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Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

„Pozytywne nastawienie 
nie sprawi, że zrobisz wszystko,
ale pomoże Ci zrobić wszystko 

lepiej niż myślenie negatywne.” 

Zig Ziglar

Ogólnopolski, stworzony przez firmę Roche w ramach partnerstwa ze środowiskiem pielęgniarskim, projekt 
edukacyjny, którego celem jest umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnych 

technologii medycznych oraz nabywania przez pielęgniarki kompetencji niezbędnych dla stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych oraz służących poprawie standardów opieki nad przewlekle chorymi.
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Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Komunikacja
Relacje
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Ogólnopolski, stworzony przez firmę Roche w ramach partnerstwa ze środowiskiem pielęgniarskim, projekt 
edukacyjny, którego celem jest umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy na temat nowoczesnych 

technologii medycznych oraz nabywania przez pielęgniarki kompetencji niezbędnych dla stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych oraz służących poprawie standardów opieki nad przewlekle chorymi.

 

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

04 05

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co 

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co 

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli



Rola i znaczenie pielęgniarki
Pielęgniarka jako osoba prowadząca pacjenta: 
• jest wsparciem dla lekarza 
• jest wsparciem dla pacjenta
• jest wsparciem dla rodziny pacjenta
• pozwala zrozumieć cały proces terapeutyczny 
• ma wpływ na motywację i zaangażowanie pacjenta
• a w rezultacie na efekt terapeutyczny

Co wpływa na wizerunek pielęgniarki w oczach pacjenta:

Pacjenci postrzegają pielęgniarkę poprzez wrażenie zbudowane przez nią. 
Na efekt tego postrzegania największy wpływ mają umiejętności:
1. budowania relacji 
2. komunikacji interpersonalnej

Na tej podstawie pacjent buduje sobie obraz pielęgniarki i to te dwa elementy decydują 
o jakości i efektywności oddziaływania pielęgniarki na pacjenta.

Proces zarządzania relacją z pacjentem
Proces zarządzania relacją i rozmową z pacjentem zakłada kilka etapów.

ETAP 1: Przygotowanie do rozmowy z pacjentem
• Jaki jest cel tego spotkania?
• Jak zamierzam rozpocząć rozmowę budując atmosferę otwarcia i zaufania?
• Jaki typ osobowości reprezentuje sobą pacjent i co to dla mnie oznacza?
• Jaką strategię rozmowy powinnam przyjąć?

ETAP 2: Otwarcie rozmowy: budowa zaufania i relacji
• Przedstawienie celu rozmowy / spotkania
• Zaprezentowanie korzyści dla pacjenta z tego spotkania
• Uzyskanie od pacjenta zgody na kontynuację

ETAP 3: Rdzeń rozmowy
• Zadawanie pytań 
• Uzyskiwanie odpowiedzi
• Klaryfikacja i wyjaśnianie szczegółów

ETAP 4: Zamknięcie rozmowy
• Podsumowanie spotkania i najważniejszych treści
• Definiowanie dalszych działań
• Uzyskanie deklaracji i zobowiązania

ETAP 5: Analiza rozmowy
• Jaki był mój cel i w jakim stopniu go zrealizowałam?
• W którym momencie pacjent się otworzył (co takiego powiedziałam lub zrobiłam),  
 a w którym momencie poczułam opór ze strony pacjenta (co takiego powiedziałam 
 lub zrobiłam)?
• W jaki sposób powinnam poprowadzić rozmowę następnym razem?

Proces zarządzania relacją odpowiada na pytanie CO? należy zrobić. Nie odpowiada jednak na 
pytanie JAK? należy to zrobić. Odpowiedź na pytanie JAK? przybliży nam zrozumienie typu 
osobowości pacjenta dlatego, że ten sam cel i tą samą rozmowę będziemy przeprowadzać w różny 
sposób u różnych pacjentów.

Budowanie relacji i współpracy z pacjentem
Relacje i dobra współpraca z drugą osobą oparta jest na zaufaniu, akceptacji i dobrym zrozumieniu 
drugiej osoby. Jedną z najskuteczniejszych strategii oddziaływania na pacjenta jest strategia 
Dopasowanie-Prowadzenie. 

Pierwsza faza tej strategii (Dopasowanie) ma na celu pokazanie pacjentowi, że jest doskonale 
zrozumiany i akceptowany. Prowadzi to do budowy zaufania, które jest kluczem do skutecznego 
oddziaływania na pacjenta. Dopasowanie polega na empatycznym zrozumieniu pacjenta 
i dopasowaniu się na poziomie:
• emocji
• komunikacji
• zachowań niewerbalnych
• sposobu myślenia
• sposobu podejmowania decyzji

Druga faza tej strategii (Prowadzenie) pozwala pielęgniarce osiągnąć założone przez nią cele na 
rozmowę z pacjentem. Kiedy pacjent poczuje się zrozumiany, jego poziom bezpieczeństwa 
i zaufania znacznie wzrośnie. Na tym etapie jest już gotowy podążać za pielęgniarką. Okazuje się 
jednak, że kluczem do sukcesu jest dobrze przeprowadzona pierwsza faza strategii, czyli Dopaso-
wanie.

Pytania pomocnicze:
• Jakie są moje mocne a jakie słabe strony w komunikacji z pacjentem?
• Jaki styl komunikacji prezentuje sobą pacjent?
• Czy mam do czynienia z osobą ekstrawertyczną czy może introwertyczną?
• Czy pacjent jest osobą bardziej logiczną i analityczną czy może emocjonalną i relacyjną?
• Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie i dla tej relacji?
• Na co powinnam zwrócić uwagę? Co robić a czego unikać?
• Czy pacjentowi bardziej zależy na tym, żeby coś zyskać (Typ Dążeniowy) czy raczej, 
 żeby czegoś uniknąć (Typ Unikający)?
• W jaki sposób powinnam dopasować swój styl zachowania i komunikacji, żeby dostroić 
 się do pacjenta?

Typy Osobowości
Typ osobowości możemy opisać posługując się pojęciem energii kolorystycznych. To nasza 
wewnętrzna energia decyduje o tym, w jaki sposób zachowujemy się i podejmujemy decyzje. Ta 
wewnętrzna energia to nasz indywidualny typ osobowości. Hipokrates wyodrębnił cztery podsta-
wowe typy „humoralne” a model Insights Discovery™ wspomina odpowiednio o czterech 
energiach kolorystycznych. Kolor przyporządkowany danej energii charakteryzuje jednocześnie 
konkretny typ osobowości.

Ognisty Czerwony to asertywność i działanie
Osoby o dominującej energii Czerwonej wiedzą, czego chcą i nie mają problemów z wyrażaniem 
swojego zdania, opinii czy wniosków. Koncentrują się przede wszystkim na działaniu. Szybko radzą 
sobie z bieżącymi sprawami i raczej nie patrzą wstecz. Ich reakcje są efektywne, asertywne 
i konkretne. Wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Nie tolerują zwłoki i odkładania spraw na 
później. Bardziej interesuje ich efekt działania niż sam proces osiągnięcia celu.

