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Zaproszenie do budowania pozytywnej organizacji

Droga Autorko, Drogi Autorze!

Tak, zapraszam Cię do bycia autorką/autorem Twojej pozytywnej organizacji. 

To dla Ciebie przygotowałam ten zeszyt ćwiczeń w formie książki-kalendarza, którego możesz być autorem. Czas 
ma znaczenie, a z mojego punktu widzenia szczególne znaczenie ma przyszłość. Warto ją planować, do czego 
Ciebie zapraszam. Zawarte na kolejnych stronach wiedza i ćwiczenia, systematycznie przez Ciebie wykonywane, 
mogą wpłynąć nie tylko na większą satysfakcję z pracy, ale przede wszystkim na wyższą jakość Twojego życia, 
relacje z innymi ludźmi i samym sobą. Ta książka-kalendarz jest dla Ciebie, więc pisz, zakreślaj, planuj, co ćwiczysz, 
wracaj do tego, co ważne dla Ciebie.

Dlaczego skoncentrowałam się na pracy? Dlatego że to istotny obszar naszego życia. Ważne, by nie tylko dawała 
nam pieniądze, ale też dostarczała satysfakcji, a może i szczęścia. Warto budować satysfakcję i dobrostan w pracy, 
dlatego że spędzamy w niej wiele godzin dziennie, przez wiele lat i wnosimy do niej siebie. Wiem, że niezależnie 
od tego, co robisz w pracy, to docenienie, satysfakcja, szczęście i zdrowie są dla Ciebie ważne. Dla mnie z kolei jest 
ważne to, abyś miała/miał wiedzę, jak osiągnąć to, co może czynić człowieka spokojnym i pełniejszym. 

I właśnie dlatego zapraszam Cię do bycia autorką/autorem swojej pozytywnej organizacji.

Trzymam kciuki!

Ania Nowak



Niniejszy materiał, a w szczególności prezentowane tu pomysły i rozwiązania, na mocy Ustawy o  prawach 
autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1954 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83) stanowią własność Anny Agaty Nowak, 
właścicielki firmy 4HR Anna Nowak. Żadna część publikacji Pozytywna organizacja – także jako nazwa własna – nie 
może być w żaden sposób wykorzystywana, kopiowana, powielana ani dystrybuowana bez pisemnej zgody autorki, 
Anny Agaty Nowak.

Opieka redakcyjna: 
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O mnie. Kim jestem i co robię? 

Nazywam się Anna Agata Nowak. Nieprzerwanie od 2001 roku 
pracuję, ucząc psychologii w organizacjach. Wykorzystuję do 
tego metody warsztatowe, coachingowe i konsultacje, wspierając 
w zakresie przydatnych w pracy umiejętności zarządzania oraz 
osobistych. Pracuję wg metod opartych na dowodach naukowych 
(evidence based) z wykorzystaniem psychologii pracy, różnic 
indywidualnych, a przede wszystkim psychologii pozytywnej. 

Bardzo lubię tworzyć nie tylko warsztaty dla pracowników 
i szefów, ale też narzędzia wspierające rozwój – takie jak np. 
www.pozytywna-organizacja.edu.pl czy ten materiał edukacyjny. 

Jestem laureatką kilku konkursów na innowacje społeczne w zakresie uczenia dorosłych. Najważniejsze dla mnie 
było opracowanie prototypu modelu Rozmowy na trudne, a społecznie ważne tematy przełożonego z podwładnymi, 
a także modelu Na zdrowie! Model zapobiegania oddalaniu się od rynku pracy w wyniku utraty kompetencji związanych 
ze zdrowiem.

Jestem również współautorką podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? (TEB Edukacja, 
wydawnictwo EDICON). Przeprowadziłam ponad 2000 dni szkoleniowych. Współpracuję z uczelniami wyższymi 
jako wykładowczyni i badaczka. Prowadzę zajęcia na studiach MBA, jestem autorką i kierowniczką studiów 
podyplomowych na kierunku psychologia pozytywna w organizacji na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS 
w Warszawie. Byłam stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymywałam stypendia za wybitne 
osiągnięcia w nauce. Prowadzę badania nad osobowością i dobrostanem ludzi dorosłych oraz organizacji. Badania 
dotyczą poczucia skuteczności, nadziei na sukces, optymizmu, cech charakteru. Ukończyłam kursy I, II i III stopnia 
w zakresie analizy transakcyjnej, zakończone międzynarodowym testem 101. Pracowałam jako konsultantka 
merytoryczna w międzynarodowym projekcie dotyczącym zarządzania aktywnością zawodową i zdrowiem ludzi 
w organizacjach. Uczestniczę w licznych szkoleniach i kursach doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyłam 
trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów Moderatora, a także Szkołę 
Coachingu. Udzielam się w organizacjach branżowych (np. Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu) i naukowych 
(np. Polskim Towarzystwie Psychologii Pozytywnej). Jestem założycielką i członkinią zarządu fundacji promującej 
dobre praktyki zarządzania.

Prywatnie jestem partnerką Macieja, mamą Mikołaja i Igi. Uwielbiam podróżować z rodziną, ale też zapuszczać się 
w odległe i wysokie zakątki świata z pasjonatami trekkingu, gór i przyrody. 





Pozytywne notowanie

Mobilne urządzenia cyfrowe przenoszą nas w świat pisma drukowanego. Trudno dziś sobie wyobrazić rozczytywanie 
cudzych odręcznych notatek, skoro komunikujemy się zdigitalizowanym pismem – czasem nawet obrazkowym 
(emotikony) – a wiadomości często dyktujemy, nie zadając sobie trudu wstukiwania liter. 

Jednakże pismo odręczne ma swoje niezbywalne zalety.

Pisanie odręczne ułatwia zapamiętywanie i wspiera proces uczenia. Dzieje się to dzięki zachodzącym w naszym 
mózgu skomplikowanym procesom umysłowym, wymagającym sprawnej analizy słuchowej, wykonania sekwencji 
określonych ruchów dłonią, koordynacji pod kontrolą wzroku, a następnie syntezy całości. Przenoszeniu treści  
na papier towarzyszy intensywna selekcja i analiza głównych myśli, z jednoczesnym śledzeniem ortografii czy 
gramatyki, podczas gdy pisanie na klawiaturze jest bardziej mechaniczne, pozbawione skupienia na poprawności 
językowej. A właśnie wysiłek analityczny połączony z wizualizacją słów na papierze znacznie poprawia 
zapamiętywanie. Odręczne notatki tworzymy w oparciu o swoje własne słowa, które są hakami pamięciowymi 
ułatwiającymi późniejsze odtworzenie szerszego kontekstu i pogłębiającymi efekt przyswajania spisanej wiedzy. 
Dzięki nim zapamiętujemy więcej i na dłużej.
Podobną rolę odgrywają także indywidualne znaczniki wizualne – kolory, podkreślenia, wykrzykniki i wszelkie inne 
ozdobniki. To wszystko pomaga odtworzyć w pamięci okoliczności i treść własnoręcznych zapisków. 

Niebagatelne znaczenie mają narzędzia, z których korzystamy. 

Kreślenie eleganckich liter piórem jest kunsztowne i daje wielką przyjemność kaligrafowania, pisanie miękkim 
długopisem jest efektywne i ergonomiczne, a używanie ołówka lub zmazywalnego pisaka pozwala do woli zmieniać 
treść bez skreśleń. 

A w czym pisać? Pozornie wydaje się, że wystarczy do tego byle kartka, ale każdy z nas wie, jak łatwo ją zgubić 
w stosie innych dokumentów. Zatem może zwykły zeszyt – skoro wystarczał w czasach szkolnych to i dziś się 
sprawdzi? Z wiekiem jednak rosną wymagania… 
Dobry notatnik musi być wykonany z papieru o właściwej chłonności, żeby tusz dobrze wnikał, a nie przebijał. 
Powinien posiadać wygodną szerokość linii lub wysokość kratek, aby nawet machinalnie wykonywane notatki 
były przejrzyste i czytelne. Mile widziane są dodatkowe funkcjonalności jak nacięte karteczki do wyrywania lub 
skorowidze stron ułatwiające nawigację, a także gumki, zapinki i zakładki pomagające utrzymać porządek.

Najważniejsze jest, aby notatnik był praktyczny i wygodny. A jeśli oprócz tego będzie się dobrze prezentował, 
zostanie wykonany z wysokiej jakości surowców i z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrych praktyk 
biznesowych, to dodatkowo wzmocni zadowolenie swojego posiadacza. A czerpanie zadowolenia to podstawa 
pozytywnej organizacji pracy.

Z życzeniami realizacji celów za pomocą niniejszego notatnika
Grażyna Jóźwiak-Folta

Dyrektor Marketingu Edica Sp. z o.o.
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Jak korzystać z Pozytywnej organizacji?

Droga Autorko, Autorze!

Jeśli z ochotą sięgasz do tego materiału, to wiem, że moja dalsza instrukcja nie jest Ci potrzebna. 

Jeśli się dziwisz, że nazywam Cię autorką/autorem, to przełóż zdziwienie na twórczość i budowanie swojego 
dobrostanu w pracy i poza nią. Tak! To materiał stworzony przeze mnie dla Ciebie i dopiero, gdy zapiszesz, 
przećwiczysz i wdrożysz to, do czego Cię zapraszam – książka-kalendarz Pozytywna organizacja – Twoja organizacja 
będzie skończona.

Przejdź od razu do ćwiczeń. Jeśli nie lubisz czytać i pisać, to zapraszam do wideokursu www.pozytywna-organizacja.
edu.pl i do wielokrotnego ćwiczenia na tych stronach. Tak, tak… Przyda Ci się. Zapisuj, podkreślaj, ćwicz. Jeśli 
po pobieżnym zapoznaniu się z tym materiałem już wiesz, że Ci się nie przyda… – to tym bardziej Ci się przyda. 
Możesz go również sprezentować innej osobie. 

Z doskonaleniem swojego charakteru jest tak jak z ćwiczeniem ciała. Chętnie ćwiczymy te jego części, które 
wyglądają całkiem dobrze. Unikamy z kolei trenowania tych, które tego wymagają. Oczywiście: nic nie musisz, ale 
wszystko możesz. Możesz pozwolić sobie na życie szczęśliwe, dające więcej satysfakcji i budowanie już teraz zasobów 
osobistych na przyszłość. Tak! Twoja osobowość to Twoje zasoby. A Twoje życie z dużym prawdopodobieństwem 
będzie długie. Ważne, by było zdrowe i szczęśliwe. Osoby zdrowe i szczęśliwe z większą ochotą podejmą ćwiczenia 
i wyzwanie bycia autorem tej książki-kalendarza. 

Jak pracować? 

Czytaj, zapisuj, dziel się z innymi. Dziel się postanowieniami i pomysłami na wdrażanie zmian z kolegami z pracy 
i bliskimi. Jeśli masz pomysły i sugestie, co ja mogę zrobić, by wesprzeć innych w budowaniu dobrostanu – pisz 
do mnie na adres: anna@4hrannanowak.pl. Notuj, podkreślaj, wracaj do ćwiczeń, nie obwiniaj się, planuj, a jeśli 
odłożysz książkę-kalendarz o swojej pozytywnej organizacji na półkę (na jakiś czas), pamiętaj, że zawsze możesz 
do niej wrócić. Warto! 

Co robimy?
•	 W kolejnych ćwiczeniach potrenujemy metody pozytywnej organizacji.
•	 Na kolejnych stronach stworzysz swoją pozytywną organizację.
•	 Poznasz metody sprawdzone przez specjalistów i potwierdzone naukowo.
•	 Poznasz metody, które przetestowało przy mnie kilkaset osób w swoich firmach.
•	 Proponuję Ci ten kurs, ponieważ wiem, że za często narzekamy i nam to nie służy. Ćwicz pozytywność.
•	 Poznasz metody pozwalające lubić pracę albo lubić ją bardziej.
•	 Dlaczego? Powiem to raz jeszcze: ponieważ życie jest jedno i życzę Ci, byś pracował z satysfakcją, żył długo, 

mądrze i szczęśliwie.
•	 Wiem, że szczęście w większym stopniu zależy od nas samych.
•	 Zadowolenie z życia, w tym życia zawodowego, przedstawimy w kursie jak użyteczną wiedzę, pozwalającą 

zwiększać owo zadowolenie.
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I jeszcze sprawy techniczne. Jak korzystać z kursu Pozytywna organizacja? 
•	 Warto przejść przez kolejne ćwiczenia – i wcale nie trzeba tego robić od początku do końca.
•	 Zacznij od tego, od czego chcesz, albo od tego, czego się boisz.
•	 Jeśli zaczynasz od tego, czego się boisz – pogratuluj sobie (i nie odkładaj dalszej pracy).
•	 Wracaj do poprzednich ćwiczeń.
•	 Trenuj! 
•	 Jak nie będzie od razu efektu – trenuj więcej! 
•	 Dziel się z bliskimi swoimi sukcesami. 
•	 Sięgaj do polecanej literatury.
•	 Bardzo ważne – pamiętaj – umysł ludzki działa jak spadochron, czyli tylko wówczas, gdy jest otwarty! 

Zapraszam! 

Dlaczego według Ciebie warto być autorem książki-kalendarza pt. Pozytywna organizacja? 

Zaplanuj i zapisz. Jak, gdzie i kiedy będziesz ją tworzył?

Jak? 

Gdzie? 

Kiedy? 

 



4HR ANNA NOWAK | www.pozytywna-organizacja.edu.pl | anna@4hrannanowak.pl | +48 696 469 10110

Dlaczego warto pisać tę książkę/zeszyt?
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Pozytywna organizacja – dlaczego warto pisać tę książkę/zeszyt?

Dlaczego Twoja pozytywna organizacja jest ważna? Pozytywna organizacja to emocje, emocje w pracy. To 
mówienie: „Pracuję, bo lubię”. To wybór i działanie: „Pracuję, bo lubię. Pracuję w konstruktywnej atmosferze, 
którą współtworzę poprzez wnoszenie do pracy swoich zasobów osobistych, które rozwijam wspólnie z moją 
organizacją po to, by działać sprawniej”.

DLACZEGO NASTRÓJ („Pracuję, bo lubię”) JEST WAŻNY?

Ponieważ pozytywność wpływa na:
•	 zdrowie,
•	 relacje w zespole,
•	 efektywność w pracy.
Ponieważ jesteśmy polską kulturą narzekania  i bardziej wypada narzekać, niż się cieszyć, a to nam nie służy!

Badania wskazują na to, że pozytywne emocje:
•	 zmieniają nastawienie – pozytywny nastrój powoduje wyostrzenie uwagi/czujności, wzmacnia poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań, zachowań, pozwala korzystać z intuicji,
•	 wpływają na kondycję ciała, w tym m.in. przyspieszają powrót do zdrowia po uszkodzeniu układu sercowo-

naczyniowego, poprawiają koncentrację i zwiększają odporność (także na wirusy),
•	 w aspekcie funkcjonowania psychicznego budują odporność, szczęście, rozwój osobowości, obniżają 

niepożądane reakcje na stres, obniżają ból,
•	 wydłużają życie, co potwierdzone jest badaniami prowadzonymi na tych samych ludziach w odstępach 

czasowych.

Eksperymenty wykazały, że indukowany wpływ pozytywnych emocji przyspiesza powrót do zdrowia1.

Lyubomirsky (2008) udowodniła, że nasze szczęście zależy:
•	 w 10% od otoczenia, 
•	 w 50% od genów, 
•	 w 40% od naszej aktywności. 

 Bibliografia
Sonja Lyubomirsky (2008). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia, jakiego pragniesz. 
Wydawnictwo: MT Biznes.

1 Barbara L. Fredrickson, Marcial F. Losada (2013). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing: Correction to Fredrickson 
and Losada (2005). „American Psychologist”, 68(9), 822. Dostęp: https://bit.ly/3dx2LU1.
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Dlaczego Twój nastrój w pracy jest ważny? Tak! Pozytywna organizacja.
Emocje w pracy. O korzyściach z pozytywności w polskiej kulturze narzekania.

Emocje. Są z nami od urodzenia. Od nich zaczynamy dzień, gdy dzwoni budzik, i one żegnają nas na dobranoc. Jakie 
są? W dużej mierze takie, jakie zapraszamy do naszego serca i naszej głowy. Są też zależne od emocji otaczających 
nas ludzi. Czym są? Powszechnie emocje uznaje się za ważne elementy motywacji do działania. Najprościej: lubię, 
to zmierzam do obiektu; nie lubię – unikam. To jedne z pierwszych reakcji człowieka, które towarzyszą nam całe 
życie. Mechanizm pozostaje jak ten opisany wyżej. Zmianie ulegają obiekty wzbudzające owe stany, a także sposób 
ekspresji emocji. Wraz z wiekiem i doświadczeniem otoczenie wymusza na nas coraz to bardziej wysublimowane 
reakcje. Oczywiście i my podejmujemy decyzje o porzuceniu lub podjęciu aktywności związanej z doznawaniem 
emocji. Także w pracy.

Praca zawodowa i nasza w niej rola stanowią istotny bodziec do odczuwania emocji. Zarówno pozytywnych, jak 
i negatywnych. Mimo odczuwania emocji negatywnych ludzie wielokrotnie nie decydują się na zmianę pracy. 
Wyniki badań wskazują, że samopoczucie pracowników wpływa na funkcjonowanie intelektualne i motywacyjne 
człowieka, co rzecz jasna przekłada się na jego efektywność w pracy w rozumieniu obiektywnym, jak i w postaci 
subiektywnego zadowolenia czy satysfakcji z pracy. Emocje w pracy są kształtowane przez wiele czynników, zarówno 
tych związanych z wykonywaną pracą, jak i przez jej treść, a także relacje ze współpracownikami i przełożonym, 
warunki pracy czy sposób zarządzania i przyjęty system motywacyjny. O te czynniki dba organizacja, poszukując 
rozwiązań w wiedzy z zakresu zarządzania czy psychologii. Również ludzie coraz świadomiej dbają o zarządzanie 
własną karierą. Warto natomiast, oczywiście moim zdaniem, zdaniem psychologa praktyka, bardziej świadomie 
zatroszczyć się o same emocje w pracy. Od lat psychologia dostarcza dowodów, że emocje doświadczane przez 
ludzi w  miejscu pracy wpływają i na jakość współpracy w  zespole, i na jej efekty oraz  satysfakcję zawodową 
pracowników. Emocje negatywne mogą być nie tylko skutkiem, ale też przyczyną konfliktów, jakie mają miejsce 
w środowisku pracy. Mogą sprzyjać powstawaniu zachowań nieproduktywnych, a w skrajnych sytuacjach prowadzić 
do wypadków. 

Jest dzień powszedni, dzień pracy. Zaczynamy go od „Dzień dobry”. Ale co dalej? Charakterystyczny dla polskiej 
rzeczywistości jest pewien syndrom, określany jako polska norma negatywności lub inaczej polska kultura 
narzekania. Po „Dzień dobry” na powitanie pada pytanie: „Co słychać?”. W odpowiedzi rzadko kiedy usłyszymy: 
„Doskonale, mamy ogrom pracy” czy „Cudownie, mam nowe zadanie”. Nam „nie wypada” tak reagować i wyrażać 
emocji pozytywnych. Zazwyczaj jest „Tak sobie” albo „Stara bieda”, w najlepszym wypadku „Mogłoby być lepiej” albo 
„Nie jest źle”. Nie wypada uśmiechać się szczerze i mówić „Świetnie, że mam nowe zadania od szefa” czy „Dobrze, 
klient mi dziś pięknie podziękował, miło mi”. Nie wypada się chwalić. Normą jest narzekanie. Na organizację pracy, 
zarobki, przełożonych, kolegów, klientów. Od ekspresji niezadowolenia, będącej przejawem normy kulturowej, 
nakręcając spiralę narzekań, uruchamiamy emocje ze znakiem negatywnym. Z  moich doświadczeń wynika, 
że zdecydowanie lepiej tę zbędną umiejętność opanowali pracownicy niż kierownicy. Zdecydowanie mniej narzekań 
słyszę od kierowników. 

