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Dziękujemy za udział
w badaniu!
Raport osobisty to pierwszy krok do lepszej komunikacji. Umożliwia głębsze
poznanie siebie oraz indywidualnych wyróżników w pięciu obszarach, których
znaczenie znajdziesz na kolejnych stronach.
Raport opracowany został poprzez zestawienia danych statystycznych oraz
odpowiedzi udzielonych przez Ciebie w kwestionariuszu PERSO.IN. Wskazuje Twoje
najbardziej naturalne zachowania i postawy. Nie ma tutaj złych lub dobrych
wyników. Z każdym wiążą się inne potencjalne przewagi i ryzyka, płaszczyzny gdzie
się sprawdzisz, a także preferowane style działań czy skuteczne sposoby
komunikacji.
Treść poniższego raportu nie ocenia inteligencji, umiejętności, wiedzy czy
doświadczeń zawodowych. Nie stanowi też diagnozy psychologicznej ani medycznej.
Pamiętaj, że Twój wynik nie powinien być jedynym kryterium stosowanym przy
podejmowaniu decyzji życiowych.
Chcąc mieć pewność, że informacje, które Ci przekazujemy są na najwyższym
poziomie i zgodne z naukowymi standardami, przeprowadziliśmy badania na
ogólnopolskiej próbie 1063 pełnoletnich osób. Badanych dobrano z zachowaniem
odpowiednich kryteriów dla płci, wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania. Dzięki
temu Twoje wyniki porównane zostały z osobami o tej samej płci, w podobnym
przedziale wiekowym.
Kwestionariusz PERSO.IN wykazał bardzo wysoką wiarygodność naukową. Więcej
szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj: https://perso.in/wiarygodnosc-naukowa.
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Pytania i odpowiedzi
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wyników
oraz raportów. Więcej informacji znajdziesz u swojego trenera PERSO.IN lub na
naszej stronie internetowej, do której odnośnik widnieje na ostatniej stronie raportu.

Co się dzieje z moimi odpowiedziami? Czy pracodawca je widzi?
Ani pracodawca ani trener nie widzą odpowiedzi zaznaczonych przez Ciebie
w kwestionariuszu. Natomiast Raport osobisty, który czytasz dostępny jest
tylko dla Ciebie i trenera, z którym go omawiasz. Twoi współpracownicy lub
pracodawca mogą otrzymać jedynie porady na temat tego jak się z Tobą
komunikować.

Co różni ten test od innych, np. tych udostępnionych w Internecie?
Psychologia dysponuje różnymi narzędziami do pomiaru różnych zmiennych.
Nie można zatem porównać jednego testu do drugiego, jeśli dotyczą czegoś
innego. Większość narzędzi udostępnionych w Internecie należy traktować
z dużym przymrużeniem oka. Najczęściej nie tylko nie spełniają one
standardów naukowych, ale opierają się na teorii, które nie mają oparcia w
rzeczywistości.

Czy można mieć złą osobowość?
Nie ma czegoś takiego jak “zła osobowość”. Pewne cechy mogą być
powszechnie uważane za wady lub też Ty sam możesz ich w sobie nie
akceptować. Wszystkie jednak mają swoje mocne i słabe strony.
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Pytania i odpowiedzi
Czy mogę zmienić swoją osobowość?
Uważa się, że osobowość jest względnie stała, zawiera ona jednak cechy
zarówno wrodzone, jak i nabyte. Oznacza to, że nasza osobowość zmienia się
i rozwija na przestrzeni całego życia. Jeśli chcesz pracować nad sobą, to
zalecamy udoskonalanie konkretnych zachowań, nawyków oraz strategii
działania. Poznanie osobowości pomoże Ci je określić.

Na ile wiarygodne są te wyniki?
Trzeba pamiętać, że opieramy się na statystyce, dlatego margines błędu jest
zawsze dopuszczalny. My przyjęliśmy 95% prawdopodobieństwo do wyliczenia
wyników, które mają swoje odzwierciedlenie w raporcie. Ty także masz wpływ
na wiarygodność wyniku - zmęczenie, nieuwaga czy brak motywacji mogą
wpływać na efekt końcowy. Ważne jest, aby udzielone przez Ciebie odpowiedzi
były szczere.
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Twój wynik
Twój wynik to typ 1, 2 lub 3 w każdym z pięciu obszarów.

People
Ludzie

Experiences
Doświadczenia

Responsibilities
Obowiązki

Stimulators
Stymulatory

Obstacles
Trudności

Zobacz co oznacza każdy z wyników...
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People / Ludzie
Czyli jaką postawę przyjmujesz w stosunku do innych
Obszar ten skupia się na postawie przyjmowanej względem innych ludzi. Dotyczy zaufania,
prostolinijności, altruizmu, ustępliwości, a także skromności czy wrażliwości na potrzeby innych.

