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Wstęp
Dane Profilu Indywidualnego Insights powstały w oparciu o odpowiedzi, jakich Kamil Rejent 
udzielił w Kwestionariuszu Preferencji Insights, wypełnionym 2009-12-07. 

Korzenie teorii osobowości sięgają V wieku p.n.e., kiedy to Hipokrates zdefiniował cztery 
odmienne energie, przejawiające się w  róŜnorodności ludzkich temperamentów. System 
Insights opiera się na modelu osobowości stworzonym przez szwajcarskiego psychologa Carla 
Gustawa Junga. Model ten przedstawiony został w 1921 r. w pracy pt. „Typy psychologiczne” 
oraz rozwinięty w kolejnych dziełach. Dokonania Junga, dotyczące typów osobowości, ich 
odmiennych preferencji oraz moŜliwości wykorzystania tej wiedzy w róŜnych aspektach i 
sferach funkcjonowania, zostały zaadaptowane przez wielu badaczy jako podstawa 
zrozumienia osobowości ludzkiej i do dnia dzisiejszego są punktem wyjścia dla licznych badań 
i rozwaŜań. 

Profil Indywidualny Insights jest zbudowany w oparciu o typologię Junga i daje podstawę dla 
pełniejszego zrozumienia siebie jako osoby oraz dla własnego wszechstronnego rozwoju. 
Badania dowodzą, Ŝe lepsze zrozumienie siebie, swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron, 
pozwala rozwinąć efektywne strategie w relacjach interpersonalnych oraz trafnie odpowiadać 
na wymogi środowiska zewnętrznego.

Niniejszy Profil jest unikalny. Powstał jako wynik starannej selekcji kilku tysięcy permutacji 
stwierdzeń, w oparciu o odpowiedzi udzielone w Kwestionariuszu Preferencji Insights. MoŜesz 
zmodyfikować lub nawet usunąć niektóre zawarte w nim stwierdzenia – jednakŜe wcześniej 
upewnij się, zasięgając opinii kolegów, Ŝe nie stanowią one nieznanych Ci aspektów Twojego 
wizerunku. 

Staraj się w pełni i aktywnie wykorzystać znajdujące się w Profilu informacje. Postaraj się 
zidentyfikować kluczowe dla siebie obszary rozwoju i działania, podziel się nimi ze 
współpracownikami – ich opinie i reakcje mogą okazać się niezwykle istotne ze względu na 
Twój osobisty i interpersonalny rozwój.
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Wprowadzenie
PoniŜsze stwierdzenia umoŜliwiają zrozumienie indywidualnego stylu funkcjonowania 
zawodowego, jaki prezentujesz. Wykorzystaj ten podrozdział, aby pełniej zrozumieć swoje 
podejście do pełnionych funkcji, relacji interpersonalnych oraz podejmowania decyzji.

Indywidualny styl funkcjonowania
Kamil ma mnóstwo innowacyjnych pomysłów, jest zawsze świadomy nowych moŜliwości i 
róŜnych sposobów działania. Odczuwa nieustanną potrzebę rozpoczynania wielu róŜnych 
projektów, jednak trwoni swoją energię, inspiracje i intuicję, poniewaŜ nie kończy wielu z 
rozpoczętych zadań. Dopiero gdy spostrzeŜe, Ŝe wartość, do której przywiązuje wagę, jest 
zagroŜona, zacznie chętnie zwracać uwagę na waŜne fakty i szczegóły. WciąŜ odkrywa nowe 
sposoby myślenia i działania oraz potrafi trzymać się raz obranej drogi na przekór 
wszystkiemu. MoŜe być idealnym reprezentantem dowolnej grupy ludzi, po warunkiem, Ŝe ich 
ceni. Jego poczucie własnej wartości zaleŜy od uznania dla jego osiągnięć. MoŜe świadomie 
kreować na zewnątrz swój pozytywny wizerunek.

