani tym narzędziem. Nie wchodzę w 

żadną relację nie znając po prostu tych właśnie poziomów. Idąc już do tego naszego DISCa to może 

ja zadam pytanie dla grupy na początek, czy może Kasiu ty też byś się podzieliła Twoimi 

doświadczeniami z DISCa, czy za chwilę? 

KATARZYNA OSTASZ 

[33:06] Może najpierw wyjaśnij nam, co każda ta literka w DISCu oznacza. Zapytamy się potem 

naszych słuchaczy, jak oni się do tego odnoszą, czy wiedzą kim oni tutaj mogą być, a ja potem 

Wam się troszeczkę odkryję. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

No dobra, to zacznijmy od razu z „grubej rury”. Chciałabym poprosić, żebyście wszyscy teraz 

pomyśleli (bo tak łatwiej zrozumiemy DISC) o tym, czy na co dzień - czy to w pracy, czy w domu 

- skupiacie się na wykonaniu zadania, czy na relacjach. Przykładowo, jesteś w pracy, przychodzi 

jakiś kryzys i co robisz najpierw? Patrzysz czy zadanie będzie wykonane, odhaczasz, skupiasz 

się bardzo na tym zadaniu czy jednak zaczynasz dbać mocniej o ludzi, sprawdzać jaka jest 

atmosfera, pytać jak się czują.  

Spróbuj teraz podrzucić tutaj w komentarzu, jak to jest u Ciebie. Bardziej relacyjnie czy bardziej 

zadaniowo? Oczywiście możesz mieć teraz taką „zagwozdkę”: “no czasami na zadaniu, czasami 

na relacji”, to też proszę podrzuć i napisz, gdzie bardziej, w jakich sytuacjach. DISC właśnie 

diagnozuje nasze zachowania w różnych sytuacjach, ale i tu już zdradzę chodzi o to, żeby ludzi 

nie segregować, tylko zrozumieć, że my wszyscy mamy różne odcienie, o których zaraz 

powiem.  To nie jest tak, że my jesteśmy tylko jednym „D” czy „I”  itd. Może tak być, że jesteśmy 

trochę zadaniowi, trochę relacyjni. Podpowiem, że ja właśnie jestem bardzo zadaniowa i trochę 

relacyjna. 

KATARZYNA OSTASZ 

[34:45] No ja też muszę powiedzieć, że jestem zadaniowa. Klaudia zna mój styl komunikacji (bo 

tak naprawdę robiłam to badanie, które wyróżnia styl komunikacji) ale również, co się okazuje, 

jestem relacyjna i to jest świetne, że to powiedziałaś, bo to zależy od sytuacji i ja też będę Wam 

dzisiaj tutaj to pokazywała. Mam nawet przyszykowany dla Was swój raport, swoje badanie DISC, 

więc chciałabym też się dzisiaj się z Wami podzielić i zobaczycie jak Klaudii narzędzie (które ona 

reprezentuje) mnie rozszyfrowało. 

Pozwól, że przeczytam Klaudia teraz kilka komentarzy. Iwona lubi wiedzieć wszystko, wtedy, 

kiedy wie wszystko, to może spokojnie działać. Daria - ludzie.  Joasia - oczywiście, że na relacjach. 

Sandra -  wykonanie zadania. Iwona - zadania, ale obserwuje nastroje. Ania - dbam o ludzi.  
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Marta - relacje. Agnieszka - zadania, ale również obserwuje ludzi. U Agaty również zależy to od 

sytuacji. Jak widzisz, ktoś jest bardzo określony od razu podkreśla, że jest np. skupiony na 

zadaniu albo na relacjach, ale są też osoby “pół na pół”, tak jak u mnie - “pół na pół” - zależy od 

kontekstu i sytuacji. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[36:01] Dobra to drugie pytanie, jakbyśmy tak sobie mieli rysować na tablicy, to bym narysowała 

taki wykres (dwa wymiary) koncentracja na czymś: na relacjach lub na zadaniach, a drugim 

ważnym wymiarem, żeby określić (początkowo sami dla siebie bez wykonywania 

kwestionariusza) swój typ, będzie wymiar: tempo pracy, tempo działania. Zastanów się, czy raczej 

szybko podejmujesz decyzję, spontanicznie? Czy raczej (Kasia się już tutaj śmieje) potrzebujesz 

odejść trochę, zastanowić się, zgromadzić fakty na spokojnie, rozpisać sobie proces, jakiś plan może. 

Dajcie też teraz koniecznie znać, a Kasiu z jakiego powodu się roześmiałaś? 

KATARZYNA OSTASZ 

[36:50] No ja się śmieję od razu, bo tutaj pewnie, tak mi się wydaje, że osoby, które znają mnie 

mogłyby powiedzieć, że rzeczywiście ja działam od razu. U mnie nie ma zakurzonych pomysłów 

w szufladzie, u mnie jest decyzja, u mnie jest bardzo często „spontan”. Nie lubię rutyny. Jak coś 

mi się nie podoba w mojej strategii ja od razu to zmieniam. Potrzebuję oczywiście chwili, momentu 

zastanowienia bardzo często, przegadania, jeżeli np. jest to projekt, który robię z kimś to jest to 

kwestia oczywiście dogadania się, przemyślenia. To nie jest tak, że ja wtedy jestem za coś 

odpowiedzialna (tylko i włącznie ja) chociażby w związku, w relacji, czy w jakiś aspektach 

rodzinnych, ale rzeczywiście to jest ta decyzyjność, to jest to ukierunkowanie na zadanie, no  

i u mnie rzeczywiście jest ten szybki moment podjęcia decyzji, a jak to jest u Ciebie Klaudio? 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[37:45] No właśnie u mnie króluje zadaniowość połączona z bardzo wolnym rozmyślaniem na 

temat pewnych faktów, analiz, ale jak to wszystko zgromadzę, to mnie nikt nie dogoni  

i szybciutko do celu. Zaraz właśnie o tym więcej. Jestem ciekawa co się dzieje na naszej wirtualnej 

sali. 

KATARZYNA OSTASZ 

[38:12] Tak, dokładnie tak! A więc Iwona - zastanawiam się, Marta – szybko, Agata - to też zależy 

od sytuacji, potrafię podejmować bardzo szybko decyzję, ale nieraz potrzebuje przemyślenia. Ania 

- szybko podejmuje decyzję,  Izabela - pół na pół. Więc, no tutaj tak jak mówię, różnie mamy. Jeszcze 

kolejne osoby: Agnieszka - na spokojnie, nauczyłam się, że nie warto się spieszyć, jeżeli miałam 

już z czymś do czynienia to decyzja szybka, być może to wynika z doświadczenia, już jesteśmy 

bardziej pewni siebie. Daria – szybko, natomiast przy nowych projektach muszę zaplanować, czyli 

można powiedzieć chce się zastanowić w jakiś tam sposób. Więc super, bo mamy różne tutaj 

rzeczywiście profile osobowości. Jest to bardzo ciekawe, to jest to co ja właśnie w ludziach kocham 

najbardziej, że jesteśmy różni i unikatowi. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[39:00] Właśnie! Dlatego gdy pytałaś, jakie narzędzie ja wybrałam, i dlaczego, to dlatego, że jak 

byśmy te wszystkie poziomy zmiksowali i wyliczyli ile jest kombinacji, to mamy tysiąc czterysta 

czterdzieści kombinacji! Więc to nie jest tak, że my tam pięć, cztery, dwa itd. Jestem przeciwnikiem 
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wrzucania ludzi do pudełeczka, do szuflady. Sama z tej  szuflady wylazłam przecież i nie mam 

zamiaru pokazywać ludziom, że „Zobacz to jest takie proste teraz sobie posegregujesz innych  

i siebie, i będziesz zadowolony, wszystko będzie ładnie szło”. Nie do końca o to chodzi.  

Chodzi o to właśnie, co powiedziałaś, żeby docenić piękno, różnorodność, te  różne wymiary. No 

właśnie! Teraz mamy te dwa wymiary, mam nadzieję, że każdy zapamiętał ten swój, bo teraz 

szybciutko bardzo krótko spróbujemy je streścić, też na przykładach naszych może. 

[STYL „D”]  

[39:48] Proszę Was żebyście się podzielili, zwłaszcza osoby, które już znają ten swój styl. Teraz 

tak, jeśli zapisała/eś, że w jakiś sytuacjach szybko działasz i jesteś do tego zadaniowcem, to brawo! 

Jesteś tutaj prawdopodobnie w jakiejś części (bo jesteśmy miksem różnych stylów) typem 

dominującym, typem „D” i fanfary dla wszystkich osób „D”! Czy kogoś mamy na sali? 

KATARZYNA OSTASZ 

[40:22] Ja się zdradzam, że jestem typem dominującym zdecydowanie, o czym zaraz Wam 

powiem, bo właśnie badanie DISC w bardzo fajny sposób to wyjaśnia. Pamiętam, będąc u Ciebie na 

szkoleniu, tak sobie pozwolę Klaudio tutaj taką małą dygresję włożyć, że myślę sobie: „No cholera, 

wrócę do domu, znowu mężowi powiem, że jestem dominująca, wpływowa, że lubię rządzić (wiecie 

dziewczyny i chłopaki ja się teraz trochę nabijam) i znowu powie, no tak, tak jest, narzędzie nie 

kłamie, miałaś rację”.  

Natomiast narzędzie tak pięknie to wszystko rozpisało, co to znaczy, że ja tak naprawdę wróciłam 

do tego domu z ulgą. Siadłam, przeczytałam mężowi, że to wcale nie jest tak, że ja jestem taka 

dominująca i lubię  wszystkim rządzić, tylko posłuchaj, zobacz jak to jest. A tak a propos, mój mąż 

również korzystał z tego narzędzia, także znamy się trochę lepiej dzięki Klaudii pomocy. No, ale 

dobrze. Wyjaśniaj dalej Klaudia, czyli jest dominacja. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[47:11] Jeżeli mamy tutaj teraz osoby dominujące, to moi drodzy to są takie osoby, których 

głównym motywatorem jest osiągnięcie celu i trzymanie kontroli, dlatego nie lubią tej kontroli 

tracić. Gdy coś albo ktoś stanie na drodze do celu zaczynamy się frustrować denerwować (o tym 

będziemy później mówić) natomiast to są takie osoby, które często też możecie pewnie spotkać na 

bardzo wysokich stanowiskach zarządczych, bo te osoby kształtują świat wokół siebie za pomocą 

silnej osobowości, siły woli.  