Mogą wydawać się mniej zainteresowane uczuciami innych czy osobistymi relacjami. Ze względu 
na to, ich postępowanie może być odbierane jako surowe i krytyczne. Pragną władzy oraz lubią 
kontrolować sytuację. W kiepskim nastroju potrafią być nietolerancyjni, apodyktyczni i napastliwi. 
Mogą również wywierać presję na innych.

Słoneczny Żółty to wizja i inspiracja
Osoby o dominującej energii Żółtej wkładają dużo starań w realizowanie swoich wizji i marzeń. Są 
niezwykle kreatywne, pogodne i pozytywnie nastawione. Potrafią zarazić innych swoim entuzja-
zmem i optymizmem. Są bardzo otwarte na nowe osoby czy propozycje i niezwykle szybko budują 
relacje z innymi. Opinia innych osób ma dla nich ogromne znaczenie dlatego, że stale budują swój 
wizerunek i o niego dbają. Szybko przeskakują od jednego pomysłu czy aktywności do drugiego, 
a ich styl zachowania może być dla innych zabawny i porywający.

Niecierpliwią się w oczekiwaniu na rezultaty działań. Potrafią bez reszty angażować się w realiza-
cję jakiejś idei, aby porzucić ją po paru tygodniach, kiedy straci już swoją „świeżość”. Mogą wtedy 
innym wydawać się nieco powierzchowni, niepraktyczni i oderwani od rzeczywistości, szczególnie 
w obliczu pojawiających się trudności. Brakuje im systematyczności i umiejętności planowania. 
Mogą również mieć trudności z dotrzymywaniem słowa bądź terminów.

Zrozumieć siebie i innych
Pierwszym krokiem do zbudowania dobrych relacji z pacjentem jest zrozumienie swojego indywi-
dualnego stylu funkcjonowania. Odkrycie tego, co lubię w komunikowaniu się z innymi oraz tego, co 
mi przeszkadza, poznanie swojego indywidualnego systemu motywacji i podejmowania decyzji 
pozwoli nam skuteczniej oddziaływać na swoje otoczenia i swoich pacjentów.

Nie wszyscy ludzie są tacy jak my. Ludzie wokół ciebie mają inny styl funkcjonowania i komuniko-
wania się z otoczeniem. Inaczej się zachowują i inaczej podejmują decyzje. I co najważniejsze … 
mają do tego prawo. 

Uświadomienie sobie tego wszystkiego jest pierwszym krokiem do budowania z innymi naprawdę 
skutecznych relacji. Poznanie psychologii osobowości pozwala łatwiej i szybciej dotrzeć do swoich 
pacjentów.

Już w V wieku p.n.e. Hipokrates zwrócił uwagę na różnice i podobieństwa w zachowaniach poszcze-
gólnych osób. „Ojciec medycyny” zaczął zastanawiać się, co takiego sprawia, że różni ludzie 
zachowują w różny sposób i mają zupełnie różne oczekiwania oraz potrzeby. 

To od różnic i podobieństw pomiędzy różnymi typami osobowości 
zależy jakość i efektywność relacji

Każdy zna powiedzenie:

Nie rób drugiemu, co TOBIE nie miłe!

Budując efektywne relacje z pacjentem i dbając o skuteczną z nim komunikację powinniśmy 
kierować się jednak maksymą:

Nie rób drugiemu, co JEMU nie miłe!

Najpierw należy dopasować się do świata pacjenta a wtedy będziemy mogli skutecznie wpłynąć na 
zmianę jego sposobu myślenia i zachowania.

W dalszej części materiału znajdują się opisy czterech podstawowych typów osobowości, jakie 
prezentują sobą pacjenci wraz z gotowymi strategiami oddziaływania na nich:
• Czerwony Krzysztof
• Żółta Katarzyna
• Zielony Andrzej
• Niebieska Beata

Charakterystyka Czerwonego Krzysztofa
Krzysztof wierzy w ciężką pracę i odpowiednie jej efekty. Lubi dobrze orientować się w tym, co 
dzieje się tu i teraz. Nie ufa niesprawdzonym pomysłom i teoriom dopóty, dopóki sam ich nie 
zweryfikuje. Krzysztof jest jedną z tych osób, które najczęściej osiągają to, czego chcą. Jest niezwy-
kle konsekwentnym i godnym zaufania realistą. Krzysztof na ogół oczekuje wygranej, 
a dążąc do osiągnięcia celu potrafi być bardzo asertywny. Jest praktyczny, o silnej woli, dąży do 
celu zawsze własną drogą i w swój indywidualny sposób, a jeśli nie ma takiej możliwości – buntuje 
się.

Krzysztof lubi pełnić rolę inicjatora wydarzeń i kierować niemalże wszystkim, co się wokół niego 
dzieje. Potrzebuje mieć pewność co do własnej indywidualności i odrębności. Z tego też powodu 
będzie unikał ludzi, którzy starają się go sobie podporządkować. 

Kojący Zielony to bliskie relacje i wsparcie
Osoby o dominującej energii Zielonej koncentrują się na uczuciach i relacjach międzyludzkich. Ich 
troska o komfort innych przejawia się w postawie ciepła i życzliwości. Są wrażliwi na wartości 
innych ludzi i doskonale potrafią zrozumieć ich sytuację. Są niezwykle wrażliwi, empatyczni 
i chętni do udzielania pomocy. Pragną, aby inni ludzie chcieli i mogli na nich polegać. Preferują 
relacje o charakterze partnerskim, w których ceni się lojalność i zaufanie.

Są sceptyczni, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichkolwiek zmian, nawet w obliczu logiki argumen-
tów czy sytuacji. Mogą unikać podjęcia decyzji, która podważałaby ich wartości lub wiązała się 
z dużym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa jest dla nich niezwykle ważne. Mogą unikać jakichkol-
wiek konfliktów czy konfrontacji dla zachowania spokoju za wszelką cenę. 

Chłodny Niebieski to myślenie i refleksja
Osoby o dominującej energii Niebieskiej przywiązują dużą wagę do zasad i procedur oraz faktów 
i logiki w otaczającym świecie. Lubią analizować wszystkie możliwości, aby mieć pewność, że 
podejmą poprawną decyzję w oparciu o wszelkie dostępne informacje. Planują, organizują 
i administrują. Są niezwykle metodyczni, logiczni i systematyczni w działaniu od samego początku 
aż do końca.

Ze względu na swą niezwykłą dokładność i precyzję, są niechętni podejmowaniu szybkich decyzji 
dlatego, że niosą one za sobą ryzyko popełnienia nieprzewidzianych błędów. Fakty, logika i zasady 
mogą okazać się czasem ważniejsze niż przyjaźnie i osobista gratyfikacja. Mogą być postrzegani 
jako dystansujący się a czasem wręcz chłodni. Cenią sobie niezależność i intelekt. Preferują pisem-
ną formę komunikacji, pozwalającą zachować jasność i precyzję wypowiedzi. We wszystkim dążą 
do dokładności i analizy.