Twój wynik w obszarze People/ Ludzie to P3.
Wynik w tym przedziale otrzymało 16% badanych.
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People / Ludzie
Masz życzliwe nastawienie do innych. Prawdopodobnie chętnie angażujesz się w
działania, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Wykazujesz postawę
kooperacyjną i wyżej cenisz sobie współpracę od rywalizacji.

Szczegółowo o Tobie:
⚫

Masz duże zaufanie do ludzi. Zwykle wierzysz w ich uczciwość oraz szczerość
intencji.

⚫

Zwykle jesteś osobą, która otwarcie mówi o swoich intencjach. Czasami jednak,
podobnie jak większości ludzi, zdarza Ci się naginać fakty lub schlebiać innym
dla osiągnięcia własnych korzyści.

⚫

Umiarkowanie interesujesz się sprawami ludzi. Czasami zdarza ci się angażować
w pomoc innym.

⚫

W przypadku konfliktu starasz się powstrzymywać swój gniew, jednak czasami
zdarza Ci się być porywczym. Zazwyczaj jesteś gotowy do wybaczania innym.

⚫

Twoja skromność i powściągliwość są na podobnym poziomie jak u większości
ludzi. Czasami zdarza Ci się przeceniać własne zalety, jednak starasz się
utrzymać realistyczny stosunek do samego siebie.

⚫

Jesteś współczujący i wrażliwy na potrzeby innych. Ciężko jest Ci przejść
obojętnie obok człowieka w potrzebie.
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Sfery, w których się sprawdzisz:

WSPÓŁPRACA

WZBUDZANIE
SYMPATII

POMAGANIE

Wskazówka:
Pamiętaj, aby dbać również o swoje potrzeby na równi z potrzebami innych.
Pomocne mogą być w tym rozwój asertywności i umiejętności wyznaczania
granic. Pamiętaj, że możesz odmówić wykonania czegoś dla innych, jeśli ma
wpłynąć to negatywnie na Twoją pracę lub zobowiązania. Proś innych również o
przysługi dla Ciebie.
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People / Ludzie
Poniżej znajdziesz zestawienie Twoich prawdopodobnych przewag oraz ryzyk,
z którymi możesz się zmierzyć w obszarze Ludzie. Pamiętaj, że w niektórych
sytuacjach życiowych Twoje zalety mogą okazać się wadami, i odwrotnie. Staraj się
wykorzystać swój potencjał i rozwijaj w sobie te aspekty, które uznasz za ważne.

Możliwe przewagi:
⚫

duża dbałość o potrzeby współpracowników

⚫

zdolność do unikania konfliktów i utrzymywania dobrych relacji z innymi

⚫

wychodzenie poza własny
bezinteresownych zachowań

egoizm

oraz

gotowość

do

poświęceń

i

Ryzyka:
⚫

zaniedbywanie siebie i swoich interesów oraz poświęcanie swojego sukcesu dla
innych

⚫

nieradzenie sobie lub bierność w trakcie konfrontacji z innymi

⚫

niekonweksencja w działaniu lub zbyt częste odstępowanie od własnych zasad
przez pragnienie zadowolenia innych
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Experiences / Doświadczenia
Czyli jak otwarty jesteś na różnego rodzaju doświadczenia
Obszar ten pozwala sprawdzić jak bardzo otwarty jesteś na różnego rodzaju doświadczenia.
Zarówno te wewnętrzne (jak wyobrażenia, emocje i uczucia, wyznawane zasady i wartości), jak i te
zewnętrzne (piękno i estetyka, podejmowane aktywności oraz nowe idee).

Twój wynik w obszarze Experiences/Doświadczenia to E2.
Wynik w tym przedziale otrzymało 68% badanych.
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Experiences / Doświadczenia
Jesteś osobą, która łączy ciekawość świata i poszukiwanie nowych doświadczeń z
postępowaniem zgodnie z tradycją. Przeważnie trzymasz się sprawdzonych
rozwiązań, jednak nie zamykasz się na nowości i zdarza Ci się łamać utarte
schematy.

Szczegółowo o Tobie:
⚫

Przeważnie Twoje myśli skupiają się na tym, co rzeczywiste. Nie przepadasz za
fantazjowaniem i oddawaniu się wyobraźni.

⚫

Umiarkowanie interesujesz się sztuką i pięknem. Twoją wrażliwość estetyczną
można określić jako umiarkowaną.

⚫

Zazwyczaj nie odczuwasz silnie emocji i uczuć. Gdy się pojawiają, nie są one tak
różnorodne.

⚫

Starasz się unikać rutyny i chętniej niż inni podejmujesz się nowych działań.
Jesteś otwarty na nowości.

⚫

Jesteś umiarkowanie zainteresowany nowymi ideami i teoriami. Czasem
sprawia to, że wchodzisz w intelektualne spory lub dyskusje.