Gdy dasz im wyzwanie, to one idą i już dla nich nie ma problemu, dla nich jest szukanie 

rozwiązania. Dlatego tak trudno niektórym się funkcjonuje z osobą „D”. Tak jak tutaj 

wspominałaś, że mąż powie: „O! Dominująca!”. Bo nie wszyscy myślą w taki sposób, że jeżeli jest 

problem jest rozwiązanie. Oczywiście też tu zaznaczę, że każdy z tych stylów (żeby nie było tak 

idealnie) ma mocne strony, ale mam dla Was nową definicję słabszych stron.  

Nadużywana mocna strona zamienia się czasami w słabą, czyli przykładowo: jeśli ktoś będzie do 

tego celu dążył, będzie bardzo zadaniowy i zapomni o relacjach, o ludziach obok, to zobaczcie co się 

może stać… Chciałam zapytać Kasiu, jak to z twojej perspektywy styl „D” u Ciebie funkcjonuje? 
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KATARZYNA OSTASZ 

[42:38] Dokładnie tak, i wiesz to jest to, co ja odkryłam, można by powiedzieć doprecyzowałam po 

konsultacji z Tobą, bo jak sama wiesz ja jestem zachwycona tym narzędziem i w prezencie kupiłam 

to narzędzie dla swojego męża. Pewnie też potwierdzisz, kiedy ja byłam po wykonaniu tego 

narzędzia polecałam to moim ówczesnym klientkom, które również przyszły do Ciebie na 

warsztaty. Wiedziałem, że one tego po prostu potrzebują. Wiedziałam, że potrzebują bardziej się 

nad sobą zastanowić, i że to narzędzie jest dla nich.  

To co ja chcę właśnie tutaj wszystkim powiedzieć (bo ja siebie też już znałam, wiedziałam jak ten 

mój profil komunikacji, osobowości gdzieś tam już funkcjonuje), że u mnie jest fascynujące to, co 

mi DISC bardzo pomógł zrozumieć. Teraz wiem, że czasami właśnie ta moja kontrola, to że ja tam 

gdzieś tam lubię iść do celu, nie zawsze może być zrozumiane przez osobę, z którą współpracuję, bo 

być może osoba z którą współpracuję potrzebuje wolniej, potrzebuje bardziej precyzyjnie.  

Ta relacja, którą teraz buduję z moimi klientami, z moimi bliskimi, czy z osobami, z którymi 

współpracuję, bo mamy jakiś wspólny projekt, bardzo mi pomaga lepiej się komunikować. Wiem,  

że to, że ja tutaj chcę tak, to wcale nie oznacza, że ta druga strona tak też uważa. Muszę aktywniej 

słuchać, zastanowić się, bo ta osoba ma inne potrzeby, inne wartości, jest po prostu innym stylem 

komunikowania się. Bardzo jestem temu badaniu wdzięczna właśnie za to, że ja sobie 

uzmysłowiłam, że to mocna strona, z której cieszę się, jestem z niej dumna i rzeczywiście 

wykorzystuję w budowaniu biznesu relacji i tak dalej, może być w niektórych sytuacjach właśnie 

moją słabszą stroną. To jest wspaniałe w tym narzędziu! 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

No właśnie, czy mamy kogoś ze stylem „D” może na naszej sali? 

KATARZYNA OSTASZ 

[44:44] Już pytam. Agata, z którą współtworzę tę grupę - pozwolicie, że powiem - od razu 

stwierdziła, że nie wiedziała, ale widzi u mnie typ „D”. Dziękuje Ci Agata, mam nadzieję, że  

w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mamy Anię, która mówi, że jest typem „D”, także typem „D” 

jest też Sandra, która mówi, że po części można powiedzieć, że jest typem „D”. Łukasz tutaj wie już 

jakim jest typem, określa się stylem „S”, Iza mówi - zależy od sytuacji, Asia się już określiła mówi, 

że jest typem “S”. Wiem Asiu, akurat Asia też jest po narzędziu, także póki co są takie komentarze. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[45:26] Dlaczego o to pytam? Słuchajcie teraz Wam powiem o statystykach. Jeżeli chodzi o przekrój 

społeczny no to mamy aż 3% ludzi o stylu dominującym, czyli ludzi, którzy mają najwyższy 

styl „D”, natomiast w środowisku pracy, gdy były badania przeprowadzone, to takich osób mamy 

15%. Dlaczego? Dlatego, że często my się w pracy, zmieniamy w zadaniowców, jak jeszcze ktoś tam 

z batem nad nami stoi, to jakoś to „D” nasze wyłazi bardziej.  

Więc to też trzeba zauważyć, że to narzędzie bada naszą relację do w stosunku do innych ludzi 

czy do sytuacji w zależności właśnie w sytuacji, w której jesteśmy. Dlatego jego potęga jest tak 

duża. Później pewnie o tym powiemy, ale wspomnę, gdybym zapomniała, że dzięki takiej analizie 

też możesz zdiagnozować jak zachowujesz się w stresie, a w stresie wiemy, że nam maski spadają 

no i np. jak ktoś ma „D”, „C” czy inne, wskakuje mu wysoko i zaczyna się bardzo wkurzać, 

frustrować.  
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Styl „D” właśnie będzie szybciej mógł się niecierpliwić np. na jakieś wolniejsze działania 

podwykonawców czy na kogoś (partnera i wszystkich wokół), jeżeli będzie stresowa sytuacja.  

[STYL „I”] 

[46:46] Idziemy dalej. Też już chyba wiem, że na sali jest ktoś o stylu „I”. Ktoś kto sobie 

zaznaczył, że jest relacyjny i szybko działa (popatrzcie sobie tam co zapisaliście) to jest styl 

zazwyczaj „I” albo masz w sobie część takiego stylu „I”. Co to za styl? To jest taki styl, którego 

głównym motywatorem jest to, żeby tworzyć dobrą atmosferę, być po prostu lubianym i mieć 

uznanie wśród ludzi. Z tego powodu, że taka osoba kocha ludzi i ludzie kochają ją. 

KATARZYNA OSTASZ 

I to też ja!  

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

To jest taka osoba, która wiecie (ja to tak nazywam) bez tej osoby imprezy nie ma. Pewnie każdy 

z nas miał takiego kolegę czy koleżankę. Zapraszaliśmy tę osobę na imprezkę, nie ma jej i mówią: 

„Kurde, bez niego to nie, no nudy”. Czasem na szkoleniu, jak prowadzę warsztat, wejdzie osoba  

w stylu „I” energia się podnosi, ludzie się zaczynają uśmiechać, jest kolorowo. Czasami taka osoba 

też się  kolorowo ubiera. 

KATARZYNA OSTASZ 

Tak! Mamy tutaj, Klaudio przerwę Ci, mamy Darię, mamy Martę. Oczywiście, że mamy Martę! 

No jak Marta, Ambasadorka Optymizmu w ogóle, mogłaby nie być typem „I”, słuchajcie. Przecież 

Marta to się przejawia po prostu po twoim zdjęciu. Wspaniale, że to napisałaś. Daria jeszcze mówi 

też, że jest „I”, bo też wie. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[48:10] Teraz zobaczcie, pomyślcie o sobie w sytuacjach codziennych i pracy, jeżeli bardzo nie 

lubicie czarnowidztwa, nie lubicie tego, że ktoś narzeka, że ktoś wiecznie tylko szuka tej wiecie, 

szklanki do połowy pustej, to być może tego stylu „I” trochę w Was jest. Styl D też tego nie lubi, 

natomiast troszkę w inny sposób, bo chce osiągnąć cel, a styl „I” po prostu chce zadbać o świetną 

atmosferę, ma bardzo dużo empatii, bardzo jest też wrażliwy. 

Jak mówimy o nadużywaniu tych stron, to ta wrażliwość może być takim, no wiecie, mieczem 

obosiecznym, czyli z jednej strony wrażliwość na człowieka pomaga w pracy i w relacjach, ale jak 

ten człowiek nadepnie na odcisk albo coś niemiłego powie albo się skrzywi, to potem taka osoba  

o stylu „I” martwi się tym, po prostu zaczyna o tym myśleć. Kasiu czy możesz właśnie ze swojej 

perspektywy, bo masz też ten styl „I” w sobie, coś powiedzieć? 

KATARZYNA OSTASZ 

[49:02] Tak zdecydowanie, ja się nawet tutaj posłużę (bo to badanie w tak bardzo fajny sposób 

opisuje to) zdaniam z raportu DISC, bo ja bardzo z nimi rezonuję, one się zdecydowanie u mnie 

pojawiają. To właśnie jest taki typ, jak powiedziałaś: „Jesteś ciepłą towarzyską osobą, która bardzo 

lubi interakcje z innymi ludźmi”. Rzeczywiście kocham ludzi, ja myślę sobie, że ja też wykonuje 

taki a nie inny zawód, bo ja po prostu kocham ludzi! To jest chyba najlepsze sformułowanie tego. 

https://www.instagram.com/comunicullum/
https://www.instagram.com/comunicullum/
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Zawsze jestem w stanie znaleźć pozytywną stronę nawet w najtrudniejszej sytuacji,  

a komunikacja z innymi przychodzi mi z łatwością. Myślę, że rzeczywiście tak jest. 

