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 Czym jest marka osobista i jakie sÈ jej ěródïa?
 Jakie sÈ cztery modele relacji JA – INNI?
 Jak ludzie radzÈ sobie z konfliktami na linii marka wïasna —
marka innych?
 Co wynika z niewïaĂciwie stworzonej marki osobistej?
Marka osobista, z angielska zwana „personal brandem”, jest obrazem Twojej osoby. W rozumieniu wÚĝszym (marketingowym) brand
dotyczy tego, jak jesteĂ postrzegany przez innych, ale w szerszym
jest to Twój obraz siebie — ten który sam tworzysz, choÊ jego geneza
wcale nie byïa autorska. Obraz ten powstaje w oparciu o Twoje wïasne
przekonania i przemyĂlenia oraz w odpowiedzi na to, jakie sygnaïy
wysyïajÈ Ci inni ludzie. To, jak siebie postrzegasz, ma kluczowe znaczenie dla Twojej opinii o sobie oraz dla tego, jak siÚ zachowujesz.
W oczywisty sposób, poprzez to, co o sobie uwaĝasz, Twoja marka
osobista wpïywa na jakoĂÊ Twojego ĝycia.
JeĂli sÈdzisz, ĝe jesteĂ inteligentny, zachowujesz siÚ jak osoba
inteligentna — rzucasz pomysïami, chÚtnie pomagasz innym rozwiÈzywaÊ ich problemy i czÚsto podejmujesz siÚ realizacji nowych
wyzwañ, poniewaĝ masz pewnoĂÊ, ĝe im podoïasz. JeĂli myĂlisz, ĝe brak
Ci pewnoĂci siebie, dostosowujesz siÚ do tego autoobrazu — rzadko siÚ
odzywasz, stajesz zawsze z boku, nie potrafisz broniÊ wïasnych pomysïów, ïatwo rezygnujesz itd.
DrugÈ poza TobÈ samym siïÈ sprawczÈ, która kreuje TwojÈ markÚ
osobistÈ, sÈ inni ludzie. Twoje otoczenie — bliscy, przyjaciele i koledzy z pracy czy szkoïy, podwïadni i przeïoĝeni, ale takĝe przypadkowe
osoby spotkane w sklepie i na ulicy, z którymi wchodzisz w chwilowe
interakcje — oni wszyscy wysyïajÈ Ci sygnaïy zwrotne. W konkretny
sposób reagujÈ na Twój wyglÈd, zachowanie, wypowiadane przez Ciebie opinie, etc. Kaĝdy, z kim siÚ stykasz, ma jakieĂ zdanie na Twój
temat. Moĝe byÊ ono wyrobione na podstawie dïugotrwaïej relacji bÈdě
tzw. „pierwszego wraĝenia”. Tak czy inaczej, zawsze jest komunikowane. Czy to za pomocÈ sïów, czy gestów, czy konkretnych reakcji. Osoba bliska moĝe Ci np. powiedzieÊ, ĝe takie a takie Twoje zachowanie sprawiïo jej przyjemnoĂÊ. Szef moĝe znaczÈco unieĂÊ brwi w
geĂcie niezadowolenia w odpowiedzi na Twoje wyjaĂnienia dotyczÈce
Wprowadzenie do personal brandingu
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niedotrzymania terminu. Klient, który uwaĝa, ĝe jesteĂ namolnym
sprzedawcÈ, po prostu bÚdzie unikaï kolejnego spotkania z TobÈ.
Marka osobista — na szczÚĂcie! — nie jest dana raz na zawsze.
Jej fundamenty kreowane sÈ bardzo wczeĂnie, bo juĝ w wieku niemowlÚcym. Okres dzieciñstwa jest kluczowy dla naszego obrazu
siebie i dla niektórych ludzi moĝe to jedyny obraz siebie, do jakiego
majÈ dostÚp. Ich widzenie wïasnej osoby, ich marka osobista do
koñca ich ĝycia pozostaje markÈ dziecka, uksztaïtowanÈ w pierwszej
kolejnoĂci przez rodziców, w drugiej przez dalszÈ rodzinÚ, w trzecim
przez obowiÈzujÈcy w danym spoïeczeñstwie model kulturowy i system
edukacji, a w nim nauczycieli i kolegów ze szkoïy. Ludzie ci, o ile samodzielnie nie przekonwertujÈ swojej marki osobistej, na zawsze
pozostanÈ synkami mamusi, córeczkami tatusia albo szkolnÈ ofermÈ.
Smutne, prawda? Dobra informacja jest taka, ĝe niekorzystny
personal brand moĝna zmieniÊ, o czym mam nadziejÚ przekonaÊ CiÚ
i czego mam zamiar nauczyÊ CiÚ za poĂrednictwem tej ksiÈĝki.
Nim jednak przejdziemy do pracy nad ksztaïtowaniem Twojej
nowej, Ăwiadomej i optymalnej dla Ciebie marki osobistej, zastanówmy siÚ wspólnie nad tym, co wynika z faktu, ĝe na nasz obraz
siebie wpïywamy zarówno my sami, jak i wpïywa na niego nasze
otoczenie. Innymi sïowy, zastanówmy siÚ, jak funkcjonujemy w relacji
z innymi luděmi:
IstniejÈ cztery warianty modelu relacji JA (X) – INNI (Y):
1. Ty masz pozytywnÈ opiniÚ na swój temat, a inni majÈ nega-