⚫

Jesteś otwarty na różnorodne zasady i wartości. Nie zawsze postępujesz zgodnie
z tradycją.
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Sfery, w których się sprawdzisz:

STOPNIOWE
USPRAWNIENIA

PRAGMATYCZNE
PODEJŚCIE

RÓŻNORODNE
ZADANIA

Wskazówka:
Pamiętaj, że w wielu przypadkach trzymanie się sprawdzonych rozwiązań
decyduje o sukcesie. Twoja umiarkowana otwartość może Ci pomóc w
poszukiwaniu nowych rozwiązań, ułatwień, które mógłbyś wprowadzić do
swojej pracy. Eksperymentuj w takim stopniu, jaki Cię interesuje, skumulowane
małe zmiany również mogą prowadzić do rewolucji.
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Experiences / Doświadczenia
Poniżej znajdziesz zestawienie Twoich prawdopodobnych przewag oraz ryzyk,
z którymi możesz się zmierzyć w obszarze Doświadczenia. Pamiętaj, że w niektórych
sytuacjach życiowych Twoje zalety mogą okazać się wadami, i odwrotnie. Staraj się
wykorzystać swój potencjał i rozwijaj w sobie te aspekty, które uznasz za ważne.

Możliwe przewagi:
⚫

zdolność do
rewolucji

wprowadzania

stopniowych

usprawnień,

bez

dokonywania

⚫

radzenie sobie zarówno z zadaniami powtarzalnymi, jak i kreatywnymi

⚫

podejmowanie decyzji najlepszych w danej sytuacji - bez zbytniego przywiązania
do znanych rozwiązań i poszukiwania zmian na siłę

Ryzyka:
⚫

trudności z wprowadzaniem rewolucyjnych zmian

⚫

niezrozumienie zarówno ze strony tradycjonalistów, jak i innowatorów

⚫

trzymanie się zbyt konwencjonalnych zachowań
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Responsibilities / Obowiązki
Czyli jak podchodzisz do pojawiających się zobowiązań
Obszar ten dotyczy nastawienia do pojawiających się zobowiązań. Określa Twoją
wiarę we własne umiejętności, dążenie do osiągnięć, skłonność do porządku oraz przestrzegania
zasad, a także samodyscyplinę oraz rozwagę przed podjęciem działań.

Twój wynik w obszarze Responsibilities/Obowiązki to R2.
Wynik w tym przedziale otrzymało 68% badanych.
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Responsibilities / Obowiązki
Przeważnie jesteś zorganizowany i dokładny. Zadania starasz się wykonywać
wystarczająco dobrze, nie będąc przy tym aż nadto drobiazgowym. Przykładasz do
nich podobną wagę jak większość ludzi.

Szczegółowo o Tobie:
⚫

Zazwyczaj wierzysz w swoje umiejętności. Czasami jednak zdarza Ci się wątpić w
to, czy sobie poradzisz.

⚫

Staranność czy systematyczność nie są dla Ciebie tak ważne. Zazwyczaj nie
dbasz o utrzymanie porządku.

⚫

Jesteś osobą, która zazwyczaj postępuje zgodnie z wyznawanymi przez siebie
zasadami, jednak zdarzają Ci się pewne odstępstwa.

⚫

Starasz się osiągać wyznaczone cele, jednak nie dążysz do sukcesu za wszelką
cenę.

⚫

Czasami czekasz z rozpoczęciem pracy, jednak starasz się realizować podjęte
zadania bez odkładania ich na później.

⚫

Przeważnie najpierw się zastanawiasz, a dopiero potem działasz, ale zdarza Ci
się również podejmować decyzje spontanicznie, pod wpływem impulsu.

Powyższy raport jest własnością należącą do Daniel Rydel Consulting z siedzibą w Lublinie, (20-067), ul. Ogródkowa 3/46,
NIP: 712-31-68-657, REGON: 368758720. Zabrania się jego publikowania lub kopiowania.
Szczegóły wykorzystania określa regulamin dostępny na: http://perso.in/regulamin

15

Sfery, w których się sprawdzisz:

PÓŹNIEJSZA
GRATYFIKACJA

ELASTYCZNOŚĆ

OPTYMALNA
JAKOŚĆ

Wskazówka:
Sprawdzisz się szczególnie przy zadaniach, które wymagają rzetelnej pracy, bez
przesadnego skupiania się na szczegółach. Wykonywanie ich prawdopodobnie
zajmie Ci mniej czasu niż osobom bardziej skrupulatnym. Pamiętaj jednak, że
część zadań może wymagać od Ciebie większego zaangażowania i nakładu
pracy. Upewnij się które to zadania, a następnie poświęć im więcej swojego
czasu i uwagi.
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Responsibilities / Obowiązki
Poniżej znajdziesz zestawienie Twoich prawdopodobnych przewag oraz ryzyk,
z którymi możesz się zmierzyć w obszarze Obowiązki. Pamiętaj, że w niektórych
sytuacjach życiowych Twoje zalety mogą okazać się wadami, i odwrotnie. Staraj się
wykorzystać swój potencjał i rozwijaj w sobie te aspekty, które uznasz za ważne.

