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KONTEKST 
 

Domena Myślenie strategiczne 

Krótka 
charakterystyka 

Osoby, których atrybutem jest Kontekst, lubią myśleć o przeszłości. 
Rozumieją teraźniejszość na podstawie badania historii. 

Kocham Retrospektywę i odkrywanie przeszłości 

Nienawidzę Zapominania o przeszłości i podejmowania decyzji bez zastanawiania się 
nad przeszłością 

Siła i przewaga Sprawdzanie lusterka wstecznego jest podstawą bezpiecznej jazdy - 
pozwala kierowcy być na bieżąco z tym, co się dzieje za nim. W ten sam 
sposób działa geniusz osób, których talentem jest Kontekst. Mają oni 
unikalną zdolność do rozumienia więzi między miejscem, z którego 
przyszli  
i tym, do którego podążają. 

Ograniczenia Tkwi w przeszłości 

Stwierdzenia Jestem: 
Kimś, kto docenia przodków i przeszłe wydarzenia  
Będę: 
Pamiętał ważne historie 
Wartości, które wnoszę: 
Wierne wspomnienia i cenne pamiątki 
Rozumienie więzi między przeszłością a przyszłością 
Ważne informacje potrzebne do podejmowania decyzji 
Docenienie przodków i przeszłych wydarzeń 
Moje potrzeby: 
Informacje podstawowe, potrzebne do dyskusji i decyzji 
Czas, aby nastawić się na przyszłość 
Okazje do zadawania pytań 
Szansa, aby wyjaśnić myśli, które leżą u podłoża moich działań 
Zrozumienie historii, aby ruszyć naprzód 

Balkon Zna bogactwo kontekstów historycznych, wyciąga lekcje z przeszłości; 
wie, co stoi za obecnym porządkiem; potrafi wykorzystać wiedzę  
o przeszłości 

Piwnica  Wolno się rozkręca i reaguje na zmianę; zamknięty umysł; żyje 
przeszłością 



 
Copyright © 2016 Near-Perfect Performance 

Niedojrzały Moje umiłowanie przeszłości powstrzymuje mnie przed posuwaniem się 
naprzód. 

Dojrzały Dzięki mojej pamięci najlepsze części przeszłości zostaną zachowane. 

Pytania Jakie było twoje najlepsze doświadczenie? 
O czym ci ono mówi? 
Opowiedz o podobnym doświadczeniu. 
Opowiedz mi o tym, jak ... 

Motywacje Zrozumienie, jak przeszłość działa na przyszłość 

Kim jestem? • historykiem 
• archiwistą 
• bibliotekarzem 
• archeologiem 
• genealogiem 

Jakie cechy najlepiej 
mnie opisują? 

• historyczny 
• ukierunkowany 
• wnikliwy 
• kolekcjoner 
• pilny 

Partnerstwa Wizjoner albo Strateg 
 
Ich fascynacja tym, co może się wydarzyć, powstrzyma cię przed 
uwiązaniem w przeszłości; ty natomiast możesz ich powstrzymać przed 
ignorowaniem lekcji z przeszłości. 

 

 


