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To zadanie jest bardzo cenne, ponieważ nikt nie może trafniej niż ty wskazać
czynności, które lubisz, kochasz i których nienawidzisz. Nikt oprócz Ciebie nie może
wskazać, które działania sprawiają, że czujesz się mocniejsza, a które obniżają Twoją
skuteczność. Twoja perspektywa zawsze jest najlepsza. Zaufaj sobie. Zwróć
szczególną uwagę na swoje apetyty. Uchwyć je przeanalizuj i potwierdź a pomysł
bazujący na Twojej wysokiej skuteczność na pewno się pojawi.

W tym ćwiczeniu poznasz i określisz dokładnie Twoje mocne strony. Najskuteczniejszy
sposobem poznania swoich silnych stron jest zwrócenie uwagi na swoje działania i to,
jakie odczucia im towarzyszą. Zaczniemy od zaobserwowania, które konkretnie
czynności opierają się na Twoich mocnych stronach, a które na słabych.

Może się zdarzyć, tak że jesteś na macierzyńskim lub wychowawczym, generalnie
masz przerwę zawodową, w tym momencie nie wykonujesz na co dzień zadań, które
mogą wykorzystywać Twoje mocne strony w pracy. W takim wypadku, przypomnij
sobie najdokładniej jak potrafisz, różne zadania, które wykonywałaś podczas pracy
zawodowej. Bazując na swoich doświadczeniach wykonaj ćwiczenie zgodnie z
poniższymi krokami.
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Cześć, to ja Twoja mocna strona.



Poznaj swoje moce, czyli historia o
Twoich mocnych stronach

W pierwszym kroku przygotuj kartki, na których będziesz zapisać swoje obserwacje.
Możesz je wydrukować lub użyć, jakichkolwiek kartek. Dobrze sprawdzą się też fiszki z
klejem, które możesz przykleić np. na lodówce. Generalnie w miejscu, gdzie będziesz
miała je na oku i mogła szybko coś zanotować. Oto, co mają zawierać kartki, jaką
treść:
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Cześć, to ja Twoja mocna strona.

Podobało mi się to
Czułam się mocna, gdy .....................
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Podobało mi się to
Czułam się mocna, gdy .....................

Przykład karti do wydrukowania
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Jestem mocna,
To dla naturalne,
Poszło, jak po maśle,
Chcę to robić,
Jestem cała w skowronkach,
Mam wrodzony talent do tego,
To jest to,
Czuję się świetnie,
To było łatwe,
Wspaniale,
Kiedy znowu będę mogła to zrobić?
To już ta godzina, czas tak szybko upłyną!

W najbliższym tygodniu obserwuj siebie podczas wykonywania równych zajęć (jeśli
masz przerwę zawodową, zamiast obserwowania siebie, przypomij sobie rożne
czynności, które robiłaś w pracy i zastanów się, jak się czułaś podczas ich
wykonywania). Jak tylko, zrobisz coś, co sprawi, że do głowy przyjdzie ci myśl typu:

Zapisz ją na kartce. Żeby się przygotować wydrukuj kartki wcześniej lub przygotuj
własne, tak abyś cały czas miała je pod ręką. Dzięki temu podczas wykonywania
różnych czynności, szybko chwycisz kartę i zapiszesz, jaka czynność spowodowała
twoje pozytywne emocje. Obserwuj siebie przez kilka dni lub tydzień w zależności od
różnorodności życia, jakie prowadzisz i Twojej uważności na to, co robisz.

Zapisuj wszystkie czynności, które wzbudzają w Tobie pozytywne emocje. Nie czekaj z
tym do wieczora, gdyż nie zdołasz zapamiętać, tak długo wszystkich szczegółów. Gdy
tylko zdasz sobie sprawę z odczuwania pozytywnej emocji przy danej czynności,
zapisz, jaka to czynność. Oto przykład, aby było Ci łatwiej zacząć.
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Podobało mi się to
Czułam się mocna, gdy
przeprowadziłam wywiad z Anką.
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Czy ma znaczenie dlaczego wykonuję tę czynność?

Czy ma znaczenie, dla kogo/ z kim wykonuję tę czynność?

Czy ma znaczenie, kiedy wykonuję tę czynność?

Czy ma znaczenie, co jest treścią tej czynność?

Pod koniec tygodnia ułóż wszystkie kartki od tych czynności, które wzbudzały w Tobie
największe pozytywne uczucia, aż do tych które nieco mniej cię cieszyły.

Na podstawie pierwszych czynności, dających Ci największą radość zaczniemy
dokładniej przypatrywać się temu, co jest Twoją mocną stroną. Już tłumaczę, o co
chodzi. Weźmy na tapetę nasz przykład, abyś mogła łatwiej zrozumieć ten krok.
Stwierdzenie „Czułam się mocna gdy, przeprowadziłam wywiad z Anką.”, dotyczy
konkretnej jednostkowej sytuacji, a my chcemy poznać Twoją mocną stronę, którą
możesz stosować w rożnych momentach. Określić, co dokładnie w tym zachowaniu
jest twoją mocą. Mając tą świadomość, będziesz mogła korzystać z mocnej strony w
różnych sytuacjach życiowych. Dlatego przepuścimy Twoje mocne strony przez 4
pytania.

1.

2.

3.

4.

Za pomocą tych pytań szybko odkryjesz, które aspekty naprawdę mają znaczenie i

muszą być obecne, abyś mogła się cieszyć tym co robisz, a które są nie istotne. 
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Przepuśćmy teraz wspomniana już mocną stronę „Czułam się mocna gdy,
przeprowadziłam wywiad z Anką” przez te 4 pytania.