tywnÈ (tak X, nie Y)
2. Ty masz negatywnÈ opiniÚ na swój temat, którÈ podzielajÈ

inni (nie X, nie Y)
3. Ty masz pozytywnÈ opiniÚ na swój temat, a inni jÈ potwierdzajÈ

(tak X, tak Y)
4. Ty masz negatywnÈ opiniÚ na swój temat, a inni majÈ pozy-

tywnÈ (nie X, tak Y)
Tak X, nie Y — powiedzmy, ĝe jesteĂ niezwykle wyksztaïconÈ
osobÈ i mówisz wieloma jÚzykami. RównoczeĂnie nie zwracasz uwagi
na wyglÈd zewnÚtrzny i po prostu o siebie nie dbasz. Chodzisz
w nieĂwieĝym, pogniecionym, ěle dobranym ubraniu, nie golisz siÚ
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regularnie (mÚĝczyzna), nie farbujesz odrostów (kobieta). Zgïaszasz
siÚ do pracy jako tïumacz. Informujesz przyszïego pracodawcÚ, ĝe
posïugujesz siÚ sprawnie wieloma jÚzykami.
Co on sobie o Tobie pomyĂli? Póki nie przedstawisz certyfikatów
— nie bÚdzie Ci wierzyï. A nawet jak je przedstawisz, to i tak wciÈĝ
moĝe nie dowierzaÊ. Tak to dziaïa w wielu sytuacjach. MyĂlimy stereotypami. PiÚknÈ, seksownÈ kobietÚ ludzie gotowi oskarĝyÊ o braki
intelektualne. Nawet jeĂli ma doktorat. Wniosek — skoro Ty masz
o sobie pozytywnÈ opiniÚ, ale inni ludzie majÈ negatywnÈ, mogÈ CiÚ
krytykowaÊ, ĝeby zniwelowaÊ sygnaïy ĂwiadczÈce o Tobie dobrze, a tym
samym utrzymaÊ swojÈ opiniÚ i pozbyÊ siÚ dysonansu poznawczego.
Nie X, nie Y — absolutnie najgorsza sytuacja. Maïe dziecko uczy
siÚ jeědziÊ na rowerze. Dopiero zaczyna, jeszcze nie opanowaïo sztuki
utrzymywania równowagi, wiÚc nauka nie idzie mu najlepiej. Przewraca siÚ, nabija sobie guza i z pïaczem biegnie do mamy: „Mamo,
ja chyba nie dam rady!” — pochlipuje, a mama na to: „Faktycznie,
raczej nie dasz rady, nie nadajesz siÚ do niczego”. To dziecko dostaïo
wïaĂnie od swojej mamy sygnaï, który moĝe staÊ siÚ zaczÈtkiem nieudanego ĝycia. Nawet jeĂli posiada pewne przydatne talenty czy
umiejÚtnoĂci (a posiada na pewno, kaĝdy je ma), to i tak nie ma do
nich dostÚpu ze wzglÚdu na negatywny obraz siebie. Nawet jeĂli jest
to dziecko superinteligentne, bÚdzie o sobie myĂleÊ: „Jestem gïupi”,
a inni bÚdÈ je w tym przekonaniu utwierdzaÊ.
Tak X, tak Y — najlepsza moĝliwa sytuacja. Ty wierzysz w siebie,
inni CiÚ w tej wierze wspierajÈ, Ăwiat jest po Twojej stronie i robi
wszystko, by doprowadziÊ CiÚ prostÈ drogÈ do sukcesu. JeĂli to Twój
przypadek — gratulujÚ!
Nie X, tak Y — ta sytuacja wystÚpuje np. wtedy, kiedy nie starasz
siÚ o awans, poniewaĝ uwaĝasz, ĝe z jakichĂ powodów nie nadajesz siÚ
na wyĝsze stanowisko (Twoim zdaniem brak Ci np. cech lidera, nie jesteĂ doĂÊ dobrze zorganizowany, masz sïabe zdolnoĂci analityczne, etc.),
a Twój przeïoĝony wïaĂnie Tobie chce je powierzyÊ. On uwaĝa, ĝe siÚ
nadajesz, Ty wrÚcz przeciwnie.
Mamy zatem cztery moĝliwe warianty modelu JA – INNI.
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Zauwaĝ, ĝe o ile w wariancie pierwszym i czwartym (tak X, nie Y
oraz nie X, tak Y) wystÚpuje niespójnoĂÊ miÚdzy JA i INNI, o tyle
w wariancie drugim i trzecim (tak X, tak Y oraz nie X, nie Y) ĝadnej
niespójnoĂci nie ma. Dlatego osoby funkcjonujÈce wedïug modelu
drugiego i trzeciego zwykle nie bÚdÈ odczuwaÊ dyskomfortu. Pojawi
siÚ on natomiast u osób bÚdÈcych w sytuacji z punktu pierwszego
lub czwartego. MogÈ go one niwelowaÊ na dwa sposoby.
Strategie radzenia sobie z konfliktami na linii marka
wïasna — marka innych:
1. Zmiana marki osobistej i obrazu siebie na adekwatny do tego,