Możliwe przewagi:
⚫

zdolność do wyznaczania osiągalnych celów oraz realnych planów

⚫

najbardziej optymalna energia, wysiłek i uwaga, aby dobrze radzić sobie z
obowiązkami

⚫

łatwość w zmianie planów, gdy wymaga tego sytuacja, przy jednoczesnym
dążeniu do realizacji celów

Ryzyka:
⚫

trudności w pracy z perfekcjonistami i spełnianiu bardzo wysokich wymagań

⚫

odwlekanie zbyt wielu rzeczy na później

⚫

zbyt duże standardy i oczekiwania względem innych
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Stimulators / Stymulatory
Czyli podejmowanie aktywności oraz liczba zawieranych kontaktów społecznych
Obszar, na bazie którego można określić jak dużo doznań potrzebujesz. Dotyczy nie tylko
poszukiwania wrażeń, ale także podejmowania aktywności oraz ilości kontaktów z innymi.

Twój wynik w obszarze Stimulators/Stymulatory to S2.
Wynik w tym przedziale otrzymało 68% badanych.
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Stimulators / Stymulatory
Jesteś osobą, która dobrze sobie radzi z napływającymi bodźcami, jednak nie lubi
gdy jest ich zbyt dużo. Czasami potrzebujesz chwili samotności i odcięcia się od
zewnętrznego świata. Twoje zapotrzebowanie na stymulacje pozwala zachować
równowagę między ekstrawersją a introwersją.

Szczegółowo o Tobie:

⚫

Zwykle utrzymujesz pozytywne relacje z innymi. Darzysz ludzi szczerą sympatią i
jesteś osobą przyjaźnie nastawioną.

⚫

Masz duże zapotrzebowanie na towarzystwo innych. Chętnie przebywasz z
ludźmi, dążysz do kontaktu z nimi.

⚫

W grupie starasz się zachować równowagę między wpływaniem na innych a
pozostawianiem im swobody.

⚫

Masz umiarkowany poziom energii. Czasami możesz odczuwać szybkie tempo
życia, jednak zwalniasz, aby odnaleźć równowagę.

⚫

Jesteś osobą, która nie potrzebuje wielu nowych doznań i stymulacji. Wolisz
pozostawać w dobrze sobie znanym otoczeniu.

⚫

Jesteś osobą raczej pogodną, radosną i szczęśliwą, jednak zdarza Ci się
reagować bez entuzjazmu i popadać w zły nastrój.

Powyższy raport jest własnością należącą do Daniel Rydel Consulting z siedzibą w Lublinie, (20-067), ul. Ogródkowa 3/46,
NIP: 712-31-68-657, REGON: 368758720. Zabrania się jego publikowania lub kopiowania.
Szczegóły wykorzystania określa regulamin dostępny na: http://perso.in/regulamin

19

Sfery, w których się sprawdzisz:

PRACA
INDYWIDUALNA

SPRZEDAŻ

PRACA GRUPOWA

Wskazówka:
Twoje cechy sprawiają, że łatwo Ci dotrzeć zarówno do osób ekstrawertycznych,
jak i introwertycznych. Rozumiesz potrzeby jednych i drugich. Możesz
wykorzystać to w pracy do skutecznej komunikacji między współpracownikami
oraz do kontaktu z klientami.
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Stimulators / Stymulatory
Poniżej znajdziesz zestawienie Twoich prawdopodobnych przewag oraz ryzyk,
z którymi możesz się zmierzyć w obszarze Stymulatory. Pamiętaj, że w niektórych
sytuacjach życiowych Twoje zalety mogą okazać się wadami, i odwrotnie. Staraj się
wykorzystać swój potencjał i rozwijaj w sobie te aspekty, które uznasz za ważne.

Możliwe przewagi:
⚫

dobry kontakt ze światem wewnętrznym i łatwość dzielenia się swoimi
refleksjami i wrażeniami z innymi

⚫

łatwość odnajdywania się w większości sytuacji społecznych

⚫

dobre radzenie sobie zarówno, gdy dzieje się dużo, jak i niewiele

Ryzyka:
⚫

niezdecydowanie i zmienność zdania w zależności od nastroju bardziej intro- lub
ekstrawertycznego

⚫

trudności w odkrywaniu swoich pragnień i motywacji

⚫

trudności w radzeniu sobie z dużymi grupami

Powyższy raport jest własnością należącą do Daniel Rydel Consulting z siedzibą w Lublinie, (20-067), ul. Ogródkowa 3/46,
NIP: 712-31-68-657, REGON: 368758720. Zabrania się jego publikowania lub kopiowania.
Szczegóły wykorzystania określa regulamin dostępny na: http://perso.in/regulamin

21

Obstacles / Trudności
Czyli jak reagujesz na trudne sytuacje i emocje
Obszar ten pozwala zobaczyć jak często doświadczasz problemowych sytuacji w codziennym życiu.
Dotyczy skłonności do odczuwania lęku, stresu, zdenerwowania, smutku, wstydu oraz zdolności
kontrolowania pragnień.