Strategia współpracy z pacjentem
Tworząc skuteczne strategie interpersonalne należy wykorzystywać zachowania z poziomu tej 
energii, która jest najsilniej reprezentowana u pacjenta. Z drugiej strony powinniśmy unikać tej 
energii, której pacjent ma najmniej. Jeżeli np. mamy do czynienia z pacjentem o dominującej 
czerwonej energii – powinniśmy zachować się w sposób „czerwony”. Jeżeli mamy do czynienia 
z pacjentem, który ma najmniej energii żółtej – powinieneś unikać „żółtych” zachowań itd.

Mocne strony Krzysztofa:
• koncentruje się na powierzanych mu zadaniach
• jest zwolennikiem zmian
• analityczny i systematyczny
• lubi wyzwania
• nieustannie pracuje nad sobą i poprawą skuteczności funkcjonowania
• przedsiębiorczy i stanowczy
• potrafi jasno określać priorytety w działaniach
• pragmatyczny i racjonalny
• towarzyski i bezpośredni

Możliwe słabe strony Krzysztofa:
• podejmuje działanie, nie bacząc na jego konsekwencje
• bywa twardy i nieugięty
• brakuje mu taktu i dyplomacji
• może być postrzegany jako osoba opryskliwa i szorstka
• bywa gruboskórny i zarozumiały
• częściej nakazuje, niż prosi
• bywa niedelikatny
• pośpiesznie podejmuje decyzje

Strategia komunikacji i budowania relacji z Czerwonym Krzysztofem

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem:
• staraj się ignorować jego z pozoru aroganckie zachowanie
• daj mu poczucie pełnej kontroli
• prezentuj pozytywną i entuzjastyczną postawę
• pomiń skomplikowane i nieistotne szczegóły
• miej otwarty umysł
• wspieraj go w dążeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać
• działaj praktycznie, mów rzeczowo i trzymaj się faktów
• okaż szacunek dla jego pomysłów i opinii
• omawiaj poszczególne kwestie po kolei
• zwróć uwagę na to, kiedy przyjmuje postawę obronną - obserwuj jego mowę ciała
• zawsze stój w pewnej odległości od niego - staraj się nie naruszać jego przestrzeni prywatnej.

Często ignoruje własne uczucia lub ich nie wyraża, a w konsekwencji może „wybuchnąć” 
i zareagować zbyt emocjonalnie w trudnej sytuacji. Może nie ujawniać swojego prawdziwego 
oblicza, ponieważ niechętnie okazuje uczucia osobom, których dobrze nie poznał.

Może wyznaczać sobie wysokie standardy i tego samego będzie oczekiwał od innych. Krzysztof jest 
osobą niezależną i samowystarczalną. Zdanie innych nie zawsze jest dla niego ważne, zwłaszcza 
jeśli kłóci się z jego własnymi opiniami, z którymi może czuć się emocjonalnie związany. Pamięta 
o swoich pozytywnych doświadczeniach, często do nich wraca i buduje na nich swoje przekonania. 

Czasami może nie zwracać uwagi na potrzeby swoje i innych - ma tendencję do wywierania presji, 
zarówna na siebie jak i całe swoje otoczenie. Krzysztof lubi, gdy ceni się jego bezpośredniość i siłę. 
Nie lubi, gdy mówi się mu, co i jak ma robić. Prawdopodobnie nie rozumie, dlaczego inni mogą 
postrzegać go jako człowieka nieustępliwego i nieelastycznego. Może mieć taki wizerunek dlatego, 
że wyraża swoje niezależne poglądy w bezpośredni sposób. Może wydawać się kimś, kto nie do 
końca przywiązuje wagę do potrzeb innych ludzi.

Czasami jego cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe pytania sprawiają, że inni czują się atakowani 
i przyjmują postawę obronną. To, co postrzega jako brak kompetencji i niską skuteczność, wywołu-
je jego zniecierpliwienie. Pod presją działa w sposób apodyktyczny i dominujący. Nie toleruje braku 
zorganizowania, „spóźnialstwa”, niedbalstwa, oraz niewłaściwego zachowania zarówno u siebie, 
jak i u innych.

Jako osoba skłonna do przejmowania odpowiedzialności oraz o silnie rozwiniętej potrzebie kontroli 
może nie radzić sobie zbyt dobrze, gdy sytuacja nie przebiega zgodnie z planem. Podejmowanie 
decyzji sprawia Krzysztofowi przyjemność. Lubi mieć kontrolę nad sytuacją oraz ceni sprawne 
i efektywne podejmowanie decyzji. Zrób to teraz – to jego motto. Jest bardziej skłonny podjąć 
jakąkolwiek decyzję, niż nie podjąć żadnej. Postrzega siebie jako osobę praktyczną, realistyczną 
i rzeczową, choć inni nie zawsze dostrzegają praktyczność w niektórych jego decyzjach.

Krzysztof ma tendencję do podejmowania decyzji obciążonych dużym ryzykiem. Czasami prawdo-
podobnie przecenia własne siły i możliwości, szczególnie kiedy dochodzi do konfrontacji. Jest 
szczery, stanowczy i nie waha się otwarcie przedstawiać innym swoich opinii. W sposób naturalny 
dąży do szybkiego podejmowania decyzji. 

Krzysztof jest motywowany przez:
• intensywne współzawodnictwo i pogoń za coraz lepszymi rezultatami
• świadomość, że jego starania przynoszą oczekiwane rezultaty
• realizm i fakty niż przez abstrakcyjne teorie
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• uznanie dla wyników jego pracy i skuteczności
• nowe projekty, różnorodność i zmiany
• udoskonalanie rozwiązań prowadzących do jeszcze większej efektywności

Charakterystyka Żółtej Katarzyny
Katarzyna emanuje życzliwością i entuzjazmem. Motywują ją pochwały, natomiast niekorzystnie 
reaguje na obojętność, odrzucenie i chłód w relacjach. Jest optymistycznie nastawiona do życia 
w ogóle, a w szczególności do ludzi. Interesuje się wszystkim, co nowe i niezwykłe oraz posiada 
umiejętność wyrażania swoich uczuć. Postrzegana jako osoba spontaniczna i czarująca, Katarzyna 
posiada dar przekonywania, uwielbia niespodzianki i chętnie szuka jedynych w swoim rodzaju sposobów 
na sprawienie radości innym. Kiedy musi obserwować i kontrolować szczegółowe prace innych, na ogół 
nie czuje się komfortowo, jest znużona i stresuje się. Nudzą ją fakty, szczegóły i powtarzające się 
czynności.

