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STRONA 2 

Czym jest talent osobisty?

Czytasz      raport      TalentReflect,      który    ma     pomóc

Ci   odpowiedzieć  ZDECYDOWANIE TAK!  na  jedno

z    najważniejszych    pytań    w    obszarze    efektywności

osobistej:

Czy każdego dnia robię to, co potrafię robić
najlepiej?

Dlaczego    to    pytanie    jest    ważne?     Osoby,    które  

odpowiadały    ZDECYDOWANIE TAK!     na   to   pytanie, 

wykazywały  się  zarówno świadomością   swoich   silnych 

stron ,  jak  i najwyższą  efektywnością pracy, bez względu

na to, jaką pracę wykonywały. 

Czyli  dobrze  wiedziały,  CO robią najlepiej.  Jednocześnie 

były  bardzo   efektywne  i  skuteczne,   a  przy  okazji  żyły

z pasją i rozwijały się. 



STRONA 3 

Zastanów się nad takim wyzwaniem:

Co powoduje,  że jednym wiedzie się lepiej w pracy, rzeczy "same
im   wychodzą",  a    inni   męczą  się  od  poniedziałku  do  piątku
z nadzieją, że zrealizują swoje pasje w weekend? 

Jak  to  jest,  że   jedni  robią  to, co  kochają, a  inni   nie  potrafią
odpowiedzieć  na  pytanie: w  czym jesteś najlepszy,  co jest moją
silną stroną?

Test,     który     wykonałeś,     jest     pierwszym     krokiem

w    budowaniu   Twojej   świadomości,  jakie  masz  talenty

(czyli Twój potencjał osobisty) oraz  które z  nich są Twoimi

silnymi stronami (czyli Talenty, które inni widzą w Twoim

działaniu).



STRONA 4 

Każdą pracę czy zadanie można wykonywać w sposób dopasowany do
naturalnych predyspozycji dzięki temu, że:

Talent osobisty to naturalny obszar doskonałości,

powtarzający się i typowy dla Ciebie 

sposób, w jaki myślisz, zachowujesz się i działasz 

efektywnie i pożytecznie. 

Nie traktuj talentu jako rzadkiej cechy przypisanej do wielkich osób ze
świata sportu i sztuki. Nie tak go rozumiemy. Talenty osobiste i silne
strony to Twoje cechy, które na pewno posiadasz. 

Mogą należeć do jednej z trzech grup talentów:

Działanie Myślenie Relacje

Pytania: Gdzie i kiedy? Pytanie: Jak? Pytanie: Kto?



STRONA 5 

Obszary talentów - jak czytać raport?



STRONA 6 

Moje talenty

ORGANIZATOR

EMPATIA, WIZJONER

BLISKOŚĆ, MAKSYMALISTA



STRONA 7 

Poniżej znajdziesz Talenty, które widzisz zarówno Ty jak i Twoi współpracownicy 

Wspólne    ORGANIZATOR

Talent z grupy: Działanie

Opis tego talentu
W każdej sytuacji potrafisz znaleźć optymalne rozwiązanie. Dostosowanie planu do zmieniających

sie warunków i skuteczne załatwianie spraw to Twoja domena. W momencie, gdy sytuacja jest

skomplikowana, potrafisz odpowiednio połączyć różne elementy i okoliczności. Umiesz stworzyć

dobry plan działania i wcielić go w życie. Potrafisz doprowadzić sprawę od punktu A do Z zgodnie z

wytycznymi. Inni ludzie wiedzą, że jesteś w tym dobra i chętnie powierzają Ci zadania wymagające

zdolności organizacyjnych.

Jak zamienić ten potencjał w silną stronę?
W swojej pracy powinnaś mieć możliwość wykonywania zadań, do których potrzebne są

umiejętności organizacyjne, koordynacyjne i operacyjne. Analizując możliwości i opracowując plany

podniesiesz poziom sprawności i skuteczności zadań Twojej firmy.

Przypomnij sobie i opisz jedną sytuację z pracy, która Twoim
zdaniem jest dobrym przykładem zastosowania tego talentu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



STRONA 8 

Wspólne    ORGANIZATOR

Wykorzystany talent jest kluczem do efektywności.
Czy jednak ta cecha może mi przeszkadzać? 

Twoja zdolność wprowadzania szybkich zmian do planu, mających na celu dostosowanie się
do nowych warunków, może być trudna do zaakceptowania przez innych, mniej elastycznych
współpracowników.

Zastanów się i napisz, co zrobisz, by częściej wykorzystywać ten
talent w pracy.
 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



STRONA 9 

Poniżej znajdziesz Talenty, które widzisz Ty, a których Twoi współpracownicy nie widzą tak
wyraźnie w Twoim działaniu.