„Jesteś lubiany za przyjazne usposobienie w kontaktach z innymi”, pomimo, słuchajcie, tego mojego 

stylu „D” jestem elastyczna i skłonna do próbowania nowych rzeczy, bardzo często dla dobra relacji 

z innymi. U mnie rzeczywiście jest to takie nietypowe, bo tu jest z jednej strony zadaniowość, ten 

konkret totalny (myślę, że też dlatego właśnie pracuję dla siebie), ale właśnie z drugiej strony,  

ta umiejętność popatrzenia na inną osobę, na mojego klienta, na grupę. Cudownie się czuję w grupie! 

Może nieskromnie powiem, właśnie to też ten typ „I”.  

Wiem, że ja właśnie bardzo fajnie w grupie pracuję. Bardzo często słyszę takie informacje zwrotne, 

że ktoś się czuł (pomimo tego, że było nas dwadzieścia osób na sali, czy piętnaście osób na sali),  

że ja byłam dla każdej z tej osób, i to jest dla mnie właśnie takie super, że ta atmosfera, którą tworzę 

na tych swoich warsztatach, czy nawet w ostatnim czasie tych wszystkich „Zoomowych” 

spotkaniach online, jest ponoć unikatowa, ale to już nie mi o tym mówić, tylko warto, żeby 

powiedzieli inni. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[50:50] No właśnie Kasiu, a kiedy Ci to może przeszkadzać, ten styl zachowania „I”? W których 

sytuacjach zauważyłaś może, jak byś się mogła oczywiście podzielić, że ta wrażliwość, czy  

no bycie takie dla innych może przeszkadzać? 

KATARZYNA OSTASZ 

[51:00] No wiesz co, ta moja wrażliwość wydaje mi się, że się bardzo często u mnie się ujawniała. 

Myślę, że odniosę się do naszych obecnych czasów. Pamiętam jak pracowałam z klientami  

w trakcie pierwszego lockdown’u marcowego i widziałam, po prostu, że niektórzy moi klienci 

biznesowi nie mają się za dobrze. To gdzieś tam po prostu, automatycznie, ta moja wrażliwość  

i ta relacyjność w tym momencie do tego mojego klienta, była taka, że mi też robiło się smutno,  

że jak to tak, on musiał się zamknąć, jak to my tutaj zaczynamy współpracę. I tutaj nagle jest tak 

a nie inaczej, więc troszeczkę mi to przeszkadza w tym, że ja tak jakby momentami wchodzę  

w buty tego klienta. Ale oczywiście, też w miarę doświadczenia, już się jakby nauczyłam  

to kontrolować. Na początku też mi było trudno, wchodziłam naprawdę w buty bardzo często tego 

mojego klienta i jakby czułam to, co on przeszedł w przeszłości (jak pracowaliśmy nad 

przekonaniami), więc myślę, że tutaj rzeczywiście to mogłoby być taką przeszkodą, takim moim 

stresorem. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Super! Może zerknijmy jeszcze czy jakaś osoba w stylu „I” podzieliła się też ze swojej strony. 

KATARZYNA OSTASZ 

Tak, już patrzę. No tutaj mamy Małgosię Ziółko - ja jestem I,S,C. Agnieszka pisze, że ona nie lubi 

jak marudzą ludzie, więc może będzie coś z tego stylu „I” czyli będzie ten optymizm, ten 

pozytywizm. To chyba jakaś zagubiona moja cecha -  pisze Iwona. Dziewczyny między sobą piszą, 

że kochają swoje komentarze. 
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KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[52:40] Super, więc dziewczyny i mężczyźni (bo wiem, że na sali są mężczyźni, co najmniej 

dwóch widziałam), dajcie znać, bo też tutaj chyba podczas naszego wywiadu jest mężczyzna, 

który ma w sobie trochę stylu „I”, jakbyś mógł się ujawnić jeśli tu z nami jesteś i podzielić się też, 

będzie nam miło, kiedy Ci pomaga właśnie ten styl „I” i ta relacyjność, a kiedy może 

przeszkadzać.  

Natomiast moi drodzy przejdźmy dalej, bo mamy tu dwa wymiary. Aha procenty! Procenty 

jeszcze, czyli mamy 3% ludzi o stylu „D” i aż - albo nie aż - 11% ludzi o stylu „I”, czyli też nie ma 

znowu tak, że sami optymiści chodzą po tym świecie. Mówiąc o przeginaniu, jeszcze jedną rzecz 

dodam: w nadużywaniu swojej mocnej strony, czasami u wysokiego stylu „I” za dużo optymizmu 

się robi, czyli nie zauważa ta osoba, że może jednak nie pójść za dobrze. Chce wszystkich pocieszać, 

mówi będzie dobrze, ale widać, że nie będzie. To dla wszystkich osób takich wrażliwych, o stylach 

relacyjnych, aby na to zwrócić uwagę. 

[STYL „S”] 

[53:48] No dobra, to przechodzimy do kolejnego stylu. Teraz tak myślę, że tu część osób (duża 

część osób) mogłaby się z tym kolejnym zidentyfikować dlatego, że zwróćcie uwagę: czy 

zapisaliście, że jesteście osobami bardzo relacyjnymi, natomiast wolicie działać wolniej, przemyśleć 

z uwagą? Z taką uważnością większą, a nie szybko – tzw. „spontan”? Decyzje przychodzą może 

Wam z trudnością? Może są tu osoby, które mają problem np. z asertywnością? W tym stylu 

właśnie, o którym teraz powiem, jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o asertywność. Może są 

osoby, które narzekają na prokrastynację, czyli przekładają zadania?  

Ten styl nazywa się stylem „S”. Jest to styl mówiący o tym, że to są takie osoby (tutaj nie 

przywiązywałabym się do nazw angielskich, bo to nie jest istotne), ale to osoby „steady”, „stable”, 

które wolą grać drugie skrzypce, wolą tak naprawdę wspomagać zespół, wolą pełnić role wspierające. 

Takie osoby np. pracują w szpitalu jako pielęgniarki czy inny personel pomocniczy w domach 

opieki, często nauczyciele, nauczycielki, asystentki prezesa. Generalnie osoby, na których zawsze 

można polegać, raczej nie będą chciały na ten pierwszy plan wyjść i nie czują się tam komfortowo. 

Tak więc właśnie tych osób mamy moi drodzy, aż 69%. Większość naszego społeczeństwa to osoby 

chcące współpracować, raczej wolno działają. Dlatego tyle pracy mają nasze zawody Kasiu, bo po 

prostu ludzie naprawdę boją się podejmowania decyzji, boją się zmian. 

KATARZYNA OSTASZ 

[55:25] Tak, to jest prawda. Chciałam tylko wspomnieć, bo odzywają się „S”. Mamy tutaj naszą 

wspaniałą Joannę. Joasia właśnie pisze, że tak jak powiedziałaś, pracuje nad asertywnością  

i prokrastynacją, natomiast u Asi, Klaudia zgodzisz się ze mną, to jest akurat (możemy tutaj 

powiedzieć myślę, Asia się nie obrazi) ta empatia właśnie, ta relacyjność, ta wrażliwość, ta dobroć 

serca, która mi się po prostu przy pierwszym spotkaniu z Asią gdzieś tam głęboko zakorzeniła  

w moich myślach, także mamy nawet tutaj „S”. Bardzo fajnie, świetnie to opisałaś Klaudia, ten 

„S”. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[56:02] Moi drodzy dajcie koniecznie znać, żeby też inne osoby mogły skorzystać z Waszych 

komentarzy, jak to Waszym w życiu się przejawia, to posiadanie w sobie stylu „S”. Zobaczcie 

(teraz już powiedzieliśmy o trzech, zaraz powiemy o czwartym), ktoś może mieć np. taką 
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mieszankę „I” oraz „S”, czyli być bardzo relacyjny. Ludzie to dla tego człowieka są wszystkim! 

Moi klienci z tym stylem mają z kolei duży problem właśnie z tym, że jak to się mówi, ktoś im 

na głowę wchodzi. 

[STYL „C”] 

[56:40] Z kolei możemy mieć typ taki bardzo zadaniowy „człowiek - komputer” i zaraz o tym 

powiemy, dlatego że mamy ostatni styl. Ci, którzy sobie już w głowie zdążyli wyliczyć ile procent 

nam zostało to już wiemy, że są stylem „C”. 17% naszego społeczeństwa ma najwyższy styl „C”. 

Styl, który po polsku możemy powiedzieć jest sumienny, skrupulatny taki, analizujący 

szczegóły. Dojrzy to, czego inni nie dojrzeli. Dla niego zadanie też jest bardzo ważne, ale 

najważniejsza jest jakość wykonania tego zadania. Sprawdźcie sobie mojej drodzy, czy 

zaznaczyliście sobie zadaniowość i wolniejsze działanie gdzieś. 

KATARZYNA OSTASZ 

[57:25] To ja tutaj serducho muszę przesłać do cudownej Agaty Jagodzińskiej. Agata, pozdrawiam 

Cię bardzo serdecznie. Dlatego tak pięknie, chciałam Wam powiedzieć, ta grupa działa. Bo właśnie, 

tzn. nie wiem Klaudio, nie wiem bo Agata jeszcze badania DISC nie robiła, natomiast 

przypuszczam, mogę tylko przypuszczać, że Agata będzie właśnie tą literką „C”, ale chciałam Ci 

powiedzieć, że Twój mąż się tutaj odzywa i pisze, że jest właśnie „S”, czyli: “Co zrobić, żeby się nie 

narobić”. Wspaniale Łukasz! 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Muszę Wam powiedzieć, mój mąż to w ogóle myśli o własnym (tu mnie zamorduje za chwilę, że to 

powiedziałam) kanale na YouTube, reklamę mu robię, na temat właśnie "Co robić by się nie narobić". 