Przełamywanie ustalonych konwencji to dla niego sposób nabywania nowych doświadczeń; 
potrafi argumentować za i przeciw danej kwestii dla samej tylko stymulacji, której dostarcza 
mu takie działanie. śywy, towarzyski, emanujący zaraźliwą energią, potrzebuje zmian i 
róŜnorodności, by utrzymać jak najlepszą formę. Jego Ŝycie moŜe przypominać serię 
rozpoczętych i nie zakończonych projektów. Jest przyzwyczajony do robienia kilku rzeczy 
naraz, choć inni mogą postrzegać niektóre z tych działań jako dość powierzchowne. Kamil 
zainteresowany jest zarówno moŜliwościami wykraczającymi poza to, co oczywiste, jak 
równieŜ tym, jak te moŜliwości mogłyby wpłynąć na innych ludzi.

Kiedy jego inspiracje i pomysły przybierają konkretną formę, całkowicie się im poświęca. 
Zdecydowanie poszukuje jak największej róŜnorodności zadań, wyznacza sobie przy tym role: 
motywującą i promującą. Jest pewny swoich umiejętności oraz nieustannie poszukuje 
środowisk, które docenią go. Pomysłowy, towarzyski i entuzjastyczny, Kamil ma duŜo 
osobistego wdzięku i moŜe z powodzeniem pełnić róŜnorodne role. Szybko dostrzega, jakie 
moŜliwości kryją się za nowymi pomysłami i projektami. Kamil z niezwykłą łatwością 
przejmuje inicjatywę i zyskuje poparcie innych.

PoniewaŜ bardziej ekscytuje go moŜliwość wykorzystania swojej wyobraźni i tworzenia czegoś 
oryginalnego, Kamil moŜe nie przeznaczyć wystarczająco duŜo czasu na zebranie wszystkich 
informacji potrzebnych do rozpoczęcia projektu lub działania. Realizuje się w pracy, w której 
czuje się potrzebny lub moŜe wykorzystywać swój dar przekonywania. Kamil jest 
entuzjastycznie nastawiony do Ŝycia i lubi towarzystwo. MoŜe ignorować sygnały wskazujące 
na niebezpieczeństwo oraz świadomie podejmować ryzyko, którego inni unikają. Nowe 
wyzwania są, według niego, bardziej atrakcyjne niŜ status quo. Ma potrzebę ciągłego uczenia 
się. Potrafi wyjść z przygnębienia, angaŜując się w nowe projekty, które go fascynują. Posiada 
wrodzoną umiejętność prezentacji.
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Nie lubi rutyny. Rutyna pozbawia go energii. Wizja i cele ujęte w szerokiej perspektywie 
motywują go bardziej, aniŜeli przepisy i procedury; ustalone struktury odpowiadają mu jedynie, 
jeśli moŜe ich zaniechać, gdy nie słuŜą realizacji zamierzonych celów. Mógłby wypracować i 
stosować techniki zarządzania czasem, jak równieŜ robić większy uŜytek z własnych zdolności 
organizacyjnych, zamiast jedynie sprawiać wraŜenie, jakoby opanował to do perfekcji. Jest 
pomysłowym i kreatywnym wizjonerem oraz źródłem inspiracji dla większości ludzi. Kamil 
zwykle potrafi utrzymać równowagę pomiędzy troską o swoich podwładnych a finalizacją 
realizowanego zadania - dzięki temu jest ceniony jako kolega.

Kamil w kontaktach z innymi lud źmi  
Kamil czerpie przyjemność z angaŜowania się w liczne i róŜnorodne działania z wieloma 
osobami. Stymuluje go robienie tego, co niespodziewane i niezwykłe. Ciekawy i niezwykle 
czujny, Kamil woli rozumieć zamiast oceniać. Zwykle trafnie odczytuje intencje innych ludzi. 
Nieustannie stara się dostrzegać w ludziach oraz w sytuacjach to, co najlepsze. Przyciąga do 
siebie wielu przyjaciół i znajomych. Lubi stwarzać wokół siebie atmosferę pełną dynamiki i 
ekscytacji.

Błędy innych mogą go denerwować - nie omieszka wtedy głośno oraz bez ogródek dać wyraz 
swojemu niezadowoleniu. Otwarty, przyjacielski, solidarny, motywujący i Ŝyczliwy, Kamil 
emanuje ogromnym ciepłem. Uczucia odgrywają w jego Ŝyciu bardzo istotną rolę. Potrafi 
wprowadzić atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia do kaŜdej pracy, w którą jest 
zaangaŜowany. Kamil jest otwarty, ubarwia innym Ŝycie i czyni je bardziej radosnym dzięki 
swej naturalnej umiejętności nieskrępowanego cieszenia się chwilą. Potrafi zgłębić naturę 
rzeczy; cechuje go wnikliwość i bystrość umysłu; potrafi przekonać ludzi, aby za nim podąŜali.

