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Vaše kmenové silné stránky
Kmenové silné stránky vystihují přirozené jádro vaší osobnosti a vypovídají nejvíce o vašem
potenciálu pro růst a rozvoj. Menší počet kmenových silných stránek poukazuje na větší
vyváženost ostatních silných stránek a skýtá větší prostor pro tvořivou kombinaci s
doplňkovými silnými stránkami.

Zvídavost

Lidé silní ve Zvídavosti jsou poháněni touhou dozvědět se víc. Žádná
informace pro ně není nezajímavá. Jsou objevitelé, každá situace je pro ně
příležitostí dozvědět se něco nového. Umějí dobře klást otázky a všímat si
detailů.

Estetičnost

Lidé silní v Estetičnosti mají smysl pro krásu. Citlivě vnímají barvy, tvary a
zvuky, se kterými umějí dobře zacházet. Tito lidé často tíhnou k designu,
umění a eleganci. Ať už se věnují jakékoliv činnosti, je pro ně důležitý
výsledný vzhled jejich práce.

Úsudek

Lidé silní v Úsudku zkoumají věci ze všech stran, zvažují plusy a minusy a
všechna pro a proti. Své názory mají pevně podpořené fakty. Svět posuzují
skrze svou vnitřní analýzu. Potřebují si na vše udělat vlastní promyšlený
názor.

Tvořivost

Lidé silní v Tvořivosti mají velkou představivost a obrazotvornost, což jim
umožňuje vidět věci jinak. Jejich nápady a návrhy jsou často prvním
krokem ke změnám, inovacím a zlepšením. Jejich přirozenost je hledání
nových cest, schopnost inspirovat se okolím a přinášet funkční změny.
Tvořivost se u nich projevuje ve všech oblastech života.

Energičnost

Lidé silní v Energičnosti mají schopnost přistupovat ke všem věcem, které
dělají, aktivně a se zápalem. Z jejich činnosti je cítit silná energie, kterou
ostatní snadno rozpoznají. Nemají rádi situace, kdy je potřeba nečinně
vyčkávat.

Flexibilita

Lidé silní ve Flexibilitě oceňují změnu oproti zaběhlému řádu, snadno se
přizpůsobí, dokážou změnit své priority. Většinou vítají práci na více
různorodých úkolech. Dokážou dobře fungovat i v rychle se měnícím
prostředí.

Vaše doplňkové silné stránky
Doplňkové silné stránky závisejí více na okolnostech a konkrétní situaci, při níž je využíváte.
Mohou být cenné jako doplněk pro některé kmenové silné stránky či v kombinaci s nimi.

Optimismus

Lidé silní v Optimismu se orientují na budoucnost a mají pozitivní
očekávání. Dokážou ve všem nacházet to dobré. V případě nepříznivých
okolností věří, že změna k lepšímu je možná, a jsou aktivní v jejím
dosahování.

Schopnost
motivovat
a zaujmout

Lidé silní ve Schopnosti motivovat a zaujmout jsou schopní přimět ostatní k
akci. Dovedou představit druhým svůj styl myšlení, svůj názor, nadchnout
je a získat na svou stranu.

Smysl pro
humor

Lidé silní ve Smyslu pro humor umějí najít zábavnou stránku věci téměř ve
většině životních situací a rádi využívají příležitosti k vtipkování. Mají
tendenci brát věci s nadhledem, odlehčovat vážné a tíživé situace. Je pro ně
důležité rozesmávat ostatní. Dokážou si dělat legraci i sami ze sebe.

Rozhodnost

Lidé silní v Rozhodnosti jsou schopní si snadno vytvořit názor a rozhodnout
se. Problémy řeší bez váhání. Nepotřebují se dlouho rozmýšlet, je pro ně
přirozené svými rozhodnutími věci uzavírat a posouvat je tím kupředu.

Výkonnost

Lidé silní ve Výkonnosti jednají s ohledem na výsledek a preferují účelná
řešení. Nedělají zbytečné věci a neplýtvají silami – dokážou být velmi
efektivní. Snaží se využívat svůj potenciál a čas na maximum.