Ulegając pewnej normie kulturowej, związanej z aprobatą dla wyrażania niezadowolenia już na początek dnia i od 
„Dzień dobry”, zabieramy sobie coś, co tego dnia mogłoby być dobrego i cennego. Pozytywne emocje.
Paradoks. Każdy z nas lubi obserwować uśmiechy, być obsłużonym przez miłą, uśmiechniętą panią w sklepie czy 
urzędzie. Lubimy miły głos przez telefon, a nie oficjalne „Tak, słucham”. Ekspresja emocji pozytywnych ma ogromne 
znaczenie. Wywołuje pozytywne emocje u innych. Podobnie dzieje się z  emocjami negatywnymi. Udzielają się. 
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W pracy ludzie lubią narzekać kolektywnie. Robią to, począwszy od powitania przy wejściu do firmy rano. Narzekają 
po rozmowie telefonicznej, która zakończyła się brakiem sukcesu, lub po zebraniu. Narzekamy w przerwach 
na posiłek, w toalecie, w palarni. Temat pierwszy narzekań to pogoda, dalej… praca, jej organizacja. Słowa „Idź 
natychmiast do szefa” wypowiadane są tak silnie, że wzbudzają grozę i lęk u zainteresowanego i świadków. 
Komunikat podczas zebrania „Będą zmiany” jest kolejnym katalizatorem emocji grozy, popartej pseudoracjonalnymi 
argumentami i spekulacjami, że firma upada. Komu szkodzimy? Sobie. 

Zachęcam, by w trosce o siebie mieć na uwadze, że przebywając ze sobą w pracy, mamy skłonność do przejmowania 
swoich emocji. Nie straszmy się w nadmiarze. Już nam to nie jest potrzebne. Firmy nie upadają jedna po drugiej, 
szefowie nie pożerają pracowników na wejściu, a niemiła osoba po tym, jak była niemiła, zazwyczaj szybko 
o tym zapomina, podczas gdy w naszej pamięci, bywa, uraza pozostaje latami. Za często tą negatywną pamięcią 
i związanymi z nią emocjami dzielimy się ze współpracownikami. I choć psychologia ewolucyjna skłonnością do 
zapamiętywania tego, co złe, tłumaczy przetrwanie naszego gatunku, ta umiejętność identyfikowania jest nam 
potrzebna, to jednak warto uczyć się regulowania emocji w kierunku dla nas korzystnym. W kierunku radości, 
szczęścia, nadziei, satysfakcji. 

Regulowaniu emocji w kierunku poprawiania nastroju sprzyjają ćwiczenia. Jakie? Pytanie o to, co dobrego słychać, 
zamiast o to, co słychać, opowiadanie sobie historii z pozytywnym zakończeniem, okazywanie wdzięczności poprzez 
częstsze jej wyrażanie, uśmiechanie się do siebie, wbieganie po schodach zamiast używania windy czy spacer 
zamiast spędzania czasu w palarni. I wiele innych, do których Cię, Czytelniku, zaproszę. Pozytywne emocje w pracy, 
szczególnie w sytuacjach społecznych, podczas zebrań, spotkań, w  kontakcie z klientami, po prostu działają 
na naszą korzyść. A je możemy świadomie regulować. Warto od nich zaczynać dzień, pozwalać sobie doświadczać 
ich w pracy i z nimi dzień kończyć. Warto dać wybór przede wszystkim sobie, bo to, że nasze negatywne emocje 
wpłyną na innych, jest pewne. Bądźmy w HARMONII i w pracy z pozytywnymi emocjami. Warto! 

Powyższy tekst pierwotnie ukazał się w dwumiesięczniku „Harmonia. Twoje zdrowie” nr 03/04.2018.
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Stres w pracy i trudności w pracy. Jakie możesz mieć korzyści ze stresu?

Jak rozumiesz słowo „trudność”? 

Na jakie trudności napotykasz w związku z pracą? 

Co Cię stresuje w pracy? Co Cię stresuje w poszczególnych dniach tygodnia? 

Zastanów się przez chwilę.

Czy trudnościami lub tym, co Cię stresuje, są:
•	 zmiany organizacyjne, •	 bycie ocenianym,
•	 nowe zadania, •	 niesprawiedliwe oceny,
•	 terminy „na wczoraj”, •	 kontrola („inni patrzą, jak pracuję”),
•	 rosnące wymagania, •	 źle naliczone wynagrodzenie,
•	 obawa popełnienia błędu, •	 „kukuzzamuru”, czyli szef 
•	 zmiany decyzji, •	 kolega maruda rozgłaszający „czarne scenariusze”.
•	 szybkie tempo pracy,

Co jeszcze stanowi trudność w pracy? Co jeszcze stanowi trudność poza pracą?
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Jak odczuwasz stres i doświadczasz trudności w zależności od dnia tygodnia?

Jakie możesz mieć pozytywne korzyści ze stresu?

Czynniki wpływające na nas, na nasz nastrój czy poziom odczuwania stresu, mogą różnie na nas działać. Stres 
jest nam potrzebny do działania, natomiast, niestety, wiele stresu w pracy czy nieprzyjemnych emocji dostarczamy 
sobie sami. Czasami warto zaakceptować fakt, że to właśnie tempo pracy, zmiany decyzji i rosnące wymagania 
szefów, mimo że nie zawsze przyjemne, są dla nas pozytywnie organizujące. To właśnie one i Twoja praca powodują, 
że odnosisz sukcesy w pracy i życiu. Nastawienie psychiczne to fundamentalne przekonanie na temat tego, jak 
działa świat. Nastawienie określa Twój sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Przekonanie nie musi być 
prawdą. 

Przykład: przekonanie „szef patrzy na mnie i mnie kontroluje, bo chce mi udowodnić błąd” może być mylne! 

Taka myśl działa jak samospełniająca się przepowiednia, co oznacza, że Twoje oczekiwania mogą się spełnić. 

Samospełniające się proroctwo to zjawisko polegające na tym, że ludzie: 
•	 mają określone oczekiwania dotyczące innej osoby/siebie/świata, co 
•	 wpływa na ich postępowanie, które 
•	 powoduje, że inna osoba / oni sami / świat zachowuje się w sposób zgodny z ich wyjściowymi oczekiwaniami.

Trenując swoją pozytywną organizację, nieco inaczej spojrzysz na siebie, swój nastrój czy emocje i pracę. Bardzo 
zachęcam Cię, byś wracał do proponowanych ćwiczeń. Wiem, że warto! 

 Bibliografia 
Kelly McGonigal (2016). Siła stresu. Wydawnictwo: Helion. 
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Czas na pracę z przekonaniami 

Jakie negatywne przekonania miewasz? Zapisuj wszystkie. Możesz je dopasować do dni tygodnia. 

PN
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ŚR

CZ

PT

SO

ND

Jakie masz przekonania w sytuacjach stresujących?
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Zapraszam Cię do wykonania ćwiczenia

Usiądź wygodnie w swoim domu, w swoim fotelu. Połóż przed sobą swój telefon. Popatrz na niego przez kilka 
sekund. Wyobraź sobie, że nie dzwoni. Jeden dzień, drugi… Nie dzwoni przez tydzień. Znikają: rosnące wymagania, 
przełożony, współpracownicy.

Jak się czujesz w takiej sytuacji? Zapisz te emocje. 

Nie będę zdziwiona, jeśli powiesz mi, że na początku całkiem dobrze. Jaka będzie kolejna myśl? Kolejną myślą jest 
to, że czujesz się niepotrzebny… Zgadłam?

Co myślisz w tej sytuacji?

Co robisz? 

Przyczyną braku aktywności dorosłego człowieka, czyli pozostawania w domu, są albo utrata pracy, albo bezczynność 
wynikająca z niezdolności do pracy. Utrata pracy obniża dobrostan psychiczny. Z kolei różne trudności związane 
z pracą, z którymi się mierzysz każdego dnia, pozwalają Ci budować poczucie własnej skuteczności. Powstaje ono 
właśnie w wyniku zmagania się z różnymi zadaniami, które często uważamy za zbędne i stresujące. Przekonanie 
o własnej skuteczności jest rozumiane jako Twoja osobista sprawność i przekłada się na działanie. Dzięki kolejnym 
ćwiczeniom to działanie może być sprawniejsze. 
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Zapraszam do eksperymentu. Jeśli masz odwagę.

Zaproszę Cię teraz do pewnego ćwiczenia. W tabeli poniżej wypisane są różne zdarzenia związane z pracą zawodową 
i powiązanymi z nią aktywnościami/sytuacjami. Czytaj je i zapisuj (obok nich) w odpowiedzi na nie wyłącznie zwroty 
z listy poniżej. To jedyne zwroty, których możesz użyć. 

•	 SUPER! •	 OK
•	 TO ŚWIETNIE! •	 DOBRZE 
•	 REWELACJA!
•	 CUDOWNIE!

•	 LUB JESZCZE JEDEN! CO MÓWIĄ DZIECI, KIEDY SIĘ 
BARDZO UCIESZĄ? WOOOW

Wracasz autem z pracy i widzisz korek spowodowany 
robotami drogowymi!

Dostałeś nowe zadanie!

Kolega zachorował. Właśnie się dowiadujesz, 
że idziesz za niego na szkolenie! Za 10 minut.

Spodziewałeś się deszczu, a za oknem upały.

Kolega mówi: „Natychmiast idź do szefa!”.

Będziesz członkiem zespołu projektowego.

Niespodzianka! Dziś w czasie pracy będzie Ci 
towarzyszył szef!

Na 2 miesiące zostanie uruchomiona zmiana nocna!

Ktoś pije herbatę z Twojego ulubionego kubka!

Spodziewałeś się wolnej soboty, ale jest dodatkowa 
praca.

Miałeś ochotę na kawę, ale zepsuł się automat.

Zaczniesz wdrażać nowych pracowników.

Jak poszło ćwiczenie? Zapisz swoje pierwsze skojarzenia, myśli.
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Zastosowałeś się do zalecanej listy? Jak szedł trening?

Jakich innych słów (spoza listy) chciałbyś użyć? Zapisz je.

Przypuszczam, że mogłeś chcieć użyć innych słów niż te z listy. Kilkaset osób już mi to powiedziało. Ćwiczenie, które 
wykonałeś, nazywa się „Humor na opak”. Jego autorem jest Seligman, uważany za ojca psychologii pozytywnej. 
Seligman dowiódł, że optymizm się opłaca. Warto dostrzegać, że zmiana sposobu reagowania na różne informacje 
związane z pracą, w tym zmianą organizacyjną, może dawać korzyści. Zarówno szczere, jak i wymuszone „wooow!” 
może w wielu sytuacjach wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie Twoje i innych. 

Jak sądzisz, jakie możesz mieć korzyści z wypowiadania szczerego i spontanicznego „wooow”? 

Jak sądzisz, jakie możesz mieć korzyści z wypowiadania nieszczerze „wooow” (do którego się zmusisz, jak 
w ćwiczeniu „Humor na opak”), zamiast dość powszechnego słowa „k*r*a” (lub „kura z W”)? 

Dlaczego jednak mogłoby się opłacić w tych i podobnych okolicznościach powiedzieć „wooow!” zamiast „motyla 
noga!”? Korzyści jest kilka. 
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Korzyści z pozytywnych reakcji. 

Po pierwsze

W pracy jest wiele sytuacji bardzo pozytywnych, których w wyniku naszej skłonności do ekspresji niezadowolenia 
nie doceniamy: klasyczne to „Dostałeś nowe zadanie!”. 

Nowe zadania nas rozwijają, podnoszą poczucie skuteczności. Warto częściej mówić w tych okolicznościach 
„SUPER! Dziękuję, szefie”. Spodziewam się Twojej obiekcji. „Jak się ucieszę, to da mi za chwilę kolejne zadanie”. 
Tak może być, ale nie wyklucza to korzyści dla Ciebie. 

Uczmy się od dzieci mówić „WOOOW!!!”:
•	 Gdy ktoś częstuje Cię smacznym ciastem podczas śniadania w pracy.
•	 Kiedy pojawią się w stołówce zakładowej owoce zamiast słodyczy.
•	 Kiedy kolega dobrze wykona zadanie. Powiedz mu: „Super!”. 

Po drugie 

Nabycie umiejętności hamowania ekspresji niezadowolenia może Ci przynieść korzyści i pozwolić wyregulować 
emocje. Jeśli ktoś przychodzi i mówi tonem jak z horroru: „NATYCHMIAST IDŹ DO SZEFA”, a Ty z uśmiechem 
odpowiesz „OK” i nie podchwycisz TONU GROZY, to: 
1. Zdziwisz tę osobę.
2. Nie dasz się wciągnąć w dalszy (ewentualny) czarny scenariusz. 
3. Z większym spokojem pójdziesz do szefa.
4. Efekt rozmowy będzie lepszy. 

Jeśli „wooow” lub „super” będzie nieodpowiednie do sytuacji, to proponuję długie i niskie 
„hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm”. Ono ma szansę budować relacje. Jeśli jesteś osobą impulsywną 
(natychmiast wyrażającą to, co myślisz), koniecznie ćwicz „hmmmmmmmmmmmmm”. 

Po trzecie 

Są okoliczności, w których moim zdaniem opłaca się samego siebie oszukać. Spodziewałeś się deszczu, a za oknem 
upały. Albo spodziewałeś się upałów, a za oknem deszcz. 

W podobnych sytuacjach wolę wymusić w sobie „wooow”. Wiem, że (nawet jeśli jest wymuszone) spowoduje ono 
więcej korzyści niż wkurzanie się na pogodę, na którą i tak nie mam wpływu. Więc dlaczego ona ma mieć wpływ 
na mnie? Nawyk otwartości – a reakcja „wooow” jest właśnie takim nawykiem – pozwala na szukanie innych 
rozwiązań. 

Jeśli oczekiwałeś wolnej soboty, a dowiesz się, że jej nie masz, zamiast się irytować lub poddawać, spróbuj szukać 
innych rozwiązań. „Wooow” je otwiera. Pozytywna reakcja na wiadomość, a po niej pozytywnie wyrażona prośba 
mogą spowodować lepszy skutek – poszukiwanie innych rozwiązań niż gniew, złość czy smutek. Moim zdaniem 
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polscy pracownicy nie cieszą się, gdy mają powód (nowe zadania). Chciałabym, by potrafili robić to szczerze, 
ponieważ wiem, ile mogliby zyskać. Lepszym rozwiązaniem jest samooszukiwanie się (w kwestii pogody i nie tylko) 
niż narzekanie (na nią). 

 

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz!

Zapewniam, że w ćwiczeniu (str. 18) nie pojawiły się zwroty, w odpowiedzi na które nie opłacałoby się lub nie 
można byłoby zareagować pozytywnie (wskazać na słowa „wooow”, „super”) i doprowadzić do lepszej reakcji. 
Pamiętaj, że po „wooow” ma być działanie. Gdy dowiesz się od lekarza medycyny pracy, że nie masz zdolności 
do wykonywania dotychczas ważnej czynności w pracy, to jasne, że powiedzenie „super” nie rozwiąże problemu. 
Jednak wytrenowany nawyk pozytywności może pomóc Ci sprawniej działać również w sytuacjach bardzo trudnych. 
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Niebezpieczne przekonania. W harmonii ze sobą2 

Czy postrzegany świat jest takim, jaki jest, czy takim, jakim go widzimy?
Przekonania o sobie i o świecie są bardzo mocno wpisane w nasz charakter. Nasz charakter przekłada się z kolei 
na nasze zachowania, decyzje, role, wybory. Wpływa także na innych. W znacznym stopniu postrzegany przez nas 
świat nie jest takim, jakim jest, ale takim, jakim go postrzegamy. Nasze postrzeganie otoczenia kształtuje się od 
wczesnego dzieciństwa pod wpływem otoczenia, w którym się wychowujemy, a także kultury, w której wzrastamy. 
Czasami świadomie reflektujemy się, że to, co nam przekazuje otoczenie, nam nie pasuje, więc je zmieniamy. 
Czasami robimy to intuicyjnie. Bywa też tak, że pozostajemy w otoczeniu, które jest nam znane, przewidywalne, 
i nie pragniemy niczego zmieniać. Nawet jeśli czujemy, że otoczenie nam nie służy. 
Nasze przekonania w istotny sposób wpływają na nas, na naszą efektywność osobistą, zawodową, ale także 
na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Psychologia bada przekonania ludzi, to, skąd się biorą i jak na nas wpływają. Na przestrzeni lat wskazała na dwa 
bardzo istotne i wartościowe dla człowieka przekonania, a mianowicie na nadzieję na sukces oraz poczucie własnej 
skuteczności. 
Nadzieja na sukces rozumiana jest jako przekonanie o posiadaniu kompetencji umożliwiających osiągnięcie 
sukcesu. To oczekiwanie, że sprawy potoczą się w dobrym kierunku, że odniesie się sukces i że sukces ten związany 
będzie z własnymi kompetencjami3. Nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwań pozytywnych efektów własnych 
działań. Dzieje się tak, że większa nadzieja na sukces wpływa na wzbudzenie pozytywnych emocji, takich jak 
ciekawość, duma z własnych umiejętności oraz wygaszanie emocji negatywnych, takich jak strach przed porażką, 
nuda, zmęczenie. Jest to przekonanie: „Dam radę, warto próbować!”. 
Drugim istotnym i zarazem korzystnym dla człowieka przekonaniem jest poczucie własnej skuteczności4. Oznacza 
ono przekonanie o kontroli nad zdarzeniami, które umożliwia planowanie i osiąganie celów. Cecha ta różnicuje 
ludzi w zakresie myślenia, odczuwania i działania w taki sposób, że wyższe poczucie własnej skuteczności zwiększa 
motywację do działania i wiąże się z lepszymi osiągnięciami. To przekonanie: „Zrobię to dobrze”.
Ludzie mający nadzieję na sukces i wysokie poczucie własnej skuteczności mają bardzo ważny kapitał, który 
pozwala im nie tylko działać sprawniej w odpowiedzi na zadania dnia codziennego, ale też żyć lepiej. Jest po prostu 
ich osobistym kapitałem, który pomaga w szczególny sposób, gdy pojawiają się sytuacje trudne. Wówczas ów 
osobisty zasób pozwala na pokonanie pojawiających się trudności, które bardzo często postrzegane są jako zadania 
czy wyzwania, z którymi można sobie poradzić. 
Pewne przekonania bardzo silnie tkwią w polskiej kulturze i są wynikiem tzw. ludowych mądrości. Ale czy każde 
z nich jest korzystne? Czy nam służą? 
Niedawno przeprowadzałam rozmowy ze studentami kierunków humanistycznych, każdej osobie zadając zestaw 
takich samych pytań dotyczących kariery i planów. Zaskakujące dla mnie były odpowiedzi na pytanie o skojarzenia ze 
słowem „nadzieja” i o przysłowie, jakie się z nim kojarzy. Nie spodziewałam się, że niemalże wszystkie odpowiedzi 
to: „Nadzieja matką głupich”.
Młodzi ludzie u progu swojego życia, z ogromnym potencjałem, wsparciem i możliwościami, bezrefleksyjnie 
powtarzają przekonanie, że nadzieja jest matką głupich. To niebezpieczne przekonanie. Podobnie jak wiele innych, 
mocno zakorzenionych w naszym języku, kulturze, a także i naszym charakterze. 

2 Materiał ukazał się w magazynie „Harmonia” nr 11/12.2018.
3 Koncepcja zaproponowana i rozwijana przez Charlesa Richarda Snydera.
4 Poczuciem skuteczności zajmował się Albert Bandura.
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Oto one:
•	 Nie chwal dnia przed zachodem słońca •	 Atak jest najlepszą formą obrony 
•	 Nadzieja matką głupich •	 Co za dużo, to niezdrowo 
•	 Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni •	 Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
•	 Biednemu zawsze wiatr w oczy •	 Człowiek człowiekowi wilkiem
•	 Biedna, bom głupia, głupia, bom biedna 
•	 Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli

•	 Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak 
i one

•	 Nie chwal się •	 Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził
•	 Dzieci i ryby głosu nie mają 

Co mówi psychologia w odpowiedzi na powyższe przekonania?

Nie chwal dnia przed zachodem słońca
Nie chwal się 
Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli

→ Dąż do realizacji planów, planuj najlepsze możliwe 
scenariusze, mów o nich. Wierz w siebie.

Nadzieja matką głupich → Miej nadzieję, buduj ją, wzmacniaj.

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni 
→ Pozytywne emocje są istotne, śmiej się, wierz, 
że śmiech to zdrowie (tak, to przysłowie działa 
korzystnie).

Biednemu zawsze wiatr w oczy 
Biedna, bom głupia, głupia, bom biedna

→ Możesz zmienić więcej, niż sądzisz, pod warunkiem, 
że zaczniesz działać. Masz prawo nie godzić się 
na obecny stan i zmieniać go.

Co za dużo, to niezdrowo 
Dzieci i ryby głosu nie mają 
Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził
Atak jest najlepszą formą obrony 

→ To szczególnie niebezpieczne przekonania w sferze 
zawodowej. Warto dać sobie przyzwolenie na mówienie, 
komunikowanie się, zmienianie otoczenia. Uczmy się 
rozmawiać!

Człowiek człowiekowi wilkiem
→ Ludzie są zdolni i skłonni do współpracy, warto się 
jej uczyć i rozumieć, z czego mogą, ale nie muszą, 
wynikać zachowania wrogie.