Niewidoczne    EMPATIA

Talent z grupy: Relacje

Opis tego talentu
Potrafisz wyczuwać emocje otaczających Cię ludzi. Umiesz odczuć to, co czują inni, jak gdyby ich

emocje były Twoimi. Masz dar do intuicyjnego patrzenia na świat oczami innych osób i podzielania

ich punktu widzenia. Pomimo tego, nie musisz się zgadzać z ich zdaniem. Przecież rozumienie

zachowań innych ludzi nie oznacza, że zawsze je aprobujesz. Zdolność do głębokiego

współodczuwania nie jest powszechnym talentem, dlatego stanowi Twoją siłę. Dzięki niej

przewidujesz oraz rozumiesz emocje, potrzeby i zachowania innych. Czasami nawet potrafisz je

lepiej nazwać, niż oni sami!

Jak zamienić ten potencjał w silną stronę?
Dbaj o to, by podsuwać ludziom odpowiednie określenia, które pomogą im wyrazić to, co czują.

Twój talent może być przydatny w budowaniu relacji opartych na zaufaniu, w trudnych

wielostronnych rozmowach, wyjaśnianiu nieporozumień, czy też we wdrażaniu zmian. W ramach

zespołów projektowych możesz pełnić ważną rolę rzecznika odbiorców Waszej pracy, gdyż potrafisz

"wejść w ich buty". W pracy z innymi ludźmi, zarówno z Klientami, jak i współpracownikami, możesz

wykorzystać ten potencjał rozmawiając oraz słuchając ich.

Przypomnij sobie i opisz jedną sytuację z pracy, która Twoim
zdaniem jest dobrym przykładem zastosowania tego talentu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



STRONA 10 

Niewidoczne    EMPATIA

Wykorzystany talent jest kluczem do efektywności.
Czy jednak ta cecha może mi przeszkadzać?

duża wrażliwość może utrudniać Ci zdolność udzielania szczerej, trudnej informacji zwrotnej,
zbyt mocno będziesz analizować kontekst emocjonalny rozmówcy,
Twoja wrażliwość może także utrudniać Ci realizowanie zadań, o których nie masz
stuprocentowego przekonania, że nie będą dla części zainteresowanych niekorzystne,
w biznesie jest czasami konieczne oddzielenie empatycznych relacji od interesów, które
bywają sprzeczne. Im bardziej zaufane relacje, tym trudniejsze może być dla Ciebie
postępowanie w sytuacji konfliktu interesów,
uważaj, by ktoś nie wykorzystał Twojego empatycznego podejścia i chęci pomocy do
własnych, mniej szlachetnych celów.

Zastanów się i napisz, co zrobisz, by częściej wykorzystywać ten
talent w pracy.
 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



STRONA 11 

Niewidoczne    WIZJONER

Talent z grupy: Myślenie

Opis tego talentu
Jesteś osobą, która lubi patrzeć poza horyzont. Twoja fascynacja przyszłością pozwala Ci

szczegółowo przewidzieć to, co mogą przynieść kolejne dni. Ten dokładny obraz umożliwia Ci iść

naprzód i inspiruje Cię do kreowania lepszego produktu, lepszego zespołu ludzi, lepszego życia,

lepszego świata.

Jak zamienić ten potencjał w silną stronę?
Wykorzystywanie tego talentu dodaje Ci energii. Zadbaj, byś w pracy mogła używać swojej

zdolności tworzenia wizji. Warto, byś pokazała innym ludziom, że jesteś w stanie sprawnie i trafnie

przewidywać, co może się wydarzyć, gdyż jest to zdolność cenna dla wielu zespołów i organizacji.

Przypomnij sobie i opisz jedną sytuację z pracy, która Twoim
zdaniem jest dobrym przykładem zastosowania tego talentu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



STRONA 12 

Niewidoczne    WIZJONER

Wykorzystany talent jest kluczem do efektywności.
Czy jednak ta cecha może mi przeszkadzać?

możesz okazywać lekceważenie dla spraw bieżących, codziennych,
czasem tworzysz nową wizję, mimo że trzeba skupić się na realizacji już działających, dobrych
rozwiązań,
uważaj na zbyt wyraziste pokazywanie, że obecna droga jest zła, bez szacunku dla jej
autorów.

Zastanów się i napisz, co zrobisz, by częściej wykorzystywać ten
talent w pracy.
 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



STRONA 13 

Poniżej znajdziesz Talenty, które Widzą Twoi współpracownicy, a Ty nie postrzegasz ich jako
swoje najsilniejsze strony.

Nieświadome    BLISKOŚĆ

Talent z grupy: Relacje

Opis tego talentu
Czujesz potrzebę tworzenia z ludźmi bliskich relacji. Lubisz przebywać w gronie osób, które dobrze

znasz i chcesz, aby więzi między Wami były bardzo mocne. Przyjaźń to dla Ciebie ważne słowo,

które oznacza nieustanne poznawanie drugiej osoby. Ty również chcesz dać się dobrze poznać

swoim bliskim. Do osób, które są dla Ciebie ważne, masz ogromne zaufanie, jak również one

wiedzą, że mogą na Tobie polegać.