Twój wynik w obszarze Obstacles/Trudności to O1.
Wynik w tym przedziale otrzymało 16% badanych.
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Obstacles / Trudności
Jesteś osobą, która dobrze radzi sobie nawet w trudnych sytuacjach.
Prawdopodobnie inni postrzegają Cię jako kogoś spokojnego i rozluźnionego.
Odczuwasz mniej uczuć negatywnych niż większość ludzi.

Szczegółowo o Tobie:

⚫

Jesteś osobą zrelaksowaną i spokojną, która nie przeżywa wielu napięć. Rzadziej
niż inni przejmujesz się różnymi sytuacjami.

⚫

Rzadko się złościsz lub denerwujesz. Nieczęsto zdarza Ci się wpadać w gniew.

⚫

Rzadko odczuwasz smutek lub przygnębienie.

⚫

Sytuacje społeczne rzadko bywają dla Ciebie onieśmielające.

⚫

Kontrolowanie swoich pragnień przychodzi Ci z umiarkowaną łatwością.

⚫

Czasami presja i sytuacje stresowe mogą utrudniać Ci działanie.
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Sfery, w których się sprawdzisz:

STRESUJĄCE
WARUNKI

PRESJA

DUŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wskazówka:
To jak dobrze radzisz sobie w trudnych sytuacjach może być Twoją zaletą
szczególnie w zadaniach i zawodach, które bywają bardziej stresujące. Pamiętaj,
że nie każdy reaguje tak spokojnie jak Ty. Podczas komunikacji z innymi staraj
się poświęcać więcej uwagi na trudności, które może postrzegać druga strona.
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Obstacles / Trudności
Poniżej znajdziesz zestawienie Twoich prawdopodobnych przewag oraz ryzyk,
z którymi możesz się zmierzyć w obszarze Trudności. Pamiętaj, że w niektórych
sytuacjach życiowych Twoje zalety mogą okazać się wadami, i odwrotnie. Staraj się
wykorzystać swój potencjał i rozwijaj w sobie te aspekty, które uznasz za ważne.

Możliwe przewagi:
⚫

dobre radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i czynnikami wywołującymi stres

⚫

skupienie na rozwiązaniach, gdy inni tracą głowę

⚫

zdolność do szybkiego uspokojenia się po wytrąceniu z równowagi

Ryzyka:
⚫

bagatelizowanie obaw i wątpliwości innych osób oraz związane z tym
nieporozumienia

⚫

przesadna pewność siebie i podchodzenie do problemów z nadmiernym
spokojem

⚫

zbytni optymizm i za duże zaufanie względem innych ludzi
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Style wynikające z połączenia
obszarów

Znasz już pięć obszarów, w których przejawia się Twoja osobowość. Są to
People/Ludzie, Experiences/Doświadczenia, Responsibilities/Obowiązki,
Stimulators/Stymulatory i Obstacles/Trudności. Dzięki połączeniu ich w pary
możemy szerzej spojrzeć na nasze emocje, myśli, uczucia i zachowania.
Każde dwa z pięciu obszarów tworzą określony styl - łącznie wyróżniamy ich dziesięć.
W ramach każdego stylu istnieją cztery odmienne warianty. Jeden z nich dotyczy
Ciebie bardziej niż inne.
Który najlepiej określa Twoją osobę? Wskazuje na to znacznik
umieszczony
w jednej z czterech ćwiartek. W przypadku, gdy znajduje się on blisko środka
prawdopodobnie korzystasz z więcej niż jednego sposobu funkcjonowania.
Wówczas w zależności od sytuacji może pasować do Ciebie więcej niż jeden opis. Im
dalej od środka wykresu znajduje się znacznik, tym jeden wariant wydaje się być
lepiej dopasowany.
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Style
Poniżej prezentujemy wszystkie dziesięć stylów, w których przejawia się Twoja
osobowość. Możesz także zobaczyć które obszary na nie wpływają. Na kolejnych
stronach znajdziesz szczegółowe informacje odnośnie każdego ze stylów.