KATARZYNA OSTASZ 

No i proszę! 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[58:13] Szukamy skrótów tzn. moi drodzy wszystkie osoby stylu „S” mają tą niesamowitą moc, 

że nie lubią tracić energii. Przemyślą, sprawdzą, może ktoś inny zrobi i szukają skrótów bardzo 

często. Jeśli dobrze wykorzystają tę swoją super moc, to będą mieli łatwiej po prostu w życiu. Taki 

„D” się narobi, rękawy zawinie, zacznie za kogoś robić, żeby tę kontrole odzyskać nad czymś, więc 

straci dużo energii, a „S” umie zadbać o swoją energię. Chyba, że nie jest asertywny i wtedy 

faktycznie pompuje tę swoją energię w innych ludzi. Dziękuję za ten komentarz, bo faktycznie “co 

robić by nie narobić” może być dewizą kilku, w tym mojego męża, moich klientów. 

KATARZYNA OSTASZ 

[58:58] Ale powiem Ci, że ja też czasami mam takie poczucie (no kurczę, to jest prawda) jak to 

zrobić, żeby nam „to tutaj przyszło”, a ja żebym jeszcze zdążyła wypić tę kawę. Także Łukasz 

przybijam sobie z Tobą piąteczkę. Natomiast Wiktoria nam pisze, że jest zdecydowanie typem „C”. 

Agata pisze, że ona czuje, że jest typem „C”, także się nie pomyliłam. Jeszcze tutaj „S”-ki się 

odzywają. Ela – S. 
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KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[59:28] Trzeba pamiętać, że osoby, które mają „S” też często maja mieszankę z „C”, czyli zobaczcie, 

na te style możemy spojrzeć w taki sposób, gdy teraz weźmiemy sobie styl „C”, który szczegółów 

dopilnuje, chce dostarczyć wysoką jakość (jakość to drugie imię tej osoby) i ona np. miałaby też  

w sobie styl „D” to zobaczcie dwa zadaniowe, tak? To jak „I” oraz „S” są takimi relacyjnymi to „D” 

i „C” będą zadaniowcami, a na te osoby moi mentorzy ze Stanów Zjednoczonych mówią na nich - 

“ludzie - komputery”, czyli daj im coś i nie dość, że będzie szybko zrobione, to będzie zrobione bez 

błędu.  

Moi drodzy tu mogę się przyznać, że mam bardzo wysoki styl „C” i mówiąc o nadużywaniu 

właśnie stylu „C”, no to też nie będę tutaj przed Wami niczego ukrywać, powiem tak, jak Kasia 

ładnie powiedziała o sobie, że przez lata walczyłam z perfekcjonizmem. Dosłownie walczyłam 

zanim zaczęłam z nim współpracować i go oswoiłam. Ja po prostu nie byłam w stanie, słuchajcie, 

mojego doktoratu napisać, napisać artykułu dlatego, że cały czas coś tam chciałam poprawiać. 

Gdyby nie to, że brałam ślub tydzień po wyznaczonym terminie obrony, to prawdopodobnie by ten 

doktorat nie został przeze mnie ukończony.  

Natomiast, jak na bloga pisałam pierwszy artykuł, to leżał u mnie (mimo znajomości siebie, mimo 

wiedzy o tych moich tendencjach) wiele miesięcy w tzw. szufladzie bo mówię: „Jezu, kto to przeczyta 

w ogóle, jak to wygląda!”. I słuchajcie wszystkie osoby o stylu „C”. Jeżeli macie coś takiego,  

że czujecie, że ciągle trzeba coś poprawić, że po kimś trzeba coś poprawić, to przybijam sobie ja  

z Wami z kolei piąteczkę. Tak ja to czuję i teraz nie wiem, czy ja sobie też mogę pozwolić na osobistą 

tutaj dygresję. 

KATARZYNA OSTASZ 

Oczywiście, jak najbardziej. My tu mamy bardzo zaufane grono osób. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[61:16] Pamiętam Kasiu, gdy się poznałyśmy, ja tam cały czas podkreślałam, że mam to „C”, jak 

nie lubię jak ktoś byle jakiego maila do mnie napisze, i tak byle gdzie, i że ktoś mnie tutaj zaprasza 

np. na jakieś spotkania networkingowe. Zazwyczaj się zgadzam, gdy jest to zrobione z głową. Jest 

agenda: dzień dobry, to będzie, o tej będzie, takie korzyści, to o tym Pani powie. Koniec. Dla mnie 

to jest (dla mojego stylu „C”) bajeczka po prostu. Mówię: dobra, fajnie. Zgadzam się, albo nie. 

Natomiast jeśli ktoś mi tam wiecie, wyśle na jakimś Insta (tak to się mówi? Na Insta zaczęłam 

działać ostatnio), albo na Facebooku takie urywkowe, byle jakie zdania, to jako styl C, uciekam! 

KATARZYNA OSTASZ 

Nie ma mowy, nie ma mowy! 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Właśnie, teraz Kasia mi wysłałaś przepięknego maila z zaproszeniem do tej rozmowy. Byłam 

zachwycona strukturą tego maila. Kasia mi powiedziała potem: „Klaudia pamiętam o tym Twoim 

stylu”, i jeszcze sprawdzała czy tam błędu nie ma, czy literówki nie ma! 

KATARZYNA OSTASZ 
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[62:21] No jasne! Klaudia bardzo Ci dziękuję za ten przykład, bo to pokazuje właśnie,  

że znajomość też (tak jak powiedziałaś, to takie szybkie przeskanowanie osób, na zasadzie tego, 

że mamy już tę wiedzę chociażby teoretyczną, czym ten DISC jest), fajnie nam pozwala w ogóle 

współpracować z drugą osobą. Ja też tutaj powiem swoją osobistą dygresję i myślę, że Agata też tutaj 

przymruży oko na to co powiem, bo kiedy podjęłam decyzję w ubiegłym roku, że czas ruszyć  

z moją grupą na Facebooku, to zrobiłam sobie listę osób.  

Naprawdę fantastyczne osobowości na tej liście, ale znając swoje mocne strony i wiedząc w czym, 

gdzieś tam, potrzebuje komuś coś zdelegować, wiedziałam właśnie (nie znając nawet stylu Agaty, 

ale tak jak mówisz po obserwacji zachowań i tego jak ta współpraca zachodziła tak sobie 

pomyślałem), że to chyba jednak będzie osoba, która tutaj np. prześcignie w tym tą osobę,  

i to właśnie jej zaoferowałam współpracę, no i dzięki Bogu nie odmówiła i jest. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[63:25] Powiem Ci Kasiu, że ja niezbyt obserwowałam przyznam szczerze grupę, bo tak próbuję 

być z daleka od Facebooków, pojawiam się tylko tam, gdzie muszę, ale zobaczyłam pozytywne, 

duże zmiany. Agato jeśli tam właśnie z nami jesteś bardzo gratuluję, bo widzę systematyczny 

plan po prostu. Taki plan, strukturę, pilnowanie, więc pewnie, nie wiem Agato jak masz, podziel się 

proszę w komentarzu czy masz tak czasami, że próbujesz tak gonić kogoś, żeby skończył, 

sprawdzić. Słuchajcie ja się długo tego wyzbywałam, ale teraz robię to w inny sposób.  

Też podam przykład, bo współpracuje bardzo mocno z osobą o wysokim stylu „I”. Ta osoba bardzo 

dobrze zna siebie i mnie. Kiedyś nie byłabym w stanie komunikować się z osobą, która lubi 

„spontan”. Wszystko ma być super, fajne, kolorowe, a ja lubię strukturę. My byśmy kiedyś się po 

prostu pozabijały. W momencie, w którym mamy taką świadomość, to zaczynamy rzeczywiście 

inaczej współpracować. Dziękuję za ten komentarz, że to obserwacja zachowań, bo DISC jest 

nazywany językiem zachowań, czyli chodzi o to, że dostajemy pewną wiedzę i to od nas zależy 

jak ją oczywiście wykorzystamy i czy w etyczny sposób też ją wykorzystamy, bo to też jest 

niezwykle tutaj istotne, żeby ten szacunek do siebie wzajemny był zachowany, prawda? 

[PODSTAWOWE MOTYWATORY POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW DISC] 

[64:46] To jest też tak, gdy znamy podstawowe motywatory, czyli jeszcze raz powtórzmy „D” ma 

cele, „I” uznanie i dobra atmosfera, „S” bezpieczeństwo, harmonia i akceptacja w grupie, a „C” jakość, 

to zobaczcie, jeśli my nawet te motywatory już znamy to wiemy, jakim językiem do tej osoby 

mówić, nawet jakich słów używać. Bo jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, powie: no wiesz, czuję, że Ci ten 

biznes nie wypali, to moje „C” powie: „Ej, hej, co Ty czujesz? Daj mi fakty, dlaczego ten biznes nie 

wypali?” Czyli opieramy się mówiąc do osoby „C” na faktach. Do osoby „D” też na faktach, celach, 

datach. Nie ma daty? Niedobrze. „I” pytamy, tzw. „small talk”, co u niej słychać, dajemy przestrzeń 

na rozmowę taką luźną też. Zresztą myśmy ostatnio chyba przez to (bo ja też mam trochę „I” 

zdradzę), rozmawiały dość długo Kasiu zamiast o wywiadzie, to większość rozmowy o takich 

innych rzeczach było. 

KATARZYNA OSTASZ 

Zgadza się. 
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KLAUDIA KAŁĄŻNA 

A osoby o stylu „S” z kolei, skoro lubią bezpieczeństwo, to wszelkie zmiany, które będą wprowadzać 

powinny stopniowo sobie planować. 

KATARZYNA OSTASZ 

[66:07] Klaudia, cudownie! Jestem zachwycona, ja w ogóle jestem zachwycona tym narzędziem, 

w ogóle uwielbiam mówić o naszym potencjale, o tych mocnych stronach. To właśnie nasze talenty, 

te  umiejętności, ta nasza wiedza, to wszystko się ze sobą łączy. Chciałbym teraz jak już to wiemy, 

przeczytać komentarze. Mamy mnóstwo komentarzy, ludzie się niejako określali. Ci co już siebie 

znają to wiadomo, nawet potrafili siebie sprecyzować, bo są po badaniu, są po tym narzędziu. 

