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Wyniki wieloletnich badań Gallup Organization sugerują, że najbardziej efektywne są osoby, które
znają swoje silne strony i zachowania. Są one w największym stopniu zdolne do opracowywania
strategii pomagających im w spełnianiu lub przekroczeniu oczekiwań życia codziennego,
zawodowego i rodzinnego.

Przegląd zdobytej wiedzy i umiejętności może dostarczyć podstawowej orientacji, co do posiadanych
możliwości, ale prawdziwe zrozumienie przyczyn sukcesu i osiągnięć można uzyskać dopiero dzięki
zrozumieniu swoich wrodzonych uzdolnień.

Zestawienie „Twoje Główne Cechy” przedstawia pięć twoich dominujących cech charakteru
uporządkowanych w kolejności wynikającej z udzielonych odpowiedzi w badaniu StrengthFinder. Jest
to pięć najważniejszych cech spośród 34 mierzonych.

Znajomość głównych cech jest szczególnie ważna w aspekcie maksymalnego wykorzystania
posiadanych uzdolnień w celu odnoszenia sukcesów. Koncentrując się na swoich głównych cechach,
na każdej oddzielnie oraz na ich konfiguracji, można zidentyfikować swoje uzdolnienia, rozwijać je w
silne strony i osiągać sukcesy osobiste i zawodowe.

Intelekt

Lubisz myśleć. Lubisz zajęcia angażujące intelekt. Lubisz gimnastykować „mięśnie mózgu",
rozciągając je w różnych kierunkach. Ta potrzeba aktywności intelektualnej może znaleźć ujście w
konkretnym zadaniu, takim jak rozwiązywanie zagadki, zrozumienie emocji danej osoby, albo
opracowywanie jakiejś koncepcji. Co to konkretnie będzie, zależy od twoich innych cech. Z drugiej
strony, twoja aktywność umysłowa nie musi mieć konkretnego ukierunkowania. Intelektualność nie
dyktuje ci tematu do rozważań. Oznacza po prostu, że lubisz myśleć. Lubisz przebywać sam/a, gdyż
wtedy możesz oddawać się rozmyślaniom i snuciu refleksji. Cechuje cię introspekcja. W pewnym
sensie sam/a dla siebie jesteś najlepszym kompanem, jako że sam/a formułujesz pytania i rozważasz
różne możliwe odpowiedzi, sprawdzając, która brzmi najlepiej. To może doprowadzić do
nieznacznego niezadowolenia, które odczuwasz, gdy zestawiasz to, co rzeczywiście robisz z tym, co
powstaje w twojej głowie. Ale też taka introspekcja może skłaniać cię ku bardziej praktycznym
kwestiom i przydać się na przykład wtedy, kiedy planujesz czekające cię w danym dniu spotkania i
rozmowy. Dokądkolwiek cię to jednak prowadzi, aktywność umysłowa jest stałym elementem w twoim
życiu.
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Indywidualizacja

Ta cecha powoduje, że w każdym człowieku najbardziej intryguje cię jego niepowtarzalność.
Denerwuje cię generalizowanie, kategoryzowanie, wyróżnianie „typów". Wiesz, że takie uogólnienia
utrudniają dostrzeżenie tego, co w ludziach niepowtarzalne i co ich wyróżnia. Cechuje cię wnikliwość,
z jaką przyglądasz się różnicom między poszczególnymi ludźmi. Instynktownie zwracasz uwagę na
styl danej osoby, jej motywację, sposób myślenia i budowania związków. W życiu każdego widzisz
jedyną w swoim rodzaju historię. Takie podejście mówi wiele o tym, jak współżyjesz z ludźmi.
Wyjaśnia na przykład dlaczego zawsze trafiasz w dziesiątkę z prezentem urodzinowym, skąd wiesz,
kogo ucieszy publiczna pochwała, a kogo wręcz przeciwnie i dlaczego dopasowujesz metody
nauczania tak, aby zaspokoić potrzeby zarówno tych, którzy wymagają specjalnych wskazówek, jak i
tych, którzy pragną dojść do wszystkiego sami. Dzięki temu, że jesteś tak bardzo wyczulony/a na
mocne strony innych ludzi, potrafisz z każdego wyciągnąć maksimum. Gdy informujesz kogoś o
swoich obserwacjach odnośnie jego wyjątkowych cech wiesz, że będzie ona chciała odkryć w sobie
coś więcej. Zdolność indywidualizowania pozwala również dobierać efektywne zespoły. Podczas, gdy
niektórzy szukają idealnej „struktury", bądź „procesu" grupowego, twój instynkt mówi ci, że sekret tkwi
w przydzielaniu każdemu takiej roli, w której będzie on mógł robić głównie to, co wychodzi mu
najlepiej.