Katarzyna jest entuzjastycznie nastawiona do życia i lubi towarzystwo. Potrafi radzić sobie 
z wieloma sprawami jednocześnie oraz czerpie wiele przyjemności z relacji towarzyskich. Jej dom to 
raj dla ludzi lubiących dobrą zabawę. Jest w nim wiele pamiątek i zdjęć upamiętniających udane 
spotkania towarzyskie. Nie lubi rutyny, która pozbawia ją energii. Jest pomysłową i kreatywną 
wizjonerką oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi.

Ma bardzo żywą wyobraźnię, która nieustannie skłania ją do urzeczywistniania pomysłów. Katarzyna 
ma w sobie bardzo wiele entuzjazmu, zapału i zaangażowania. Dzięki swoim zdolnościom organizacyj-
nym i przyjaznemu podejściu do wszystkiego co robi, Katarzyna stanowi wsparcie dla innych osób 
i z entuzjazmem podchodzi do większości projektów. Jej mocne strony to inicjatywa i kreatywność, 
choć sama realizacja projektów nie należy już do jej największych atutów. Stymuluje ją robienie tego, 
co niespodziewane i niezwykłe. Stale szuka okazji do dyskutowania i omawiania spraw z innymi 
ludźmi. Może nie dostrzegać faktów, które są dla niej przykre – jeśli tak się stanie, problem może być 

Komunikując się z Czerwonym Krzysztofem w żadnym wypadku:
• nie pozwalaj sobie na brak organizacji lub przygotowania
• nie kwestionuj wyznawanych przez niego wartości i zasad
• nie przerywaj mu, kiedy widzisz, że kontroluje sytuację
• nie odbiegaj od tematu
• nie ignoruj i nie lekceważ jego poglądów
• nie wyrażaj się niedbale czy chaotycznie
• nie pozwól mu zdominować rozmowy
• nie rób wrażenia osoby nieśmiałej lub mało efektywnej
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie okazuj, że nie popierasz lub nie szanujesz jego zasad
• nie zakładaj niczego z góry i unikaj wyciągania przedwczesnych konkluzji
• nie rób nieprzemyślanych uwag

Idealne otoczenie Krzysztofa to takie, w którym:
• może mieć swój wkład w poprawę swojego funkcjonowania
• nie marnuje się czasu
• nic nie zakłóca jego pracy
• może angażować się w nowe przedsięwzięcia i rozwiązania
• cele są jasno i wyraźnie określone
• każdy efektywnie wykorzystuje swój czas
• stawiane są przed nim wyzwania, szczególnie takie, którym inni nie potrafili sprostać

Krzysztof potrzebuje:
• możliwości rozwoju 
• braku nadzoru, kontroli i zbyt wielu szczegółów
• możliwości ustalania ograniczeń, które chronią jego własne „ja”
• środowiska charakteryzującego się szybkim tempem działania, w którym może 
 osiągać pożądane rezultaty
• być w pełni poinformowanym
• dokładnej wiedzy na temat przewidywań i możliwości na przyszłość
• możliwości nieskrępowanego wypowiadania swoich opinii i poglądów
• zadań wymagających myślenia i planowania, ale przede wszystkim działania

Mocne strony Katarzyny:
• ma ogromnie dużo poczucia humoru, lubi dobrą zabawę
• rozumie oraz docenia znaczenie dobrego smaku i estetyki
• jej energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę 
• potrafi docenić wkład innych w realizację zadań
• spostrzegawcza i innowacyjna
• chętnie angażuje się w większość przedsięwzięć
• efektywna i elastyczna w relacjach międzyludzkich
• dociekliwa, pomysłowa, zawsze okazująca zainteresowanie

Możliwe słabe strony Katarzyny:
• nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie konsekwencje podejmowanych działań
• trudno jej powiedzieć: „Nie”, jeśli zagraża to jej relacjom z innymi
• może ignorować tych, którzy prezentują mniej energiczny styl działania
• rzuca odpowiedź, zanim padnie pytanie
• nie dostrzega niuansów
• przegraną odbiera jako osobistą porażkę
• traci cierpliwość, gdy ma do czynienia z rutynowymi zadaniami
• może nie zauważać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez nią działania
• tak bardzo angażuje się w powierzane zadania, że ignoruje potrzeby zarówno własne, 
 jak i innych osób
• może być postrzegana jako osoba zbyt ufna

Strategia komunikacji i budowania relacji z Żółtą Katarzyną

Komunikując się z Żółtą Katarzyną:
• przygotuj się na to, że czasami może popełniać błędy
• pozmawiaj z nią o tym, co ją interesuje
• staraj się prezentować luźne i pogodne podejście
• wyrażaj zainteresowanie jej opiniami i chętnie rozmawiaj z nią na tematy osobiste
• motywuj ją do działania, przywołując sukcesy, które odniosła w przeszłości
• okazuj żywiołowość i poczucie humoru
• jeśli uważasz to za stosowne, połaskocz jej ego
• podziękuj jej za dobrze wykonane zadanie i doceń włożony wysiłek

raczej pominięty niż rozwiązany. Zgodnie ze swoją naturą dąży do zadowolenia wszystkich, dlatego 
bywa postrzegana jako ktoś, kto nadmiernie przejmuje się potrzebami innych. Jej głównym celem jest 
stworzenie i utrzymanie zgody oraz dobrego samopoczucia wśród ludzi, z którymi utrzymuje kontakty.

Katarzyna wnosi pozytywną energię, emanuje zrozumieniem i współczuciem, troszczy się o innych 
i udziela im wsparcia. Może być głęboko przekonana, że nikt jej prawdziwie nie rozumie ani o nią nie 
dba. Tak myśląc, może do wszystkiego podchodzić bardzo emocjonalnie i być bardziej podatna 
na zranienie.

Ponieważ Katarzyna wysoce ceni sobie harmonijne związki międzyludzkie, wiele osób zwraca się do 
niej po wsparcie, zachętę i radę. Stara się nie ranić uczuć innych i zawsze, kiedy to możliwe, uwzględ-
niać ich dobro. Znaczna część tej satysfakcji wiąże się z tym, że ludzie przyjaźnie reagują na nią. Choć 
może wejść w konfliktowe sytuacje jest mało prawdopodobne, aby żywiła urazę przez dłuższy czas.

Katarzyna jest zwolenniczką podejmowania decyzji w sposób demokratyczny, a nawet w oparciu 
o konsensus - w przeciwieństwie do autokratycznego narzucania swojej woli innym. Prawdopodobnie 
wybierze takie rozwiązania oraz podejmie takie decyzje, które mają szansę znaleźć u innych jak 
największe poparcie i aprobatę. Podejmowałaby decyzje sprawniej, gdyby skupiała się bardziej na 
faktach, nie tylko na ludziach. W dużym stopniu techniczny, oparty na faktach, rzeczowy materiał 
informacyjny może wydać się jej suchy i mało inspirujący, dlatego nie przyciągnie jej pełnej uwagi.