Spróbujmy dostrzegać korzyści z takich przysłów, które budują nasze przekonania, że „dla chcącego nic trudnego” 
i że niekoniecznie „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”. 
Niedawno zatrzymałam się na zamieszczonym w internecie poście, który brzmiał mniej więcej tak: „Dlaczego 
wierzymy w to, że pecha przynosi czarny kot albo piątek trzynastego, a nie wierzymy w samego siebie?”. 
Spróbujmy uwierzyć, że każdy jest kowalem własnego losu, a szczęście zależy od nas samych. Spróbujmy też 
uważniej wsłuchiwać się w swoje przekonania, które zostały niefortunnie ukształtowane przez nasze ludowe (nie)
mądrości. Bądźmy uważni, jakie przesłania przekazujemy naszym dzieciom. Stwarzajmy im szanse do budowania 
ich nadziei na dobrą przyszłość i wzmacniajmy ich poczucie skuteczności, to pomaga w zmaganiach z troskami 
życia codziennego, ale też w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.
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Słuchaj uważnie, jakie negatywne przekonania wyrażają inni. Czy są prawdziwe? 

Jakie negatywne przekonania innych, związane z pracą, słyszysz?

Czym zakwestionujesz ich zasadność?

Jakie negatywne przekonania innych związane z otaczającym nas światem słyszysz?

Spróbuj poszukać argumentów zaprzeczających ich zasadności?
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Metoda pozytywnej organizacji: trudność – przekonanie – skutek (TPS).

Dlaczego warto poznać metodę TPS? W pewnych okolicznościach, a są nimi sytuacje trudne, „wooow” ich nie 
uratuje. Gdy popełnisz błąd – nie, nie mów „wooow”. Ważne są inne aspekty reagowania, którym się przyjrzymy. 
Dlaczego? Ponieważ w naszym życiu są i będą trudności. Celem nie jest reagowanie pozytywnie na wszystko, 
ale skuteczne reagowanie. Poznasz i poćwiczysz metodę TPS, która pomoże lepiej zrozumieć siebie i sprawniej 
działać. 

Naturalne jest, że poniższe zdarzenia czy sytuacje mogą stanowić trudność:
•	 zmiany organizacyjne, •	 bycie ocenianym,
•	 nowe zadania, •	 niesprawiedliwe oceny,
•	 terminy „na wczoraj”, •	 kontrola (inni patrzą, jak pracuję),
•	 rosnące wymagania, •	 źle naliczone wynagrodzenie,
•	 obawa popełnienia błędu, •	 „kukuzzamuru”, czyli szef 
•	 zmiany decyzji, •	 kolega maruda rozgłaszający „czarne scenariusze”.
•	 wysokie tempo pracy,

Co jeszcze może być trudnością w pracy?

Co jeszcze może być trudnością w życiu osobistym i wpływać na pracę?
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Konsekwencją trudności i niepowodzeń jest obniżona motywacja, czasami skutkująca unikaniem. Ale unikanie ich 
nie rozwiąże. Trudności często nie unikniemy, nie będzie ich mniej. Warto natomiast pracować nad przekonaniami. 
Zarówno naszymi, jak i innych, na których mamy wpływ i którzy mają wpływ na nas. Zawsze mamy wpływ na siebie 
i swój nastrój. Z kolei nie mamy wpływu na pogodę, raczej nie wpłyniemy na korki w centrum miasta czy obniżenie 
cen w sklepach albo wymagań klientów. 

Możemy dostosować ubiór do pogody, wybrać porę dnia lub środek lokomocji, umożliwiający ominięcie korków, 
szukać produktów w innych sklepach albo uczyć się sprostać wymaganiom klientów.

Mamy wpływ na swoje postrzeganie danych sytuacji, swoje wybory i swój rozwój. 
Martin Seligman zaproponował metodę uczenia się optymizmu, uważając i udowadniając naukowo, że jest to 
możliwe. Poniżej szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania techniki TPS (trudność – przekonanie – skutek).

Wyobraź sobie następującą sytuację.
Wyjechałeś do pracy punktualnie. Jadąc, widzisz niespodziewany korek. Jedziesz spokojnie, gdy nagle kierowca 
jadący za Tobą gwałtownie Cię wyprzedza i zajeżdża Ci drogę, wymuszając hamowanie. Jaka pierwsza gorąca 
myśl Ci towarzyszy? Nie będę zdziwiona, jeśli powiesz: „Co za **********!”. Masz ochotę pogrozić kierowcy lub 
faktycznie to robisz. Jaki jest skutek? W jakim zostajesz nastroju? Z czym wchodzisz do pracy? 

Trudność tu to kierowca brawurowo zajeżdżający Ci drogę. Gorąca myśl, przekonanie: „Co za idiota!”. Skutek: 
złość, obniżenie nastroju. 

A teraz inaczej:
Trudność: kierowca brawurowo zajeżdża Ci drogę. Przekonanie: musi się bardziej niż ja spieszyć, dobrze, 
że wyjeżdżam punktualnie i mimo korków zdążę do pracy. Skutek: jedziesz do pracy spokojnie. Dodatkowa korzyść: 
doceniasz sam siebie. A docenianie siebie to ważna umiejętność. 

Może być jeszcze inaczej:
Trudność: kierowca brawurowo zajeżdża Ci drogę. Przekonanie: musi się bardziej niż ja spieszyć, dobrze, że mój szef 
zrozumie, jeśli wytłumaczę, że spóźniłem się przez korek. Skutek: jedziesz do pracy spokojnie. Jeśli myślisz: „Co 
za kretyn!”, ogarnie Cię złość. Dlaczego? Ponieważ szukasz wyjaśnienia trudności w przyczynach zewnętrznych. 
Czy jesteś w stanie zmienić tę zewnętrzną przyczynę? Czy jesteś w stanie nauczyć kultury jazdy innych „kretynów 
zajeżdżających Ci drogę”? Według mnie nie. Co możesz zmienić? Własne nastawienie do tej trudności.

Ktoś zajeżdża Ci drogę, gdy prowadzisz samochód. „Spieszy się facet, ja mam czas, dobrze zaplanowałem dzień”. 
Skutek: satysfakcja z własnej organizacji, brak nerwów. 
W założeniu TPS chodzi o to, abyś zorientował się, w jaki sposób trudności wpływają na zmianę Twojego sposobu 
myślenia, jak się w ich obliczu czujesz i co wówczas robisz.
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Ćwiczenie metody trudność – przekonanie – skutek (TPS)

Wprowadzenie nawyku dostrzegania, analizowania i przeformułowywania przekonań negatywnych to długi 
i wymagający proces. Już teraz zachęcam Cię do wielokrotnego powracania na te strony. 

Podsumowując:

 TRUDNOŚĆ to: sytuacja obniżająca nastrój, kłopoty, niepowodzenia, jakich doznaje człowiek, np. dziura w bucie, 
duży rachunek do zapłacenia, kłótnia z przyjacielem, choroba, nowe zadanie wyznaczone w pracy, niesprawny 
sprzęt. Zapisuj je! 

 PRZEKONANIE jest interpretacją zdarzenia, odpowiedzią na pytanie: 
Dlaczego mnie to spotkało?
Dlaczego mi się to przytrafiło?
Dlaczego akurat ja?

Ważne, by w tej części nie zapisywać uczuć, tylko oceny, interpretacje, wyjaśnienia, własne subiektywne przekonania, 
którymi tłumaczymy sobie zaistniałe zdarzenia.

Przekonanie to bardzo często pierwsza myśl, jaka się pojawia po trudności, tzw. gorąca myśl.

 SKUTEK to konsekwencja przekonania. Albo kolejna emocja, albo zachowanie. Zapisuj je również. Ważne 
jest, aby zapisać jak najwięcej (wszystkie) uczuć i działań. W skutkach można zapisać np.: czułem się smutny, 
niespokojny, wesoły, winny, zły, wyszedłem z domu, trzasnąłem drzwiami, rozpłakałem się, poszedłem spać, 
upiłem się.

Przykłady trudności:
•	 Kolega mówi, że natychmiast masz iść do szefa.
•	 Szef odesłał Ci pracę do poprawienia.
•	 Masz mało zmotywowany zespół.
•	 Masz duży rachunek do zapłacenia.
•	 Nie dostałeś premii.
•	 Będziesz przeniesiony do innego działu.
•	 Klient nakrzyczał na Ciebie w rozmowie telefonicznej.
•	 Ciągle zawiesza się Twój służbowy komputer.

Oczywiście ważne, żebyś wybrał swoje trudności, niekoniecznie te z listy powyżej.
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Ćwiczenie 

Tomkowi (tak go nazwijmy ) przytrafiają się różne sytuacje. W ramce po lewej stronie zapisany jest jego sposób 
wyjaśniania tych sytuacji. Jest to pesymistyczny styl wyjaśniania, czego konsekwencją jest większy stres. Spróbuj 
wykonać ćwiczenie polegające na przekształceniu TPS Tomka na optymistyczny styl wyjaśniania.

Tomek dojechał do firmy i widzi, że ktoś właśnie parkuje na jego miejscu.

Pesymistyczny styl wyjaśniania Optymistyczny styl wyjaśniania

T – Trudność
„Nie mam gdzie zaparkować”.

T – Trudność
„Nie mam gdzie zaparkować”.

P – Przekonanie 
„Co za *** mi tu próbuje stanąć!”

S – Skutek
Opuszcza szybę i nazywa nieelegancko kierowcę.

Tomek spodziewał się podwyżki, ale nie dostał jej.

Pesymistyczny styl wyjaśniania Optymistyczny styl wyjaśniania

T – Trudność
„Nie dostałem podwyżki”.

T – Trudność
„Nie dostałem podwyżki”.

P – Przekonanie 
„Jestem do niczego! Źle pracowałem…”

S – Skutek
„Nie mam ochoty się starać”.

Nowy kolega z działu Tomka zostawił nieład na stanowisku pracy, które współdzielą.

Pesymistyczny styl wyjaśniania Optymistyczny styl wyjaśniania

T – Trudność
Zastaje nieład na stanowisku pracy.

T – Trudność
Zastaje nieład na stanowisku pracy.

P – Przekonanie
„Nowi nic nie potrafią! Jak można takich zatrudniać!?”

S – Skutek
Zaczyna pracę w kiepskim nastroju.

 Bibliografia 
Martin E.P. Seligman (2007). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. 
Wydawnictwo: Media Rodzina.
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Wspieranie innych z TPS 

A teraz zadanie dla Ciebie. Bardzo szczególne. Ważną umiejętnością pozytywnej organizacji jest czerpanie 
pozytywności z pomagania innym. Kiedy bliska osoba powie Ci o trapiącej ją sytuacji, spróbuj analizować w trakcie 
wypowiedzi, jakie ma przekonania. Jeśli będą to przekonania pozytywne, powiedz: „Wooow, super, na pewno dasz 
radę!”. Gwarantuję, że zyskacie na tym oboje. Jeśli przekonania będą negatywne, spróbuj wesprzeć ją w próbie 
przeformułowania ich lub przynajmniej zakwestionowania.

Przykłady

Dziecko zgłasza trudność przed sprawdzianem w szkole, mówiąc: „Nauczycielka się na mnie uwzięła i na pewno 
nie zaliczę sprawdzianu, bo nie zdążę się nauczyć”. Zgodnie z samospełniającym się proroctwem tak się może stać. 
Przekonania można jednak zmieniać. W tych okolicznościach warto zmienić przekonanie dziecka. 

Koleżanka zwierza Ci się, że może stracić pracę. Ma skończone 50 lat. Mówi: „Zwolnią mnie i już nikt mnie 
nie zatrudni, ludzie po 50 nie znajdują pracy”. Co fałszywego jest w tym sądzie? Nie ma bezrobocia, ludzie 
z doświadczeniem są poszukiwani na rynku pracy, a kobiety po 50 to świetne pracownice! 

Spróbuj wyjaśnić koleżance czy dziecku, że finał ich sytuacji może być inny i zależy od nich w większym stopniu, niż 
przypuszczają. 

Zapisz swoje pomysły na wspieranie innych i budowanie ich pozytywnych przekonań.
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Bezkosztowe metody na dobry nastrój. Poznaj je!

Pozytywna organizacja to poszukiwanie takich aktywności, także poza pracą, które pozwolą Ci mieć dobry nastrój. 
Czasami mówimy, że coś byśmy zrobili, ale nie mamy do tego warunków, najczęściej pieniędzy. To pułapka! 
Przyjemne zdarzenia, które mają wpływ na nastrój całego dnia, niewiele kosztują. Trzeba je tylko umiejętnie 
wybierać, czasami też planować!
Przyjemne zdarzenia, które mają wpływ na nastrój całego dnia – szukaj ich aktywnie, a  będziesz szczęśliwy. 
Zamiast marudzić, że życie to nie jedno pasmo przyjemności, przyjmij, że:

 SZCZĘŚCIE TO SUMA POZYTYWNYCH ZDARZEŃ, KTÓRE ZALEŻĄ OD CIEBIE!   

Warto dbać o dobry nastrój!
Co robisz w pracy, aby mieć dobry nastrój?

Co robisz poza pracą, aby mieć dobry nastrój?
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Warto też się reflektować, czy wszystko, co robisz, faktycznie poprawia efektywność. 

Co robisz, sądząc, że poprawia nastrój, a de facto Ci szkodzi?

Naukowcy udowodnili, że pewne codzienne aktywności poprawiają nastrój. Także osobom o bardzo obniżonym 
nastroju, czyli w depresji.

Są też aktywności, które uprawiamy, czasami namiętniej niż seks, a absolutnie nie poprawiają nastroju. Są to:
•	 plotki,
•	 narzekanie,
•	 palenie papierosów,
•	 nicnierobienie albo zabieranie się za zrobienie czegoś i odkładanie tego,
•	 oglądanie TV czy przeglądanie internetu,
•	 duszenie w sobie negatywnych emocji,
•	 obwinianie innych.

   SZCZĘŚCIE TO SUMA POZYTYWNYCH ZDARZEŃ, KTÓRE ZALEŻĄ OD NAS SAMYCH   

Nastrój poprawiają:
•	 inni ludzie – pod pewnym warunkiem 
•	 szczególne czynności wykonywane samotnie,
•	 aktywności związane z własnym rozwojem.

Związane z innymi ludźmi:
•	 przebywanie wśród szczęśliwych, rozbawionych osób,
•	 przyglądanie się ludziom szczęśliwym,
•	 zainteresowanie ze strony ludzi,
•	 przebywanie z przyjaciółmi,
•	 kawa, herbata z przyjaciółmi,
•	 popularność w towarzystwie,
•	 spotkanie ze starymi przyjaciółmi.

Planuj spotkania z przyjaciółmi. Szczególnie z tymi pozytywnymi, którzy zawsze Ci dobrze życzą, Jeśli umówisz się 
w weekend z nimi, a później dowiesz się, że masz iść do pracy w sobotę, nie smuć się, ale spróbuj pogodzić pracę, 
dobry humor i spotkanie z przyjaciółmi. 
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W pracy i nie tylko nastrój poprawiają:
•	 mówienie komplementów i chwalenie innych,
•	 bycie poproszonym o pomoc i radę,
•	 prowadzenie ożywionej rozmowy.

Pielęgnujmy relacje z bliskimi! Czynności związane z ludźmi, które wpływają na nastrój:
•	 wyznawanie miłości, •	 pieszczoty, gra wstępna, seks,
•	 bycie z kimś, kogo się kocha, •	 adoracja ze strony płci przeciwnej,
•	 całowanie się, •	 poznanie kogoś atrakcyjnego.

Czynności wykonywane samotnie, które wpływają na nastrój:
•	 słuchanie radia, •	 mocny sen w nocy,
•	 myślenie o czymś dobrym z przeszłości, •	 słuchanie muzyki,
•	 myślenie o ulubionych osobach, •	 uśmiechanie się do ludzi,
•	 oglądanie pięknych krajobrazów, •	 obserwowanie, że bliskim się dobrze powodzi,
•	 oddychanie świeżym powietrzem, •	 poczucie obecności Boga w życiu,
•	 przebywanie w ciszy i spokoju, •	 oglądanie dzikich zwierząt,
•	 siedzenie na słońcu, •	 poczucie odprężenia,
•	 noszenie czystych ubrań, •	 przebywanie ze zwierzętami,
•	 wolny czas poświęcony na hobby, •	 śmiech – oglądanie komedii.

Związane z własnym rozwojem:
•	 realizacja projektu na własny sposób, •	 uczenie się czegoś nowego,
•	 czytanie książek, poezji, oglądanie dzieł sztuki, •	 słuchanie komplementów,
•	 planowanie lub organizacja czegoś, •	 dobre wykonanie jakiejś pracy,
•	 umiejętne prowadzenie samochodu, •	 jedzenie dobrego posiłku,
•	 powiedzenie czegoś wprost, •	 wyjście do restauracji.

Pamiętaj! 
•	 TV zasadniczo nie poprawia nastroju. •	 Odpoczywaj tak, by odpocząć, a nie się zmęczyć 
•	 Aktywności, jakie podejmujesz po pracy, wpływają 

na Twoją organizację w pracy.
•	 Człowiek wypoczęty zupełnie inaczej postrzega 

trudności niż człowiek zmęczony.
•	 Nie każdy film relaksuje. •	 Gdy jesteśmy głodni, zmęczeni, zestresowani, 

działamy mniej sprawnie
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Zadanie dla Ciebie: zastanów się, jak odpoczywasz, że się męczysz.

Którymi aktywnościami proponowanymi przeze mnie możesz zastąpić zachowania dotychczasowe, by zagwarantować 
sobie większy dobrostan?

 Bibliografia
Michael Argyle (2004). Psychologia szczęścia. Wydawnictwo: Astrum.
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Moja najlepsza możliwa przyszłość 

Laura King, profesorka Uniwersytetu Missouri Columbia, przeprowadziła pierwsze systematyczne badania 
w obszarze optymizmu. Jej eksperyment był dość prosty. Uczestnicy przychodzili do laboratorium przez cztery dni 
z rzędu. Przez kolejne cztery dni, każdorazowo dwadzieścia minut spisywali „swoją najlepszą możliwą przyszłość”. 
W badaniach potwierdzono, że osoby wykonujące to ćwiczenie stają się bardziej szczęśliwe, niż osoby poświęcające 
tyle samo czasu na pisanie o czymś innym5. Podobny eksperyment przeprowadzili Sonja Lyoubomirsky z Kenem 
Sheldonem. Różnica była taka, że w laboratorium odbyła się tylko jedna sesja wizualizowania przyszłości. 
Za każdym następnym razem uczestnicy wykonywali ćwiczenie w domu. Zgodnie z oczekiwaniami badaczy 
uczestnikom wizualizującym najlepszą możliwą przyszłość poprawił się nastrój w porównaniu z uczestnikami 
w grupie kontrolnej, których poproszono o zapisywanie jedynie szczegółów z ich codziennego życia. Ale! Ćwiczenie 
nie zadziała na każdego. Bardzo istotna jest zgodność działań budujących szczęście z  cechami osobowości. 
Największą poprawę odczuwalnego szczęścia zaobserwowano u osób, które, wykonując ćwiczenie:

•	 były przekonane, że wizualizowanie najlepszej możliwej przyszłości odpowiada ich osobowości i preferencjom
•	 uznały ćwiczenie za ciekawe i ważne 
•	 wykonywały je regularnie.

Wniosek:
Naukowcy mają dowód na to, że jeśli działania budujące szczęście mają Ci dać korzyści emocjonalne, musisz 
się w nie zaangażować i konsekwentnie je wykonywać. Wybierz więc te działania budujące szczęście, z którymi 
będziesz się identyfikować. Zapisz je:

Ważne w tym ćwiczeniu jest zapisywanie wizji przyszłości. Pisanie wymaga systematycznego i logicznego myślenia, 
dlatego skłania Cię do organizowania, scalania i analizowania myśli. Gdyby nasze wyobrażenia były luźne 
i abstrakcyjne, trudno byłoby nam je przelać na papier. Pomyśl o swoich celach. Weź pod uwagę te najważniejsze 
w danym momencie. Pisz o nich codziennie przez 20 minut.

5 Laura A. King (2001). The health benefits of writing about life goals. „Personality and Social Psychology Bulletin”
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Planowanie pozytywnych aktywności – Twoich pozytywnych aktywności 

Dobowy kalendarz dobrostanu
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Tygodniowy kalendarz dobrostanu
Zaplanuj przyjemne rzeczy w pracy na poniedziałek – pozytywny poniedziałek
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Roczny kalendarz dobrostanu – zaplanuj go!