STYL

STYL

EMOCJONALNOŚCI
Stimulators
Stymulatory

Obstacles
Trudności

STYL

STYL

ZAINTERESOWAŃ
Experiences
Doświadczenia

STYL

DĄŻENIA DO CELU
People
Ludzie

Responsibilities
Obowiązki

Obstacles
Trudności

STYL

Experiences
Doświadczenia

Responsibilities
Obowiązki

STYL

AKTYWNOŚCI
Stimulators
Stymulatory

STYL

People
Ludzie

Responsibilities
Obowiązki

UCZENIA SIĘ

Responsibilities
Obowiązki

STYL

OBRONNY

REAGOWANIA NA ZŁOŚĆ
Obstacles
Trudności

People
Ludzie

SAMOKONTROLI
People
Ludzie

Stimulators
Stymulatory

Experiences
Doświadczenia

STYL

INTERAKCJI
Stimulators
Stymulatory

POSTAW

Obstacles
Trudności
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Styl emocjonalności
Opisuje reakcje na pojawiające się emocje oraz sposób, w jaki są one okazywane.
Wyróżnia ludzi nie tylko pod kątem ekspresji emocji, ale również siły ich
przeżywania.

Osoba ta często bywa przygnębiona i czasami trudno
poprawić jej nastrój. Doświadcza intensywniej pojawiających
się problemów i smutków. Bywa wobec siebie zbyt
krytyczna.

Często osoba ta daje się ponieść emocjom. Doświadcza
zarówno wielu pozytywnych, jak i negatywnych emocji, jej
nastroje łatwo ulegają zmianie. Inni ludzie mogą uważać ją
za osobę nadpobudliwą i wybuchową.

Osoba ta nie okazuje zazwyczaj zbyt wielu emocji, jej
reakcje są raczej wyciszone. Być może wydaje się obojętna
zarówno na dobre, jak i na złe informacje, które do niej
docierają. Inni ludzie mogą uważać ją za osobę chłodną.

Przeważnie jest to osoba radosna i pewna siebie. Stara się
nie zważać zbytnio na problemy czy trudności. Raczej
szybko pozbywa się negatywnych emocji. Jej styl dla wielu
może wydawać się zbyt optymistyczny.
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Styl interakcji
Opisuje sposób, w jaki osoba wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Styl ten dotyczy
również zapotrzebowania na kontakty społeczne.

Osobę tę cechuje skromność i naturalność, nie szuka
rozgłosu. Przeważnie trzyma się na uboczu, woli być sama
i potrzebuje prywatności. Reaguje na potrzeby otoczenia
oraz przychodzi innym z pomocą. Ufa ludziom, co inni mogą
czasem wykorzystywać.

Jest to osoba, która potrafi wysłuchać innych i nie stroni od
współpracy. Jest wyrozumiała i przychylna, a także lubi ludzi
i cieszy się z ich towarzystwa. Oni z kolei określają ją jako
sympatyczną i życzliwą. Może mieć jednak trudności
w odmawianiu innym.

Ta osoba jest powściągliwa i trzyma innych na dystans.
Woli pracować sama niż z innymi, działa ostrożnie. Bardzo
ceni sobie swoją prywatność, jest dumna ze swojej
niezależności. Do dobrego funkcjonowania potrzebuje
przestrzeni.

Jest to osoba pewna siebie i asertywna. W grupie
prawdopodobnie dąży do przywództwa. Uważa się za
osobę predysponowaną do podejmowania decyzji, przez co
inni ludzie mogą posądzać ją o próżność. Prawdopodobnie
dobrze radzi sobie z motywowaniem innych do pracy.
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Styl zainteresowań
Na podstawie tego stylu można określić rodzaje zainteresowań, w których dobrze
czują się osoby z taką osobowością.

Zainteresowania tej osoby skupiają się na czynnościach,
które wiążą się z odosobnieniem. Dobrze będzie czuć się
podczas aktywności, takich jak czytanie, pisanie, malowanie
lub tych związanych z muzyką. Równie wysoko ceni nowe
wyzwania, co swoją prywatność.

Zainteresowania tej osoby są szerokie i dotyczą różnych
nowinek. Chętnie dzieli się swoimi odkryciami z innymi
w trakcie nauczania, publicznych wystąpień oraz rozmów.
Te ostatnie lubi szczególnie wtedy, gdy wiążą się z
poznaniem ludzi z różnym przekrojem wiedzy i
doświadczeń.

Zainteresowania tej osoby dotyczą działań, które może
wykonywać samodzielnie lub w niewielkiej grupie osób.
Woli spokojne aktywności, które mogą być związane
z pracami manualnymi, zbieraniem czegoś (np. monet) czy
oglądaniem lub słuchaniem (np. muzyki, seriali).

