
34 silných stránok



ACHIEVER - Dosahovanie cieľov je tvojou  

 hnacou silou. 

ACTIVATOR - “Kedy môžeme začať?” Bežná veta v
tvojom denno-dennom živote. 

ADAPTABILITY - Žiješ v prítomnosti. Máš vysokú 

mieru flexibility a vieš sa prispôsobiť tomu, čo ti
do života príde.

ANALYTICAL - K tomu aby si niekoho podporil/a
potrebuješ fakty. Konkrétne teórie.

ARRANGER - Si dirigentom situácie. Vidíš viac 

možností riešení, všetky premenné tak, aby ste
vyriešili situáciu v najlepšom možnom. 

BELIEF - Znamená to, že máš veľmi silnú vieru 

vo vlastné hodnoty.

COMMAND - Je pre teba dôležité mať na veci
vlastný názor a presadiť ho. Si schopný/á
argumentácie tak isto ako namotivovať ostaných
nasledovať ťa.  
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COMMUNICATION - Suchý nápad vieš premeniť
do pútavého príbehu. Komunikácia je pre teba
spôsob oživenia si denno-denného života.

COMPETITION - Ľudia, ktorí v tvojej oblasti
záujmu dosiahli úspech sú pre teba meradlom
úspechu a motiváciou pre jeho denno-denné
dosahovanie. 

CONNECTEDNESS - “Všetko sa deje pre niečo.”

Tvoj najtypickejší spôsob uvažovania. 

CONSISTENCY - Zastávaš názor, že k ľuďom sa
treba správať rovnako bez ohľadu na ich inakosť. 

CONTEXT - Pozeráš sa späť, pretože v minulosti
sú odpovede. Tie ti zapadajú do puzzle =

pochopenia súvislostí. 

                                        -2-



DELIBERATIVE - Predpokladáš riziká, na ktoré
chceš byť pripravený. 

DEVELOPER - Pomáhaš ľuďom dosahovať
úspech. Veríš, že každý má na úspech príležitosť
a právo. 

DISCIPLINE - Tvoj svet potrebuje byť
predvídateľný. Nastavuješ si v živote rutinu v
podobe termínov a limitov. 

EMPATHY - Si senzitívny na pocity ľudí v tvojom
okolí. Nacítiš ich pocity ako vlastné. Ľuďom
nastavuješ zrkadlo vetou: “Ako by si sa cítil v jeho
koži sám, keby…”

FOCUS - “Kam smerujem?” Táto otázka definuje
tvoju denno-dennú destináciu. 

FUTURISTIC - “Bolo by super, ak…” V situáciách vo
svojom živote hľadíš až za horizont. 
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HARMONY - V živote riešiš problémy cez
konsenzus, zhodu, kompromis. 

IDEATION - Si fascinovaný nápadmi. Túžiš im dať
jednoduchý koncept, cez ktorý vidíš aj súvislosti. 

INCLUDER - Baví ťa spájať jednotlivcov a ich
názory na to, aby si vytváral zmysluplný celok. 

INDIVIDUALIZATION - Fascinuje ťa jedinečnosť
každého. Nemáš rád/a zovšeobecňovanie. 

INPUT - Kolektovanie vstupov a informácií ťa
denne fascinuje. 

INTELLECTION - Rád/a premýšlaš a tráviš čas
mentálnou aktivitou. 

LEARNER - Miluješ učiť sa. Viac ťa baví proces
učenia sa ako cieľ, ktorý prostredníctvom
naučeného dosiahneš. 
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MAXIMIZER - S priemerom sa nevieš uspokojiť.
Prevezmeš niečo v priemernom stave, tvoj jasný
plán je dotiahnuť to do ideálu=maxima. 

POSITIVITY - Svet iných ľudí vyzerá v tvojej
prítomnosti lepšie. Pozeráš sa na svet pozitívne a
nešetríš chváľou smerom k ostatným. 

RELATOR - Svoje vzťahy staviaš na pevných
hlbokých základoch. Silou mocou nepotrebuješ
spoznávať nových ľudí. 

RESPONSIBILITY - Za veci vo svojom živote vieš
prevziať plnohodnotnú zodpovednosť. 

RESTORATIVE - Miluješ riešiť problémy. Rád/a
analyzuješ dôvody, identifikuješ “prečo” a
nachádzaš riešenia. 

SELF-ASSURANCE - Zdravé sebavedomie. Vo
svojej podstate veríš vo svoje silné stránky. 
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SIGNIFICANCE - Túžiš byť ocenený/á za silné
stránky, ktoré v sebe máš. Byť pre ľudí dôležitý/á a
uznaný/á.

 

STRATEGIC - Na všetko vo svojom živote máš
pripravených viac ciest a riešení. Budúcnosť
predpokladáš a nechceš ostať nepripravený/á. 

WOO - Facsinuje ťa stretávať nových ľudí. Hľadať
s nimi spoločnú reč a naväzovať nové kontakty. 
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