Styczeń

Kwiecień

Lipiec

Październik

Luty

Maj

Sierpień

Listopad

Marzec

Czerwiec

Wrzesień

Grudzień
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Pamiętaj, że planowanie pozytywnych zdarzeń służy dobrostanowi. Wybierz okres, w którym energia będzie Ci 
szczególnie potrzebna (np. szczyt sezonu w pracy). Opisz, jak sobie pomożesz, zyskując energię przed, lub jak się 
nagrodzisz po tej intensywnej pracy. 
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Hygge jako duński sposób na szczęście – a polski? 

Jak zapewne wiesz, jednym z ulubionych tematów narzekań Polaków jest pogoda. Jakakolwiek by nie była, stwarza 
powód do narzekań. A jak jest w kraju, w którym 180 dni w roku wygląda jak nasz polski styczeń? Jaki nastrój mają 
ludzie w Danii? Swojego klucza do szczęścia Duńczycy upatrują w zjawisku nazywanym hygge, które brzmi mniej 
więcej jak „hugge”. 

Hygge jest wszystko, co wprawia nas w dobry nastrój. Duńczycy mają niewielkie oczekiwania wobec życia (wynikające 
z otoczenia, przyrody, pogody), dzięki czemu potrafią się cieszyć z  małych rzeczy i  odnajdywać spokój i  relaks 
w prostych codziennych doświadczeniach. Mantrą są bowiem powtarzane sformułowania (np. skromne, ale dobre) 
i sposoby spędzania wolnego czasu, które mają wprawić w stan błogości, niezależnie od pory roku czy życiowych 
okoliczności. Wśród nich są m.in. dobre relacje z bliskimi, oddawanie się ulubionej lekturze z kubkiem ciepłego 
napoju w dłoni (Duńczycy przepadają za kawą), długie rozmowy przy ognisku czy przygotowywanie kulinarnych 
specjałów z najbliższymi. 

Hygge budują świadomie, wykorzystując drobne i dostępne przedmioty:
•	 świece zapachowe •	 ciepłe skarpety
•	 punktowe oświetlenie •	 przyjemne koce i szale
•	 biblioteczki pełne książek •	 sezonowe przysmaki 
•	 komody •	 budujące wspomnienia obrazy.

Duńczycy ogromną wagę przywiązują również do zdjęć, pamiątek, prezentów od najbliższych. 

Hygge jest tak ważne dla Duńczyków jak wolność dla Amerykanów czy umiłowanie porządku dla Niemców. 
Zachęcam, by stało się ważne i dla Ciebie – ważniejsze niż polskie narzekanie. Uwaga! Duńskie hygge nie ma nic 
wspólnego ze skandynawskimi zarobkami. Zbadano to, zapewniam!

Jak możesz wprowadzać hygge w biurze? Może niekoniecznie zapalając świeczkę, gdyż może się to spotkać 
z zastrzeżeniem zakładowego BHP-owca. Może to być natomiast fotorelacja z dwudziestoletniego stażu w firmie 
Waszej koleżanki (np. jako prezent jubileuszowy dla niej). To będzie hygge, które na pewno udzieli się jej, ale także 
Wam podczas przygotowywania niespodzianki. 

Twoje sposoby na hygge:

 Bibliografia
Meik Wiking (2016). Hygge, klucz do szczęścia. Wydawnictwo: Czarna Owca.
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Metoda kreatywnego radzenie sobie z sytuacją trudną. 50 zdziwień

Święte oburzenie, czyli „Jak tak można!?”:

•	 „Jak można tak się zachować!?” •	 „Jak można tak mówić!?”
•	 „Jak można tak się ubrać!?” •	 „Jak można tak nabałaganić!?” 

Doświadczonym pracownikom zdarza się odczuwać oburzenie, kiedy widzą mniej kompetentne albo naganne 
zachowania młodszych stażem kolegów. A czasami szefów. Ludzką przypadłością jest ocenianie. Po nim występuje 
oburzenie i bardzo często (a szkoda!) tu działanie się kończy. Jeśli ktoś zrobił coś niepoprawnego – źle wykonał 
zadanie, zostawił bałagan czy niestosownie się wyraził – wskazana jest informacja zwrotna naprowadzająca 
na zmianę. Niemniej jednak bardzo często pozostajemy przy świętym oburzeniu, czyli „Jak tak można!?”.
Nieco innym sposobem pozytywnej organizacji, jaki teraz poćwiczymy, jest dziwienie się . Tak, dziwienie się to też 
emocja. 
Dziwienie się jest wartościowe i może w korzystny sposób regulować emocje w pracy6.
Osądy są naszym zgubnym nawykiem. Bardzo ludzkim nawykiem, ale zgubnym. I mogą obniżać nastrój. Przypomnij 
sobie sytuację, w której wykazałeś się swoją ekspercką wiedzą i inne osoby to bardzo skrytykowały. Jaka była Twoja 
reakcja? Oburzenie, złość, smutek? Demotywacja? Próba zamiany osądu na zdziwienie nie zniweluje wszystkich 
frustracji pracowników czy pracodawców. Pomoże za to w zrozumieniu zjawiska i otworzy na dalszą próbę jego 
rozwiązania, zamiast dokonywania osądu i  popadania w sztywność myślenia. Wytrenowane zdziwienie pozwoli 
eliminować postawę: „Mnie już nic nie dziwi”. Może skłonić do poszukiwania rozwiązań, a za tym i zmiany na lepsze. 
Wytrenowanie, poprzez proponowane ćwiczenie, zdziwienia stanowi szansę na niepogrążanie się w poznawczym 
letargu oraz niewskazanym dogmatyzmie.
Zdziwienie, podobnie jak zaciekawienie, które jest przez nie wywoływane, jest początkiem procesu twórczego. 
Procesu z punktu widzenia rozwoju biznesu i organizacji pracy niezwykle istotnego w obecnych czasach. Szkoła 
odbiera nam zdolność do dziwienia się na rzecz traktowania wielu rzeczy i zjawisk jako oczywistych, w związku 
z tym z dziecięcego podziwu i zdumienia zmienia się w stan braku ciekawości i zdziwienia. A po pewnym czasie 
zaczyna władać człowiekiem dorosłym zdanie: „Jak tak można!?”.

W rezultacie słyszymy w firmach szefów, którzy mówią:

Szefowie mówią lub myślą: A można:

Jak można się tak spóźniać!? Dziwi mnie, że dał słowo, a teraz nie jest punktualny. 

Jak można zwracać się tak do klienta!? Dziwi mnie, że traci szansę na prowizję, nie obsłużywszy 
klienta gotowego do zakupu.

Jak ona wygląda w tych butach!? Dziwi mnie, że można zakładać tak niewygodne buty 
i gotować w nich własne nogi cały dzień.

6 Materiał jest fragmentem artykułu Anny Nowak „Dlaczego zamiast oceniać, warto się dziwić, i dlaczego warto pytać, zamiast oceniać 
i pouczać”, który ukazał się w 2013 roku na stronie www.dialogspol.pl.
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I pracowników, którzy mówią do siebie samych, zamiast do szefów:

Pracownicy mówią lub myślą: A można:

Jak tak można mówić o nadgodzinach na ostatnią 
chwilę!?

Dziwi mnie, że szef nie planuje pracy z wyprzedzeniem.

Jak można krzyczeć na podwładnych!? Dziwi mnie, że szef traci szansę na dobrą komunikację, 
podnosząc na nas głos.

Szef mnie nie chwali, nie będę się starał. Dziwi mnie, że szef mnie nie chwali, tak bardzo się 
starałem. 

I tak na przykład w sytuacji komunikowania zmiany organizacyjnej oraz braku aprobaty dla niej, wyrażanej pytaniem 
„po co”, czy dezaprobatą w postaci zniechęconej miny lub przewracania oczami, warto próbować przekuwać to 
na zdziwienie.

Oto przykłady:
•	 Dziwi mnie, że ktoś może nie chcieć poprawy swojej sytuacji.
•	 Dziwi mnie, że można myśleć, że nie chce się mieć lepiej.
•	 Dziwi mnie, że można nie chcieć mieć lepiej.
•	 Dziwi mnie, jak można się stukać w głowę, gdy inni mówią, że coś zmienili i są zadowoleni.
•	 Dziwi mnie, że można cały czas robić to samo i tak samo.
•	 Dziwi mnie, że można nie wyobrażać sobie siebie z miną dezaprobaty.
•	 Dziwi mnie, że można chcieć tkwić w miejscu.
•	 Dziwi mnie, że można nie zgłaszać pomysłów.
•	 Dziwi mnie, że można nie zgłaszać pomysłów, ale z łatwością krytykować pomysły innych.
•	 Dziwi mnie, że można nie chcieć być zaangażowanym.
•	 Dziwi mnie, że jest się przekonanym, że zmiana będzie na gorsze, a nie na lepsze.
•	 Dziwi mnie, że można bać się zmiany.
•	 Dziwi mnie, że niektórzy wolą snuć czarne scenariusze, zamiast zapytać, jaka będzie przyszłość.

Zachęcam Cię do wyrażania zdziwienia. 

Pomyśl o sytuacji (najlepiej z pracy), która bardzo Cię zdenerwowała. 

Krzysztof Szmidt w książce ABC kreatywności proponuje ćwiczenie 50 zdziwień. Autor zachęca, by przygotować 
kartkę, na której będą wypisywane wszystkie zdziwienia, jakie przyjdą do głowy. Zapisz, co Cię dziwi. Jakie 
wydarzenia, fakty, zjawiska, rzeczy, cechy itd. Nie zapisuj, czego nie wiesz o świecie i ludziach, ale co Cię dziwi. 
Na początku zadanie może się wydać trudne, ale, jak pisze Szmidt, po kilku chwilach płynność zdziwień powinna 
dojść do głosu7.

7 Krzysztof J. Szmidt (2010). ABC kreatywności. Wydawnictwo: Difin.
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Poniżej propozycja zagadnień do zdziwień dla menadżerów i pracowników.

Propozycja zdziwień dla menadżera i pracownika

Propozycja zdziwień dla menadżera Propozycja zdziwień dla pracownika

Zapisz 50 zdziwień, chodząc po firmie.
Np.
Widzisz, że klimatyzator działa, chociaż od 2  godz. 
nikogo nie ma w pokoju.
Jest 9.00, zaczyna się zebranie, a w sali jest tylko jedna 
osoba.
Spoglądasz na kwietnik i widzisz, że kwiaty są suche 
i nikt na to nie zwraca uwagi. 
…
…
…
…

Zapisz 50 zdziwień, chodząc po firmie.
Np.
Kolega zamiast odebrać telefon służbowy, prowadzi 
rozmowę przez komórkę ze znajomym.
Tematem są plotki o przełożonym.
Handlowiec mówi, że nie będzie brał nadgodzin, bo mu 
się nie chce.
…
…
…
… 
… aż do 50 

Poniżej kilka bardziej konkretnych zdarzeń mogących mieć miejsce w firmie. Napisz do nich po kilka zdziwień. 

Jest 8.20 rano, idziesz korytarzem i widzisz 
oczekujących w recepcji klientów. Pracownika recepcji 
nie ma. Zastajesz go na pogawędce w pomieszczeniu 
socjalnym.

Prosisz pracowników, aby przesłali do końca miesiąca 
propozycje zmian w ofercie na kolejny rok. Nikt nie 
napisał.

Przyglądasz się pracownikom sklepu. Widzisz, że się 
nie uśmiechają.

Prosisz szefa o niezbędne narzędzia pracy, a ten mówi: 
„Do końca kwartału budżet jest wyczerpany”.

Zgłaszasz potrzebę pójścia na szkolenie, a przełożony 
mówi: „Te szkolenia są i tak teoretyczne. Poczytaj, 
zamiast wyjeżdżać”.

Kolega cały czas wymyśla, co zrobić, żeby nie wykonać 
pracy.
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Co robić, gdy zadania nas przerastają? 

W pracy bywa tak, że mnogość różnych zadań nas przerasta. Jak sobie wówczas radzić? Jak rozpoznać ten stan? 
Jak umiejętnie zaznaczyć granice, by z jednej strony się nie przepracować, ale też nie niszczyć relacji z szefami 
i współpracownikami? Opanowanie umiejętności dostrzegania przerastających nas zadań i reagowania na nie to 
bardzo ważny element pozytywnej organizacji. Bardzo ważne jest, by:
•	 umieć identyfikować wskaźniki przepracowania,
•	 nie przypisywać sobie za szybko wypalenia, bo w nie uwierzymy,
•	 reagować na pierwsze symptomy wypalenia,
•	 umieć umiejętnie odmówić, stosując proponowaną metodę.

Są środowiska, które wypromowały zjawisko pracy ponad miarę, czyli czasu poświęcanego obowiązkom, który 
przekracza ogólnie przyjęte normy. Są też osoby, które tak bardzo lubią pracować, że zatracają się w pracy, 
zapominając o własnym zdrowiu. Praca ponad miarę prowadzi do wydatkowania energii, powodując zmęczenie 
objawiające się przejściowym zmniejszeniem sprawności organizmu. Zmęczenie stanowi mechanizm 
zabezpieczający organizm przed nadmiernym wysiłkiem i tym samym przed nadmiernym zaburzeniem homeostazy 
ustroju. Zmęczenie fizyczne spowodowane intensywną pracą mięśni prowadzi do zmian biochemicznych, powodując 
zmiany czynnościowe układu nerwowego. Subiektywnym objawem zmęczenia jest znużenie. Stopień znużenia 
odpowiada stopniowi rzeczywistego obniżenia zdolności do pracy. 

Człowiek zmęczony jest mniej wydajny.

Aby wrócić do optymalnego poziomu wydajności organizmu, niezbędny jest odpowiedni rodzaj odpoczynku. 
Pamiętaj, że czas wolny od pracy zawodowej nie może być utożsamiany przez Ciebie z odpoczynkiem. Realizujesz 
wówczas różnego typu zobowiązania, które również wymagają wysiłku, co oznacza, że nie odpoczywasz. Wskutek 
tego do pracy wracasz niewypoczęty.

Jednym z częstych przykładów jest np. robienie remontu mieszkania w czasie urlopu. 

Po czym poznajesz swoje przepracowanie? Zapisz kilka przykładów, które mogą być wskaźnikami przepracowania: 
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Aby organizować się pozytywniej, warto poznać wskaźniki przepracowania:
•	 poczucie braku kontroli nad sytuacją,
•	 obniżenie poziomu wykonywania zadań,
•	 pogorszenie samopoczucia,
•	 wydłużenie czasu reakcji,
•	 zaniedbywanie innych zadań,
•	 problemy ze zdrowiem,
•	 narastające uczucie zmęczenia,
•	 rosnąca frustracja i drażliwość,
•	 dłuższy czas potrzebny na wykonanie zadania (pracownik może zachować jakość pracy, ale zajmuje mu to 

więcej czasu),
•	 wkładanie mniejszego wysiłku w pracę, mniejsze zaangażowanie,
•	 podejmowanie bardziej pochopnych decyzji,
•	 zwiększenie tendencji do stosowania strategii zamkniętej pętli, polegającej na opracowywaniu 

krótkoterminowych, konkretnych i  zakrojonych na małą skalę planów realizacji poszczególnych zadań 
pośrednich,

•	 rezygnacja ze strategii otwartej pętli, polegającej na dokładnym planowaniu i szerszej orientacji w systemie 
zadań,

•	 niebranie pod uwagę wszystkich dostępnych opcji (powiązane z  powyższym), tendencja do bardziej 
utynizowanego działania,

•	 obniżenie priorytetów przypisanych celom zawodowym,
•	 zaniedbywanie czynności dodatkowych,
•	 problemy z zasypianiem,
•	 trudność w relaksowaniu się i rozluźnianiu,
•	 rozwijanie się choroby wieńcowej,
•	 zawężenie pola uwagi, upośledzenie zdolności wykrywania sygnałów peryferyjnych,
•	 zaniedbanie sprawdzania skutków uprzednich decyzji,
•	 problemy z pamięcią,
•	 zmiany nastroju,
•	 wybieranie opcji, które wiążą się z mniejszym wysiłkiem.

Przeanalizuj raz jeszcze powyższe wskaźniki oraz poprzednią tabelkę, w której określone zostały przez Ciebie 
wskaźniki przepracowania. Co nie zostało uwzględnione? Zapisz to, co nie zostało wzięte pod uwagę poprzednio. 
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A teraz wybierz kilka najistotniejszych wskaźników przepracowania i zastanów się, jak wpłynąć na siebie, by 
skuteczniej sobie z nimi radzić?

Istotny wskaźnik przepracowania:

Jak uskuteczniać działanie?

Zanim sobie wmówisz, że czas zmienić pracę, bo jesteś zawodowo wypalony, popracuj nad swoją pozytywną 
organizacją! Nie stawiaj sobie diagnozy sam. Spróbuj odróżnić narzekanie od wypalenia zawodowego. 
Umysłowe obciążenie pracą to koszty ponoszone przez wykonawcę (pracownika) podczas wykonywania zadań. 
Mogą one wynikać ze zbyt wysokich lub zbyt niskich wymagań. Jest to zjawisko o charakterze transakcyjnym.
W odpowiedzi na obciążenie pracą zachęcam Cię do przetrenowania umiejętności odmawiania. 

 Bibliografia 
Nik Chmiel (2007). Psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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Odmawianie. „Nie, nie, ja nie odmawiam”

Wymień sytuacje, w których odmawiasz wykonania zadania:

Wymień sytuacje, w których nie odmawiasz wykonania zadania:

Zastanów się nad osobami, którym chciałbyś postawić granice (prośba lub odmowa):

Kto? O co chciałbyś poprosić albo czego odmówić?
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Pozytywna odmowa w celu ochrony swoich granic 

Pozytywna odmowa to odmowa ładna – to metoda łagodniejsza, nastawiona na współpracę.

•	 Doceń.
•	 Odmów. 
•	 Podaj powód. 
•	 Szukaj rozwiązań.

PRZYKŁAD: Uczyłeś nowego pracownika, jak korzystać z komputera, mimo to prosi, abyś wydrukował za niego 
raport.

Doceń Miło, że się do mnie zwracasz.

Odmów Nie wydrukuję raportu za ciebie (mów to łagodnie, uprzejmie).

Podaj powód Jak wiesz, zależy nam, byś był samodzielny w tej kwestii.

Szukaj rozwiązań Ale chodź, raz jeszcze krok po kroku powiem ci, jak uruchomić drukarkę.

PRZYKŁAD: Przełożony prosi Cię o wzięcie nadgodzin. Wiesz, że bardzo potrzebujesz odpoczynku, już prawie 
dopada Cię przeziębienie.

Doceń Bardzo dziękuję, że mnie prosisz o przyjście w sobotę.

Odmów Nie chcę jednak brać dodatkowej pracy.

Podaj powód Potrzebuję zregenerować się w weekend.

Szukaj rozwiązań Czy możemy szukać innego rozwiązania?

Wróć teraz do poprzedniego ćwiczenia, w którym Twoim zadaniem było opisanie sytuacji, w których nie odmawiasz, 
a także zastanowienie się, na prośby jakich osób się zgadzasz.

Zapraszam do wykonania ćwiczeń na przykładach z własnego życia. 
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Poziom Twojego szczęścia – metafora 

Jeszcze jedno ćwiczenie! Naszkicuj drabinę składającą się z 10 szczebli. 

Na którym szczeblu umiejscawiasz swój poziom szczęścia? Zdaniem psychologów optymalny jest 7-8 szczebel. 
Za wysoki poziom szczęścia może utrudniać dostrzeganie trudności czy powodować ich bagatelizowanie. Krytyczne 
myślenie też jest istotną kompetencją. Z kolei za niski nie pozwala budować dobrostanu i cieszyć się życiem. 

 Bibliografia 
Martin E.P. Seligman (2007). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Wydawnictwo: 
Media Rodzina.  
Sonja Lyubomirsky (2008). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia, jakiego pragniesz. Wydawnictwo: 
MT Biznes.
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Co dają sobie ludzie w pracy? Czyli o znakach rozpoznania

Każda praca wymaga kontaktu z innymi osobami. Kluczowymi kompetencjami w niektórych zawodach (menadżer, 
handlowiec, nauczyciel, asystentka) są te związane z pracą z ludźmi. W zawodach, które nie wymagają pracy z ludźmi 
(operator, mechanik, analityk finansowy), umiejętności interpersonalne nie są kluczowe, są rzadziej trenowane, a 
to w konsekwencji stwarza trudności, gdy dochodzi do np. konfliktów czy konieczności obrony swoich praw. Bywa, 
że sytuacje międzyludzkie są źródłem frustracji. A złe relacje dezorganizują pracę, budują uprzedzenia i mury. 

Dowiedz się, czym są znaki rozpoznania, jak nimi obdarzać innych i jak je przyjmować, by współpracować sprawniej. 
Dowiedz się więcej o znaczeniu pozytywności w organizacji pracy. 
Psychologia wyjaśnia, że każdy człowiek ma dwa, bardzo istotne pragnienia:
•	 pragnienie stymulacji/doznań,
•	 pragnienie otrzymywania znaków rozpoznania.