Pytanie 1: Czy ma znaczenie dlaczego wykonuję tę czynność?
Odpowiedź: Nie. Powód nie ma znaczenia. Czuję się mocna niezależnie od tego.

Pytanie 2: Czy ma znaczenie, dla kogo/ z kim wykonuję tę czynność?
Odpowiedź: Tak. Przyjemność sprawia mi przeprowadzanie wywiadów z ludźmi, którzy

realizują swoje marzenia. To mnie interesuje.

Pytanie 3: Czy ma znaczenie, kiedy wykonuję tę czynność?
Odpowiedź: Nie ma znaczenia. Czy robię to rano, czy pod koniec pracy. Na początku

projektu, czy na końcu, czas nie ma znaczenia.

Pytanie 4: Czy ma znaczenie, co jest treścią tej czynność?
Odpowiedź: Tak. Gdybym przeprowadziła wywiad z Anką na temat jej politycznych

przekonań czy sposoby na utrzymanie porządku w domu, wcale by mnie to nie

uskrzydlało. Jestem szczęśliwa, gdy tematem wywiadu są sposoby innej osoby na

realizację własnych marzeń.

Łącząc te odpowiedzi w jedno, na kartce mogę zapisać, dokładnie określenie mojej

mocnej strony:
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Moja mocna strona

Czuję się mocna, gdy
przeprowadzam wywiad z kimś,
kto realizuje swoje marzenia i
mogę poznać, jak to robi.
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Poznanie, co tak na prawdę daje Ci radość w danej czynności, jasno pokazuje, jakie
działania czerpią z Twojego naturalnego potencjału i  to jest wskazówka dla Ciebie,
jakich zadań w Twoje pracy warto, aby było więcej.

Na koniec wykonaj test mocnej strony, aby upewnić się czy Twoja obserwacja była
właściwa. Wybierz jedną mocną stronę i odpowiedz na pytania zawarte w tabeli
poniżej. Zaznacz odpowiedzi na poniższe pytania, posługując się skalą od 1 do 5,
gdzie 1 - oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 - zdecydowanie się zgadzam.
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Przetestuj swoją kandydatkę na mocną stronę

SUKCES

 1. W działaniach tego typu odnoszę sukcesy.

2. Inni ludzie często mówią mi, że mam dar do wykonywania
tego typu czynności.

 3. Za działania tego typu otrzymywałam nagrodę lub wyrazy
uznania.

TEST MOCNYCH STRON

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
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INSTYNKT
3. Działania tego typu chcę wykonywać codziennie.

4. Zgłaszam się na ochotnika do wykonania działań tego typu.

 5. Sama możliwość wykonania działań tego typu wywołuje u
mnie radość.

TEST MOCNYCH STRON

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

ROZWÓJ
6. Szybko się uczę działań tego typu.

7. W przyszłości chcę wykonywać więcej działań tego typu.

8. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam nowe rzeczy
dotyczące działań tego typu.

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

POTRZEBY
9. Zawsze wypatruję możliwości wykonywania działań tego
typu

10. Przyjemność sprawia mi wracanie myślami do chwil, w
których wykonywałam działania tego typu.

11. Wykonywanie działań tego typu daje mi jedną z moich
największych, osobistych satysfakcji.

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
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Właściwy wynik to 53 lub wyższy. Każda czynność, która osiągnie ten pułap, nie tylko
wzbudza w Tobie mocne, pozytywne emocje, ale także sprawia że jesteś
skoncentrowana na nauce i wykorzystywaniu danej wiedzy. Po prostu to zagadnienie
Cię interesuje i chcesz je zgłębiać. Jeśli więc osiągnęłaś wynik 53 lub wyżej, to
odkryłaś prawdziwą mocną stronę. To źródło Twojego sukcesu i warto się na nim
skoncentrować i znaleźć dla tej czynności miejsce w codziennej pracy.

A co z czynnością, która osiągnie rezultat w zakresie 46-52? Czy powinnaś ją odrzucić
i szukać kolejnej mocnej strony? To zależy, które pytanie wpłynęły na ten wynik. Jeśli
były, to pierwsze 3 a w pozostałych kategoriach wynik był wysoki, to masz do czynienia
z prawdziwą silną stroną, ale nie potrafisz jeszcze jej wykonywać. Dlatego po prostu
ćwicz ją, a na pewno będzie źródłem satysfakcji.

Jeśli, żadna z czynności, którą obserwowałaś w tym tygodniu lub przypomniałaś sobie
bazując na swoim doświadczeniu zawodowym nie uzyskała pułapu 46 punktów, to
oznacza, że podczas swoje pracy nie wykonywałaś czynności, które były Twoimi
mocnymi stronami. Może się tak zdarzyć i w takim przypadku czas na poznanie siebie i
zaczęcie doświadczać, jak to jest kiedy praca wykorzystuje Twoje mocne strony.To na
prawdę uczucie, które daje dużo satysfakcji :).
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Jaką wartość chcesz podarować światu?

Wartości
................................

......................................
.......................................
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Teraz wpisz wszystkie swoje mocne strony, jakie odkryłaś w pole o numerze V. 

Co chcę robić - moje umiejętności
................................

......................................
........................................
.......................................
........................................

 

Z kim i gdzie lubię pracować
..................................................
...............................................

..................................................
.......................................
........................................

 

Moje talenty
..................................................
...............................................

..................................................
.......................................

............................
 

Moje mocne strony
..................................................
...............................................

..................................................
.......................................

............................
 



Jaką wartość chcesz podarować światu?

I  - Wartości, jakie chcesz podarować światu
II  - Umijętności i zaintersowania
III  - Osobowość

III 

I 

II

IV 

V 
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IV  - Talenty
V  - Mocne strony