Osoba ta preferuje zainteresowania, które może dzielić
z innymi. Są to zwykle popularne zajęcia, w których można
uczestniczyć z ludźmi, takie jak spotkania towarzyskie,
zakupy czy sport. Zawodowo również atrakcyjne są dla niej
te projekty, które wiążą się z pracą z innymi.
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Styl dążenia do celu
Opisuje stopień, w jakim osoba jest zdyscyplinowana i wytrwała w dążeniu do celu.
Styl ten przejawia się również w relacjach społecznych i określa gotowość do dbania
o potrzeby innych lub skupienie na swoim celu.

Ta osoba skupia się na pozytywnych cechach innych ludzi.
Jest pełna akceptacji, czasami może zbyt pobłażliwa. Stara
się dbać o potrzeby innych, jednak czasami brakuje jej w tym
wytrwałości lub organizacji.

Ta osoba woli unikać konfrontacji i działać ugodowo. Stara
się zrozumieć innych. Jest też wytrwała i zdyscyplinowana,
pracuje na korzyść grupy. Dobrze odnalazłaby się
w wolontariacie czy pracach społecznych.

Osoby tej nie zajmują zwykle sprawy innych. Potrafi
przeciwstawić się otoczeniu, jednak może mieć trudności
z wytrwałością w dążeniu do celów. Do działania zachęcić
może ją rywalizacja i okazja do postawienia na swoim.

Osoba ta jest ambitna i ma wysokie wymagania. Jest
zdeterminowana, z uporem dąży do wyznaczonych celów.
Nie lubi, gdy ktoś staje jej na drodze. Inni mogą uważać,
że bywa zbyt surowa i wymagająca.
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Styl reagowania na złość
Skupia się na sile odczuwanej złości i gotowości do okazywania gniewu. Określa
również sposoby radzenia sobie z tymi emocjami.

Jest to osoba, która rzadko się złości. Gdy to nastąpi, raczej
niechętnie okazuje to innym. Woli przebaczyć i zapomnieć.
Wie, że istnieją dwie strony medalu, dlatego w sytuacji
spornej stara się znaleźć płaszczyznę porozumienia.

Jest to osoba, która przeżywa konflikt wewnętrzny związany
ze złością. Prawdopodobnie łatwo ją zranić, ale ze względu
na innych nie okazuje złości. Swój gniew kieruje zwykle do
wewnątrz, przeciwko sobie.

Osoba ta zazwyczaj rzadko się złości. Kiedy jednak to
nastąpi, nie jest skora do wybaczania. Może chować urazę
i czekać na odpowiedni moment, by okazać ją drugiej
osobie.

Osobę tę może być łatwo zdenerwować. Zazwyczaj nie
tłumi gniewu i okazuje go wprost. Może długo skupiać się
na negatywnych emocjach i potrzebować czasu, aby je
uspokoić.
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Styl postaw
Dotyczy zasad, którymi kieruje się jednostka w społeczeństwie. Określa przywiązanie
do tradycji i wartości oraz postawy przyjmowane względem innych ludzi.

Osoba ta postępuje w zgodzie z wartościami oraz
przekonaniami wyniesionymi ze swojego środowiska.
Według niej najlepszym sposobem na zapewnienie pokoju
i dobrobytu jest postępowanie według ustalonych zasad,
bez zadawania zbędnych pytań.

Otwartość na nowe rozwiązania to cecha tej osoby. Ma ona
przemyślane podejście do problemów społecznych. Wierzy
w to, że człowiek jest z natury dobry i jest przekonana,
że społeczeństwo może osiągnąć coś więcej dzięki edukacji,
innowacji i współpracy.

Osoba ta ma silne i niezmienne przekonania dotyczące
funkcjonowania
społeczeństwa
oraz
moralności.
Sceptycznie patrzy na naturę ludzką, wierzy w surową
dyscyplinę i politykę „twardej ręki”. Uważa, że wszyscy
powinni postępować w zgodzie z tymi zasadami.

Ta osoba zapoznaje się ze wszystkimi punktami widzenia,
zanim sama zdecyduje, co jest dobre, a co złe. Nie ulega
wpływom tradycji. Na drodze do prawdy zdarza się jej nie
zważać na uczucia innych.
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Styl samokontroli
Określa zdolność do zapanowania nad swoimi pragnieniami czy zachowaniami.

Osoba ta zwykle kontroluje swoje zachowanie. Trudności
raczej nie powstrzymują jej zamiarów. Stara się nie
przejmować porażkami i zazwyczaj dalej realizuje ustalony
wcześniej plan.

Osoba ta kontroluje swoje zachowanie i rzadko pozwala
sobie na błędy. Standardy, które sobie stawia mogą być
jednocześnie zbyt ambitne i trudne do spełnienia. Niektórzy
mogą nazwać ją perfekcjonistą.

Osoba ta nie zawsze kontroluje swoje postępowanie. Nie
przejmuje się zbytnio rozczarowaniami i zachowuje dystans
wobec porażek. W przypadku zachowań wymagających
wysiłku może potrzebować wsparcia w zmotywowaniu się
do działania.