Kamil potrafi kreatywnie myśleć, zwykle jest pogodny, entuzjastyczny i wierzy w swoje 
moŜliwości. Ma pełen humoru i niezwykle interesujący styl prowadzenia konwersacji, dlatego 
jest nader przyciągającym rozmówcą. Kamil roztacza wokół siebie charyzmatyczny urok i ma 
wrodzoną, naturalną umiejętność porozumiewania się z innymi. Z entuzjazmem pomaga innym 
w rozwijaniu ich najlepszych cech, aby mogli dać z siebie to, co w nich najlepsze i pokazać na 
co ich naprawdę stać; jest równieŜ ekspertem w nawiązywaniu licznych kontaktów. Jego 
pomysłowość, ciepło i wyrozumiałość wobec innych pozwalają mu iść pewnie przez Ŝycie. Jest 
bardzo skuteczny w roli lidera oraz potrafi przekonać innych, jak wartościowe są jego pomysły. 
Myśli realistycznie, jest asertywny i mówi w sposób bardzo przekonywający.

Sposób podejmowania decyzji 
Ma w zwyczaju „głośno myśleć”, dlatego innym łatwiej jest śledzić oraz rozumieć jego tok 
rozumowania. Woli zadania i projekty, które pozwalają na elastyczność w planowaniu. Jako 
osoba ekstrawertyczna i skoncentrowana na przyszłości moŜe obawiać się poraŜki, lecz potrafi 
odnaleźć pozytywne aspekty sytuacji, w której poniósł poraŜkę. Będzie stale wykorzystywać 
swoją intuicję w najwaŜniejszych,  najtrudniejszych i stanowiących największe wyzwanie 
aspektach problemu. Z satysfakcją moŜe pełnić rolę kierowniczą i zazwyczaj potrafi sprostać 
wyzwaniom, niemniej potrzebuje kierującego się zdrowym rozsądkiem doradcy, który
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zwracałby uwagę na przeoczane fakty i dbał o istotne szczegóły.

Kiedy podejmuje decyzje, woli raczej przeprosić za to, Ŝe przekroczył swoje kompetencje, niŜ 
wcześniej poprosić o pozwolenie. Trudności mają dla niego wartość stymulującą, dlatego z 
niezwykłą pomysłowością znajduje skuteczne sposoby poradzenia sobie z nimi. Stara się 
zadowolić innych, dlatego moŜe składać obietnice, których później nie będzie mógł dotrzymać. 
Jego bezpośrednie, czasami chaotyczne podejście działa na jego niekorzyść i sprawia, Ŝe 
podejmowane przez niego działania bywają niespójne. Czasami nie udaje mu się stawić czoła 
trudnym, nieprzyjemnym faktom – moŜe to oznaczać, Ŝe zdarza się mu ignorować problemy 
zamiast szukać rozwiązań.

Na ogół woli podejmować decyzje raczej w oparciu o swoje przeczucia niŜ na podstawie 
dogłębnej i wielokrotnej analizy. Jako uczuciowa, intuicyjna osobowość, Kamil moŜe mieć 
trudności z ograniczeniem się do realizowania jednego tylko projektu naraz, gdyŜ zwykle woli 
zajmować się kilkoma sprawami jednocześnie. Odpowiada mu praca, w której jego pomysły 
doskonalenia obecnych lub tworzenia nowych projektów znajdują zastosowanie; gdy tylko 
projekty te nabiorą rozpędu, będzie wolał, by szczegółami zajął się ktoś inny. MoŜe często 
podejmować decyzje w oparciu o własne odczucia związane z sytuacją, a nie o jej obiektywny 
obraz. Dostrzega tak wiele róŜnych moŜliwości, Ŝe czasami trudno mu wybrać najlepsze i 
najbardziej go interesujące działania lub zainteresowania, a takŜe trudno mu trzymać się raz 
obranej drogi postępowania.