Jej motto mogłoby brzmieć: „Działaj teraz, konsekwencje poniesiesz później”. Patrzy na życie przez 
pryzmat tego, jaki wpływ na otoczenie wywierają jej decyzje. Nie dopuści do tego, aby istniejące 
procedury czy systemy stanęły na drodze ku temu, co uważa za słuszne. 

Może być postrzegana jako nieco powierzchowna i płytka, ponieważ ma wyrazisty sposób wypowiada-
nia się oraz koncentruje się głównie na przyszłości. Tak bardzo ceni swoich przyjaciół, że czasem może 
dostrzegać wyłącznie ich pozytywne cechy. Katarzyna lubi relacje oparte na demokracji i współudzia-
le, oraz promowanie pomysłów razem z innymi lub dla nich, dlatego też praca indywidualna 
i w odosobnieniu może jej sprawić trudność. Potrafi być czarująca, zabawna i rozrywkowa, niekiedy 
jednak może sprawiać wrażenie osoby dość nieszczerej. Przez wrodzony pośpiech oraz potrzebę 
uprzedzania zdarzeń, Katarzyna może czasami błędnie zakładać, co dana osoba zamierza powiedzieć, 
oraz odczuwa wówczas nieodpartą pokusę, by wtrącić się i dokończyć zdanie. Stawienie czoła 
konfliktom sprawia jej trudność i wolałaby raczej uciec od problemów lub je zignorować, niż 
poszukiwać konkretnych rozwiązań. 

• pracy w zespole, co daje jej możliwość poszerzenia horyzontów 
• pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów z systematycznością
• jasno sprecyzowanych wytycznych oraz przyjętych wzorców
• dodatkowej zachęty i zrozumienia, kiedy okaże się, że jej wizje i pomysły spełzły na niczym
• wsparcia osoby, która potrafi się przystosować, jest wyrozumiała i cierpliwa
• wsparcia dla jej stylu pracy, poprzez zapewnienie jej odpowiedniego zaplecza

Katarzyna jest motywowana przez:
• swobodę działania, nieograniczoną nadzorem lub sztywnymi procedurami
• świadomość, że zarówno ona, jak i jej praca cieszą się uznaniem otoczenia
• możliwość uczestniczenia w zajęciach zespołowych, co pozwoli na skuteczne 
 wyeliminowanie monotonii
• symbole statusu społecznego, które odzwierciedlają osiągnięty sukces
• nowe zasady i normy działania oraz pomysłowe rozwiązania
• odgrywanie kluczowej roli w grupie odnoszącej sukcesy
• nagrody, które odpowiadają jej bieżącym potrzebom
• regularne przerwy w trakcie rutynowych zadań.
• liczne wyzwania i rywalizację

Charakterystyka Zielonego Andrzeja
Andrzej jest niezwykle lojalny wobec swoich najbliższych. Jego system wartości ma dla niego 
ogromne znaczenia zarówno w podejmowanych przez Andrzeja decyzjach jak i relacjach między-
ludzkich. Jest opanowany, staranny i uporządkowany, niemniej bardzo ceni sobie wyrazy uznania ze 
strony innych. Zwykle elastyczny i otwarty na nowe sugestie, potrafi stać się nieustępliwy i bronić 
z uporem tego, w co wierzy, gdy jest to zagrożone. Nie lubi być naciskany ani ponaglany do 
podejmowania kolejnego działania. Jest źródłem życzliwego wsparcia i pomocy, może być jednak 
dość powściągliwy, dopóki nie przełamie pierwszych lodów. Jego potrzeba nieustannego niesienia 
pomocy innym może niekiedy zabierać mu czas, który mógłby przeznaczyć na relaks i wypoczynek. 
Inni mogą opisywać jego zachowanie jako spokojne i łagodne, tymczasem on może czuć się niespo-
kojny i zestresowany. Jego zachowanie nie zawsze odzwierciedla jego stan emocjonalny. Doskonale 
potrafi przynosić innym ulgę w ich troskach. Jest bardzo skuteczny i konsekwentny we wszystkim, 
co robi. 

• unikaj zbyt szczegółowych informacji, skup się na ludziach i ich problemach
• utrzymuj otwartą i pozytywną postawę
• używaj życzliwych gestów i wyrazistego języka ciała
• bądź spontaniczny i zgodny

Komunikując się z Żółtą Katarzyną w żadnym wypadku:
• nie oczekuj, że zareaguje pozytywnie, gdy będziesz próbował narzucać zasady 
 postępowania i taktykę działania
• nie próbuj zwalniać tempa swobodnej konwersacji
• nie krytykuj jej, nie obwiniaj, nie próbuj tłumić jej entuzjazmu
• nie kwestionuj bez potrzeby jej opinii i postępowania
• nie zapominaj docenić jej szczególnego wkładu i podziękować jej za dobrze 
 wykonane zadanie
• nie sprawiaj wrażenia człowieka powolnego lub zbyt oficjalnego
• nie bądź zbyt przyziemny lub nudny, nie próbuj jej zbywać
• nie ograniczaj jej możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• nie przytłaczaj jej nieistotnymi informacjami
• nie sprawiaj wrażenia osoby mało interesującej, zimnej lub zdystansowanej
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć

Idealne otoczenie Katarzyny to takie, w którym:
• bez obaw może być sobą
• są duże możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich
• środowisko pracy jest jasne, przestronne i przyjemne dla oka
• zaciera się granica pomiędzy pracą a zabawą
• kładzie się nacisk na nieoficjalne kontakty i odkrywanie wewnętrznej kreatywności
• oficjalne rozmowy przypominają spotkania towarzyskie
• nie musi spędzać wielu godzin na samotnych rozważaniach 
• proponowane rozwiązania są z tzw. „górnej półki”

Katarzyna potrzebuje:
• zróżnicowanych zadań, które pozwolą jej wykorzystać swoją kreatywność 
 i umożliwią swobodne przedstawianie nowych pomysłów
• możliwości swobodnego eksperymentowania ze swoimi pomysłami
• maksimum efektów w minimalnym czasie

lecz nie lubi być nakłaniany do podjęcia szybkich decyzji. Akceptuje i nie osądza zachowań innych. 
Kiedy podejmuje decyzje, bierze pod uwagę względy etyczne. Ma indywidualne podejście do życia, 
ocenia wydarzenia przez pryzmat osobistych wartości i ideałów rządzących jego życiem. Jego 
introwertyczna natura nie przeszkadza mu w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym 
przekonaniem i z premedytacją. Aby podjąć rozsądne, racjonalne decyzje co do przyszłości, Andrzej 
potrzebuje dłuższej chwili do namysłu. Może nadmiernie przejmować się, a w przypadku istotnych 
długoterminowych spraw może wykazywać niezdecydowanie.

