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INDYWIDUALIZACJA 
 

Domena Budowanie relacji 

Krótka 
charakterystyka 

Osoby, których atrybutem jest Indywidualizacja, są zaintrygowane 
unikalnymi cechami każdej osoby. Mają dar wymyślania, jak ludzie, którzy 
są od siebie różni, mogą pracować produktywnie. 

Kocham Sprawiać, aby ludzie robili to, co robią najlepiej 

Nienawidzę Podejścia: “to, co pasuje jednej osobie, pasuje wszystkim” 

Siła i przewaga Osoby z talentem Indywidualizacji zauważają i doceniają unikalny charakter 
każdej osoby i potrafią dostosować do tego swoje podejście. Jak kierownik 
obsady – wykorzystują swoją wiedzę o ludziach do nakierowania ich na to, 
co robią najlepiej. Tworzy to swego rodzaju synergię zespołu, która 
prowadzi do lepszego doświadczenia i zwiększonej efektywności.  

Ograniczenia Poświęca potrzeby grupy dla indywidualnych 

Stwierdzenia Jestem: 
Kimś, kto personalizuje 
Będę: 
Widział potencjał, a nie problem, w ludzkim zróżnicowaniu 
Wartości, które wnoszę: 
Rozumienie ludzi, co ma znaczenie dla ich usytuowania  
w grupie 
Moje potrzeby: 
Indywidualne wymagania, stworzone dla konkretnej osoby 

Balkon Widzi unikalność we wszystkich jednostkach; intuicyjnie wie, że „to, co 
pasuje jednej osobie, nie pasuje wszystkim”; docenia różnice w drugiej 
osobie 

Piwnica Nie potrafi dokonać syntezy, jeśli chodzi o ludzi; ma problem z wyborem 
grupy ponad jednostką, trudności w podejmowaniu decyzji, związanych  
z ludźmi 

Niedojrzały Intryguje go drzewo, lecz zapomina o lesie. 

Dojrzały Pomaga drzewu wyróżnić się w lesie. 

Pytania Jakie są unikalne cechy tej sytuacji/osoby/wyzwania/etc. ? 
Czy możesz spersonalizować swój cel? 
Czy możesz uczynić swój wkład wyjątkowym? 

Motywacje Obserwowanie wyjątkowości każdej osoby 
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Kim jestem? • kimś, kto personalizuje 
• obserwatorem 
• kimś, kto akceptuje 
• antropologiem 
• pisarzem 
• biografem 

Jakie cechy najlepiej 
mnie opisują? 

• wyjątkowy 
• spotrzegawczy 
• zorientowany na ludzi 
• zorientowany na mocne strony 
• wnikliwy 
• sprawiedliwy 
• precyzyjny 
• wymagający 
• lubiący zróżnicowanie 

Partnerstwa Maksymalista 
Razem wybierzecie najlepsze osoby do zespołu, który będzie osiągał 
świetne wyniki. 
 
Bezstronność 
Pomoże Ci zobaczyć, jakie są zasady i ramy w jakich warto dostosowywać 
się do innych. A Ty pomożesz odnaleźć się innym w zasadach 
proponowanych przez osobę z Bezstronnością. 

 

 