Notatki
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Silne i słabe strony

Mocne strony 
W tym podrozdziale zdefiniowane są kluczowe mocne strony, jakie posiadasz oraz jakie 
wnosisz do organizacji. Masz teŜ zapewne wiele zdolności oraz umiejętności w innych 
obszarach. JednakŜe wymienione poniŜej stanowią prawdopodobnie najbardziej 
fundamentalne z tych, które moŜesz wnieść do swojej organizacji.

Kamil - Twoje mocne strony:

Chętnie zgłosi swój akces do róŜnych organizacji, jeśli pomoŜe mu to osiągnąć obrany 
cel.
Dzięki towarzyskiemu usposobieniu szybko nawiązuje bliskie kontakty z innymi ludźmi.

Tryska energią.

Potrafi dostrzec pozytywną stronę kaŜdej sprawy.

Nieustannie poszukuje nowych wyzwań.

Nieustannie pracuje nad sobą.

Posiada silną i wyrazistą osobowość.

Nieustannie zajmuje się kilkoma projektami naraz.

ZaraŜający wszystkich swoim entuzjazmem wizjoner.

Jego energiczna osobowość pomaga stworzyć dynamiczną i serdeczną atmosferę pracy.

Notatki
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Silne i słabe strony

Ewentualne słabe strony 
Jung powiedział: „Mądrość polega na akceptacji faktu, Ŝe kaŜda rzecz posiada swoje dwie 
strony”. Znane jest teŜ stwierdzenie, jakoby słabość była niczym innym, jak siłą  
wykorzystywaną w nadmiarze. Odpowiedzi, jakich udzieliłeś na pytania Kwestionariusza 
wskazują obszary Twoich prawdopodobnych słabości.

Kamil - Twoje mo Ŝliwe słabe strony:

Nie zawsze zwraca uwagę na praktyczna stronę zagadnienia.

Czasem moŜe wydawać się powierzchowny lub gołosłowny.

Ogólnie mówiąc, mówi ogólnie!

Bywa odbierany jako powierzchowny albo płytki.

Przez swoją ciągłą pogoń za róŜnorodnością, moŜe nie doprowadzić do końca 
niektórych rozpoczętych projektów.

Nie lubi i raczej unika rutynowych zadań.

MoŜe nie zauwaŜać, jak otoczenie reaguje na podejmowane przez niego działania.

Ma tak wiele róŜnych pomysłów, Ŝe często powoduje to chaos.

MoŜe wydawać się nieszczery.

MoŜe wyolbrzymiać znaczenie niektórych sytuacji.

Notatki
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Wartości wnoszone do zespołu
KaŜdy człowiek wnosi do swojego środowiska niepowtarzalne zdolności, atrybuty i 
oczekiwania. Pomyśl o wyjątkowych doświadczeniach i umiejętnościach, jakie moŜesz 
zaoferować swojej organizacji, podziel się nimi z pozostałymi członkami zespołu.

Jako członek zespołu, Kamil :

W swoich działaniach jest elastyczny, chętnie współpracuje, jest wszechstronny i 
otwarty.
Potrafi świetnie pracować nad bardzo zróŜnicowanymi zadaniami i problemami.

W kaŜdej sytuacji dysponuje nieograniczonymi pokładami energii.

Wykazuje zaangaŜowanie i zdolności przywódcze.

Posiada umiejętności potrzebne do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Ma entuzjastyczny i Ŝywiołowy stosunek do kaŜdego przedsięwzięcia.

Aby uniknąć apatii, tworzy pełne Ŝycia, barwne prezentacje.

Reaguje pozytywnie na niespodziewane wyzwania.

Korzysta ze swoich doskonale rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Chętnie proponuje i wdraŜa nowe rozwiązania w zespole, z którym współpracuje.

Notatki
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Komunikowanie si ę

Skuteczna komunikacja
Komunikacja jest skuteczna jedynie wówczas, gdy przekaz nadawcy jest adekwatnie odebrany i 
zrozumiany przez odbiorcę. Dla kaŜdego z nas niektóre strategie są bardziej efektywne, niŜ 
pozostałe. Niniejszy podrozdział, poświęcony temu, jakie preferencje w komunikacji posiadasz, 
przedstawia niektóre z kluczowych strategii prowadzących do jak najskuteczniejszego 
porozumiewania się z Tobą. WskaŜ stwierdzenia najbardziej istotne i, jeśli chcesz, podziel się 
nimi z pozostałymi członkami zespołu.