W obliczu problemu Andrzej woli unikać konfrontacji. Może być to przeszkodą w dochodzeniu do 
satysfakcjonujących rozwiązań. Jest świadomy korzyści płynących z dyplomacji, dlatego stara się 
uniknąć sporów, a przez to bywa zbyt uległy. Ufa swoim odczuciom zarówno w relacjach z ludźmi, 
jak i przy podejmowaniu decyzji i polega na nich tak bardzo, że może przez to nie brać pod uwagę 
bardziej obiektywnych danych. Nie zawsze wyraża swoje negatywne uczucia i opinie dotyczące 
poszczególnych spraw, dlatego inni mogą wyciągnąć błędny wniosek, że mają jego poparcie. 
Ponieważ Andrzej otrzymane zastrzeżenia bierze do siebie, jest nieodporny na krytykę, czuje się nią 
dotknięty oraz łatwo zniechęca się. Andrzej może wydawać się zniecierpliwiony lub zdystansowany, 
gdy ktoś stara się go zmusić do szybszego tempa działania.

Mocne strony Andrzeja:
• lubi określony porządek rzeczy zarówno w domu, jak i w pracy
• jest skromny i nie narzuca się
• nie łamie danego słowa
• uczy się z własnego doświadczenia, dlatego nigdy nie popełnia tych samych błędów
• skromny i przyjacielski w stosunku do wszystkich, których zna
• nie łatwo wyprowadzić go z równowagi
• zanim podejmie działanie, zastanawia się nad wszystkimi konsekwencjami
• wyznacza sobie wysokie standardy
• potrafi świetnie rozładowywać napiętą sytuację
• jest niezwykle solidny

Możliwe słabe strony Andrzeja:
• nieumiejętnie reaguje na przejawy agresji
• działając pod presją, może stawać się uparty
• ignoruje obiektywne dowody, jeśli nie potwierdzają one jego pierwotnych spostrzeżeń
• woli być powściągliwy i zachować pewien dystans, dopóki dokładnie nie pozna danej osoby

Andrzej to człowiek pewny i zrównoważony, który wprowadza spokojną atmosferę, gdziekolwiek się 
znajduje i cokolwiek robi. Andrzej lubi być dobrze przygotowany oraz w pełni orientować się, jakie 
są przyczyny i przebieg bieżących zdarzeń. Jedną z jego mocnych stron jest umiejętność zaakcepto-
wania indywidualnego tempa pracy innych oraz świadomość niepowtarzalnego wkładu, jaki wnosi 
każda osoba.

Ceni sobie porządek i systematyczność; raczej nie lubi niespodzianek - woli pracować w otoczeniu 
dającym mu pewność i poczucie bezpieczeństwa. Andrzej nie będzie szczędził starań, aby działać 
w zgodzie ze swoim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. Zdecydowanie bardziej ufa temu, co 
widzi, słyszy i czuje, aniżeli abstrakcyjnym, słabo sprecyzowanym pomysłom. Mimo że jest rzeczo-
wy i powściągliwy, może emocjonalnie zareagować na coś, co według niego jest niesłuszne oraz 
wyrazić opinię w sposób całkowicie zaskakujący dla otoczenia. Zwykle nie ujawnia innym swoich 
osobistych uczuć, choć wewnątrz często silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Jego silne 
przywiązanie do własnych wartości sprawia, że jest raczej nieśmiały wśród osób obcych, których 
wartości uważa za sprzeczne ze swoimi. 

Uprzejmy, wyrozumiały i współczujący, zwykle dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi. Może 
automatycznie dostosowywać swoją osobowość, kiedy stara się wyjść naprzeciw ludziom, ich 
pragnieniom i oczekiwaniom. Często myśli, że mógł postąpić lepiej w jakiejś sytuacji lub wobec 
jakiejś osoby. Wewnętrzną motywację czerpie ze swych głębokich przekonań i oddania sprawie, 
jaką uzna za istotną i wartą poparcia. W pracy woli odgrywać rolę pozostającego na drugim planie 
doradcy i wywiązuje się z tej roli w sposób lojalny i sumienny. Nie dąży do pozycji lidera - woli 
pozostawać z boku, poza światłem reflektorów. Potrafi wspierać innych w przemiły sposób 
i pozostawać na drugim planie, wykonując zadania praktyczne, które wymagają rozumienia ludzi 
i pomagania im. Nie lubi sztywnego trzymania się hierarchii i struktury; cieszy go kontakt z naturą 
i możliwość przebywania poza zamkniętymi pomieszczeniami. Wrażliwy, cierpliwy i przyjacielski, 
Andrzej zwykle pragnie budować bliskie, stabilne relacje z wąską grupą osób. Jeżeli ktoś zachowa 
się wobec niego nielojalnie, Andrzej czuje się zraniony oraz staje się uparty i nieugięty, dlatego nie 
pozwala sobie zapomnieć, ani wybaczyć tego, co się stało. Andrzej ceni harmonię. Ma predyspozy-
cje do tego, aby stać się strażnikiem spokoju; jest szczególnie wyczulony na potrzeby innych. 

Jeśli dojdzie do polemiki, Andrzej dąży do pojednania wszystkich stron oraz chętnie dostrzega 
zasadność innych punktów widzenia. Ograniczenia narzucone autorytatywnie zniechęcają go. 
Z trudem znosi, kiedy ktoś mówi mu, jak należy postępować. Nie lubi działać pod presją czasu. 
Będzie unikać konfliktowych i nieprzyjemnych sytuacji. Chętnie rozważa i przyswaja informacje, 

• nie proś go o realizację jakiegoś zadania, jeśli nie możesz dać mu wystarczająco dużo 
 czasu na przygotowanie się
• nie wymagaj zmian jawnie ignorujących wyznawane oraz cenione przez niego wartości 
 i przekonania
• nie lekceważ jego wątpliwości, poświęć wystarczająco dużo czasu na rozważenie ich
• nie wywieraj zbędnej presji

Idealne otoczenie Andrzeja to takie, w którym:
• wie dokładnie czego się od niego oczekuje
• jeśli to możliwe, ilość informacji może być ograniczana
• może liczyć na obiektywną ocenę swojej pracy oraz wsparcie ze strony innych
• rywalizacja nie występuje
• informacje są łatwo dostępne i można je zgromadzić niewielkim nakładem pracy
• inni doceniają jego dokładność
• w swojej pracy może być niezależny i obiektywny
• nie ma zwyczaju dzielenia się prywatnymi problemami i troskami

Andrzej potrzebuje:
• uznania i aprobaty dla jego wkładu w realizację zadania
• swojego własnego, odrębnego tempa pracy, a także zadań, z których będzie 
 rozliczany indywidualnie
• możliwości wykorzystywania swoich umiejętności służenia radą i pomocą
• nie prowadzącej do sporu, pozytywnej i konstruktywnej krytyki popełnianych błędów
• pochwał za wszystkie, nawet niewielkie osiągnięcia – słowa uznania umocnią 
 w nim pewność siebie i wiarę we własne siły
• wyraźnego zainteresowania jego życiem rodzinnym
• wsparcia w wychodzeniu poza tradycyjne schematy myślenia
• zachęty i wsparcia, kiedy decyduje się wykraczać poza swoją „strefę bezpieczeństwa”
• zachęty i pomocy w rozwoju zawodowym i osobistym