Chciałabym poprosić, jakbyś tak mogła jeszcze w skrócie teraz już nam podsumować, jak ta 

znajomość, nawet wyłącznie tego pierwszego poziomu badania DISC 4D, jest nam w stanie pomóc 

realizować nasze cele, no bo przecież my jesteśmy w miesiącu styczniu. My tutaj z premedytacją 

z Agatą nie wprowadziłyśmy tematu postanowień noworocznych, bo my i tak wiemy, że 

postanowienia tam pewnie każdy z Was, gdzieś już ma, i one pewnie i tak się skończą pod koniec 

stycznia, bo znamy to i wiemy jak to jest, jeżeli one nie są mądrze, i realnie gdzieś tam zapisane, 

zaplanowane.  

[REALIZACJA CELÓW Z DISC] 

[66:56] Więc jakbyś miała tak powiedzieć, bo ja wiem, mi się tak wydaje, że cała nasza społeczność 

obecna tutaj u nas dzisiaj na spotkaniu wie, ale tak od Ciebie w ramach podsumowań, jak Ty byś 

nam powiedziała? Jak te mocne strony, te cztery typy DISC, znajomość ich, pomaga nam  

w realizację celów? 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[67:21] Trzeba by zacząć od tego co powiedziałaś, zanim tam wskoczę, że mamy oczywiście 

mnóstwo metod. Oczywiście wiemy, że trzeba to SMART czyli szczegółowo, konkretne i daty. To, 

nad tym dyskusji nie ma, natomiast problemem największym chyba jest to, że my próbujemy 

siebie wsadzić znowu w jakiś tam wzorzec i planujemy te cele bez wzięcia pod uwagę naszych 

najgłębszych motywatorów czy też strachów, stresorów. Tutaj znajomość tych czterech stylów 

pokazuje nam w jaki sposób, to znaczy co może nam stanąć na przeszkodzie do tego celu i na co 

mamy jeszcze bardziej zwrócić uwagę. A z drugiej strony, co nas bardzo mocno gdzieś tam do tego 

pcha. Oczywiście nie mówimy o poziomach niższych, zatrzymam się na DISC. Przychodzi mi 

taki ciekawy przykład, ostatnio bardzo modny. Na tym przykładzie opowiem. Nie wiem czy 

zauważyliście, że ostatnio stało się bardzo modne morsowanie, czy też metoda Wima Hofa, ja też 

jestem w czwartym tygodniu jego kursu. Uwaga na tym przykładzie mogę powiedzieć jak te style 

mogą nam pomóc. 

Wiec tak, jeżeli masz styl „D”, no to już wiemy prawda? Przypominam sobie motywator: cel, 

wyzwanie, data. Im lepsze wyzwanie, ambitniejsze to będzie super. 

KATARZYNA OSTASZ 

[68:28] Potwierdzam, jestem po czwartym dniu zimnego prysznica. Realizuje, idę do celu. 

Oczywiście, że tak! 
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KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[68:31] Czyli jak robimy tutaj, proszę bardzo, Wima Hofa, to ta osoba w ogóle „widzi to” i „buch” 

pod prysznic! Tam się nie zastanawia, nie czyta nie wiadomo czego, ale mówi: „Fajne to jest, to coś 

dla mnie, czyli ja potrafię wyjść poza siebie”, więc tutaj osoba stylu „D”: świetnie, fajnie. Im bardziej 

ambitny cel, tym lepiej! Znam też taką osobę która, dwie w zasadzie już osoby, które przebiegły 

maraton na pustyni, bo mają też styl „D” i dla nich to w ogóle, trzy miesiące ćwiczenia, bo jest cel 

z tyłu głowy, konkretny, szybciutko, czyli tutaj osoba o stylu „D” powinna mieć takie kroki 

milowe. Dość dla niej ambitne i takie, gdzie ta metoda małych kroków oczywiście, że się sprawdza, 

ale przy stylu „D” zachęcałabym jednak do takiego postawienia na końcu ambitniejszego celu, 

który jest, tak jak powiedziałam wcześniej, wyzwaniem.  

Tutaj te osoby samodzielnie powinny raczej prowadzić sobie takie wyzwania, a chyba, że z kimś 

rywalizują (bo lubią rywalizację) i np.: „O ja dzisiaj miałam pięć minut prysznica, a Ty ile?”, no 

to wtedy może być fajnie. Mówiąc właśnie o tym, no to osoby o stylu D często właśnie nie mają 

problemu z wyznaczaniem celu. Czasami mogą mieć problem z wyznaczaniem za dużej liczby 

tych celów, czyli jak nie mają tego może stylu „C” to zaczynają jeden za drugim i mają taki 

optymizm wewnętrzny, że to wszystko osiągną. No właśnie, a tam się coś wydarza i są później 

sfrustrowane, że jednak temu wyzwaniu nie sprostały. Lubią pracować, bardzo lubią, też pamiętam 

Kasiu, my się kiedy spotkałyśmy i mówiłaś: „Klaudia, ja to bym chciała tak więcej pracować”. 

Powiem, że ja to pamiętam, bo ja wtedy sobie pomyślałam: „O! Styl „D”, kocha pracować, kocha swoją 

pracę, kocha wyzwania”. 

Dobra, więc powiedzmy, że to osoba stylu „I” chce tego Wima Hofa metodę (czyli zimne prysznice 

dla tych, którzy nie wiedzą, oddychanie, rozciąganie czyli cały system Wima Hofa) zastosować. 

Osoba o stylu „I” bardzo lubi jak wiemy pracować z ludźmi. Lubi „fun” czyli, żeby było wesoło, więc 

tej osobie polecam, żeby też taką metodę grywalizacji włączyła, czyli pogadała z przyjaciółmi, 

poprawiła się trochę, żeby pośpiewała pod tym prysznicem. Te osoby uwielbiają wskoczyć do morza 

i porobić zdjęcia na Instagrama, czy na coś, i w ogóle „wow”, tak wesoło jest, tak fajnie, mam 

endorfin mnóstwo. Może zmobilizować się też tym, że te endorfiny się tam tak wydzielają.   

No i z szerokim uśmiechem, pomimo okropnie zimnej wody wejdzie pod ten prysznic. I ta osoba „I”, 

tutaj już odpowiadam, „spontan” jest też jej drugim imieniem, więc jeśli np. Ty Kasiu masz zestaw 

„D” i „I” to Ty się za długo nie będzie zastanawiać. Wchodzisz w to i jest super. 

KATARZYNA OSTASZ 

Tak, chociaż powiem Ci, że rzeczywiście jest strefa komfortu, tego ciepełka. Ale no tak, potwierdzam 

to co mówisz, zdecydowanie Klaudio. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[71:34] Jeżeli są tutaj osoby o stylu „I” czy „D” to też bym zachęcała do podzielenia się z nami, 

natomiast też ważna sprawa osób „I” (i to jest ta nadużywana mocna strona), jeśli jesteś taką osobą 

bardzo spontaniczną pamiętaj, że to właśnie Ty masz mieć systemy i daty, dlatego że osoby  

o czystym stylu „I” bez żadnych tam, powiedzmy, większych domieszek innego stylu, nie lubią 

struktur, nie lubią systemów, bo to ogranicza ich wolność, ale to nie jest do końca prawdą. Ja tu 

bym popracowała nad przekonaniem przy celach, że może te struktury pomogą być bardziej 

wolnym, a nie ograniczonym, czyli jak ja będę mieć struktury i daty to będą mieć jeszcze więcej 

czasu na zabawę, bo będę efektywniejsza/y. 
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Potem mamy styl moi drodzy „S”. Motywatorem tego stylu jest harmonia, praca w zespole, więc 

tutaj wszelkie grupy z wyzwaniami, wszelkie grupy wspierające i takie, które mobilizują w takim 

ciepłym duchu do działania. Może z partnerem na przykład. Mój mąż się podzielił, że ma też styl 

„S”, więc my razem robimy kurs Wima Hofa, ponieważ ja mogę sama, dla mnie nie ma problemu, 

natomiast kupiłam mężowi ten kurs tak naprawdę, więc teraz wiadomo, codziennie razem. Tutaj 

ma wsparcie też ode mnie, nawzajem się wspieramy.  

Natomiast też osoby o stylu „S” najpierw się  przyjrzą, trzy razy przełożą ten kurs, stwierdzą czy 

kupić, czy nie. Pomyślą: „Wydam pieniądze, a to nic nie da”. Zaczną mocno się zastanawiać, 

zanim w to wejdą, pięć razy spod tego prysznica zdążą uciec, tak sprawdzają. Powiedzą: „Hmm, 

nie bardzo”, ale gdy już sprawdzą i w to wejdą to są to osoby bardzo procesowe i robią to naprawdę 

krok po kroku, krok po kroku. 

U osób o stylu “S” może być problem z zaczynaniem zadań i jeśli masz styl „S” i zdarza się tak, 

że prokrastynujesz, odkładasz, no to tym bardziej tutaj trzeba sobie ustalić coś takiego jak tzw. 

sztuczny „deadline”. Termin, który mówi: „Wtedy i wtedy zaczynam to działanie niezależnie od 

okoliczności”. Mam bardzo dużo właśnie klientów o stylu „S” i ta prokrastynacja się tam też często 

może przejawiać, ale można sobie z tym poradzić. No i jak widzimy, każdy z nas tutaj ma pewne 

takie mocne strony i też ograniczenia jeśli chodzi o realizację celu. 

Jeśli chodzi o styl „C”, to ja o sobie mogę powiedzieć. Od trzech lat już trenowałam te podstawowe 

oddechowe techniki Wima Hofa itd. No ale, ale! Musiałam sprawdzić, książkę przeczytać, 

sprawdzić opinie, trzy filmy, czy cztery dokumentalne. Wszystko poplanować i sprawdzić, czy 

mam czas na te ćwiczenia, rano też przełożyć klientów, w ogóle wszystko mam poustawiane teraz 

pod te ćwiczenia, i wtedy wszystkie osoby o stylu „C” działają wyśmienicie! Więc tutaj ten plan, 

którego my, osoby o stylu „C” wymagamy od innych stylów, niekoniecznie będzie dla tych innych 

dobrze działał. Natomiast my byśmy zginęli bez stylu „C”, tak się pochwalę, bo ktoś ten mosty 

musi budować i sprawdzać czy runą, czy nie, i rzeczywiście ta osoba powinna wszystko 

poplanować. To samo możecie sobie przenieść na inne nawyki, planowanie wakacji i tak dalej. 