Kamil - komunikuj ąc si ę z nim:

OkaŜ szacunek dla jego pomysłów i opinii.

Regularnie stawiaj przed nim wyzwania oraz stwarzaj coraz to nowe moŜliwości.

Wspieraj go w dąŜeniu do celów, udzielając mu wskazówek jak ma je osiągać.

Ustal dokładnie, co ma być zrobione.

Pytaj, jakie są jego pomysły i sugestie.

Bądź spontaniczny i zgodny.

Zachowuj się serdecznie, przyjaźnie i otwarcie.

Gdy rozmawiasz z nim, staraj się uŜywać śmiałych i barwnych określeń.

Staraj się, by rozmowa była oŜywiona.

Przygotuj się na to, Ŝe czasami moŜe popełniać błędy.

Zachęcaj go do realizowania ustalonego planu.

AngaŜuj się w oŜywione i inteligentne rozmowy.

Notatki
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Komunikowanie si ę

Bariery skutecznego porozumiewania si ę
Niektóre strategie komunikacyjne bywają mniej skuteczne w odniesieniu do róŜnych osób. 
Takie mniej lub bardziej efektywne strategie posiadasz takŜe i Ty. PoniŜej wyszczególniono to, 
czego powinno unikać się w komunikacji z Tobą. Te informacje mogą posłuŜyć do rozwinięcia 
silnych, skutecznych i moŜliwych do zaakceptowania dla obu stron, strategii komunikacji.

Kamil - komunikuj ąc si ę z nim w Ŝadnym wypadku:

W większym gronie nie oceniaj go, nie krytykuj i nie wprawiaj w zakłopotanie.

Nie ograniczaj zakresu jego działalności.

Nie stwarzaj nieprzyjaznej atmosfery pozbawionej uczuć.

Nie pozwól, by kluczowe kwestie pozostały nierozstrzygnięte, postępuj w sposób 
zdecydowany.

Nie nalegaj, by regularnie składał obszerne raporty z postępu prac.

Nie zachowuj się jak ktoś ponury, zarozumiały, uparty.

Nie ograniczaj lub nie poskramiaj jego naturalnego entuzjazmu.

Nie zachowuj się agresywnie, nie odrzucaj jego pomysłów bez uzasadnienia.

Nie spodziewaj się, Ŝe swoją szczerą i bezpośrednią opinią wpłyniesz w jakikolwiek 
sposób na jego postępowanie.

Nie roztaczaj pesymistycznych wizji i nie okazuj braku wiary w powodzenie 
przedsięwzięcia.

Nie zanudzaj go rutyną lub szczegółami.

Nie podwaŜaj jego wysokiej samooceny.

Notatki
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Mniej świadome aspekty wizerunku
Nasze własne postrzeganie siebie moŜe być odmienne od tego, jak widzą nas inni. To, kim 
jesteśmy ukazujemy światu poprzez naszą „personę” - czyli nasz zewnętrzny wizerunek - i nie 
zawsze zdajemy sobie przy tym sprawę, jak wpływają nasze mniej uświadamiane zachowania 
na innych. Te właśnie zachowania określane są jako „mniej świadomy wizerunek”. WskaŜ 
najistotniejsze stwierdzenia, odnoszące się do tego, czego sobie nie uświadamiasz oraz 
zweryfikuj ich autentyczność, pytając o zdanie przyjaciół i kolegów.