Zbieranie

Jesteś dociekliwy/a. Kolekcjonujesz różne rzeczy - mogą to być zarówno słowa, fakty, książki, cytaty,
jak i przedmioty, takie jak motyle, karty z piłkarzami, porcelanowe lalki albo fotografie w sepii.
Cokolwiek by to nie było, zbierasz, bo cię to interesuje. Masz typ umysłu, dla którego wszystko jest
ciekawe. Świat jest ekscytujący dokładnie dlatego, że jest pełen nieskończonej różnorodności i
złożoności. Jeśli dużo czytasz, to nie po to, by skonfrontować swoje teorie z cudzymi poglądami, ale
po to, by dodać nowe informacje do własnych archiwów. Jeśli lubisz podróże to dlatego, że każde
nowe miejsce oferuje nieznane przedmioty i fakty, które mogą być gromadzone i przechowywane.
Dlaczego warte są zachowania? Przechowując je często nie potrafisz powiedzieć, kiedy i po co będą
ci potrzebne. Jednak, kto wie, czy kiedyś nie staną się pożyteczne? Mając w głowie wszystkie te
potencjalne zastosowania, nie przychodzi ci łatwo wyrzucanie czegokolwiek. Właśnie dlatego stale
zbierasz, gromadzisz i przechowujesz. Jest to dla ciebie interesujące i sprawia, że twój umysł
pozostaje ciągle aktywny. Być może któregoś dnia któraś z tych rzeczy okaże się przydatna.

Uczenie się

Uwielbiasz się uczyć. Przedmiot, który interesuje cię najbardziej będzie zarówno zależeć od tego,
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jakie inne cechy cię wyróżniają, jak i od twoich doświadczeń. Niezależnie od przedmiotu swoich
zainteresowań, zawsze będzie pociągał cię proces uczenia się. To właśnie sam proces, bardziej niż
treść czy rezultat, najbardziej cię ekscytuje. Wytrwałe i rozważne zmierzanie drogą prowadzącą od
ignorancji do kompetencji dodaje ci energii. Dreszcz emocji towarzyszący poznawaniu pierwszych
faktów, początkowym próbom odtwarzania czy zastosowania tego, czego się właśnie nauczyłeś/aś,
rosnąca śmiałość w wykonywaniu opanowanych już umiejętności, to wszystko bardzo cię pociąga.
Ten entuzjazm prowadzi cię do angażowania się w uczenie się (lekcje jogi, gry na pianinie itp.), bądź
też uczestnictwa w kursach dokształcających dla dorosłych. Cecha ta pozwala ci zabłysnąć w
dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, gdzie zostaniesz poproszony/a o wzięcie na siebie
zleceń krótkoterminowych i kiedy oczekuje się od ciebie, że w krótkim czasie zdobędziesz konieczną
wiedzę czy umiejętności w zakresie nowych, nieznanych ci dziedzin, by zaraz potem przejść do
następnego projektu. Ta cecha Uczenia się niekoniecznie musi oznaczać, że usiłujesz zostać
ekspertem w jakiejś dziedzinie, ani tego, że za wszelką cenę chcesz zyskać szacunek, jaki
towarzyszy profesjonalistom czy posiadaczom naukowego tytułu. Wynik procesu uczenia się jest
mniej ważny niż samo w nim uczestnictwo.

Bliskość

Potrzeba trwałych relacji z ludźmi określa twoje podejście do znajomości i przyjaźni. Krótko mówiąc,
cecha ta sprawia, że ciągnie cię raczej w stronę tych, których już znasz. Niekoniecznie stronisz od
nowych znajomości - możesz mieć inne silne cechy, które powodują, że cieszysz się sytuacją, w
której obcy stają się twoimi znajomymi - ale ogromną przyjemność i siłę czerpiesz z przebywania w
pobliżu twoich serdecznych przyjaciół. Nie krępuje cię emocjonalna zażyłość. Gdy już zostanie
nawiązana jakaś znajomość, świadomie zachęcasz do jej pogłębiania. Chcesz, żeby twoi przyjaciele
dobrze cię poznali i ty chcesz dobrze ich znać. Chcesz rozumieć ich uczucia, cele, obawy, marzenia,
chcesz także, żeby oni rozumieli twoje. Zdajesz sobie sprawę z tego, że taki rodzaj stosunków
międzyludzkich wiąże się z pewnym ryzykiem - możesz dać się zdominować - ale jesteś gotowy/a je
podjąć. Dla ciebie przyjaźń ma wartość tylko wtedy, jeżeli jest autentyczna. Jedynym sposobem, żeby
się o tym przekonać jest zaufać drugiej osobie. Im więcej macie wspólnego, tym więcej razem
ryzykujecie. Im więcej razem ryzykujecie, tym więcej możliwości wykazania, że wasza troska jest
autentyczna. To są twoje kroki w stronę prawdziwej przyjaźni i chętnie je podejmujesz.
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