[DOMINUJĄCE STRACHY POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW DISC] 

[74:49] Ostatnią rzeczą, nie będziemy jej rozwijać, ale powiem bardzo szybko, która przeszkodzić 

nam też może w wielu działaniach, nie tylko w osiąganiu celów jest to, że każdy z tych stylów ma 

swój strach, który nim kieruje, nie tylko motywator. 

Zacznijmy od stylu „D”: czy styl „D” lubi osiągać cele? Lubi. Czego się najbardziej boi? Utraty 

kontroli, czyli jeśli cokolwiek się wydarzy takiego, że nie ma nad sytuacją kontroli np. w czasie 

„covidu”. O to już się stylowi „D” nie będzie podobać, bo nie ma wpływu, prawda Kasiu? 

KATARZYNA OSTASZ 

Moje dziewczyny wczoraj, jak są tutaj, które brały udział w „mastermindzie” doskonale wiedzą, bo 

musiałam im się wygadać właśnie, czyli ten brak kontroli. Tego, że tutaj mi się „coś”, ja mam 

wyjazd, ja nie wiem co ja mam z tym wyjazdem zrobić, bo to, bo tamto, bo jeden nakaz, drugie 

obostrzenia i ja właśnie czegoś takiego nie lubię. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[75:53] Więc jeśli cokolwiek lub ktokolwiek stanie na drodze do celu, to tutaj styl „D” zaczyna 

bardzo cierpieć i pamiętajmy o tym wszyscy. 
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Strachem takim bardzo silnym stylu „I” jest odrzucenie, czyli jeśli np. styl „I” się stara i ktoś nie 

doceni tego, staniena drodze właśnie na zasadzie, że odrzuca też jego  pomoc np. albo no po prostu 

nie chce się nim zainteresować na imprezie itd., to styl „I” rzeczywiście będzie cierpiał bardzo bo 

bierze do siebie. Osoby o stylu „I” są wrażliwe, biorą do siebie wszystko, więc moi drodzy nie bierzcie 

do siebie wszystkiego, bo np. takie „D” Wam coś powie, to on nie mówi dlatego, że ma złą intencję, 

tylko że chce osiągnąć cel. Więc osoby o stylu „I” tak powinny troszeczkę bardziej przy tych 

różnych celach i współpracy z kimś stanąć z boku sytuacji i pamiętać: „To nie chodzi o mnie, to nie 

chodzi o mnie, chodzi o zadanie”. 

Potem mamy osoby o stylu „S”, które bardzo nie lubią szybkich zmian i boją się utraty 

bezpieczeństwa i harmonii, dlatego mogą mieć problem z asertywnością, bo jeżeli trzeba komuś 

odmówić to już kreujemy dysharmonię pewną, potencjalny konflikt. Nie lubią konfliktu, więc tutaj 

wszystkie Twoje plany, które układasz, proszę układaj tak, żeby wziąć pod uwagę te inne osoby, 

ale mocno zaznaczając swoje granice i rozpisując im zadania, rozmawiając przed wcielaniem planu 

w życie z domownikami, z osobami w pracy, ponieważ naprawdę oni tego od Ciebie oczekują. Osoby 

o innych stylach niż „S” oczekują bezpośredniego poinformowania o Twoich granicach. 

Mamy jeszcze styl „C”, który pod względem planowania ma akurat najprościej. Rozpisuje 

wszystko na malutkie kroczki, ale boi się (i z tego ten mój perfekcjonizmu wynikał), krytyki, 

czyli jeśli mamy na wirtualnej sali osoby, które rzeczywiście boją się, że zostaną skrytykowane 

za jakość zadania (nie za wygląd, czy coś takiego), no to witajcie w klubie. Wielokrotnie jest to 

największym „blokerem” we wprowadzaniu naszych projektów w życie, bo ma być doskonałe 

 i koniec. Nie! Nie ma być doskonałe, bo to co Ty drogi „C” robisz na 80% to inni widzą to na 200% 

KATARZYNA OSTASZ 

Zgadza się. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Prawda? Więc jak zrozumiałam, że mi powiedziano w czasie warsztatów: „Klaudia Ty już możesz 

odpocząć, już nie musisz tak dużo, a ja mówię: „Przecież to ja dopiero wiecie, 80%, ja się rozkręcam”. 

To są te rzeczy, na które zwróciłabym uwagę przy omawianiu DISC. 

KATARZYNA OSTASZ 

[78:30] Klaudia, ja bym chciała jeszcze, żebyś Ty nam na końcu troszeczkę powiedziała, czy Ty 

teraz masz jakąś ofertę tutaj? Czy coś się zbliża fajnego u Ciebie? No bo jest grupa w której jest 

mnóstwo osób, które przede wszystkim pracują dla siebie albo aspirują do posiadania własnego 

biznesu. Jest to taka grupa właśnie bardzo świadoma, mam takie wrażenie z Agatą bardzo często, 

jak robimy jakieś takie analizy czy planujemy kolejny miesiąc. Też tutaj, że tak powiem, 

skanujemy fajnie te osoby zanim one do tej grupy dołączą. I tutaj naprawdę bardzo Wam za to 

dziękujemy z Agatą, że tu są naprawdę osoby, które chcą prowadzić to świadome życie, świadomy 

biznes, które właśnie chcą popracować nad tą swoją samoświadomością.  

Zobaczcie, dzisiaj znowu jest kolejna konkluzja. Jak warto jest znać siebie nawzajem, prawda? Bo 

wtedy chociażby ten przykład, tego mojego maila do Klaudii, był pewnie całkiem inny, nie będę 

teraz tutaj mówiła imion i nazwisk, niż do osoby, która pojawiła mi się na myśli, która wiem, że 

jakbym tylko zadzwoniła to ona od razu by powiedziała - no jasne, pewnie w ogóle nic nie musisz 

sprawdzać, czytać wchodzę w to Kacha, wchodzę w to, bo ufam Tobie i jestem z Tobą i to jest 



  
  

Akademia GroWings 25 www.klaudiakalazna.com 

niesamowite, prawda? Jak chociażby takie podejście pozwoliło na to, że my, dzisiaj chociażby, 

mamy Klaudię tutaj u nas w grupie, także świetny przykład i za to Ci bardzo dziękuję. 

Klaudia nam teraz powie czy coś być może szykuje u siebie, czy będzie miała dla nas jakąś ofertę. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[79:57] Kasiu, dziękuję Ci za tą całą przestrzeń i teraz tak myślę szybko co nowego u mnie. No 

przede wszystkim chciałabym zaprosić wszystkich, bo już niedługo startuję z moim podcastem. 

Moje „C” miało startować trzy lata temu, no ale trzeba było przemyśleć i się zastanowić. Myślę, że 

w ciągu dwóch tygodni - do miesiąca, będziemy już mieć odcinki na antenie, takie moje radio,  

i tam będę mówić właśnie szerzej o narzędziach którymi się posługuję i o odporności psychicznej 

również, i o mocnych stronach, bo to jest przecież wszystko powiązane, jak również właśnie o takich 

dodatkowych rozwojowych tematach, więc wszystkich zapraszam.  

Będę też zapraszać gości, czyli osoby, które już wykonały DISC i chcą podzielić się swoimi 

doświadczeniami jak w życiu to narzędzie u nich żyje tak naprawdę, i już od dawna takie 

zapotrzebowanie słyszałam, ale uciekałam przed tym podcastem. Osoba o stylu „I” od razu by 

podcast zrobiła, a ja to nie za bardzo, więc będzie też pewnie kanał na YouTubie, gdzie będzie wersja 

wideo tego podcastu.  

Moi drodzy, zapraszam też Was do takiego miejsca, które nazwałam „Czytelnia” i są tam różne 

artykuły, które też pomogą w organizacji celów, różne darmowe materiały. Natomiast tych takich 

rzeczy, które się szykują no to na pewno część z Was się zastanawia (dostaję takich zapytań 

ostatnio dużo) nad pracą procesową, indywidualną i tutaj chciałbym zaznaczyć, że ja jestem 

głębokim zwolennikiem jednak pracy od podstaw i dlatego pracuję w ośmiu do dwunastu sesjach, 

jeśli ktoś byłby zainteresowany. To nie jest tak, że „Przyjdę, zrobię se jakiś tam teścik (w ogóle nie 

lubi tego słowa „test”), badanie i w ogóle już teraz wszystko wiem”. Później widzę jak to wygląda, 

prawda? Leży to w tej szufladzie, człowiek nadal szuka gdzieś tam, rozwiązań i nie ma planu 

działania. Jeśli ktoś tu byłby jednak skłonny pracować indywidualnie, proszę do mnie też napisać. 

Znajdziecie formularz zgłoszeniowy i się porozumiemy, dogadamy, zobaczymy co jest Ci 

najbardziej potrzebne, dopasujemy to. 

Natomiast najprostszym rozwiązaniem i najszybszym byłoby (dlatego, że ja teraz na razie 

dopiero od wiosny może z kimś będą mogą indywidualnie popracować, z jedną osobą albo dwoma 

może) jest platforma "Bohater", mam takie miejsce, i w tym miejscu mam zgromadzony taki 

zestaw dla Was. Można dołączyć, napiszcie do mnie to Wam wygeneruje jakiś zniżkowy kod do 

tej platformy dla wszystkich, którzy tu są. Dostaniecie w ramach tej platformy do wypełnienia 

cały pełen DISC 4D o wartości 80 EUR, plus dostaniecie mnóstwo nagrań omawiających to 

narzędzie. Krok po kroku, strona po stronie Was prowadzę przez to narzędzie, mówię: „Otwórz tu, 

przeczytaj to”, i macie mnóstwo ćwiczeń, czyli to może zastąpić taką indywidualną konsultację. 