Pewne aspekty Twojego wizerunku, których nie jeste ś w pełni świadom:

Sporadycznie Kamil moŜe tracić jakąś autentyczną okazję, gdyŜ nie uświadamia sobie jak 
waŜne jest, aby zakończyć proces planowania i podsumowywania szczegółów. 
Podekscytowany nową ideą i szeroką, perspektywiczną wizją, Kamil nie poświęci się w pełni 
bieŜącemu projektowi, jeśli jakieś nowe wyzwanie wyda mu się lepsze i bardziej ekscytujące. 
Kiedy nauczy się korzystać z technik zarządzania czasem oraz długofalowego planowania, 
będzie mógł zdecydowanie sprawniej finalizować projekty. Postrzegany przez wiele osób jako 
sugestywny i przekonujący, Kamil moŜe uchodzić za obojętnego wobec tych, którzy wydają 
mu się mniej ekstrawertyczni i mają mniejsze osiągnięcia niŜ on. Woli Ŝyć bieŜącą chwilą, a w 
sytuacjach kryzysowych reaguje w sposób nagły i impulsywny, co według innych tworzy 
atmosferę chaosu.

MoŜe przyjąć podejście: „jeśli boli cię głowa, weź aspirynę”, co według niektórych wskazuje 
na brak empatii. MoŜe być przekonany, Ŝe swoim zachowaniem okazuje jedynie pewność 
siebie, jednak inni mogą odebrać to jako brak ogłady - w rezultacie moŜe zrazić do siebie tych 
ludzi, na których autentycznie stara się wywrzeć dobre wraŜenie. W pracy Kamil powinien 
przyjąć bardziej racjonalne tempo, aby wyhamować nieco swoją tendencję do rozpoczynania 
projektów i nagłego porzucania ich bez powodu. Potrafi być czarujący, zabawny i rozrywkowy, 
niekiedy jednak moŜe sprawiać wraŜenie osoby dość nieszczerej. Jest urodzonym 
przedsiębiorcą, który nieustannie wychwala swoje kolejne wspaniałe pomysły oraz usiłuje 
uzyskać dla nich poparcie.

Oznaki podziwu ze strony innych zwykle są dla niego źródłem przyjemności; moŜe niemal 
nieświadomie pragnąć wpływu i osobistej władzy. Działałby lepiej korzystając z rad osób 
bardziej praktycznych niŜ on sam, aby naprawdę poznać na ile uŜyteczne są jego pomysły oraz 
jakie mają szanse zastosowania. Nieustannie goni za nowymi doświadczeniami, a ponadto stara 
się być jak najbardziej szczery, dlatego Kamil czasami nie dostrzega uczuć innych oraz bywa 
nieczuły i niedelikatny.

Notatki
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Typ antagonistyczny
Opis zawarty w tym rozdziale oparty jest na charakterystyce Twojego antagonistycznego typu 
Insights. Zapoznanie się z poniŜszymi informacjami moŜe być pomocne w budowaniu strategii 
rozwoju osobistego oraz zwiększeniu skuteczności kontaktów interpersonalnych.

Rozpoznawanie Twojego typu antagonistycznego

Kamil - typem antagonistycznym jest dla niego Koordynator, „Introwertyczny Doznający” typ 
według modelu Junga. 

Koordynatorzy to osoby ostroŜne, uwaŜne, konwencjonalne, a jednocześnie bardzo szczere i 
dyplomatyczne. Zwykle lojalni, precyzyjni i zdyscyplinowani, sami wyznaczają sobie 
nadzwyczaj wysokie standardy i wiele od siebie wymagają. MoŜe wydawać się, Ŝe 
Koordynatorom brakuje nieco pewności siebie oraz Ŝe wolą oni działać w sposób 
uporządkowany, planowy, koncentrując się i polegając raczej na sprawdzonych metodach 
pracy niŜ na potencjalnych moŜliwościach. 

Kamil moŜe zaobserwować, Ŝe Koordynator będzie zazwyczaj zwlekał z podjęciem decyzji do 
momentu, kiedy staną się dlań dostępne wszystkie potrzebne fakty i szczegóły. Kamil moŜe 
takŜe uwaŜać Koordynatora za osobę krytyczną, nadmiernie teoretyzującą i rozmyślającą, 
zachowującą się wśród nieznanych sobie osób cicho i z dystansem. Koordynatorzy nie lubią 
stresujących, chaotycznych sytuacji; są zwykle skryci, cenią sobie prywatność oraz często 
potrzebują zachęty i wsparcia ze strony otaczających go ludzi. Wolą budować bliskie relacje z 
wąskim gronem osób oraz dąŜą do utrzymywania dobrze im znanego, przewidywalnego stanu 
rzeczy. Jeśli Kamil będzie starał się wywierać na nim jakąkolwiek presję, Koordynator moŜe 
stać się niezwykle uparty.