Pragnienie stymulacji oznacza potrzebę doznań emocjonalnych i  sensorycznych, a „pragnienie głasków” 
to potrzeba otrzymywania od innych tzw. znaków rozpoznania – bycia dostrzeganym. Kiedy z jakiegoś powodu 
(choroba, utrata pracy) nie możemy być aktywni, jest to dla nas dużo bardziej stresujące niż praca. Brak codziennych 
„trudności” jest cięższy niż to, na co często narzekamy. Dlaczego? Ponieważ brakuje nam stymulacji. Brak 
„głasków” w kontekście organizacyjnym rodzi się w sytuacjach konfliktów, kiedy ludzie się ignorują. W sytuacjach 
domowych to często „ciche dni” między partnerami. Jeśli sytuacja wymaga od nas komunikowania się, a tego nie 
robimy, to sytuacja pogarsza się i rodzi kolejne sytuacje trudne. 

Znaki rozpoznania to zwracanie uwagi na innych. Mogą one przyjmować formy: werbalne (słowa) i niewerbalne 
(gesty, mimika, postawa ciała itp.), pozytywne i negatywne, bezwarunkowe i warunkowe.

Podsumowując, głaski mogą być:
•	 pozytywne bezwarunkowe – np. „lubię z tobą rozmawiać”, „miło pana słyszeć”, „świetnie, że jesteś”,
•	 pozytywne warunkowe – np. „jest pan fachowcem”, „doceniam twoją pracę”, „profesjonalnie poprowadziłaś 

zebranie”,
•	 negatywne warunkowe – np. „czuję się okłamany”, „jest inaczej niż mówiłeś”,
•	 negatywne bezwarunkowe – np. „Oszust!”, przekleństwa, naśmiewanie się z kogoś. 

Wszystkie powyższe znaki rozpoznania są potrzebne w kontakcie z ludźmi, poza oczywiście negatywnymi 
bezwarunkowymi. Bywa, że w organizacjach są one częste (choć są szkodliwe), dlatego warto znać ich konsekwencje 
dla siebie i dla innych. Jeśli nie podoba Ci się zachowanie kolegi z pracy, ale nic nie powiesz, wówczas on nie ma 
szans zmienić zachowania. Jeśli powiesz to, dając znak rozpoznania negatywny bezwarunkowy – pogorszysz relacje. 
Również negatywne warunkowe znaki rozpoznania powinny być wyrażane w odpowiedniej formie, by zachować 
satysfakcjonujące relacje. Niektórzy z nas mają skłonność do powściągliwości w dawaniu znaków rozpoznania lub 
są w nich dosłownie skąpi. Może to wynikać z tego, że nie potrafią tego robić. Komunikują się tak, że w procesie 
interakcji nie dostarczają drugiej osobie żadnych informacji zwrotnych, żadnych komunikatów, ani pozytywnych, 
ani negatywnych. 
Udowodniono, że jeśli druga osoba nie ma żadnych znaków rozpoznania, będzie się domagała znaków negatywnych. 
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ZNAKI ROZPOZNANIA – przykłady

Znak rozpoznania to inaczej sygnał, informacja, komunikat w formie gestu lub słowa.

Werbalne to wyrazy, zdania, równoważniki zdań, zwroty i wyrażenia słowne, np.:
„wooow”, „super”, „świetnie” (patrz: ćwiczenie „Humor na opak”), ale też: 
•	 „Cieszę się”.
•	 „Miło mi cię słyszeć”.
•	 „To wspaniale!”
•	 „Dziękuję za sugestie”.

Niewerbalne znaki rozpoznania to mimika twarzy, uśmiech, dotyk, wzrok, gest, pochylenie się do rozmówcy.

Pozytywne znaki rozpoznania to pochwały, informacje zwrotne, udane wykonanie pracy, podsumowane słowami: 
„Cieszę się, że będziemy współpracować”, okazanie zainteresowania, a także pytanie o zdanie, zachwyt, zapytanie, 
co słychać.

Negatywne znaki rozpoznania to złośliwości, ironia, uwagi pod czyimś adresem, odwracanie głowy na widok danej 
osoby, wyśmiewanie jej, sarkazm itp.

Bezwarunkowe znaki rozpoznania dotyczą samej osoby, niezależnie od jej zachowania czy zasług. 

Pozytywne to: „kocham cię”, „jesteś wspaniały”, „lubię cię takim, jakim jesteś”, „podobasz mi się”, „fantastycznie 
mi się z tobą realizuje projekt”, „bardzo lubię z panem pracować”, „miło się z panem rozmawia” itp.

Negatywne to: „nienawidzę cię”, „nie znoszę cię”, „jest głupia, okropna, fałszywa, niesłowna, nielojalna, 
niepunktualna...” itp.

Warunkowe

Pozytywne to np.: „Bardzo się cieszę z terminowego wykonania pracy, przesłał pan dokumenty na czas, tak jak pan 
zapewniał w rozmowie”. 

Negatywne: „Nie podobają mi się opóźnienia w płatnościach, zapewniał pan o terminowości, tymczasem nie ma 
wpłat na koncie”. 

WARTO PAMIĘTAĆ

Znaki rozpoznania to sygnał wysłany drugiej osobie: wiem, że istniejesz, zauważam cię!
Znaki rozpoznania bezwarunkowe – pozytywne i negatywne – wpływają na ludzi silniej niż warunkowe. 
Taka jest ekonomia znaków rozpoznania.

Znaki rozpoznania wzmacniają zachowanie, którego dotyczą.
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Jeśli potrzebujesz punktualności od kolegów – dziękuj za nią, gdy zrobią coś na czas! Jeśli nie są punktualni, 
uprzejmie proś o to, mówiąc, że jest to dla Ciebie ważne. Milcząc, nie dajesz sygnału, co nie służy ani Tobie, ani 
zadaniu, ani koledze, który nie wykonuje zadań na czas. 

Z BRAKU POZYTYWNYCH ZNAKÓW ROZPOZNANIA ZACZYNAMY SZUKAĆ NEGATYWNYCH.

Gdy nie dajemy żadnych znaków rozpoznania, dla drugiej osoby jest to sygnał, że traktujemy ją, jakby nie istniała. 
Jest to dla niej niekomfortowe, niemiłe. Brak znaków rozpoznania w ogóle rodzi przykre uczucia. Jeżeli ktoś nie 
otrzymuje znaków rozpoznania, będzie posługiwać się różnymi trikami (jak np. gry, intrygi) w celu ich otrzymania, 
zabiegać będzie nawet o otrzymanie wsparcia negatywnego.

Zastanów się i zapisz, komu i jakie znaki rozpoznania dajesz.

Osoba: 

Jakie znaki od Ciebie dostaje: 

Jakich znaków od Ciebie nie otrzymuje? 

Jakie są skutki? 
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Dwa zadania dla Ciebie, których absolutnie nie musisz wykonywać 

Założeniem pozytywnej organizacji jest zachęta do udzielania znaków rozpoznania szefowi. Tak! Spróbuj wypełnić 
zamieszczone poniżej pole i dokończyć rozpoczęte zdanie. Podejmij po wykonaniu zadania rozmowę z szefem.

Szefie, oto za co cenię sobie współpracę z panem:

Jeśli znajdziesz czas, to dowiedz się od przełożonego, za co ceni współpracę z Tobą. Zapisz, co usłyszysz.

Szefie, za co cenisz sobie współpracę ze mną?

Zadanie domowe dla Ciebie.

Obejrzyj film Validation, trwa około 16 minut. Znajdziesz go na YouTube. 

 Bibliografia 
Materiały ze szkolenia I, II, III stopnia z zakresu analizy transakcyjnej, zakończonego międzynarodowym testem 101, 
w którym uczestniczyłam w 2008 r., a przeprowadzonego przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych 
„AION”.
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Dzień dobry i co dalej? Polska kultura narzekania a nastrój

Analizuj uważnie powierzchowne rozmowy z osobami, z którymi się spotykasz. Szczególnie analizuj to, co mówią 
w odpowiedzi na Twoje „Dzień dobry, co słychać?”.

Zadawaj pytanie i notuj! Założę się, że w 9 na 10 przypadkach usłyszysz coś na kształt: „Stara bieda”. Jeśli będzie 
inaczej i słyszysz 9 razy na 10, że jest świetnie, to znaczy, że masz wokół proaktywnych ludzi! I tak trzymaj.

A Ty co mówisz po „Dzień dobry”?

Ćwiczenie: Polska kultura narzekania 

Piękne hasło „polska kultura narzekania”. Sprawdź w internecie, co ono znaczy. Jak się ono ma do współczynnika 
pozytywności, o którym piszę poniżej?

Amerykanie zbadali i opisali zjawisko towarzyszące nam w pracy, które nazwali współczynnikiem pozytywności 
(Losada, Fredrickson).

Powyższy rysunek pokazuje proporcję pozytywnych i negatywnych znaków rozpoznania w zależności od różnych 
relacji (np. kolegów, pacjentów, zespołów pracowniczych czy małżeństw). Za mała, tudzież za duża proporcja może 
być niebezpieczna. W pracy optymalna wynosi od 1 do 8. Warto dać sobie więcej (niż dajemy) pozytywnych znaków 
rozpoznania.

Współczynniki pozytywności w różnych relacjach vs. badania 
Źródło: http://happierhuman.com/losada-ratio/

Cyfry od 1 do 11 oznaczają liczbę pozytywnych aktów komunikacji. Optimum to 6. 
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Jak reagować na zachowania współpracowników, które nam się nie podobają?

Celem kolejnego ćwiczenia jest nauczenie się umiejętnego reagowania na niekoleżeńskie zachowania innych, 
które powodują, że jest nam trudniej organizować się pozytywnie. Bywa też, że zachowania innych są po prostu 
nieeleganckie czy też, mówiąc inaczej, nie fair. 

Jak TO powiedzieć, gdy COŚ nas uwiera i psuje humor? 

W pracy spotykamy się z bardzo różnymi charakterami. Mnie, psychologa, ta różnorodność fascynuje, ale wiem, 
że człowieka, który zawodowo nie zajmuje się psychologią, odmienność może zaskakiwać, oburzać, irytować, 
szczególnie, jeśli nie potrafi sobie z nią poradzić i dodatkowo jeszcze, gdy te zachowania godzą w niego, jego 
efektywność czy jakość wykonywanej przez niego pracy.

Zachęcam, byś przyjął, że nie ma trudnych współpracowników. I by było to Twoim dobrym nawykiem pozytywnej 
organizacji. Są pewne zachowania, które mogą niepokoić. Mogą mieć one źródło w osobowości człowieka, jego 
charakterze, ale też w tym, jak w naszej firmie organizowana jest praca. A Ty sięgaj po narzędzia, które mogą pomóc 
Ci usprawnić Twoje działania i dać większe poczucie skuteczności w odpowiedzi na sytuacje trudne. Uważam, że są 
trudne sytuacje, a nie trudni ludzie. I  tego wolę się trzymać. Mówiąc o sytuacji, szukamy rozwiązań, sposobów, 
metod. Nazywanie kogoś trudnym to ocena. A sama ocena (w tym wypadku negatywna) nie skłania do zmiany. Ktoś 
może być mało ugodowy i to skutkuje konfliktami, może być nadmiernie wymagający lub mało sumienny – i to też 
ma swoje konsekwencje. Na niektórych stanowiskach osoby bardzo sumienne i mało ugodowe są pożądane, ale 
w relacjach z innymi będzie to rodziło konsekwencje, szczególnie w obliczu rosnących wymagań i stresu. 

Kiedy mówimy, że sytuacja jest trudna, to szukamy dla niej rozwiązań. Gdy mówimy, że osoba jest trudna, 
zwalniamy się ze starań, by coś zmienić. Przypinamy łatkę i się tylko mocniej irytujemy. 

Powiedzenie o kimś, że jest trudny, to skrót myślowy, który tylko pozornie nam służy. Próby rozwiązania sytuacji 
trudnych wymagają wysiłku, wiedzy i szukania rozwiązań, i się opłacają, tego jestem pewna. Trudno jest nam 
reagować na pewne zachowania kolegów, które nam się nie podobają. Jednym z najtrudniejszych tematów jest 
mówienie, że się nie przyjdzie do pracy. Może warto wówczas powiedzieć tak, jak w przykładzie poniżej?

Tak… …lub tak

Kiedy mówisz tak jak teraz, że zamierzasz wziąć L4, 
bo jesteś zmęczony, znudzony pracą czy zły, to wiedz, 
że uważam to za bardzo nie w porządku wobec mnie 
i nas – całego zespołu. 
Irytuje to mnie i kolegów. Powtórzę: jest nie fair wobec 
nas. Liczę, że przemyślisz to, co mówisz, i przyjdziesz 
do pracy. 

Planowanie zwolnienia chorobowego, bo się jest złym 
na pracę, jest w moim odczuciu nieuczciwe wobec 
nas. Liczę, że przemyślisz to, co mówisz, i przyjdziesz 
do pracy.
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Jak radzić sobie z tym, na co nie masz wpływu?

Na wiele sytuacji, z różnych powodów, nie mamy wpływu, np. na przepisy prawa, wysokość podatków, remonty ulic. 
Kiedy za bardzo i nieumiejętnie im się poddajemy, tracimy energię, zaczynają nam towarzyszyć negatywne emocje. 
To jeszcze bardziej ogranicza nasze zasoby. Wiedza pozwoli Ci zobaczyć korzyści, jakie możesz mieć z nabrania innej 
niż dotychczasowa perspektywy postrzegania tych trudności, które są od Ciebie niezależne. Postawa reaktywna 
uwalnia nas od odpowiedzialności; natomiast tezą Stephena Coveya (i wielu innych badaczy!) jest, że sami tworzymy 
swój los i za ten los odpowiadamy. Człowiek proaktywny przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje 
działania, decyzje, życie. Jest nastawiony na rozwiązania. 

Zatem: bądź proaktywny – zaakceptuj fakt, że jesteś odpowiedzialny za własne życie, także to zawodowe. 

Od podejmowanych przez Ciebie decyzji zależą Twoje sukcesy i porażki. Czas przejąć odpowiedzialność za własne 
życie. Bądź otwarty na nowe metody pracy – szukaj optymalnych.

I pamiętaj! Ludzie reaktywni mówią: „Taki już jestem, nic na to nie poradzę”, „Na nic nie mam czasu”, „Gdyby doba 
miała 40 godzin, to…”. Ludzie proaktywni mówią: „Mogę zmienić swoje nawyki. Oczywiście to potrwa, ale jeśli to 
ważne…”, „Mam za dużo obowiązków, chcę coś z tym zrobić”. 

Sprawy, które nas zajmują, można podzielić na dwa obszary: obszar troski i obszar wpływu. Obszar troski obejmuje 
wszystko to, czemu poświęcamy naszą uwagę. Ale tylko na wiele spraw z obszaru troski mamy wpływ. Te sprawy, 
które skupiają naszą uwagę i na które mamy wpływ, tworzą obszar wpływu. Koncentruj się zatem na tym, na co 
masz wpływ – to sprzymierzeniec konstruktywnego i skutecznego działania.

 Bibliografia 
Stephen R. Covey (2007). 7 nawyków skutecznego działania. Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego 
i twórczych relacji z innymi. Wydawnictwo: Rebis.
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Praca fizyczna czy aktywność fizyczna? Mała zmiana, duża zmiana

 Spędzasz czas przy biurku i przy komputerze czy 
w biegu?

 Czy w swojej pracy przemierzasz po kilka kilometrów 
dzienne?

 Czy zgodzisz się, że sprzątanie to ciężka praca 
fizyczna?

 Wiesz, że praca przy komputerze czy udział 
w spotkaniach powodują spalenie około 100 kalorii?

 Czy wiesz, że podczas pracy fizycznej spala się około 
300 kalorii?  Czy sprzątanie to forma aktywności fizycznej?

Czy przekonania oddziałują na stan zdrowia i masę ciała? Badaczka Alia Crum, nie mogąc przestać odpowiadać 
sobie na powyższe pytania, postanowiła przeprowadzić badanie. Do jej eksperymentu zaproszono panie zajmujące 
się zawodowo sprzątaniem. Zapytano je o to, czy regularnie trenują. Dwie trzecie powiedziało, że nie, a jedna trzecia, 
że nie uprawia żadnego sportu. Brak aktywności w ocenie lekarzy widoczny był w wynikach badań medycznych: 
ciśnienie krwi przeciętnej osoby sprzątającej, proporcja obwodu jej talii do bioder, a także masa ciała były dokładnie 
takie jak u osób, które wykonują pracę siedzącą. Czyli takich, które w ciągu godziny spalają 100, a nie 300 kalorii. 
Co zrobiła badaczka? Przygotowała poster, na którym pokazała, dlaczego sprzątanie można uznać za aktywność 
fizyczną. Wskazała liczbę kalorii spalanych przy poszczególnych czynnościach: np. kobieta ważąca około 60 
kilogramów podczas sprzątania przez kwadrans łazienki spala 60 kalorii. Postery pozostawiono w pomieszczeniu 
socjalnym na tablicach informacyjnych. Ponadto podczas krótkich prelekcji poinformowano wszystkie biorące 
udział w eksperymencie panie o znaczeniu ćwiczeń fizycznych dla zdrowia, ale tylko część z nich (co ważne) o tym, 
że wykonywane przez nie czynności to aktywność fizyczna. Po czterech tygodniach Alia Crum sprawdziła, jak mają 
się uczestniczki badania. U tych pań, które zostały poinformowane o tym, że ich praca stanowi formę aktywności 
fizycznej, zaobserwowano spadek masy ciała oraz ilości tkanki tłuszczowej, spadek ciśnienia krwi, a przy tym 
wzrost pozytywnego nastawienia, w tym lubienia swojej pracy. U pozostałych pań nie zaobserwowano istotnych 
zmian. 

Wniosek 1: Samo informowanie o znaczeniu ćwiczeń 
fizycznych dla zdrowia nie daje efektu tak dużego jak 
powiedzenie o tym, że wykonywaną pracę fizyczną 
można uznać za aktywność fizyczną.

Wniosek 2: Jeśli wykonujesz prace domowe, staraj się 
pamiętać, że są one bardzo ważną formą aktywności 
fizycznej! Dzięki odpowiedniemu nastawieniu można 
być zdrowszym i chudnąć.

Ponadto, jeśli Twoja praca jest pracą siedzącą, staraj się przerywać ją aktywnością fizyczną. Kilka ćwiczeń! Jeśli 
możesz skorzystać ze schodów zamiast z windy, zrób to! Zamiast narzekać, że chodzisz w  pracy, pokonując  
10 000 kroków dziennie, przyjmij, że regularnie uprawiasz sport. Zmiana nastawienia do wykonywanej czynności 
związanej z aktywnością fizyczną może wpłynąć na Twój nastrój, dobrostan i zdrowie. 

NARYSUJ PLAKAT! Zapraszam Cię do ćwiczenia. Narysuj lub zapisz kluczowe słowa, postanowienia związane 
z kursem Pozytywna organizacja. Spoglądaj na nie od czasu do czasu. Liczę, że spełnią taką funkcję jak plakaty 
badaczki z opisanego eksperymentu, o którym dowiedziałeś się w tym module. 
Zaprojektuj swój własny plakat.

 Bibliografia: Kelly McGonigal (2016). Siła stresu. Wydawnictwo: Helion. 
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Jak trenować wytrwałość?

Korzystajmy z tego, co sprawdzone, uczmy innych. Ucząc innych, możemy trenować własne nawyki. Warto poznać 
metodę trenowania wytrwałości. Wzmocni ona Twoje nowe nawyki, trenowane teraz. W zmianie nawyków czy 
podejmowaniu pozytywnych aktywności bardzo pomocna może być metoda prowadzenia rozmowy motywującej 
z samym sobą. Błyskawiczna i niezawodna, pod warunkiem, że się dobrze ją przetrenuje. Teraz ją poznasz. Poniżej 
propozycja metody autorstwa Michaela Pantalona, eksperta w zakresie motywowania innych do podejmowania 
pozytywnych aktywności związanych ze zdrowiem, badaniem i leczeniem się, a także wychodzenia z nałogów 
(alkoholowych, tytoniowych i narkotykowych)8. Misją twórcy metody motywacji jest pomagać wszystkim ludziom 
poprzez umiejętne zadawanie pytań skłaniających do głębokiej refleksji i zmiany. Metoda opracowana jest 
na podstawie solidnych dowodów naukowych i postuluje trzy podstawowe zasady, wynikające z badań nad naturą 
człowieka:
1. Nikt nie musi absolutnie niczego robić – wybór zawsze należy do danej osoby. 
2. Każdy ma już w sobie wystarczająco dużo motywacji. 
3. Koncentracja na choćby najwątlejszej motywacji jest bardziej skuteczna niż skupianie się na oporze. 