Dużo szerzej jest jeszcze to zrobione.  

Oprócz tego tam znajdziecie (bo Kasia dzisiaj fajną rzecz wspomniałaś o komunikacji) kurs  

o komunikacji. Nagrałam też kurs DISCusja o komunikacji właśnie w oparciu o DISC, czyli osobno 

na tej platformie dostajecie dodatkowy kursik, który mówi: „Jak podejmować decyzje?”, „Jak 

rozmawiać z osobą o danym stylu?”, „Jak łagodzić konflikty?”.  

A na wiosnę szykuje właśnie taką wersję szkolenia “na żywo” online, czyli jeżeli ktoś tutaj i się 

nie spieszy a chciałby, tak jak Kasia uczestniczyła w warsztatach moich, zrobić to samo tylko „na 

żywo”, to startujemy 22 marca z kolejną edycją na tej platformie. Czym się to różni? Będziemy 

https://www.klaudiakalazna.com/czytelnia/
https://www.klaudiakalazna.com/kontakt/
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.klaudiakalazna.com/czytelnia/
https://www.klaudiakalazna.com/kontakt/
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
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się co tydzień spotykać, tak jak my się tutaj dzisiaj spotykamy, na webinarach. Co tydzień będę 

odpowiadać na Wasze pytania i sprawdzać Wasze ćwiczenia związane właśnie z tym profilem  

i z mocnymi stronami. Sprawdzać, odpowiadać, więc po dwie, trzy godziny siedzimy co tydzień 

przez sześć tygodni, nie jesteście zostawieni sami sobie. Myślę, że tak w dużym skrócie 

powiedziałam, jakie te formy współpracy indywidualnej czy grupowej czy darmowe materiały są. 

KATARZYNA OSTASZ 

[83:50] Świetnie. Bardzo Ci za to dziękuję. Jest bardzo, późno, mamy już półtorej godziny za sobą, 

ale Klaudia ja myślę że damy jeszcze dziesięć minut na pytania, bo to jest zawsze taki miły 

akcent. Kochani, Wasz czas na to, żeby zadać dosłownie trzy, cztery pytania, będę wybierała dla 

Klaudii dzisiaj. Jeżeli macie jakieś zapytania właśnie związane z mocnymi stronami. Proszę nie 

pytajcie się teraz o jakieś organizacyjne aspekty współpracy, bo Klaudia jest do Waszej dyspozycji 

i znając Klaudię wiem, że Klaudia Wam na wszystko odpowie jak tylko do niej napiszecie 

prywatnie. Nie traćmy na to czasu, ale zadajmy dzisiaj też takie wartościowe pytania, żeby grupa 

mogła skorzystać. Czekamy chwileczkę na to, abyście tutaj napisali pytania. 

No Klaudia ja Ci bardzo dziękuję, jeśli jeszcze mogę odnieś się może do tego mojego badania DISC, 

chciałam powiedzieć, że DISC jest naprawdę bardzo ciekawy. To jest taka ogólna charakterystyka 

tego Waszego stylu. Wasz styl będzie też nazywany np. u mnie to jest zdecydowanie “Strateg. 

Jest to pięknie opisane. Co Was motywuje będzie fajnie pokazane. Jakie jest Wasze idealne 

środowisko pracy np. jakie historyczne postaci reprezentowały podobny styl osobowości do Was.  

U mnie tutaj, powiem Wam Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte. No ja po prostu jak tak się na 

to patrzy to chyba tak sobie tutaj na tą moją tablicę, Klaudia wiesz, przywieszę, żeby to po prostu 

widzieć. Także naprawdę jest to badanie bardzo fajne. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[85:10] Z tego akurat konkretnego badania (czekając na pytania) z tego DISC, którego Ty masz, 

korzystały amerykańskie siły powietrzne, kadeci i też Microsoft, Lenovo, John Maxwell Team. 

Czasem o tym nie wiemy, bo np. czy w Polsce czy tutaj, no mamy różnych też dostawców takiego 

narzędzia, natomiast ja moim „C” rekomenduję wybranie narzędzia najbardziej rzetelnego  

i najbardziej zwalidowanego. Ostatnio mieliśmy takie badania na dziesięciu tysiącach osób  

z trzydziestu trzech krajów. Cały czas grupa badawcza pracuje nad udoskonalaniem tego 

narzędzia, więc dla mnie, wysokiego „C” jest to też niezwykle istotne. 

KATARZYNA OSTASZ 

[85:50] Komentarze są. Asiu bardzo Ci dziękuje, bo ja chciałam się też do tego odnieść, nawet mam 

to wyobraźcie sobie w moich notatkach. Joanna Michułka, Przeboyova Polka, przeprowadziła 

ostatnio bardzo wartościowy wywiad. Akurat jestem w połowie tego wywiadu, no bo domowe 

nauczanie wiecie, gotowanie, praca, którą bardzo lubię trochę rzeczywiście nie dają mi możliwości 

robienia dodatkowych rzeczy, ale polecam Wam wspaniały wywiad, właśnie z Klaudią, na temat 

tego, dlaczego nie dotrzymujemy noworocznych obietnic. Asia wrzuciła nam link do tej rozmowy. 

Serdecznie Wam polecam.  

Oprócz w ogóle innych wartościowych rozmów, które znajdują się na tym kanale warto sobie 

zobaczyć właśnie tę rozmowę z Klaudią, bo to też będzie takie uzupełnienie tego wszystkiego jak 

to wygląda, a tam jest bardzo fajne wizualne zobrazowanie tych czterech poziomów DISC, bo akurat 

to udało mi się jeszcze obejrzeć, dlatego Wam bardzo serdecznie również polecam ten wywiad 

Przeboyovej Polki, czyli Joasi Michułki z Klaudią, jako uzupełnienie tej rozmowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo&t=359s
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Tutaj osoby piszą, że tak opis jest fajny, jeśli chodzi o badanie, ale to ta rozmowa, ta konsultacja, 

jakby ubiera wszystko w takie lepsze zrozumienie tego, no bo wiecie to jest rozmowa z ekspertką, 

która została wytrenowana, aby po prostu nam pomóc tutaj wszystko bardziej zrozumieć. Także 

tutaj, Ci wszyscy co robili rzeczywiście to badanie, to potwierdzają. 

Powiedz co to jest platforma - było pytanie  Klaudio. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[87:25] Platforma, czyli to jest takie moje miejsce w sieci, gdzie się logujesz. Moim marzeniem 

było stworzenie takiego miejsca, gdzie każdy z  tej mojej wiedzy, doświadczenia i narzędzi (które 

zgromadziłam też wokół właśnie profilu DISC) może skorzystać. Dostawałam często takie 

zapytania, gdzie to można zrobić i zgromadziłam w jednym miejscu taki pięciotygodniowy kurs. 

Na tej platformie właśnie, czyli wchodzisz online, logujesz się tam (ja to wszystko tłumaczę)  

i masz bardzo wygodne takie miejsce, gdzie masz wideo plus pdf-y do pobrania z narzędziami. 

Tam masz właśnie ten kurs pięcio modułowy, gdzie mówimy o wartościach, potem mówimy  

o profilu DISC i przechodzimy do robienia planu działania.  

CV też tam piszemy, sprawdzamy jak to CV powinno być napisane, bo też to jest taki kurs 

troszeczkę pod osoby, które chciały zmienić karierę. Tam, na tej platformie, na takiej stronie 

internetowej, znajdziesz też ten drugi kurs dotyczący komunikacji w oparciu o DISC. Tam też w 

tym jednym miejscu, nazwałam w to platformą, żebyście nie musieli krążyć po dziesięciu 

miejscach, różnych kursach. Po prostu się raz logujesz i masz tam wtedy dostęp do tego 

wszystkiego. Normalnie sprzedaję osobno ten kurs. A dla osób, które są moimi klientami, bądź 

dołączają w edycji wiosennej specjalnie zebrałam je w jednym miejscu, żeby każdy mógł sobie tam 

dołączyć. Mam nadzieję, że wyjaśniłam. 

KATARZYNA OSTASZ 

Pięknie, jeszcze jedno bardzo fajne pytanie. Powiem Ci, że samo mnie to ciekawi. Pytanie idzie od 

Ani: „Czy można zrobić DISC grupowy jak się współpracuje z innymi osobami? Jak można w ogóle 

to zrobić?”. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[89:08] I teraz Aniu, więc tak, bo to w ogóle jest niesamowicie ciekawe pytanie, bo pracuję  

z zespołami w firmach i teraz oni nawet czasami nie wiedzą, że im zrobię taki zespołowy DISC, 

czyli robię im osobno takie badanie, a potem generuje też (i sama często tam analizuje różne 

statystyki) taki raport, który już mówi o tym jak dynamika pracy w zespole przebiega, i to właśnie 

będzie bardzo mocno stosowane w budowaniu dobrych relacji szef – pracownicy, pracownicy - szef 

i między sobą, więc ja to pytanie uważam za jedno tutaj z ciekawszych, dlatego że jak już wcześniej 

Kasia podkreślała, to narzędzie, ten czubeczek o który mówiliśmy, góry lodowej pomaga  

w komunikacji, ale my tam możemy też zrobić te, powinniśmy w zasadzie zrobić te dalsze 

poziomy. Wtedy to już w ogóle nam to usprawnia komunikację i pomaga rozwiązywać konflikty 

czy w partnerstwie powiedzmy, gdzieś z kimś, czy w zespole, dlatego że ludzie zaczynają wtedy 

otwarcie rozmawiać podczas takiej pracy o tych swoich głębokich motywatorach i o tym co nimi 

rzeczywiście kieruje i mówią: „Acha! To o to Ci chodziło!”. Co też jest ważne (to nie wybrzmiało 

może, ale Kasia o tym już mówiła), ale w trochę taki sposób chcę powiedzieć, za każdym razem 

mówię tak: „Ludzie są różni. Kropka, po prostu. Kropka”. 