Dla Koordynatorów liczy się to co „słuszne”, dlatego Kamil moŜe odbierać proces 
podejmowania przez nich decyzji jako zbyt powolny. Dobrze czują się w stabilnym i 
spokojnym otoczeniu, pozbawionym wszelkich przejawów agresji; mogą takŜe okazać 
nieufność wobec bardzo otwartych ludzi. Źródło motywacji to dla nich struktura, plan i 
porządek; naleŜą do osób szczególnie ceniących sobie prywatność. Kamil widzi w 
Koordynatorze osobę przywiązującą niezmierną wagę do kompetencji i skuteczności ludzi oraz 
stresującą się, gdy inni nie wykonują swojej pracy ściśle według ustalonych wytycznych i 
zgodnie z załoŜonym planem.

Notatki
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Typ antagonistyczny

Komunikacja z Twoim antagonist ą
W tym podrozdziale odnajdziesz sugestie co do strategii, które moŜesz wykorzystać, aby 
skutecznie komunikować się ze swoim typem antagonistycznym.

Kamil Rejent - jak wyj ść naprzeciw oczekiwaniom Twojego antagonistycznego t ypu:

Miej pozytywne i swobodne nastawienie.

Znajdź czas, by go lepiej poznać.

Przedstaw mu fakty.

Jeśli juŜ musisz go skrytykować, zrób to powoli, uczciwie i w sposób uporządkowany.

Szanuj jego wiedzę z dziedziny, w której się specjalizuje.

Postaraj się najpierw poznać jego samego, zanim zechcesz poznać jego krytyczną opinię 
na dany temat.

Kamil Rejent - w kontaktach z Twoim antagonistyczny m typem w Ŝadnym wypadku:

Nie próbuj go nakłaniać, by wbrew swojej woli podjął się powaŜnego i 
odpowiedzialnego zadania.

Nie narzucaj się.

Nie wkraczaj w sferę jego prywatności.

Nie krytykuj go, porównując do innych współpracowników.

Nie ustalaj terminów, o których z góry wiesz, Ŝe są niemoŜliwe do dotrzymania.

Nie poddawaj pod dyskusję problemów, które nie mają związku z rozpatrywaną sprawą.

Notatki
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Wskazówki dotycz ące dalszego rozwoju
Insights nie słuŜy do pomiaru zdolności, inteligencji czy poziomu wykształcenia. Niemniej 
poniŜej moŜesz odnaleźć pewne sugestie co do moŜliwych kierunków własnego rozwoju i 
samodoskonalenia. MoŜna tam znaleźć istotne obszary, którymi dotychczas nie poświęcano 
wystarczająco duŜo czasu - teraz mogą one zostać włączone do planu rozwoju osobistego.

Kamil mo Ŝe odnie ść korzy ści: 

Analizując procedury, aby wyeliminować potencjalne nieścisłości i sprzeczności.

Nie oczekując od innych, aby podzielali jego wieczny optymizm.

Stojąc z boku i bacznie obserwując.

Rozwijając samodyscyplinę.

Pisząc długie i wyczerpujące raporty.

UwaŜnie słuchając i mniej mówiąc!

UwaŜnie analizując wszystkie szczegóły przed wyciągnięciem wniosków.

Unikając wyciągania pochopnych wniosków.

Poświęcając przynajmniej kilka godzin tygodniowo na pogłębianie wiedzy teoretycznej 
związanej z aktualnie wykonywanym zadaniem.

Pracując samemu, w ciszy i spokoju.

Notatki
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Koło Insights
Kamil Rejent
2009-12-07
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Świadoma pozycja na kole 
25: Motywator Inspirator (Klasyczny )

Mniej świadoma pozycja na kole
24: Motywator Zdobywca (Klasyczny )
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Dynamika Energii Kolorystycznych Insights   
Kamil Rejent
2009-12-07
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Preferencje Jungowskie  
Kamil Rejent
2009-12-07

Postawa/ Orientacja  

Introwersja (I) Ekstrawersja (E)

100 1000

Funkcje Racjonalne (Os ądzające) 
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100 1000

Świadome Ja Mniej świadome Ja