Autor zaleca postępowanie według sprawdzonej metodyki sześciu kroków, które wzbudzą w nas chęć do zrobienia 
tego, co od dawna odkładamy – czegoś, co naprawdę jest dla nas ważne, przydatne, ale z jakiegoś nieodgadnionego 
powodu tego nie robimy.

Motywacja błyskawiczna to szybka i efektywna technika, która sprawia, że ludzie podejmują działanie, zachęceni 
do odnalezienia w sobie powodów do tego działania, pisze w swojej książce Pantalon. 

Krok 1. Dlaczego mógłbyś dokonać zmiany? A gdy chcemy wpłynąć na siebie: Dlaczego mógłbym dokonać zmiany?
Krok 2. W jakim stopniu jesteś gotowy na zmianę? Oceń w skali 1-10, gdzie 1 oznacza całkowitą niegotowość, 10 
zaś pełną gotowość.
Krok 3. Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (A gdy osoba wybrała 1, zadaj pytanie nr 2 w odniesieniu do 
mniejszego kroku w kierunku zmiany, bądź spytaj: „Co byłoby potrzebne, aby 1 zmieniło się w 2?”).
Krok 4. Wyobraź sobie, jakie byłyby pozytywne skutki zmiany, gdyby nastąpiła.
Krok 5. Dlaczego te skutki są dla Ciebie ważne?
Krok 6. Jaki jest następny krok (jeśli taki jest)?9

Wykorzystując zaproponowaną metodę, spróbuj poprowadzić rozmowę z wybraną osobą. 
Możesz ją uprzedzić, że to ćwiczenie. Dopiero jak opanujesz sprawność w zadawaniu kolejnych 
pytań, spróbuj użyć jej bez uprzedzenia. 

8 http://www.michaelpantalon.com.
9 Michael V. Pantalon (2011). Błyskawiczne wywieranie wpływu. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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Dlaczego mógłbyś przestać narzekać?

Dlaczego mógłbyś zastosować proponowane metody pozytywnej organizacji?

Kluczem do pozytywnego przejścia tego etapu jest dokładne nazwanie i sprecyzowanie tematu. Temat nie może 
być zbyt duży ani zbyt odległy w czasie. Jeśli jest to duży kaliber, na przykład chęć bycia punktualnym, rozkładamy 
sprawę na czynniki pierwsze i uszczegółowiamy: przez najbliższy tydzień chcę przychodzić do pracy 10 minut przed 
czasem.

A teraz ćwiczenie z bliskimi osobami:
•	 dzieckiem, które mogłoby zabrać się za naukę,
•	 partnerem, który mógłby zacząć robić remont czy wspólnie z Tobą zacząć trening sportowy.
Oczywiście możesz spróbować na kliencie lub szefie  

Ćwiczenie przewrotne. Pozwól sobie na małą przyjemność! Warto

Zakładając, że dobra kontrola impulsywności, oznaczająca łatwość opierania się pokusom (np. zjedzenia czegoś, 
zapalenia papierosa, kupienia jakiejś rzeczy, zrobienia czegoś „natychmiast”, ale też „powiedzenia czegoś 
szczerze”), to Twoja mocna strona, to bardzo dobrze. Jeśli Twoja praca wymaga sumienności i to Twoja mocna 
strona – przydatna w pracy – wspaniale. Pamiętaj jednak, że czasami warto się skusić na małe przyjemności. 
Wypisz kilka drobnych pokus, którym warto ulec w celu poprawienia sobie samopoczucia.
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Emocja zapomniana – wdzięczność. Wdzięczność się opłaca!

O wdzięczności mówi się, że to emocja zapomniana. Tymczasem badania pokazują, że wdzięczność się opłaca. 
Także wdzięczność samemu sobie. To, że wdzięczność się opłaca, udowodniła badaniami naukowymi wspaniała 
psycholożka Sonja Lyubomirsky. Ćwiczenie, które rekomendowała, polegało na wypisaniu listy rzeczy, za które sam 
sobie możesz być wdzięczny. 

Zrób to teraz, ale w odniesieniu do jednej konkretnej kompetencji dotyczącej odporności na stres. Wdzięczność 
może dotyczyć zarówno małych zmian, jak i dużych kroków, jakie podejmujesz w związku z treningiem, może też 
dotyczyć przeszłości lub przyszłości. 

Np.: „Jestem sobie wdzięczna za to, że odważyłam się dziś zabrać głos podczas ważnego zabrania, mimo 
że odczuwałam stres”.

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…
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Ściąga

Bywa, że ktoś ma trudność z wyrażaniem wdzięczności. 

Poniżej kilka propozycji. 

Jestem sobie wdzięczna/wdzięczny…

•	 za dobre relacje z kolegami, •	 za relacje z mężem/ żoną,

•	 za fajną pracę, •	 za cudowne dzieciaki,

•	 za to, że osiągam wyniki, •	 za to, że pozostawiam swoim dzieciom wybór, 

•	 że zdecydowałam/zdecydowałem się zmienić 
pracę i jestem teraz tu,

•	 że w odpowiednim momencie wzięłam/wziąłem 
kredyt,

•	 za to, że umiem szczerze powiedzieć, co mi leży 
na sercu,

•	 że sam zapracowałam/zapracowałem na to, co 
mam, 

•	 za to, że mam wysoką frekwencję, •	 że wybrałam/wybrałem dobry zawód,

•	 za to, że punktualnie docieram do pracy, •	 że nie narzekam, 

•	 za rodzinę, •	 że narzekam mniej.

W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny…

•	 że szef buduje fajną atmosferę, •	 za świetny zespół,

•	 że pracodawca dba o nas, •	 za konstruktywne kłótnie, które rozwijają,

•	 że zawsze mamy pensje na czas, •	 za komfortowe warunki pracy, 

•	 że pracodawca dostrzegł moje zdolności, •	 za pyszną kawę,

•	 że moje talenty są wykorzystane, •	 za delegacje w fajne miejsca,

•	 za szczery OPR, gdy zrobię coś źle, •	 za miły wystrój pomieszczeń,

•	 za to, że czuję, że moja praca jest potrzebna, •	 za rozmowy roczne.
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Za co możesz być wdzięczny w związku z pracą?
 

1. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

2. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

3. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

4. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

5. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

6. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

7. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

8. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

9. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

10. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

11. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

12. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

13. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

14. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

15. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

16. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

17. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

18. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

19. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…

20. W pracy jestem wdzięczna/wdzięczny za…
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Wdzięczność a sytuacje trudne 

Jednym z istotnych zasobów naszego kapitału psychologicznego jest optymizm. Przejawia się on dokonywaniem 
pozytywnych ocen na temat powodzenia obecnie i w przyszłości, a także wyciąganiem konstruktywnych wniosków 
z pozytywnych i negatywnych wydarzeń, jak również ich przyczyn oraz skutków. Można nauczyć się wyciągania 
pozytywnych wniosków z negatywnych zdarzeń.

Pomyśl o swojej porażce, jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Spróbuj pomyśleć o niej w kategorii odczuwanej 
wdzięczności. Czego pozytywnego Cię ta sytuacja nauczyła?

W związku z tą sytuacją jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacją jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za...

W związku z tą sytuacją jestem sobie wdzięczna/wdzięczny za...

W związku z tą sytuacją jestem wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacją jestem wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacja jestem wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacją jestem wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacją jestem wdzięczna/wdzięczny za…

W związku z tą sytuacja jestem wdzięczna/wdzięczny za…

 Bibliografia 
Paweł Fortuna (2012). Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę. 
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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Opisz swój sukces 

Pisanie ekspresyjne pomaga budować pozytywną organizację siebie samego, swojego kapitału psychologicznego. 
Wykorzystaj miejsce poniżej, opisz z najdrobniejszymi szczegółami swój sukces – towarzyszące mu myśli, uczucia, 
zachowania… Wracaj do tego ćwiczenia. 
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Odporność psychiczna jest jak sprężyna

O odporności mówi się zamiennie: sprężystość. 

Sprężyna to bardzo przydatny przedmiot, który ma 
ciekawe i bardzo użyteczne właściwości. Sprężynę 
można rozciągać i  zgniatać, a  ona za każdym razem 
wraca do swojego wyjściowego kształtu. Służy do 
akumulacji energii, ale też do amortyzowania uderzeń. 
Rezyliencja, czyli sprężystość, to nasza zdolność 
do podnoszenia się po upadkach, trudnościach czy 
wyzwaniach. To proces, w którym korzystamy z naszych 
sił – konkretnych kompetencji (w tym swoich mocnych 
stron), które pomagają nam szybko wrócić do równowagi 
i  po każdej porażce być jeszcze silniejszymi. To nasz 
kapitał psychologiczny. 
W sprawnym działaniu pomocne mogą być nasze 
pozytywne emocje. To na nich skupimy się podczas 
kolejnych ćwiczeń.

Zapraszam do trenowania dziś oraz do codziennych 
praktyk. Podczas warsztatu otrzymasz narzędzia do 
budowania swojej odporności. Trenując teraz, będziesz 
budował swój kapitał na przyszłość. 

W koncepcji Daniela Golemana (1999) można wyróżnić następujące obszary inteligencji emocjonalnej: 
•	 rozumienie emocji – dostrzeganie uczuć, 
•	 rozumienie emocji – kierowanie się swoimi emocjami, 
•	 zarządzanie emocjami – zdolność pozbywania się niepokoju, irytacji, zdolność uspokajania siebie, 

manipulowanie emocjami we właściwym kierunku,
•	 motywowanie siebie – wykorzystywanie emocji do osiągnięcia celu, ograniczenie impulsywności i odraczanie 

gratyfikacji, gotowość do ulegania zmiennym nastrojom,
•	 rozpoznawanie cudzych emocji – zdolność dostrojenia się do innych, empatia,
•	 podtrzymywanie relacji interpersonalnych – umiejętność zarządzania emocjami innych osób, łatwość 

wchodzenia w interakcje.

Które z obszarów inteligencji emocjonalnej chcesz rozwijać?
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Mocne strony 

Zadanie dla Ciebie:
Pomyśl o jakimś trudnym doświadczeniu ze swojego życia prywatnego lub zawodowego. 

•	Jak	uporałeś	się	z sytuacją?	Ile	czasu	to	zajęło?						•	Jakie	swoje	mocne	strony	wykorzystałeś?

Zapisz swoje mocne strony!

Myśl, pisz, mów częściej o swoich mocnych stronach!

 • Jakie strategie radzenia sobie wykorzystałeś? 

• Co możesz w sobie wzmacniać i rozwijać, aby następnym razem poradzić sobie jeszcze lepiej?
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Moja najlepsza możliwa przyszłość – praca 

Co chcę usłyszeć o sobie, swojej pracy, gdy będę odchodzić z obecnego stanowiska pracy?
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Model pełnej ekspresji (MPE). Cztery warstwy wypowiedzi – teoria

Każda wypowiedź składa się z czterech warstw – poziomów, są nimi:
1. Warstwa rzeczowa – obserwacja. Przekazuje konkretne fakty, informacje. Odpowiada na pytania: „Co 

komunikuję?”, „O czym obiektywnie mówię?”, „Co opisuję?”.
2. Warstwa relacji wzajemnej – myśl. Przekazuje, co nadawca myśli o odbiorcy, o ich relacji, co wie. Mówią 

o tym zazwyczaj intonacja głosu, szybkość mówienia, sygnały niewerbalne. Odpowiada na pytanie: „Co myślę 
o odbiorcy i o wzajemnej relacji?”.

3. Warstwa ujawniania się – emocje. Zawiera informacje o nadawcy komunikatu oraz przedstawia emocje 
(uczucia), jakich doświadcza nadawca. Odpowiada na pytania: „Co przekazuję o sobie, mówiąc te słowa?”, „Co 
czuję?”.

4. Warstwa apelu – potrzeby. Zawiera oczekiwania nadawcy wobec odbiorcy. Jest to swego rodzaju intencja 
wypowiedzi. Odpowiada na pytanie: „Jakiego zachowania oczekuję od odbiorcy po wysłuchaniu mojego 
komunikatu?”. 

Chcąc być skutecznym w komunikowaniu się, warto komunikować się na wszystkich czterech poziomach.  
 
Model10 pełnej ekspresji (MPE) pozwala zbudować trwałą relację opartą na współpracy. Wówczas komunikujemy 
się, mówiąc o: 
•	 faktach, czyli obserwacjach,
•	 myślach w stosunku do relacji nadawca–odbiorca,
•	 swoich uczuciach i emocjach,
•	 swoich intencjach, oczekiwaniach co do odbiorcy.

Problem w tym, że bardzo dużo osób komunikuje się tylko na jednym poziomie, najczęściej 
pierwszym. Przekazuje suche fakty, informacje, liczby, wykresy, zależności. W relacjach zamiast 
komunikować potrzeby, skłaniamy innych, by domyślali się, czego potrzebujemy lub co czujemy. 
Często odbiorcą tych potrzeb nie jest właściwa osoba. Poniżej przykład rodzinny  (Schultz von Thun):  

Mąż zobaczył w zupie jakieś nowe dla niego warzywo. Smakowało mu, więc z ciekawości spytał żonę:  
- Co to jest to żółte? 
- Jak ci się nie podoba, to możesz sam sobie gotować! – odpowiedziała żona i wyszła. 

W jaki sposób mąż powinien zapytać o to nowe „coś” w zupie? W bardzo prosty sposób. Zanim cokolwiek powie, 
powinien zastanowić się: 
1. Co chce powiedzieć żonie o tym czymś żółtym? Np.: „Bardzo smaczne żółte warzywo”. 
2. Co czuje w tej chwili, kiedy je to coś żółtego? Np.: „Ciekawy jestem, co to za warzywo?”.
3. Jak to „coś żółtego” wpływa na jego uczucie łączące go z żoną? Np.: „Moja żona ugotowała mi jakąś nową 
potrawę – dba o mnie, zależy jej na mnie”. 
4. Jaką reakcję żony chce wywołać? Np.: „Gotuj tego żółtego więcej w przyszłości”. 

10 Na podstawie: John Stewart (2005). Mosty zamiast murów. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN; Friedemann Schulz von Thun 
(2007). Sztuka rozmawiania 2. Rozwój osobowy. Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM.
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Jak zatem mogłaby wyglądać jego wypowiedź, aby to wszystko przekazał i osiągnął zamierzoną intencję?  
 
Tak: 
- Bardzo smaczne żółte warzywo. Jestem ciekaw, co to. Widzę, że się bardzo starasz, żeby jedzenie mi smakowało. 
Dbasz o mnie. (uśmiech) Możesz to częściej przyrządzać? 
 
 Bibliografia
Friedemann Schulz von Thun, (2001). Sztuka rozmawiania, cz. 1. Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM.

ĆWICZENIA

Przygotuj wypowiedź MPE do kilku poniższych przykładów. Napisz własny przykład.

Komunikacja ma nieść ze sobą zmianę postaw. Komunikat ma być NOŚNY! Tak sformułowany, że zwiększy szasnę 
na zmianę. Dobra komunikacja wpływa korzystnie na naszą sprawność i emocje. Pamiętaj, żeby dostrzegać, co 
czujesz, ale umiejętnie te uczucia komunikuj! Zawsze tak, by budować mosty, a nie stawiać mur między sobą 
a rozmówcą. 

1. Na stanowisku pracy kolegi widzisz nieporządek. Dzielicie razem przestrzeń i trudno Ci zaakceptować bałagan. 
2. Kolega/podwładny wziął sobie do serca Twoją prośbę, zaczął się starać i przesyła poprawne dane na czas. 

Doceń to, używając MPE.
3. Kierownik (doświadczony, z długim stażem) przeklina przy młodszych pracownikach. Wiesz, że chce dobrze 

wykonać pracę, ale też wiesz, że tak wyrażone emocje nie budują dobrej atmosfery.
4. Współpracownik (kolega, kierownik z innego działu) ma zwyczaj się spóźniać. 
5. Rozpoczynasz współpracę z nowym pracownikiem. Zachęć go do zadawania pytań – wykorzystaj MPE.
6. Doświadczony kolega mówi tak: „Ciągle, w kółko tłumaczę, a do młodych nie dociera”. Wesprzyj go, zmotywuj, 

używając MPE. 
7. Kolega ciągle narzeka, że ma dużo pracy. 
8. Kolega narzeka, że w dziale/firmie są ciągłe zmiany. 
9. Twoje dziecko poniosło porażkę (w szkole, podczas meczu). Wesprzyj je, używając MPE. 
10. Zachęcasz koleżankę/kolegę do przeczytania książki o sprawniejszym radzeniu sobie ze stresem, a ona/on 

odmawia. Spróbuj raz jeszcze – z MPE. 
11. Podziękuj koledze/koleżance/przełożonemu za coś, co ma dla Ciebie znaczenie. Może to być pomoc w trudnej 

sytuacji albo okazana życzliwość. Użyj MPE 
12. Podziękuj koledze, że podzielił się z Tobą swoim zdrowym śniadaniem.
13. Zachęć kolegów, by pili wodę zamiast mocno słodzonych napojów. 
14. Postaraj się zachęcić kolegów do wzajemnego doceniania swojej pracy.

POWODZENIA! 
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Model pełnej ekspresji – ćwiczenia

Opis sytuacji

Na stanowisku pracy kolegi widzisz nieporządek. Dzielicie razem przestrzeń i trudno Ci zaakceptować bałagan. 
Nieskuteczny komunikat: „Doigrasz się”. 
Inny przykład nieskutecznego komunikatu:                                                                                                                             

Przykład pełnego komunikatu, który może zmienić zachowanie kolegi:

OBSERWACJA

MYŚL

UCZUCIE 

POTRZEBA

Opis sytuacji

Kolega narzeka, że w dziale/firmie są ciągłe zmiany. 
Nieskuteczny komunikat: „Musisz się przyzwyczaić”. 
Inny przykład nieskutecznego komunikatu:                                                                                                                             

Przykład pełnego komunikatu:

OBSERWACJA

MYŚL

UCZUCIE 

POTRZEBA
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Opis sytuacji (podaj własny przykład)

Przykład pełnego komunikatu:

OBSERWACJA

MYŚL

UCZUCIE 

POTRZEBA

Opis sytuacji (podaj własny przykład)

Przykład pełnego komunikatu:

OBSERWACJA

MYŚL

UCZUCIE 

POTRZEBA

OBSERWACJE – MYŚLI – EMOCJE – POTRZEBY  jako narzędzie budowania własnej odporności

Model pełnej ekspresji sprzyja sprawniejszej komunikacji, pozwalając lepiej się rozumieć z innymi. Może też 
służyć jako narzędzie do analizy i rozumienia własnych stanów, a tym samym sprawniej budować naszą odporność 
psychiczną. 
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Dlaczego pozytywne emocje są ważne? 

Pozytywne emocje są ważne, ponieważ:
Pozwalają być szczęśliwym. 
Wywołują wiele pozytywnych konsekwencji w obszarze funkcjonowania psychologicznego i zdrowotnego:
•	 zwiększają zasoby zdrowotne na poziomie fizjologicznym i psychicznym,
•	 przyczyniają się do cofnięcia zmian, które nastąpiły pod wpływem emocji negatywnych – np. ograniczają 

pobudzenie fizjologiczne,
•	 pozwalają odzyskać równowagę i nadać sens negatywnym wydarzeniom,
•	 w sytuacji kryzysu chronią przed depresją,
•	 przyczyniają się do obniżenia lęku,
•	 zwiększają odporność psychiczną,
•	 osoby wyrażające pozytywne emocje mają dużo większe szanse dożyć w zdrowiu sędziwego wieku.

Dlaczego dla Ciebie ważne jest szczęście?
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Zarządzanie energią – sposoby intensyfikowania emocji pozytywnych

Pogłębianie pozytywnych doświadczeń/delektowanie się nimi11 jest ukierunkowane na wzmocnienie oraz 
przedłużenie pozytywnych doświadczeń i zwiększenie ich hedonistycznej wartości.
•	 Koncentracja na chwili bieżącej – mindfulness.
•	 Pozytywna ruminacja, czyli intensywne powracanie myślami do pozytywnego znaczenia.
•	 Dzielenie się pozytywnymi emocjami z innymi.
•	 Pisanie ekspresyjne – np. pisanie codziennie przez 20 minut o pozytywnych wydarzeniach.
•	 Wyobrażanie sobie pozytywnych przyszłych zdarzeń.

