Chcete být úspěšní a spokojení? Odkryjte své silné
stránky a rozviňte je.

Nezabývejte se tím, co Vám nejde, ale věnujte se tomu, co umíte, co vás baví a co
Vám jde s lehkostí! V tom je Vaše síla, Váš potenciál, Váš úspěch a Vaše vnitřní
uspokojení.
Již ve školních lavicích nás nutily všechny naučit se vše podle nějaké šablony, být všichni ve
všem stejně dobří a podle toho nás všechny oceňovali a posuzovali. Troufám si napsat, že je
to veliký omyl našeho školství, že nás všechny poměřovali stejným metrem a nebylo
přihlédnuto individuálně k jednotlivým dispozicím každého z nás.
Proto se také stávalo a stává, že student, který opouští základní školu ve svých patnácti letech
neví, co by chtěl studovat dál, co by ho bavilo, pro co má vlohy. Zaškatulkováním se,
neobjevíme talent každého z nás, neobjevíme, co nás nejvíce baví, k čemu máme ty nejlepší
vlohy, v čem bychom mohli být opravdu dobří.
Objevme tedy své silné stránky, objevme to, v čem jsme dobří a co nás opravdu baví !!!
Odkryjeme-li naše talenty, náš potenciál, můžeme do této oblasti vložit energii, aniž by nás to
vyčerpávalo a naopak nás tato činnost bude dobíjet a naplňovat. S tím vším je spojené i
finanční ohodnocení. Vykonáváme-li práci, která nás naplňuje, kterou děláme s lehkostí a
radostí, přichází zákonitě i finanční ohodnocení a celková spokojenost.

Pojďme tedy společně najít Vaše silné stránky, které nejdříve odkryjeme,
poté rozvineme a nasměrujeme veškerou pozornost tím správným směrem.
Malá ochutnávka pro Vás:
Níže najdete tabulku se 40ti charakteristikami, vyberte 10 z nich a seřaďte je podle toho, která
na Vás sedí nejlépe. Do posledních řádků můžete připsat další možnosti, které jste zde
nenašli.
optimismus
komunikativnost
aktivita
cílevědomost
píle
spolehlivost
pečlivost
citlivost
představivost
logika

přesnost
dochvilnost
opatrnost
starostlivost
loajalita
důslednost
nezištnost
plánovitost
racionalita
rychlost

kreativita
sebevědomí
energičnost
flexibilita
odvaha
vstřícnost
trpělivost
ochota
empatie
rozhodnost
tolerantnost
samostatnost
organizační schopnosti
vřelost
diplomatičnost
přizpůsobivost
zodpovědnost
schopnost naslouchat
velkorysost
upřímnost

Co jste se o sobě dozvěděli? Jaká vlastnost Vám pomáhá a v jakých situacích? Využíváte tyto
vlastnosti v práci nebo pro ně nemáte prostor?
Nesnažte se „dohánět“ své slabé stránky, učit se co Vás nebaví, nejde Vám a do čeho se
musíte nutit. Stavte na svých silných stránkách, to Vás vynese k úspěchu a vnitřní
spokojenosti.
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