Andrzej jest motywowany przez:
• indywidualne spotkania z ludźmi, którym ufa
• ludzi z którym może brać przykład
• osobiste i szczere zainteresowanie jego rozwojem
• uznanie dla jego sukcesów

• jest raczej typem samotnika
• brak mu wiary we własne, często trafne i adekwatne, opinie i sądy
• może czuć się zrezygnowany, gdy jego wysiłki nie zostają docenione
• czasem może być postrzegany jako osoba słabo zarządzająca swoim czasem
• niezbyt stanowczo wyraża swoje uczucia i poglądy

Strategia komunikacji i budowania relacji z Zielonym Andrzejem

Komunikując się z Zielonym Andrzejem:
• dla jasności zapisuj istotne informacje
• daj mu czas, by mógł zareagować na twoje pytania i prośby
• przedstawiaj tylko pewne i wiarygodne informacje
• mów jasno i zwięźle, skoncentruj się na bieżącym zadaniu
• zapewnij mu odpowiednio dużo czasu na to, by mógł zebrać myśli i dać wyraz 
 swoim uczuciom
• bądź uczciwy, bezpośredni, otwarty, a zarazem spokojny i opanowany
• pomóż mu uświadomić sobie, jak wyjątkowy wkład wnosi do zadania
• doceń jego wkład, zanim wytkniesz mu błędy
• jeśli już musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany
• daj mu czas, by mógł wyrazić swoje zdanie
• doceń jakość jego pracy
• staraj się zachować równowagę pomiędzy czasem poświęconym na refleksję, 
 a czasem przeznaczonym na łagodną rozmowę i kontakty z ludźmi

Komunikując się z Zielonym Andrzejem w żadnym wypadku:
• nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji 
• nie pozwól, by wymiana zdań stała się konfrontacją sił
• nie zachowuj się protekcjonalnie
• nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć
• nie podsycaj jego samokrytycyzmu
• nie zakładaj, że jego milczenie oznacza brak zainteresowania
• nie nalegaj na szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, gdy mają one wpływ 
 na inne osoby
• nie oczekuj natychmiastowych odpowiedzi

Beata będzie wypowiadać się otwarcie w kwestiach, które dobrze zna i dzięki którym może podzie-
lić się dużym zasobem informacji. Zachowuje się w sposób oficjalny i chłodny, a także może mylnie 
zakładać, że inni chcą być traktowani w taki właśnie, nieco bezosobowy sposób. Ze względu na 
swoje mało pomocne w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich zainteresowania, bywa często 
postrzegana jako osoba zachowująca dystans wobec relacji towarzyskich. Osoby towarzyskie 
i ekstrawertyczne może postrzegać jako zbyt głośne i powierzchowne. Jest skryta, ceni prywatność 
i lubi żyć spokojnie. Czasami może mieć problemy z porozumiewaniem się z ludźmi, ponieważ 
oczekuje, że będą tak samo logiczni i analityczni jak ona. Może być postrzegana jako osoba zdystan-
sowana, chłodna, sceptyczna, nie zainteresowana ludźmi, a nawet arogancka. Cechuje ją dość 
łagodny sposób bycia, choć w kwestiach intelektualnych zwykle potrafi przejawiać stanowczość 
i zdecydowanie. Niechętnie okazuje uczucia. Ponieważ nie lubi żadnych nieścisłości czy chaosu oraz 
wysoko ceni w ludziach inteligencję, Beata może stać się niecierpliwa i rozdrażniona w stosunku do 
osób, których nie rozumie. W sytuacjach konfliktowych wydaje się opanowana, niewzruszona, 
skuteczna i pragmatyczna. Nie spieszy się z okazywaniem uczuć, chyba że czuje się wystarczająco 
swobodnie i bezpiecznie, aby otwarcie wypowiedzieć to, co myśli. Ma tendencję do wycofywania 
się w sytuacjach szczególnie stresujących.

Beata większość swoich osiągnięć zawdzięcza determinacji i wytrwałości. Podejmowanie decyzji 
jest dla niej procesem logicznym, chociaż jej potrzeba nabrania obiektywnego dystansu sprawia, że 
jest postrzegana jako podchodząca do wszystkiego z rezerwą. Wszystkie jej decyzje są dokładnie 
przemyślane, dlatego niełatwo wyperswadować jej coś za pomocą emocjonalnych czy wprowadza-
jących zamęt argumentów. Ponieważ jest raczej sceptyczną obserwatorką wydarzeń i procesów, 
przekonują ją tylko niezbite fakty. Beata ma praktyczne usposobienie i akceptuje ustanowiony 
porządek, dzięki temu jest bezkonfliktowa, konsekwentna i niezawodna. Zwykle jest świadoma 
potrzeby stosowania się do ustalonych zasad. Czasami jej cięte, krytyczne i nierzadko uporczywe 
pytania sprawiają, że inni czują się atakowani i przyjmują postawę obronną. Decyzje podejmuje 
logicznie, gdyż spokojnie, jasno i z rozwagą postrzega i stwierdza, jaki jest stan rzeczy. Jeżeli coś 
wyda jej się nieracjonalne, Beata woli zaryzykować i nie brać tego pod uwagę, nawet jeśli jest to 
kwestia o krytycznym znaczeniu. Woli koncentrować się na swoich wewnętrznych refleksjach i jest 
bardziej skłonna przyjąć postawę: „poczekamy - zobaczymy” niż od razu oferować zgodę. Jej 
introwertyczna natura nie przeszkadza jej w czynieniu krytycznych, ostrych uwag z pełnym przeko-
naniem i z premedytacją. Jej decyzje są dobrze przemyślane i raczej niezmienne. Kiedy postanowi 
zrobić coś, co uznaje za słuszne, trudno jest ją odwieść od realizacji tych zamierzeń lub zniechęcić.

• pochwały za dobrze wykonane zadanie
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• pewną niezależność

Charakterystyka Niebieskiej Beaty
Beata jest precyzyjna, uważna, zdyscyplinowana, pracowita i skrupulatna, a jednocześnie gotowa 
wszystkiego spróbować. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym jest zwykle staranna, uporządko-
wana i systematyczna. Postrzegana jest jako osoba niezależna intelektualnie. Twierdzi, że czyny 
mówią więcej, niż słowa, dlatego drażni ją, kiedy inni za dużo mówią. Na pozór spokojna, pełna dystan-
su i bezstronna, nieustannie analizuje w myślach problemy, sytuacje i zachowania innych osób.