Poniżej kilka konstruktywnych sposobów reagowania w obliczu pozytywnych zdarzeń:
•	 dzielenie się z innymi (kapitalizacja),
•	 budowanie wspomnień (rozmyślam, jak będę kiedyś wspominał to zdarzenie),
•	 gratulowanie sobie (mówię sobie, pod jakim wrażeniem muszą być inni),
•	 porównywanie (myślę, że sprawy mogą się już nigdy tak dobrze nie ułożyć),
•	 wyostrzanie zmysłów (próbuję zwolnić, starając się zatrzymać lub spowolnić czas),
•	 absorpcja (zamykam oczy i poddaję się chwili),
•	 ekspresja behawioralna (śmiałem się, chichotałem),
•	 świadomość czasowa (pomyślałem, że nawet się nie zorientuję, kiedy to się skończy),
•	 wdzięczność (dziękowałem przychylnemu losowi).

Ponieważ złe jest ważniejsze niż dobre, mamy skłonność do intensyfikowania emocji negatywnych. 
Zapisz poniżej, który ze sposobów konstruktywnego reagowania w obliczu zdarzeń pozytywnych i  w  jakich 
okolicznościach zastosujesz.

Okoliczność Metoda

11 Łukasz D. Kaczmarek (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
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Czy życzliwość się opłaca?

Ile dobrych uczynków albo pozytywnych rzeczy (dla kogoś) zrobiłeś dziś od rana? Pięć, cztery, dwie? Żadnej? Nad 
iloma świadomie się zastanowiłeś? Myślisz czasami (może ze złością), że ciągle robisz coś dla innych, a inni niewiele 
dla Ciebie? Dzieci, pracownicy, klienci… i ich ciągłe prośby, pytania, roszczenia: daj, zachęć, pomóż, zmotywuj.  
I zastanawiasz się: „A mnie kto zmotywuje?”.

A może świadomie celebrujesz np. obsługiwanie naburmuszonego klienta pojawiającego się u  Ciebie w pracy 
z pretensjami i czerpiesz z tego przyjemność? 

Jak reagujesz, kiedy nieznajoma osoba na ulicy uśmiecha się do Ciebie życzliwie? Spontanicznie odwzajemniasz 
uśmiech czy myślisz sobie, z przerażaniem poddając pod wątpliwość własną pamięć: „Kto to jest?!” albo (nieco 
podejrzliwie) „Czego ode mnie chce?”? 

Nie będę zdziwiona, jeśli w odpowiedzi na pytanie pierwsze powiesz: „Nie pamiętam, jaki dobry uczynek zrobiłem 
od rana, spieszyłem się tak bardzo, że jedyne, na czym mogłem się skoncentrować, to to, by pokonać trudności  
i dotrzeć do pracy na czas”. Nie zdziwi mnie, jeśli powiesz z żalem, że bardzo brakuje Ci tego, by ktoś Cię zmotywował 
albo zaopiekował się Tobą w rewanżu za Twoją ciągłą służbę jemu – ukochanemu dziecku albo pracownikowi. Jeśli 
Twoją rolą jest świadczenie usług dla innych, praca w sklepie, biurze czy nauczanie, nie zdziwię się, jeśli powiesz 
mi, że wkurza Cię naburmuszony krzykacz. 

Moje obserwacje są takie, że w polskiej społeczności brakuje uśmiechu. Pod tym względem niezwykle różnimy 
się od innych kultur, nie tylko południowych, ale także od krajów skandynawskich. Tam kontaktowi wzrokowemu 
towarzyszy uśmiech, krótki, spontaniczny, naturalny, a i nierzadko słowo na powitanie – hi czy ole. A w Polsce? 
Ku mojemu przerażeniu w przestrzeniach wspólnych, np. w jednym zakładzie pracy bywa, że ludzie mijając 
się w wąskim korytarzu czy toalecie, robią to bez słowa (!). Tymczasem prospołeczność albo, inaczej mówiąc, 
życzliwość wobec ludzi każdemu się opłaca. Tak samo jak opłaca się przeformułowanie myślenia o tym, co robimy 
z konieczności, obowiązku, na myślenie o byciu pomocnym, potrzebnym, ważnym dla innych. Drobne, czasami niby 
nic nieznaczące zachowania, mogą pozytywnie wpływać nie tylko na nasz chwilowy nastrój czy też kształtować 
się w dobry nawyk sprzyjający ogólnemu dobrostanowi, ale mogą też zwiększać szasnę na dłuższe i szczęśliwsze 
życie12. Do codziennych zachowań prospołecznych szczególnie warto zachęcać ludzi w miejscu pracy. Dlaczego? 
Z dwóch podstawowych powodów – dla zysków osobistych i biznesowych. W rodzinie jest nam łatwiej, siłą rzeczy 
nasze dzieci czy inne bezwarunkowo oddane nam istoty, jak ukochane czworonogi, dają nam wiele pozytywnych 
znaków rozpoznania każdego dnia. Uczą nas tym samym okazywania ciepła, sympatii, miłości czy spontanicznej 
radości. Natomiast w pracy jest bardziej racjonalnie, powściągliwie, zachowawczo. Tymczasem badania pokazują, 
że codzienna prospołeczność (życzliwość w miejscu pracy) daje bardzo wzmacniające korzyści każdej ze stron – 
czerpią je dający, przyjmujący, a także obserwujący te pozytywne zachowania u innych. Korzyści ma każdy, choć nie 
każdy takie same. 

12 Chancellor J., Margolis S., Jacobs Bao K., Lyubomirsky S. (2017). Everyday Prosociality in the Workplace: The Reinforcing Benefits of Giving, 
Getting, and Glimpsing. Fisher, C. D. (2010). Happiness at work. „International Journal of Management Reviews”, 
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Przykładowe akty życzliwości na początek dnia to:
•	 przywitanie z miłością ukochanej osoby
•	 przygotowanie dla niej śniadania i zatrzymanie się na chwilę (w trakcie pracy) z myślą, że masz bliską, kochaną 

osobę, dla której szykujesz jedzenie
•	 uśmiechnięcie się życzliwie do pierwszej napotkanej osoby (także do nieznajomych)
•	 zostawienie karteczki lub wysłanie SMS-a z życzeniem – np. miłego dnia – albo wyznaniem „kocham Cię”
•	 zaproponowanie pomocy osobie wsiadającej do autobusu albo życzliwość na drodze wobec innego kierowcy lub 

pieszego (świadome przepuszczenie pieszego, życzliwe).

Akty życzliwości można ćwiczyć.

Akty życzliwości, takie jak uśmiech, pomoc komuś, bycie miłym, procentują w postaci dobrego samopoczucia 
w krótkim okresie, przejawiając się poczuciem kompetencji i autonomii w  pracy u osób będących sprawcami 
owych aktów życzliwości. Mają również pozytywne długoterminowe skutki u osób przyjmujących pozytywność od 
innych. Są nimi mniejsze przygnębienie i większe zadowolenie z życia. Badania dowodzą, że pozytywne zachowania 
dających pozytywność zainspirowały innych do działania w kierunku przekazywania swojej życzliwości dalej. 

Praktykowanie codziennej życzliwości jest emocjonalnie wzmacniające, pozytywnie zaraźliwe, a otrzymywanie 
codziennej prospołeczności jest jednoznacznie pozytywnym doświadczeniem, które może jeszcze bardziej 
wzmocnić działania dawców aktów pozytywności. 

Akty życzliwości w pracy, to:
•	 przyniesienie komuś napoju czy podzielenie się śniadaniem,
•	 dopingowanie współpracownika, który wydaje się mieć zły dzień,
•	 wysłanie e-maila z podziękowaniami,
•	 częstsze używanie słów: dziękuję, proszę, przepraszam,
•	 bezinteresowna pomoc,
•	 udział w projekcie dzielenia się wiedzą czy mentoringowym,
•	 bycie uprzejmym wobec osób, które niekoniecznie są nam przyjazne, 
•	 okazanie wdzięczności przełożonemu, powiedzenie mu miłego słowa, podziękowanie.

Dobrostan wpływa na szereg czynników, istotnych z punktu widzenia pracy zawodowej, takich jak pozostawanie 
na stanowisku pracy, lepsze wyniki, niezawodność w pracy, przejawiająca się mniejszą liczbą nieobecności oraz 
wyżej oceniana jakość pracy pracownika przez jego przełożonego. Tak, życzliwość się opłaca. 

Do różnych form życzliwości warto zachęcać, warto ją wzmacniać i odwzajemniać. Ona się mnoży, gdy się ją 
dzieli. W pracy stresu nie będzie mniej, natomiast skutecznym wspomagaczem dla naszej lepszej odporności 
i efektywności może być właśnie życzliwość. 
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Dzielenie się z innymi (kapitalizacja)

Popularyzatorka psychologii pozytywnej w Polsce, prof. dr hab. Ewa Trzebińska, dała nam cenną radę, by:

„Po pierwsze dostrzegać przyjemne sytuacje. Po drugie samemu je stwarzać. Po trzecie gromadzić je, a nawet 
wyolbrzymiać. Skoro biologia wbudowała nam do głowy mechanizm, który wyolbrzymia zagrożenia, to dla 
równowagi musimy nauczyć się wyolbrzymiać radości. To się nazywa kapitalizacja pozytywnych emocji”.13

Kapitalizacja pozytywnych emocji – dzielenie się pozytywnymi wydarzeniami. Samo dzielenie się przynosi 
pozytywne efekty, ale zwiększyć je może odpowiednia reakcja odbiorcy.

Nie zawsze w odpowiedzi na naszą pozytywność usłyszymy „wooow”. Typy reakcji na próbę kapitalizacji emocji są 
różne14:

Otrzymywanie konstruktywnych aktywnych (entuzjastycznych) informacji zwrotnych wiąże się ze wzrostem 
pozytywnych emocji, przekraczającym poziom wynikający z siły samego wydarzenia.

13 Źródło www.swps.pl 
14 Łukasz D. Kaczmarek (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
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Jak nauczyć kolegów z pracy kapitalizowania pozytywnych emocji?

Jak nauczyć szefów kapitalizowania pozytywnych emocji?

Jak nauczyć klientów kapitalizowania pozytywnych emocji?

Jak nauczyć bliskich kapitalizowania pozytywnych emocji?
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O pułapce obwiniania 

Pewnego ranka dwóch mężczyzn w drodze do pracy zatrzymało się przy kiosku. Jeden z nich uprzejmie poprosił 
sprzedawcę o  gazetę. Sprzedawca niegrzecznie warknął należną kwotę, niemal rzucając gazetą do klienta. 
Mężczyzna z niezmienną uprzejmością podziękował, szczerze życząc kioskarzowi miłego dnia. Jego kolega, który 
obserwował całą sytuację, ze zdziwieniem zapytał, jak mógł tak grzecznie odpowiedzieć na tak niesympatyczne 
zachowanie. Na to ten pierwszy odpowiedział:
- Drogi kolego, to nie kioskarz będzie decydował o moim zachowaniu. To ja o nim decyduję.

Zrzucanie winy to droga do pozbawienia się poczucia wpływu, kontroli i przysporzenia sobie masy negatywnych 
emocji. Zabiera nasz cenny czas (!). W wielu sytuacjach nie będziemy mogli do końca wpływać na to, co nas spotyka, 
co nam się przytrafia, ale zwykle możemy zadecydować o naszej reakcji na to i o podjęciu dalszych kroków.

Zobacz też: Brené Brown, O obwinianiu: https://bit.ly/36ZJM1P.

Zastanów się, kogo i kiedy za co obwiniasz. 

Kogo obwiniasz? Za co?

Co można zyskać, zaprzestając obwiniania?
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Obwinianie – rzecz ludzka. Co zamiast? 

Optymizm15

•	 Formułowanie możliwie najkorzystniejszych wyobrażeń na temat swojego przyszłego życia.
•	 Optymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń.
•	 Poszukiwanie jasnych, ważnych i wartościowych (osobiście i społecznie) celów, co do których żywimy 

przekonanie, że możemy je osiągnąć.

Życzliwość – motywacja do udzielania pomocy innym bez oczekiwania odwzajemnienia korzyści.

•	 Koncentracja na własnej życzliwości poprzez zliczanie aktów życzliwości.
•	 Dokonywanie aktów życzliwości.
•	 Medytacja aktywizująca pozytywne emocje i życzliwą uwagę kierowane w stronę innych osób – należy wzbudzić 

w sobie uczucie życzliwości, myśląc o bliskich osobach, a następnie podjąć próbę przeniesienia tego uczucia 
na szerszy krąg osób, zaczynając od siebie.

Wdzięczność – emocja pozytywna towarzysząca wymianom społecznym; jej źródłem jest dostrzeżenie i docenienie 
osobistej korzyści pochodzącej od innych osób lub ze źródeł bezosobowych, takich jak los.

•	 Koncentracja na pozytywnych wydarzeniach („trzy dobre rzeczy”, „trzy śmieszne rzeczy”).
•	 Lista wdzięczności.
•	 Wizyta wdzięczności.

Wybaczanie – jest sposobem na przerwanie błędnego koła krzywdy i zemsty.

•	 Zdefiniowanie wybaczenia (czym jest, a czym nie jest, i ustalenie, czym różni się od pojednania).
•	 Zobowiązanie się do pracy nad wybaczaniem.
•	 Badanie własnej empatii i współczucia.
•	 Praktykowanie dobrej woli (wielkoduszność, wyrzekanie się motywacji do zemsty).
•	 Odnajdywanie sensu w niezawinionym cierpieniu.
•	 Poszukiwanie nowego sensu życia.

Co zastosujesz?

15 Łukasz D. Kaczmarek (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
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O pułapce prokrastynacji 

Czym jest prokrastynacja? Zależy mi, byś w swojej pozytywnej organizacji prokrastynował świadomie i  mniej! 
W psychologii prokrastynacja lub zwlekanie (z łac. procrastinatio – odroczenie, zwłoka) to patologiczna tendencja 
do nieustannego przekładania pewnych czynności na później ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. Bywa 
żartobliwie nazywana „syndromem studenta”. (Opracowano na podstawie: Boczek Krzysztof: Jutro, czyli nigdy. 
Sens - Nowoczesny Magazyn Psychologiczny 2010, 6 (21), s. 39-41).

Prokrastynator ma problemy z zabraniem się do pracy i odkłada jej wykonanie, zwłaszcza gdy nie widzi 
natychmiastowych efektów. Prokrastynacja najczęściej pozostaje nierozpoznana, a prokrastynatorów uważa się 
za leni, przypisując im brak siły woli i ambicji. Dopiero niedawno uznano, że faktycznie jest ona zaburzeniem 
psychologicznym.

Prokrastynacja najczęściej dotyczy:
•	 nauki, a później życia zawodowego
•	 życia codziennego
•	 podejmowania decyzji.

Postępowanie prokrastynatora można podzielić na następujące etapy:
1. Chęć zrobienia czegoś.
2. Decyzja o zrobieniu tego.
3. Odkładanie czynności bez poważnego powodu.
4. Uświadomienie sobie niekorzyści, jakie pociąga za sobą odkładanie.
5. Kontynuacja odkładania.
6. Szukanie wymówek bądź odejście od problemu.
7. Odkładanie.
8. Wykonanie zadania na czas, bardzo się przy tym stresując, lub ukończenie go za późno, bądź też niezrobienie 

go wcale.
9. Postanowienie o niepostępowaniu w ten sposób w przyszłości.
10. Niedługo po tym sytuacja się powtarza.

Zobacz: https://bit.ly/2zOPV59, a jeśli studiujesz, to zobacz koniecznie: https://bit.ly/374JLtO.

Co prokrastynujesz w związku z pracą?

Zapamiętaj! 
Odwlekanie i prokrastynacja zabierają cenny czas i zasoby (pozytywne emocje, pozytywne przekonania), 
obniżają efektywność. 
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Nawyk bycia proaktywnym

Co to jest proaktywność? Termin ten (ang. proactive) pojawił się w języku polskim wraz z tłumaczeniem książek 
Stephena Coveya. Covey uważa, że ludzie proaktywni inaczej myślą, inaczej działają, inaczej podchodzą do wyzwań 
i trudnych sytuacji (Covey, 2007)16. Proaktywność to przejmowanie inicjatywy, to bycie odpowiedzialnym za własne 
życie jako całość – rodzina, praca, dom, czas wolny (Covey, str. 70). Ludzie reaktywni ulegają wpływom środowiska 
fizycznego. Kiedy pogoda jest dobra, czują się dobrze, a gdy jest zła, czują się źle. Pogoda zmienia ich postawę 
i wpływa na poziom osiągnięć – albo raczej ich brak. Proaktywny to dążący do inicjowania zmian i kontrolujący 
sytuację, a nie jedynie reagujący na nią. W odniesieniu do psychologii zarządzania proaktywność zyskuje znacznie 
bogatszy opis i staje się działaniem zorientowanym na zmiany i inicjowanym przez samego zainteresowanego 
w ramach środowiska pracy. Tym samym działanie to odróżniane jest od prostego reagowania na zmiany post 
factum. Ludzie o osobowości proaktywnej nie tylko przejmują kontrolę i kształtują swoje środowisko pracy tak, 
by stanowiło dla nich miejsce pełne możliwości, ale także lepiej radzą sobie z tymi zmianami, które zostają im 
narzucone w ramach organizacji, m.in. dzięki temu, że ich umiejętność adaptacji jest znacznie wyższa (Bateman, 
Crant, 1993)17.

Wyróżnia się dwa typy proaktywności.

1. Proaktywność w ramach organizacji – przynosi korzyści w postaci zaangażowania pracowników, ich 
innowacyjności i chęci działania dla dobra firmy (van Veldhoven, Dorenbosch, 2008)18. 

2. Proaktywność rozwojowa, która definiowana jest jako podejmowanie działań w celu rozwoju szeroko pojętej 
kariery pracownika, która to może być planowana w ramach danej organizacji, ale także wykraczać poza nią. 

Osoba proaktywna nie czeka biernie na to, co jej przyniesie kolejny dzień i nie ogranicza się do reagowania na zmiany, 
a sama podejmuje aktywne działania, by się do nich przygotować, zapobiec im lub – w najbardziej optymistycznym 
scenariuszu – ukształtować przyszłość zgodnie z własnymi potrzebami. Nie czeka biernie na wieść, że jej etat 
został zredukowany i pozostaje bez pracy. Raczej aktywnie przygotowuje plan poszukiwania pracy.

Pro- i reaktywność przejawiają się w sposobie myślenia, a ten z kolei wpływa na to, co mówimy. Menadżerowie 
mogą dążyć do kształtowania proaktywnych postaw swoich podwładnych, ale proaktywni podwładni mogą 
też sami na siebie wpływać. W jednej z firm, dla której prowadzę szkolenia, anegdotą stała się pewna historia, 
której bohaterką jest pani dyrektor handlowa, która od swoich podwładnych nie oczekiwała tylko sygnalizowania 
problemów. Oczekiwała, by przychodzili oni z propozycjami rozwiązań. Powtarzała im, że nie ma problemów, są 
wyzwania – i tych mają sami poszukiwać. Kiedy pracownicy przychodzili do niej z propozycjami, wspólnie poddawali 
je analizie. W zależności od wyniku analizy albo wprowadzano pomysły w życie, albo poszukiwano nowych. 

Czasami sposób nazwania np. zdarzenia zasadniczo zmienia sposób postrzegania i wpływa na motywację do 
działania. Jeśli przełożeni bądź pracownicy częściej mówią „nie damy rady”, „to problem”, „nie ma sensu”, to ich 
motywacja będzie niska. Warto zachęcać siebie do zastanawiania się, co zrobić, żeby: „miało sens”, „dało radę”, 
„było wyzwaniem”. Na kolejnej stronie przykłady zwrotów reaktywnych i propozycje proaktywnych sformułowań.  

16 Stephen R. Covey (2007). 7 nawyków skutecznego działania. Inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi. 
Wydawnictwo: Rebis.
17 Bateman, T.S., Crant, J.M. (1993). The proactive component of organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, vol. 14
18 Veldhoven van, M., Dorenbosch, L. (2008). Age, Proactivity and Career Development. Career Development International, vol. 13
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Od tak małej, aczkolwiek znaczącej zmiany, możemy rozpocząć zmianę postaw. Pamiętaj, że jeśli w Twoich myślach 
będą sądy reaktywne, to przełożą się one na działania. I odwrotnie. 

Reaktywność Proaktywność

To poważny problem. To ważne zadanie.

Nie dam rady tego zrobić. Dam radę to zrobić albo poproszę o pomoc.

Nic mi nie wychodzi. Jak zrobić, żeby wyszło?

Nie mogę tego zrobić. Dlaczego mogę to robić? Jak to zrobić?

To bez sensu. Jaki to ma sens? 

Nigdy się tego nie nauczę. Kto mógłby mnie tego nauczyć?

