
 
Copyright © 2016 Near-Perfect Performance 

OPTYMISTA 
 

Domena Budowanie relacji 

Krótka 
charakterystka 

Osoby, których atrybutem jest Optymista, mają entuzjazm, który jest 
zaraźliwy. Są radośni i innym udziela się ekscytacja tym, co mają zamiar 
zrobić. 

Kocham Żyć pełnią życia 

Nienawidzę Negatywnych ludzi, którzy wysysają ze mnie energię 

Siła i przewaga W Optymizmie jest siła. Osoby z dominującym talentem Optymista 
zarażają energią i entuzjazmem. Wszyscy czują się lepiej, kiedy są w ich 
towarzystwie.  

Ograniczenia Naiwność 

Stwierdzenia Jestem: 
Optymistą, pełnym nadziei i towarzyskim 
Będę: 
Podnosił na duchu i rozpromieniał moje środowisko emocjonalne 
Wartości, które wnoszę: 
Zaraźliwa energia i entuzjazm 
Moje potrzeby: 
Wolność do odczuwania radości i dramatów życia 

Balkon Entuzjastyczny, wesoły, pełen energii; szczodrze obdarzający 
pochwałami; optymista 

Piwnica Nieszczery, naiwny, sztuczny; “Pollyanna” 

Niedorzały Nieszczęśliwi ludzie mnie unieszczęśliwiają, więc ich unikam. 

Dojrzały Uszczęśliwiam nieszczęśliwych. 

Pytania Który typ osoby jest ci bliski, a który cię odrzuca? 
Co najbardziej do tej pory podobało ci się w naszej rozmowie? 
W jakiej kwestii pozostajesz pozytywny? 
W jaki sposób wprowadzasz energię do sytuacji lub grupy? 
Co jest pozytywnego w tej pozornie złej sytuacji? 
W jaki sposób można wprowadzić humor do tej sytuacji? 
 

Motywacje Dzielenie się zaraźliwym entuzjazmem i podnoszenie na duchu  

Kim jestem? • kimś, kto zaraża energią 
• optymistą 
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• pochlebcą 
• kimś, kto wywiera wpływ 
• komediantem 
• artystą 
• kimś, kto lubi świętować 
• kimś, kto rozpoznaje potencjał 
• entuzjastą 
• kimś, kto inspiruje 

Jakie cechy najlepiej 
mnie opisują? 

• zabawny 
• optymistyczny 
• pełen nadziei 
• szczodry 
• impulsywny 
• szczęśliwy 
• entuzjastyczny 
• energetyczny 
• pełen radości 
• dramatyczny 
• pozytywny 
• zrelaksowany 
• wpływowy 

Partnerstwa Indywidualizacja 
Pomoże zrozumieć jak różne osoby odbierają sposób bycia osoby z 
talentem Optymista i pomoże dostosować do konkretnej osoby. 
 
Naprawianie 
Pomoże użyć Twojego podejścia, aby pomóc rozwiązać jakiś problem i nie 
bagatelizować. Ty pomożesz pozytywnie podejść do możliwości 
rozwiązania problemu. 

 

 