Próbuje wykorzystywać zasady logiki, aby nadać sensowny kształt nieustannie powstającym w jej 
umyśle pomysłom. Jej mocną stroną jest umiejętność sprawnego działania i realizowania zadań do 
końca. Beata z przyjemnością i zaciekawieniem czerpie wiedzę z otaczającego ją świata. Może 
zagłębić się w szczegóły, jednak niezmiennie pozostaje skoncentrowana na wykonywanym zadaniu. 
Rozpatruje fakty i szczegóły w sposób staranny, uporządkowany i zorganizowany. Dokładnie 
i sumiennie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania. 

Beata jest logiczna, analityczna oraz obiektywna, rzadko można wywrzeć na niej wrażenie lub 
przekonać ją argumentacją inną, niż opartą na rzetelnych i konkretnych informacjach. Może być 
zbyt pochłonięta usunięciem drobnej przeszkody i w konsekwencji zahamować realizację całego 
zadania. Beata ma dar wnikania w istotę spraw i sytuacji. Dzięki temu, że często odczuwa potrzebę 
odseparowania się od własnych emocji, może zachować obiektywizm i udzielać innym pomocy 
w stresujących sytuacjach. Potrafi patrzeć na pewne sprawy z dystansem, z perspektywy widza. 
Interesują ją fakty, ma dobrą pamięć do szczegółów i zwykle najlepiej uczy się na podstawie 
praktycznych doświadczeń. Można być pewnym, że spokojnie, dokładnie oraz metodycznie spraw-
dzi wszystko dwa razy. Zwykle nie ujawnia innym swoich osobistych uczuć, choć wewnątrz często 
silnie reaguje na wiele sytuacji i zdarzeń. Będzie szukała otoczenia, w którym może pracować 
spokojnie i efektywnie. Jest postrzegana jako ktoś bezpretensjonalny, kto dobrze rozumie zasady 
funkcjonowania wielu rzeczy i sytuacji. Reaguje mało emocjonalnie w sytuacjach powszechnie 
uznanych za kryzysowe - postrzegana jest wówczas jako ktoś, kto potrafi rozwiązywać problemy 
w sposób spokojny i opanowany.

• doceń jej umiejętność gromadzenia różnorodnych informacji
• pytaj ją o to, co myśli, a nie o to, co czuje
• daj jej dużo czasu na oswojenie się z nowymi pomysłami lub nieoczekiwaną zmianą planów
• wykazuj się zawsze wszechstronnym przygotowaniem
• doceniaj jej wysiłek intelektualny i zaangażowanie

Komunikując się z Niebieską Beatą w żadnym wypadku:
• nie oczekuj szybkiej akceptacji nowych pomysłów
• nie udawaj, że posiadasz większą wiedzę niż w rzeczywistości
• nie bagatelizuj szczegółów
• nie łam danego słowa, dotrzymuj obietnic
• nie oczekuj, że natychmiast nawiąże bliskie stosunki i przyjaźnie
• nie wyrażaj się zbyt ogólnikowo na temat ograniczeń i przeszkód
• nie przeszkadzaj jej w realizacji zadań i uprzedź ją, jeśli będziesz chciał przerwać 
 jej ustalony plan działania
• nie przedkładaj retoryki nad dokładność - interesują ją rezultaty działań, a nie puste słowa
• nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, że są niemożliwe do dotrzymania
• nie rozwódź się nad błahymi sprawami
• nie ustalaj niewykonalnych terminów, które rzutują na jakość rezultatów jej pracy

Idealne otoczenie Beaty to takie, w którym:
• inni doceniają jej dokładność
• w swojej pracy może być niezależna i obiektywna
• istnieją precyzyjne metody i systemy
• podejmowanie decyzji odbywa się w sposób obiektywny i bezstronny
• spotkania są zaplanowane i dobrze zorganizowane
• praca, którą wykonuje, jest dla niej intelektualnym wyzwaniem
• inni otwarcie mówią to, co myślą
• jej dobrze rozwinięte zdolności analityczne są w pełni wykorzystywane
• przestrzega się reguł i zasad postępowania
• ma czas na przygotowanie się do spotkań

Beata potrzebuje:
• możliwości przedyskutowania problemów w sposób logiczny i pozbawiony emocji
• własnej przestrzeni i stałej, ale umiarkowanej kontroli

Mocne strony Beaty:
• pragmatyczna i racjonalna
• potrafi dokonywać szczegółowych analiz
• można na niej polegać
• ma silne poczucie obowiązku
• twardo stąpa po ziemi
• zawsze realizuje podjęte zobowiązania
• staranna, sumienna i dokładna
• w sytuacjach kryzysowych potrafi nad wszystkim zapanować
• jest zwolenniczką praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów

Możliwe słabe strony Beaty:
• często potrzeba jej dodatkowego czasu, by dokończyła powierzone zadania
• może ugrząźć w szczegółach
• asertywność innych osób może ją przytłaczać
• czasami niechętnie ujawnia swoje pomysły i odczucia, nawet jeśli uważa je za ważne 
 i interesujące
• może tłumić kreatywność
• może być nieświadoma potrzeb innych ludzi
• czasami jej krytycyzm może odbierać innym motywację do działania
• czasami traktuje swoje obowiązki aż nazbyt poważnie
• nieracjonalne metody postępowania innych ludzi mogą ją frustrować 
• okazuje zniecierpliwienie, gdy musi pracować z osobami niezorganizowanymi

Strategia komunikacji i budowania relacji z Niebieską Beatą

Komunikując się z Niebieską Beatą:
• wytłumacz jasno i dokładnie dlaczego, jak i po co
• koncentruj się na bieżącym zadaniu
• pamiętaj, by zapytać ją o jej zdanie 
• daj jej czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami
• fakty i informacje prezentuj w sposób logiczny i uporządkowany
• dokładnie się przygotuj, bądź gotowy wyjaśnić wszystkie szczegóły swojej propozycji
• szanuj jej potrzebę przebywania nawet przez dłuższy czas w samotności

• zachęty do wypowiadania swoich poglądów  
• osoby, który doceni jej potrzebę spokojnego przemyślenia pewnych kwestii
• pomocy w utrzymywaniu szybszego tempa pracy i dotrzymywaniu terminów
• możliwości demonstrowania swojej głębokiej wiedzy  
• aby przekonywano ją, używając logicznych argumentów, a nie emocji
• zadań wymagających zdolności detektywistycznych - dedukcji, analizy itp
• krótkich i rzeczowych spotkań merytorycznych

Beata jest motywowana przez:
• odpowiednie cele, które uważa za osiągalne
• autentyczne zainteresowanie otoczenia szczegółami jej pracy
• pomyślne finalizowanie najważniejszych zadań
• świadomość, że jej wkład w precyzję działań jest doceniany
• pogłębianie wiedzy
• przejrzysty i logiczny system monitorowania rezultatów
• dobrze wykonane zadanie
• przekazywanie jej informacji w formie pisemnej, która umożliwia lepsze ich przyswojenie
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