Osoba ta nie zawsze kontroluje swoje postępowanie. Stara
się unikać porażek i rozczarowań, jednak nie stawia sobie
w tym zakresie zbyt wysokich wymagań. Może
potrzebować wsparcia w zmotywowaniu się do działania.

Powyższy raport jest własnością należącą do Daniel Rydel Consulting z siedzibą w Lublinie, (20-067), ul. Ogródkowa 3/46,
NIP: 712-31-68-657, REGON: 368758720. Zabrania się jego publikowania lub kopiowania.
Szczegóły wykorzystania określa regulamin dostępny na: http://perso.in/regulamin

34

Styl uczenia się
Określa zainteresowanie nauką oraz preferowane podejście do zdobywania wiedzy.
Dotyczy również motywacji do rozwoju oraz wytrwałości w dążeniu do postawionych
celów.

Jest to osoba pilna, konsekwentna i przestrzegająca zasad.
W edukacji potrzebuje konkretnych instrukcji postępowania.
Lubi, kiedy elementy łączą się w całość. Szuka zwykle pewnej
i jednoznacznej odpowiedzi. Gorzej radzi sobie z zadaniami,
w których musi użyć wyobraźni.

Pracowitość, zamiłowanie do nauki i dobre zorganizowanie
to niewątpliwe atuty tej osoby. Ma ona duże aspiracje
i twórcze podejście do pojawiających się problemów.
Niektórzy ludzie mogą nie rozumieć jej ciągłej potrzeby
rozwoju.

Ta osoba woli raczej rozwój dotychczasowych kompetencji
niż pozyskiwanie nowych. Aby rozpocząć i kontynuować
naukę może potrzebować dodatkowych zachęt. Pomocne
będzie dla niej wsparcie w utrzymaniu uwagi i działaniu
według planu.

Osoba ta jest innowacyjna i otwarta na nowe idee,
które chętnie rozwija. Może mieć jednak trudności z ich
realizacją
i
potrzebować
pomocy
w
utrzymaniu
koncentracji na danym zadaniu. Dobrze sobie radzi
z zadaniami, które mają wiele możliwych rozwiązań.
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Styl aktywności
Określa stopień doznawanej energii oraz żywiołowości. Dotyczy również tego,
jak szybko osoba podejmuje różne działania.

Osoba ta postępuje według planu, całą swoją uwagę skupia
na tym, co aktualnie wykonuje. Tempo jej działań – czy to
w pracy, czy też w czasie wolnym – można określić jako stałe.
Działa powoli, ale do skutku, czyli do zrealizowania zadania.
Nie należy jej pośpieszać.

Osoba ta działa skutecznie i szybko. Wie dokładnie, co i jak
należy wykonać, przy tym chętnie działa z innymi. Zdarza jej
się obmyślać własny program rozwoju, który z zapałem
realizuje. Czasami próbuje narzucić swój styl innym, co
może być odbierane jako nachalne.

Ta osoba skupia się głównie na tych czynnościach, które
wymagają natychmiastowej reakcji. Zazwyczaj nie ustala
celów i nie robi planów, które motywowałyby ją do
aktywnego działania. Lubi spokój i pracę we własnym
tempie.

Osoba ta jest żywiołowa, lubi życie, w którym nie brakuje
przygód, imprez i dreszczyku emocji. Jest pełna energii,
może mieć jednak trudność z konstruktywnym jej
ukierunkowaniem. Zwykle działa pod wpływem chwili,
impulsywnie. Interesują ją aktywności związane z dobrą
zabawą.
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Styl obronny
Opisuje sposoby radzenia sobie z problemami. Określa zarówno podejście,
jak i działania, które w sytuacjach zagrażających podejmują osoby z danym stylem.

Kiedy osoba ta doświadcza konfliktów, zagrożeń czy sytuacji
stresowych, to lubi się z nimi konfrontować. Są one dla niej
źródłem twórczej stymulacji. Według niektórych zbyt
odważnie podchodzi do przeciwności.

Osoba ta z łatwością potrafi wyobrazić sobie możliwe
nieszczęścia. O problemach myśli w sposób nieszablonowy.
Może bardzo szybko czuć się zaalarmowana przez
zagrażające sytuacje.

Ta osoba rzadko doświadcza negatywnych emocji, a jeśli
już je czuje, to nie przywiązuje do tego wagi. Nie skupia się
na zagrożeniach, a stara się rozwiązać problem w sposób
konkretny. Zdarza się też, że odwraca od niego uwagę.

Osoba ta zazwyczaj woli unikać myśli o problemach.
Prawdopodobnie nie dopuszcza do siebie również
nieprzyjemnych emocji, co może utrudniać wgląd w swoje
przeżycia i nazwanie tego, co się czuje.
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