Jak zamienić ten potencjał w silną stronę?
Praca, w której będziesz się spełniać, to taka, która da Ci możliwość wchodzenia z ludźmi w bliskie

relacje. Będzie tworzyła klimat wzajemnego zaufania. Istotne, byś miała możliwość poznawać

swoich współpracowników bądź zespół, aby w Twoim miejscu pracy panowała przyjacielska

atmosfera.

Przypomnij sobie i opisz jedną sytuację z pracy, która Twoim
zdaniem jest dobrym przykładem zastosowania tego talentu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



STRONA 14 

Nieświadome    BLISKOŚĆ

Wykorzystany talent jest kluczem do efektywności.
Czy jednak ta cecha może mi przeszkadzać?

zwracaj uwagę, by rozwijanie relacji w miejscu pracy nie przysłoniło Ci kwestii biznesowych, a
troska o dobre stosunki z partnerami i kontrahentami nie powodowała zbytniej gotowości
ustępowania w zakresie interesów reprezentowanej przez Ciebie organizacji,
stresujące mogą być dla Ciebie role, w których spotykasz wielu nowych ludzi, nie mając
szansy na stworzenie autentycznych relacji,
możesz zbyt szybko skracać dystans i otwierać się wobec osób, które nie są gotowe na taką
relację, bądź mogą chcieć ją wykorzystać do mniej szlachetnych celów.

Zastanów się i napisz, co zrobisz, by częściej wykorzystywać ten
talent w pracy.
 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



STRONA 15 

Nieświadome    MAKSYMALISTA

Talent z grupy: Działanie

Opis tego talentu
Doskonałość to cel Twojego działania, nie satysfakcjonuje Cię osiąganie przeciętnych wyników. W

naturalny sposób ulepszasz to, co już jest bardzo dobre, by stało się wybitne. Kiedy podejmujesz się

czegoś, wkładasz dużo swojej wewnętrznej siły, by było to na najwyższym poziomie.

Niedociągnięcia kłują Cię w oczy. Przeszkadza Ci, gdy tworzone rzeczy pozostawione są na etapie

miernego lub przeciętnego wykonania. Nie oznacza to, że chcesz spędzić życie bolejąc nad brakami

i niedoskonałościami - wręcz przeciwnie! Wolisz w pełni wykorzystać talenty jakie posiadasz Ty

sama i inni ludzie. Widzisz także duży potencjał do doskonalenia w rzeczach i zadaniach, które Cię

otaczają.

Jak zamienić ten potencjał w silną stronę?
W pracy dbaj, by otoczenie wiedziało, że stawiasz sobie i innym za cel wysokie standardy oraz, że

koncentrujesz się na najwyższej jakości realizowanych działań. Doceniaj wkład włożony przez

innych w uruchomienie projektu i doprowadzenie do etapu, w którym możesz nadać mu ostateczny

szlif. Dzięki temu będziesz skuteczna, a inni ludzie docenią w Tobie nastawienie na doskonałość.

Przypomnij sobie i opisz jedną sytuację z pracy, która Twoim
zdaniem jest dobrym przykładem zastosowania tego talentu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



STRONA 16 

Nieświadome    MAKSYMALISTA

Wykorzystany talent jest kluczem do efektywności.
Czy jednak ta cecha może mi przeszkadzać?

ta cecha może podwyższać ryzyko pracoholizmu, może też przeradzać się w przesadną
pedanterię, uprzykrzającą życie Tobie i innym,
możesz wpadać w pułapkę "dopieszczania spraw za wszelką cenę" nawet, jeśli lepszą decyzją
byłoby przerwać działanie i oddać gotowe, choć niedoskonałe dzieło; być może nie wszystko i
nie zawsze musi być zrealizowane celująco,
oczekiwanie od innych spełniania Twoich standardów powinno odbywać się z szacunkiem i
powinno być transparentne (wyjaśniaj, że jest to dla Ciebie bardzo ważne, by zadania były
realizowane "na 110%"),
możesz mieć trudności w oddawaniu realizacji zadań innym osobom, staraj się unikać
przekonania, że tylko Ty załatwisz daną sprawę doskonale.

Zastanów się i napisz, co zrobisz, by częściej wykorzystywać ten
talent w pracy.
 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................



STRONA 17 

 Podsumowanie statystyczne

Twój raport sporządzony został w oparciu o odpowiedzi Twoje oraz czterech spośród

pięciu zaproszonych przez Ciebie do testu osób. 

Twoi respondenci dość często używali odpowiedzi "Trudno powiedzieć", co może

świadczyć o tym, że dobrałeś osoby, które niezbyt dobrze Cię znają.

Poniżej możesz zanotować inne refleksje jakie nasunęły Ci się, gdy czytałeś raport

lub podczas sesji coachingowej:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tu napisz z kim jeszcze porozmawiasz o swoim raporcie, jakie działania podejmiesz,

by lepiej wykorzystywać swoje Talenty:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

                                                          POWODZENIA

Źródła, bibliografia: 
Teraz odkryj swoje silne strony! Buckingham, Clifton, wyd. MT Biznes 2003
Prawdziwe szczęście Martin E.P. Seligman, wyd. Media Rodzina, 2005