 

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
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KATARZYNA OSTASZ 

Tak, nie oceniajmy właśnie. Klaudia dziękuję Ci za to przesłanie na koniec. To jest też taka moja 

misja, wiesz, którą ja się dzielę, że my jesteśmy po prostu różni i to jest takie piękne. Jesteśmy 

unikatowi i właśnie, jeżeli też znamy siebie nawzajem, szczególnie jeśli współpracujemy,  

bo żyjemy ze sobą obok, no to ten proces komunikacji po prostu łatwiej przebiega. 

Jest jeszcze jedno super pytanie. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale oczywiście dam je dla Ciebie 

Klaudio:  „Ile stylów może jednocześnie być obecnych właśnie w jednej jednostce ludzkiej,  

w osobowości? Jak wyodrębnić styl dominujący z tego mieszanego gąszcza? Czy to zależy od 

różnych sytuacji, życiowych, biznesowych?”. No to prawda, kto wyodrębnia ten DISC, ale jak to 

jest? Ile możemy mieć tych stylów? 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

[91:18] Wszystkich z tych wszystkich poziomów kombinacji będziesz mieć tysiąc czterysta 

czterdzieści. Tak można powiedzieć, natomiast ja tutaj to doprecyzuję, tylko 2% społeczeństwa ma 

czysty jeden styl, czyli samo „D”, samo „I” wysokie, takie dominujące bardzo mocno, czyli takich 

osób spotkałam kilka w mojej karierze, które mają np. wysokie „S” a resztę poniżej średniej, poniżej 

kreseczki, która tam jest na wykresach. Dostaniecie takie wykresy w tym narzędziu, ja tam je 

tłumaczę bardzo, bardzo dokładnie, bo z nich można wyczytać dużo więcej niż to, co dzisiaj tutaj 

powiedzieliśmy. 

To jest trudne o tyle pytanie, że jakaś osoba może mieć podobny styl DISC do innej, natomiast  

w stresie jej wykres wygląda już inaczej, czyli ona inaczej reaguje w stresie, albo inaczej (i tam jest 

bardzo ciekawa taka rzecz, która nazywa się maską) DISC nam diagnozuje jak my się 

pozycjonujemy wobec świata i jak nas świat postrzega. Co my światu pokazujemy i z jakiego 

powodu maskę zakładamy, czyli bardzo dobrze jest, gdy w twoim profilu wychodzą te wykresy 

podobne to znaczy, że tej maski aż tak nie zakładamy, że czujemy się dobrze we własnej skórze. 

Jeżeli pytasz o to ile w nas jest tych mieszanek, no to to badanie,  pokazuje proporcje, czyli co 

dominuje, np. u mnie bardzo wysoki jest styl „C”. Potem pojawia się trochę stylu „D” i pojawia się 

styl „I”, czyli u mnie to „C” jest wiecie, na osiem punktów prawie (skala jest do ośmiu)  co 

spowodowało wiecie, ten perfekcjonizm, natomiast będąc świadomym mojego zachowania w stresie 

(Wam się tu przyznam, że w stresie moje „D” wyskakuje wysoko, „C” się trochę chowa) jestem bardzo 

zadaniowa i przyspieszam strasznie. Bum, bum, bum! Szybko, szybko, więc ja będąc tego 

świadoma, też już widzę, że potrafię w stresie dobrze działać, z drugiej strony mam na co uważać. 

KATARZYNA OSTASZ 

To super, tylko jeszcze nawiążę do siebie, bo tak jak u mnie, pojawiło się „D”, potem było zaraz „I”,  

a tak jeszcze gdzieś była „zamieszka” tego „C”, ale taka “zamieszka”, a po prostu to „S” można by 

powiedzieć jak by się nie uwypukliło. To jest bardzo fajne, bo to są te mieszanki, prawda i właśnie 

w sytuacji stresowej też pamiętam, była jakaś taka sytuacja, że też coś innego się uwypukliło, żeby 

działać.  

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

Próbowałam Wam tak dziś podpowiedzieć, żebyście mogli sobie sami zdiagnozować Wasze style. 

Natomiast, jeżeli jesteś zainteresowana/y to w raporcie DISC 4D już otrzymujesz wykresy  

i rozrysowane na tych wykresach natężenia poszczególnych stylów. Ja to oczywiście tłumaczę, czy 
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na filmach w moim kursie, czy też osobiście natomiast pytasz też o te inne właśnie style, no to 

tam Ci już nawet nie powiem ile ich jest bo diagnozujemy sześć motywatorów, pięć ról zespołowych 

(stylów myślenia), i cztery wartości. Zatem tak naprawdę możemy mówić nie o czterech kolorach, 

tylko całej palecie kolorów. Śnieg ma ileś odcieni białości, prawda? Ja bym to taką metaforą 

zamknęła, że każdy styl „D” nie jest taki sam jak inny styl „D”. 

KATARZYNA OSTASZ 

Właśnie, pięknie! Ja tu jeszcze Marty komentarz przeczytam, bo tak potwierdzam, u Przeboyovej 

Polki, czyli wspomnianej przeze mnie Joasi Michułki, na kanale YouTube w wywiadzie, są 

pokazane i wytłumaczone te style jeszcze raz. Jest tak bardzo fajna ikonografika. Ja również 

szalenie polecam. 

Ania dodaje na koniec, że ta świadomość swoich mocnych stron jest bardzo ważna i jak potrzebna. 

Wydaje mi się, że naprawdę już ta prawie dwugodzinna rozmowa Klaudio z Tobą (jesteśmy jednak 

szalone obydwie, tak myślałam, że to tak się skończy) pokazuje nam, jak ważna jest umiejętność 

wykorzystywania, czyli zrozumienie, co tutaj takiego u mnie jest, w podzieleniu na te  trzy 

elementy o których Klaudia nam opowiedziała, jak już zrozumiemy jak ważne jest wykorzystanie 

w ogóle tego wszystkiego w naszych relacjach, w biznesach. 

Tutaj był bardzo fajny komentarz Agnieszki, że Agnieszka ma takie poczucie, że jej komunikacja 

z mężem idzie w bardzo dobrym kierunku i to jest super, prawda? To jest takie super, jak gdzieś 

tam się też to wie. 

Klaudio bardzo Ci dziękuję za możliwość rozmowy na tak ważny temat uważam, jeśli chodzi  

o naszą codzienność, nasze kariery, nasze biznesy, nasz sposób komunikowania się. Było mi 

niezmiernie miło gościć Ciebie tutaj i dziękuję wszystkim zaangażowanym. Dziękuję wszystkim 

co się też podzielili tym, co to narzędzie im dało w życiu. Ze swojej strony dziękuję, życzę Ci 

powodzenia właśnie, życzę Ci żeby podcast uszył z wielkiego kopyta, dobrze że już rusza. 

Dziękujemy, mamy tutaj piękne komentarze, że wspaniała rozmowa, wspaniały wywiad, 

dziękujemy Wam kochani! Dziękuję w imieniu swoim, dziękuję Wam oczywiście w imieniu 

Klaudii, no i kto wie, słuchaj Klaudio, może i do zobaczenia za niedługo. Zobaczymy, jaki 

będziemy miały plan z Agatą i jak tutaj będziemy szły po kolei z tym naszym planem. Agata 

pilnuje u nas struktury. 

Kochani i korzystając z okazji na koniec, życzenia jeszcze wszystkiego dobrego w tym Nowym 

Roku w kontekście tych mocnych stron. Rozwijajcie się Kochani. Poznawajcie i odkrywajcie siebie. 

Nie naprawiajcie, to jest to nasze hasło początkowe. Nie naprawiamy się, ale odkrywajmy siebie po 

to, żeby z każdym dniem było nam po prostu lepiej, a Tobie Klaudio daję jeszcze ostatni głos. 

KLAUDIA KAŁĄŻNA 

To mnie zaskoczyłaś, styl „C” ma mieć czas na przemyślenie swojego planu. Dobrze, wrzucę trochę 

mojego „spontana” ze stylu „I”. Bardzo Wam dziękuję, ja już się nie mogę doczekać, aż zajrzę też 

w Wasze komentarze, bo styl „C” lubi być bowiem pochwalony za jakość wykonanej pracy, więc 

jeśli coś wartościowego wzięliście ze sobą dajcie znać koniecznie. A ja chciałam Wam też życzyć, 

dołączając się właśnie do Kasi życzeń, obfitości w każdej dziedzinie życia, obfitości właśnie tam, 

gdzie tego potrzeba a nie tam, gdzie nam się wydaje, że nam potrzeba i też odpuszczania tam, 

gdzie nie powinniśmy się szarpać z czymś. Dokładam tę moją cegiełkę do życzeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo
https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo
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KATARZYNA OSTASZ 

[97:32] Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. No i co przesyłamy chyba buziaki, co?  Trzymajcie 

się, dziękujemy do zobaczenia. 

 

OUTRO: 

[97:43] Mam nadzieję, że z zainteresowaniem wysłuchała/eś tej rozmowy. Bardzo dziękuję Kasi 

za zaproszenie i za to, że miałam po raz kolejny możliwość porozmawiania o tym, co jest moim 

konikiem: jak odkryć i przekuć MOCNE STRONY w działanie.  

 Jesteśmy wszyscy piękni w naszej różnorodności i warto tę różnorodność doceniać.  

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. 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER (w ramach 

platformy otrzymujesz narzędzie DISC 4D) https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater  
MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 
KSIĄŻKA: W. M. Marston, “Emotions of normal people”, Routledge, 1928. 
ARTYKUŁ: “Jak zrealizować cele? 7 udowodnionych naukowo sposobów” 
WYWIAD: "Dlaczego nie dotrzymujemy sobie noworocznych obietnic?", PrzeboYova Polka 
NARZĘDZIE  PSYCHOMETRYCZNE: DISC 4D  
GRUPA NA FACEBOOKU: "Świadome życie, świadomy biznes" 
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