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ELASTYCZNOŚĆ 
 

Domena Budowanie relacji 

Krótka 
charakterystyka 

Osoby, których atrybutem jest Elastyczność, wolą płynąć z prądem. Są 
osobami silnie zakorzenionymi  w teraźniejszości, które na bieżąco radzą 
sobie  z problemami i odkrywają przyszłość dzień za dniem. 

Kocham Spontaniczność 

Nienawidzę Przewidywalności 

Siła i przewaga Geniusz osób z talentem Elastyczność polega na ich sposobie reagowania 
na chaos: potrafią szybko się zmienić  i błyskawicznie odpowiedzieć na 
okoliczności, które przerażają albo onieśmielają innych. Osoby z wysoko 
rozwiniętą umiejętnością adaptacji znajdują sposoby, aby przeć do przodu, 
nawet jeśli wydarza się coś niespodziewanego. Ich naturalna skłonność do 
bycia “tu  i teraz” pomaga innym zobaczyć drogę ku przyszłości.  

Ograniczenia Bez jasnego celu 

Stwierdzenia Jestem: 
“Tu i teraz” 
Będę: 
Reagować szybko na nagłe zmiany 
Wartości, które wnoszę: 
Chęć podążania za zmianą 
Moje potrzeby: 
Praca pod presją, która wymaga natychmiastowej reakcji 

Balkon Elastyczny, dobrze się czuje się ze zmianą, ludzie dobrze się z nim 
dogadują, idzie z prądem 

Piwnica Bez jasnego celu, niezdecydowany, poddaje się “owczemu pędowi”, nie 
potrafi wyciągać wniosków, kapryśny  

Niedojrzały  Mam małą umiejętność koncentracji uwagi. 

Dojrzały Moja intensywna obecność w czasie rzeczywistym pozwala mi na 
natychmiastową reakcję. 

Pytania Czy wolałbyś pracę, w której codziennie robisz coś innego? 
Jakie znasz narzędzia do radzenia sobie z nagłą zmianą? 
Jaki jest twój „plan awaryjny”? 
W jaki sposób najlepiej radzisz sobie z pracą (np. dzieląc ją na małe kawałki, 
mając wybuchy pracowitości, robiąc wszystko naraz)? 
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Motywacje Życie chwilą, płynięcie z prądem 

Kim jestem? • kimś, kto udziela “pierwszej pomocy” 
• kimś, kto podąża za modą 
• kimś, kto się dostosowuje 
• naśladowcą 

Jakie cechy najlepiej 
mnie opisują? 

• elastyczny 
• dostępny 
• spokojny 
• obecny 
• spontaniczny 
• zgodny 
• z podejściem “tu i teraz” 
• skupiony na egzystencji 

Partnerstwa Ukierunkowanie, Strateg, Pryncypialność 
 
Mogą pomóc zaplanować cele długoterminowe, abyś mógł skupić się na 
codziennych rozwiązaniach. 

 

 