jaki majÈ inni.
2. Odrzucenie tego, co mówiÈ inni, w celu utrzymania status

quo, czyli posiadanego aktualnie obrazu siebie.
Wiesz juĝ, czym jest marka osobista rozumiana jako opinia o sobie,
na podstawie jakich przesïanek jest ksztaïtowana i co siÚ dzieje, gdy
nasza marka osobista nie odpowiada temu, jak widzÈ nas inni ludzie.
W kolejnych krokach nauczÚ CiÚ, jak jÈ dla siebie odpowiednio
uksztaïtowaÊ, by przynosiïa korzyĂci. Nim jednak przejdziemy dalej,
skupmy siÚ na chwilÚ na sytuacji, w której marka osobista jest
uksztaïtowana nieodpowiednio.
Co wynika z nieodpowiednio stworzonej marki osobistej?
Najkrócej mówiÈc — jeĂli Twoja marka osobista nie odpowiada
Twoim potrzebom, oczekiwaniom, planom prywatnym i zawodowym,
nie zrealizujesz siebie! Twoje cele pozostanÈ na zawsze w sferze
marzeñ. Nie znajdziesz pasujÈcego do Ciebie partnera, a nawet jeĂli
znajdziesz, pozostaniecie w konflikcie. W relacjach z klientami bÚdziesz
niewiarygodny, zatem nieskuteczny. Szef CiÚ nie zrozumie, potencjalnie nie da Ci podwyĝki. I tak dalej.
Wszystkie te negatywne zdarzenia nastÈpiÈ, poniewaĝ z nieodpowiednio stworzonÈ markÈ osobistÈ jesteĂ niespójny i pozbawiony dostÚpu do najwaĝniejszego, najcenniejszego zasobu — prawdziwego
autentycznego siebie.
Czas na kolejny etap.
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