Grafika pochodzi z materiałów pn. Komoda kompetencji z grantu na innowacje społeczne [numer umowy: POWR.04.01.00-00-I030/15].
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„Kim jestem?” – anegdota 

„Jestem zawsze przy Tobie. Jestem Twoim największym sługą albo Twoim ciężarem. Będę Cię pchał do sukcesu 
albo doprowadzę do porażki. Jestem całkowicie na Twoje rozkazy. Połowę Twoich obowiązków możesz przekazać 
mi, a wykonam je szybko i bezbłędnie. Łatwo mną kierować, ale musisz być wobec mnie stanowczy. Powiedz mi 
dokładnie, co mam zrobić, a po paru lekcjach będę robił to automatycznie. Jestem sługą wszystkich wielkich 
ludzi, ale jednocześnie przekleństwem wszystkich nieudaczników. Z wielkich ludzi robię jeszcze większych, 
a przegrańców pogrążam. Nie jestem maszyną, ale pracuję z precyzją maszyny oraz inteligencją człowieka. 
Możesz mnie wykorzystać do osiągania zysków lub mogę Ci zrujnować życie. Dla mnie to bez różnicy. Użyj mnie, 
trenuj mnie, bądź wobec mnie stanowczy, a rzucę Ci świat do stóp. Pobłażaj mi, a zniszczę Cię. Kim jestem? Twoim 
nawykiem”19.

„Twoje nawyki stają się Twoimi wartościami. Twoje wartości stają się Twoim przeznaczeniem.”
Gandhi

Które z Twoich nawyków gwarantują sukces?

Które z Twoich nawyków gwarantują porażkę?

19 Źródło anegdoty: nieznane. 
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Czym jest kapitał psychologiczny 

Kapitał psychologiczny (ang. psychological capital, PsyCap) to dorobek psychologii pozytywnej, definiowany 
przez nią jako zasoby człowieka, przejawiające się poczuciem skuteczności, optymizmem, nadzieją na sukces 
oraz umiejętnością powrotu do stanu równowagi po wytężonym wysiłku. Podejmowanie działań pozwalających 
na budowanie kapitału poprzez pozytywną organizację jest odpowiedzią na nadal charakterystyczną dla Polaków 
kulturę negatywności, przejawiającą się w narzekaniu. W tym w narzekaniu na pracę, pracodawców i organizację 
pracy. W pozytywnej organizacji zapraszałam Cię do budowania Twojego kapitału psychologicznego. Jest on 
zasobem teraz i będzie zasobem w przyszłości. 

Pamiętaj! 
Kapitał psychologiczny jest to pozytywny stan psychologiczny człowieka, charakteryzujący się20:
•	 poczuciem własnej skuteczności (ang. self-efficacy), które pozwala na podejmowanie wysiłku niezbędnego do 

odniesienia sukcesu w zadaniach wymagających wysiłku,
•	 optymizmem (ang. optimism) – dokonywaniem pozytywnych ocen powodzenia obecnie i  w  przyszłości, 

wyciąganiem konstruktywnych wniosków z pozytywnych i negatywnych wydarzeń, jak również ich przyczyn 
oraz skutków,

•	 nadzieją (ang. hope) – wytrwałością w osiąganiu celów, a w razie konieczności zmianą strategii osiągnięcia 
sukcesu,

•	 odpornością / elastycznością / odnawialnością zasobów (ang. resiliency) – w sytuacjach poczucia osaczenia 
problemami umiejętnością powrotu do stanu równowagi psychicznej.  

Kapitał psychologiczny w środowisku pracy

Czynnikami wspierającymi budowanie kapitału psychologicznego pracowników są czynniki organizacyjne, takie jak 
klimat w pracy, wsparcie przełożonych i ich styl zarządzania, a także ich kapitał psychologiczny. Również wsparcie 
ze strony kolegów przyczynia się do budowania pozytywnych organizacji. W konsekwencji efekty przekładają się na 
zdrowie, lepsze samopoczucie, innowacyjność i efektywność pracy. Zyskują wszyscy! 

Predyktory Kapitał psychologiczny Efekty

Klimat organizacyjny Optymizm Zdrowie

Wsparcie przełożonych Nadzieja Samopoczucie

Wsparcie współpracowników Poczucie własnej skuteczności Efektywność

Styl przywództwa Odnawialność zasobów Innowacyjność

Kapitał psychologiczny przywódców

Źrodło: Mockałło, Z. (2016). Kapitał psychologiczny w środowisku pracy - indywidualny zasób pracownika. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka  
i Praktyka, 8/2016, s. 20-23,  DOI: 10.5604/01377043.1214372.

20 Tłumaczenie i opracowanie Anna Agata Nowak na podstawie: Luthans F, Youssef, C.M., Avolio B.J. Psychological Capital: Investing and 
Developing Positive Organizational Behavior [w:] Positive Organizational Behavior. Nelson D.L., Cooper C.L. (red.). Sage Publications, Londyn, 
2007:9-25.
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Ćwiczenie. Moje kompetencje „jutra”. Moja odporność na stres JUTRO

To, co robisz dziś, będzie ważne w przyszłości. Przeszłości nie zmienimy, co wspaniale wyjaśnia Philip Zimbardo 
w książce Paradoks czasu. Możemy kreować przyszłość. Możemy ją kreować i przygotować się na zmieniające się 
warunki otoczenia. Spróbuj zastanowić się, jakich kompetencji może oczekiwać od Ciebie przyszłość.

Moja odporność na stres JUTRO:

Co zaplanujesz dla swojego ciała?

Co zaplanujesz dla swojego rozwoju zawodowego?

 Bibliografia 
John Boyd, Philip Zimbardo (2009). Paradoks czasu. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN.
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Koniec. I co dalej? Ty i Twoja praca mają znaczenie

Droga Autorko, Drogi Autorze swojej pozytywnej organizacji, 

rozwój kompetencji to proces ciągły. To także inwestycja w swoje zasoby, które są Twoim kapitałem. Zachęcam Cię  
do sięgania zarówno do ćwiczeń zawartych w tym materiale, jak i do wideokursu www.pozytywna-organizacja.edu.pl, 
a także do innych wskazanych źródeł. Zachęcam również do pamiętania o znaczeniu planowania i realizowania 
pozytywnych aktywności – szczególnie tych, które niewiele kosztują, a dzięki którym dużo możesz zyskać. Niech 
życzliwość, optymizm, budowanie poczucia skuteczności czy odporności będą Twoimi codziennymi nawykami. 

Jeśli będziesz miała/miał wolę dalszej pracy ze mną, zapraszam do udziału w prowadzonych przeze mnie formach 
wsparcia i szkoleniach (zamieściłam je na kolejnej stronie).

Już teraz pracuję nad kolejnymi ćwiczeniami z pozytywnej organizacji. Jakimi? Takimi, które są skuteczne, często 
sprawdzone naukowo, które pasują mi i uczestnikom prowadzonych przeze mnie działań. Po co? Po to, by praca 
dawała nam satysfakcję, spełnienie i szczęście. Byśmy żyli nie tylko długo czy mądrze, ale i szczęśliwie. 

W niedalekiej przyszłości skupię się na tym, jak szukać sensu pracy i nadawać jej znaczenie (job crafting), 
na trenowaniu uważności (mindfulness) i jeszcze bardziej na budowaniu pozytywnego „ja” w przyszłości (future 
self) w celu budowania kapitału psychologicznego. Skupię się również na zdrowiu i motywowaniu do budowania 
zdrowej organizacji siebie i otoczenia. 

Dziękuję Ci, że ze mną byłaś/byłeś. Trzymam kciuki za Twoją pozytywną organizację! 

Serdeczności

Ania Nowak



4HR ANNA NOWAK | www.pozytywna-organizacja.edu.pl | anna@4hrannanowak.pl | +48 696 469 101 87

METODY PRACY, ZAKRES TEMATYCZNY, OSOBA (STANOWISKO) I OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH REKOMENDUJE SIĘ USŁUGI 
WSPIERAJĄCE BUDOWANIE POZYTYWNEJ ORGANIZACJI 
21

METODY PRACY ZAKRES TEMATYCZNY OSOBY REKOMENDOWANE 
DO WSPARCIA / SYTUACJE

SZKOLENIA W FORMULE 
KAFETERYJNEJ, czyli: 
wybierz temat ważny i pilny; 
1- i 2-dniowe – prowadzone 
w przystępnej formie, 
praktycznie i warsztatowo,  
w grupach liczących maks. 
14 osób

ZARZĄDZANIE:
•	 komunikacja szefa
•	 sytuacje trudne
•	 motywowanie i ocenianie
•	 rekrutacja
•	 delegowanie zadań 
•	 exposé szefa
•	 organizacja swojego czasu 
•	 radzenie sobie ze stresem
•	 perswazja w pracy szefa 
•	 automotywacja szefa 
•	 komunikacja w zmianie 

Kierownicy, a także osoby 
rekomendowane do przejęcia stanowisk 
związanych z zarządzaniem.

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA: 
•	 profesjonalizm w pracy
•	 etapy sprzedaży – warsztat 

podstawowy 
•	 autoprezentacja w pracy 
•	 perswazja w sprzedaży 
•	 radzenie sobie z obiekcjami 
•	 domykanie sprzedaży 
•	 organizacja pracy 

Przedstawiciele handlowi, pracownicy 
obsługi posprzedażowej. 

WSPÓŁPRACA:
•	 komunikacja wewnętrzna 
•	 współpraca w zróżnicowanych 

zespołach 
•	 wartości i sens pracy 
•	 pozytywna organizacja siebie  

w pracy 
•	 dobry stres w pracy

Pracownicy wszystkich szczebli 
organizacji. Rekomenduje się 
również jako narzędzie do budowania 
zaangażowania pracowników.

KURSY – AKADEMIE 
EFEKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ – kursy 
kilkudniowe, w odstępach 
czasowych21

•	 akademia menadżera 
•	 akademia sprzedaży 
•	 skuteczna współpraca 
Szczegółowe cele i programy 
określam po wnikliwym zbadaniu 
potrzeb rozwojowych. 

Kluczowe osoby w organizacji. Kurs to 
inwestycja w kompetencje pracowników, 
z którymi zakłada się długofalową 
współpracę.

21 W latach 2004-2018 zaprojektowałam i przeprowadziłam kilkadziesiąt akademii z zakresu zarządzania, sprzedaży i kierowania projektami. 
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KONSULTACJE •	 skuteczność zarządzania 
•	 sytuacje trudne 
•	 rekonstrukcja systemów 

motywacyjnych 
•	 usprawnianie systemów ocen 

pracy
•	 analiza skuteczności rekrutacji 
•	 rozwiązywanie sytuacji 

trudnych 

Kadra kierownicza i pracownicy zajmujący 
kluczowe stanowiska. Konsultacje mogą 
się odbywać przez telefon.

COACHING •	 usprawnianie warsztatu pracy 
•	 rozwiązywanie sytuacji 

trudnych 
•	 wsparcie zmian 

organizacyjnych 

Kadra kierownicza i pracownicy 
zajmujący kluczowe stanowiska, metoda 
rekomendowana w szczególnych 
sytuacjach – w trakcie zmian czy 
w trudnych momentach.

OBSERWACJE 
UCZESTNICZĄCE – metoda 
wsparcia poprzez obserwację 
i sesję zindywidualizowanych 
informacji zwrotnych

Skuteczność osobista w czasie 
zebrań, spotkań biznesowych, 
spotkań handlowych, rozmów 
kwalifikacyjnych, rozmów 
dyscyplinujących, exposé szefa i in. 

Usługę proponuje się osobom mającym 
bardzo mało czasu, a także w sytuacji, 
gdy pracownik/kierownik nie może 
uczestniczyć w szkoleniu. Dobra forma 
dla doświadczonych specjalistów. 
Daje efekt „a-ha”.

DIAGNOZA POTENCJAŁU Badanie profesjonalnymi 
narzędziami psychologicznymi: 
osobowości, motywacji, stylu 
kierowania. Opracowanie raportu 
i sesja informacji zwrotnych wraz 
z rekomendacjami do dalszej pracy.

Osobami rekomendowanymi do 
wsparcia są menadżerowie (w tym kadra 
najwyższego szczebla) – diagnoza ma 
wówczas cel rozwojowy. Usługę proponuje 
się także w trakcie prowadzenia rekrutacji 
zewnętrznej i wewnętrznej – jako 
wsparcie decyzji o wyborze właściwej 
osoby. 

BADANIE ORGANIZACJI Badania: opinii pracowników, 
satysfakcji, zaangażowania, 
dobrostanu, zachowań 
kontrproduktywnych, postaw 
pracowniczych. 

Usługę rekomenduje się: w sytuacji 
poprzedzającej wdrażanie strategii lub 
zmian organizacyjnych; jako narzędzie 
cykliczne, co roku, w sytuacji widocznych 
zmian w nastrojach pracowników; jako 
diagnozę przed dużymi projektami 
szkoleniowymi. 

OPRACOWANIE 
DEDYKOWANYCH 
MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH 

Narzędzia edukacyjne dedykowane 
organizacji, wspierające 
zarządzanie wiedzą w procesie 
kształcenia wewnętrznego: 
programy szkoleń, ćwiczenia, 
manuale, kursy wideo, filmy 
instruktażowe, testy wiedzy.

Trenerzy wewnętrzni, menadżerowie, 
pracownicy BHP, osoby pracujące 
zdalnie. Usługę rekomenduje się dużym 
organizacjom, zatrudniającym kilkuset 
pracowników, szczególnie przy dużej 
rotacji na stanowiskach. 
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Postanów i zapisz, co z pozytywnej organizacji ćwiczysz w tym tygodniu.
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Zastanów się, komu w tym tygodniu będziesz okazywał życzliwość. ☛ str. 74
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Zaplanuj cztery kolejne pozytywne poniedziałki w pracy. Zrób ze swoim zespołem tydzień dobrostanu. 
Pracuj nad tym, by poniedziałki w pracy były pozytywne. ☛ str. 36
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Staraj się przez kolejnych 28 dni, każdego dnia wieczorem, zapisywać, co dobrego wydarzyło się w danym dniu. 
Zapisuj drobne, pozytywne obserwacje, zdarzenia, doświadczenia.
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Staraj się przez kolejnych 28 dni, każdego dnia wieczorem, zapisywać, co dobrego wydarzyło się w danym dniu. 
Zapisuj drobne, pozytywne obserwacje, zdarzenia, doświadczenia.
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Jakie kompetencje będą Ci potrzebne w przyszłości? Zastanów się! ☛ str. 85
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W tym tygodniu, codziennie po pracy pytaj bliską osobę, co zrobiła w pracy, z czego jest zadowolona. 
Ucz się z nią kapitalizować pozytywne doświadczenia. ☛ str. 73
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Zaplanuj na ten tydzień okazje do doświadczenia pozytywnych emocji związanych mocno z pracą w relacjach  
z klientem lub dostawcą.
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Zaplanuj tydzień na świadome praktykowanie wdzięczności. ☛ str. 60
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Pamiętaj o metodzie Trudność-Przekonanie-Skutek (TPS). ☛ str. 25



TYDZIEŃ                       MIESIĄC                                    ROK 20

PN

WT

ŚR

CZ

PT

SO

ND

100

Daj wsparcie innym, słuchaj ich uważnie, pomóż w przeformułowaniu negatywnych przekonań na pozytywne, 
używając metody Trudność-Przekonanie-Skutek (TPS). ☛ str. 29
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W tym tygodniu, codziennie po pracy mów bliskiej osobie o tym, co zrobiłeś w pracy i co napawa cię dumą  
i satysfakcją. Kapitalizujcie pozytywne doświadczenia. ☛ str. 73
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Zaplanuj ze swoim zespołem kolejny rok jako rok pozytywnej organizacji. ☛ str. 34
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Zaplanuj na każdy dzień tego tygodnia jedną bezkosztową metodę na dobry nastrój. ☛ str. 30
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Jeśli w poprzednich tygodniach ktoś cię wkurzył, albo kogoś obwiniałeś – ☛ str. 79
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Czy czasami czujesz, że przerastają cię zadania? To zdarza się najlepszym. 
Jeśli chcesz radzić sobie sprawniej – ☛ str. 43
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Kogo możesz zaprosić do budowania pozytywnej organizacji? Dlaczego warto? ☛ str. 3
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W kolejnym tygodniu ćwicz metodę „50 zdziwień”. Jak to robić? ☛ str. 40
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Zapraszam do kursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/
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Dlaczego warto intensyfikować emocje pozytywne? ☛ str. 73
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Wytrwałość jest ważna. Warto ją trenować. Jak? ☛ str. 58
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Pomóż trenować wytrwałość bliskiej osobie, w ważnej dla niej dziedzinie. Jak? ☛ str. 58
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W tym tygodniu, codziennie po pracy mów bliskiej osobie o tym, co zrobiłeś w pracy i co napawa cię szczęściem. 
Kapitalizujcie pozytywne doświadczenia. ☛ str. 73
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Jakie są Twoje mocne strony? Zastanów się w tym tygodniu, jak ich użyć w pracy. ☛ str. 66
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Co odwlekasz? Martwi Cię to? Poznaj prokrastynację, może spojrzysz inaczej na odwlekanie? 
Więcej o prokrastynacji ☛ str. 80
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Co ważnego odwleka bliska Ci osoba? Jak ją skłonić do zmiany? ☛ str. 58 i 80
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Gdy przerastają nas zadania, warto umieć skutecznie i budująco dla relacji odmówić. Jak to zrobić? ☛ str. 47
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Nawyki… jakie masz nawyki, które pozwalają Ci na sprawną organizację pracy? 
Obserwuj je w kolejnych dniach. ☛ str. 83
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Nawyki… jakie masz nawyki, które nie pozwalają Ci na sprawną organizację pracy? 
Obserwuj je w kolejnych dniach. ☛ str. 83
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Jakie mocne strony ma bliska Ci osoba? 
Doceń ją i to, co mocne, używając modelu pełnej ekspresji (MPE). ☛ str. 68
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Zapraszam do kursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/
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Jakie mocne strony ma Twój kolega z pracy? Doceń je, używając modelu pełnej ekspresji (MPE). ☛ str. 68
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Postaraj się dla każdej osoby, z którą współpracujesz, przygotować pozytywne podziękowanie za dany okres pracy. 
Użyj modelu pełnej ekspresji (MPE). ☛ str. 68
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Postaraj się przygotować dla swojego przełożonego pozytywne podziękowanie za dany okres pracy.
Użyj modelu pełnej ekspresji (MPE). ☛ str. 68
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Zaplanuj najlepszą możliwą przyszłość dla ważnego dla Ciebie wydarzenia, jakie będzie miało miejsce niebawem. 
☛ str. 34
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Określ poziom swojego szczęścia w tym tygodniu. 
Jeśli Cię satysfakcjonuje – pogratuluj sobie, kapitalizuj emocje. ☛ str. 49
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Określ poziom swojego szczęścia w tym tygodniu. Jeśli Cię nie satysfakcjonuje, popracuj nad nim. 
Jak możesz sobie pomóc, korzystając z wiedzy nt. budowania szczęścia? ☛ str. 31
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Analizuj uważnie, co mówisz na powitanie. ☛ str. 54
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Komu będziesz dawał pozytywne znaki rozpoznania? ☛ str. 54



TYDZIEŃ                       MIESIĄC                                    ROK 20

PN

WT

ŚR

CZ

PT

SO

ND

129

W tym tygodniu koniecznie obejrzyj film pt. Validation.
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Zapraszam do kursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/
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Analizuj w tym tygodniu krąg troski i krąg wpływu. 
Jak możesz jeszcze poszerzać krąg wpływu, by minimalizować krąg troski? ☛ str. 56
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Jeśli pracujesz przy biurku i mało się ruszasz, postaraj się czerpać przyjemność z robienia porządków! ☛ str. 57
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Za co jesteś sobie wdzięczna/wdzięczny? 
Próbuj praktykować wdzięczność wobec siebie w tym tygodniu. ☛ str. 60



TYDZIEŃ                       MIESIĄC                                    ROK 20

PN

WT

ŚR

CZ

PT

SO

ND

134

W tym tygodniu zapraszam Cię do analizy swoich sukcesów. Pamiętaj o najdrobniejszych. 
Daj sobie czas na pisanie o nich. ☛ str. 64
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Opisz swoją najlepszą możliwą przyszłość zawodową! ☛ str. 67
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Co powinniśmy ćwiczyć w kolejnej książce-kalendarzu? Napisz do mnie, jestem ciekawa Twoich sugestii! 
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Staraj się podjąć rozmowę z kolegami z pracy o tym, dlaczego ważna jest życzliwość. ☛ str. 74
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Podejmij rozmowę z przełożonymi o znaczeniu budowania kapitału psychologicznego. ☛ str. 84
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Jakie filary swojego kapitału psychologicznego chcesz i potrzebujesz budować? ☛ str. 84
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Zapraszam Cię do współpracy. Co możemy zrobić wspólnie? ☛ str. 87
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Zapraszam do kursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/
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